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וף לתנאי ה
אח

שנו

תא

 | 5000029מונובלוק ״יסמין״ לבן
(ללא מושב וללא סט מנגנון כבל)
 | 5000028מונובלוק ״יסמין״ פרגמון
(ללא מושב וללא סט מנגנון כבל)

 | 3500006אסלה ״קרן״ לבן
 | 3500007אסלה ״קרן״ פרגמון
כמות במשטח32 :
מידות

מידות

 | 35052-1אסלה תלויה ״סביון״ לבן
 | 35052-3אסלה תלויה ״סביון״ פרגמון

 | 3600001מונובלוק קרמינה לבן דגם
״חרמון״ תוצרת טורקיה
מידות
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ות

ח ר י ות

כלים סניטריים

ריות

ב
כפ

10

להזמנות :טל 1-800-720-000 .פקס08-9156565 . 08-9226367 .

כלים סניטריים

 | 3500010כיור רחצה לבן  50עם חור
 | 3500011כיור רחצה לבן  50בלי חור
 | 3500015כיור רחצה פרגמון עם חור
 | 3500022כיור רחצה פרגמון בלי חור

 | 3500020כיור רחצה לבן  40עם חור
 | 3500021כיור רחצה לבן  40בלי חור
 | 3500027כיור רחצה פרגמון  40עם חור
 | 3500022כיור רחצה פרגמון  40בלי חור
מידות

 | 3500025כיור רחצה לבן  45עם חור
 | 3500024כיור רחצה לבן  45בלי חור

מידות

 | 2005090כיור מטבח ״שגיא״  40x60ס״מ לבן
 | 2005093כיור מטבח ״שגיא״  40x50ס״מ לבן
כמות במשטח25 :
מידות
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מונובלוקים ואסלות

אסלת
ילדים

 | 135669אסלה  Pלבן
 | 135669-01אסלה  Pפרגמון
כמות במשטח 32 :יח׳

 | 315920מונובלוק אלפא לבן קומפקט +
מושב חרמון לבן
 | 135920-01מונובלוק אלפא פרגמון
קומפקט  +מושב חרמון פרגמון
כמות במשטח 18 :יח׳

 | 135685אסלת  P Kidsעם מושב תואם

מונובלוק
נכים

 | 212680מונובלוק גל לבן  +מושב חרמון
 | 212680-01מנובלוק גל פרגמון  +מושב
חרמון
כמות בקרטון 24 :יח׳

92

 | 215418חרסה מונובלוק נכים ברקת לבן +
מיכל ברקת  +מושב חרמון

 | 542408חרסה מושב אסלה הידראולי
תבור לבן
 | 542408-01מושב אסלה תבור הידראולי
פרגמון
כמות בקרטון 6 :יח׳

להזמנות :טל 1-800-720-000 .פקס08-9156565 . 08-9226367 .

אסלות תלויות ומיכל סמוי

חדש

 | 182096אסלה תלויה לוטם
 +מושב לבן לוטם
 | 182096-01אסלה תלויה לוטם
 +מושב פרגמון לוטם
כמות במשטח 20 :יח׳

 | 20706אסלה תלויה גאליס רימלס
 +מושב הידראולי דק צירי נירוסטה

 | 210999סט תלוי גלוי לוטם לבן
 | 210999-1סט תלוי גלוי לוטם פרגמון

 | 543479מיכל הדחה סמוי הוואי בלוק +
לחצן קריבי

 | 218876Hאסלה תלויה לוטם  48לבן
 +מושב אסלה הידראולי

אסלת
נכים

 | 811928אסלה תלויה ברקת לבן לנכים
ללא מושב
כמות במשטח 20 :יח׳

אסלת
ילדים

 | 207133אסלה תלויה ילדים רון קידס +
מושב
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כיורי רחצה ומטבח

94

 | 135577כיור חרצית  40לבן  +חור

 | 135579כיור לוטוס  45לבן  +חור

 | 135585כיור אלפא  45לבן  +חור

 | 135631כיור מיני נופר לבן
כמות בקרטון 20 :יח׳

 | 135579-01כיור לוטוס  45לבן בלי חור

 | 137591כיור פלמה  51לבן  +חור
 | 137591-01כיור פלמה  51לבן בלי חור
כמות במשטח 35 :יח׳

 | 135635כיור נופר לבן

 | 216946חרסה כיור שף לבן  2 +חורים

 | 135743כיור מטבח  60/40גלדור לבן
 | 135743-01כיור מטבח  60/40גלדור פרגמון
כמות במשטח 25 :יח׳

 | 216942כיור קיסר  45לבן (התקנה שטוחה)

 | 216944כיור קוראל  60לבן (התקנה שטוחה)
כמות במשטח 24 :יח׳

מקבוצת חמת

