
קטלוג דגמים

מטבחים שהם בחוץ



לקוחות יקרים,

מבחירת העיצוב ועד ההתקנה בביתכם,
אנחנו איתכם.

 Alumex ברוכים הבאים למשפחת

 קטלוג זה נבנה מניסיון העבר ובהתאם לצרכים של הלקוחות שלנו עד לכתיבת שורות אלו.

המחירים המופיעים בקטלוג הינם מחירים מוזלים עבור מטבחי דגם.

בחירת גוון למשטח עליון / דלת המטבח הינה ללא כל תוספת מחיר,
ניתן לבחור בכל גוון התואם לעיצוב אליו אתם מתחברים.

לשדרוג הדגמים או/ו שאלות בנושאים הבאים,

1. מקרר 
2. צביעת מסגרות לדלתות הארון

3. סוגי דפנות למטבח 
4. משטח עליון לפורצלן 

.Alumex כדאי להיעזר ביועץ, באחת מנקודת המכירה של

 Alumex מטבחים שהם בחוץ מבית
חווית אירוח חדשה ומרגשת עם מטבחים שנועדו להיות בחוץ.

קולקציית הדגמים שלנו מתהדרת במבחר גדול ועדכני של מטבחי חוץ מעוצבים, ומאפשרת לכם 
לבנות את מטבח החוץ החדש שלכם כפי שתמיד חלמתם.

איכותיים  חוץ  מטבחי  הכרתם:  לא  שעוד  ייחודי  מפיתוח  ליהנות  הזדמנות  לכם  מעניקה   Alumex
מאלומיניום עמיד ומשובח, תכנון מקצועי ואבזור יוקרתי, לחוויית בישול מושלמת, בחצר ובמרפסת.



מחירים כוללים מע"מ

גוף אלומיניום	 
 	Compact משטח עליון
גריל לבחירה	 
כיור נירוסטה, וכירת גז אכותית	 
מקרר דלת זכוכית מסגרת שחורה	 
מטבח מושלם לאירוח האולטימטיבי	 

המפנק ביותר,
גם למארח וגם למתארח!

Katlav

דגם "קטלב": מטבח שתוכנן לנוחות מרבית בתפעול הדגם, בנוי בצורה של המשולש הקדוש שמאפשר גישה 
נוחה למקרר לכיור ולגריל בצורת משולש, בר ענקי לאירוח של עד 5 אורחים ומשטח עבודה ענקי.

כיור קרוב לצד האורחים מאפשר שימוש מהיר לאורחים ומשאיר את המארח עם הפנים לגינה גם בסוף הערב 
כשצריך לשטוף קצת כלים. תכנון אידאלי ונכון למי שיש לו מקום במרפסת או בגינה.

   ₪ 40,500 | K477

   ₪ 44,700 | K477-S

   ₪ 41,600 | K486

   ₪ 45,800 | K486-S

 מטבח צמוד קיר באורך 239 ס"מ	 
+ 226 ס"מ בחלק של הכיור

 	LEX485BI גריל נפוליאון 
B.T.U 61,500 :עוצמת חום

 מטבח אי לאירוח באורך 228 ס"מ	 
וחלק צמוד לקיר 228 ס"מ

 	Supreme 700 ג'קסון גריל 
B.T.U 74,000 עוצמת חום

 מטבח צמוד קיר באורך 249 ס"מ	 
+ 226 ס"מ בחלק של הכיור

 	Supreme 700 ג'קסון גריל 
B.T.U 74,000 עוצמת חום

 מטבח אי לאירוח באורך 226 ס"מ	 
וחלק צמוד לקיר 237 ס"מ

 	LEX485BI גריל נפוליאון 
B.T.U 61,500 :עוצמת חום

 מטבח צמוד קיר באורך 228 ס"מ	 
+ 226 ס"מ בחלק של הכיור והמקרר

 	GT3 גריל גרנד הול 
B.T.U 43,000 עוצמת חום

 מטבח אי לאירוח באורך 226 ס"מ	 
וחלק צמוד לקיר 228 ס"מ

 	GT3 גריל גרנד הול 
.B.T.U 43,000 עוצמת חום

   ₪ 35,600 | K465G

   ₪ 39,800 | K465G-S

2,450 ₪תוספת לצביעת מסגרת מטבח צמוד קיר
 Stand alone (s( 3,500 ₪מטבח

הובלה והתקנה 3,000 ש"ח

*התמונה להמחשה בלבד - יש להתייעץ עם מפיץ מורשה לצורך קבלת מחיר לרכישת מטבח זה



מחירים כוללים מע"מ

גוף אלומיניום	 
 	Compact משטח עליון
גריל לבחירה	 
כיור נירוסטה וכירת גז איכותית	 
מקרר דלת זכוכית מסגרת שחורה	 
מטבח נוח לאירוח בקטנה	 

מטבח חוץ מושלם
לאירוח והכנות יחדיו

Hazbani

דגם "חצבני": המון מקום לאחסון + חלוקה נכונה של משטחי עבודה לשימוש פונקיונאלי ונח,
מטבח עם בר מרווח לשני אורחים ומשטח עבודה, מאפשר לארח ולעבוד על המטבח בסינרגייה מושלמת.

 	LEX485BI גריל נפוליאון 
 B.T.U 61,500 :עוצמת חום

 אורך של 314 ס"מ בחלק הגדול	 
123 ס"מ בחלק הקטן

 מטבח אי לאירוח אורך 125 ס"מ	 
וחלק צמוד לקיר 329 ס"מ

 	LEX485BI גריל נפוליאון 
B.T.U 61,500 :עוצמת חום

 	Supreme 700 ג'קסון גריל 
B.T.U 74,000 עוצמת חום

 אורך של 322 ס"מ בחלק של הגריל	 
123 ס"מ בחלק של משטח העבודה

 מטבח אי לאירוח אורך 125 ס"מ	 
וחלק צמוד לקיר 337 ס"מ

 	Supreme 700 ג'קסון גריל 
 B.T.U 74,000 עוצמת חום

 מטבח אי לאירוח אורך 122 ס"מ	 
וחלק צמוד לקיר 317 ס"מ

 	GT3 גריל גרנד הול 
B.T.U 43,000 עוצמת חום

 	GT3 גריל גרנד הול 
 B.T.U 43,000 עוצמת חום

 אורך של 302 ס"מ בצד הגריל	 
123 ס"מ בחלק הקצר

   ₪ 36,500 | H454

   ₪ 38,800 | H454-S

   ₪ 37,600 | H463

   ₪ 39,900 | H463-S

   ₪ 31,500 | H442G

   ₪ 33,800 | H442G-S

1,750 ₪תוספת לצביעת מסגרת מטבח צמוד קיר
 Stand alone (s( 2,450 ₪מטבח

הובלה והתקנה 2,000 ש"ח

*התמונה להמחשה בלבד - יש להתייעץ עם מפיץ מורשה לצורך קבלת מחיר לרכישת מטבח זה



מחירים כוללים מע"מ

גוף אלומיניום יצוק בעובי של 9 מ"מ	 
 	Compact משטח עליון
גריל לבחירה 	 
כיור נירוסטה	 
מקרר דלת זכוכית מסגרת שחורה	 
מטבח קומפקטי לאירוח	 

שילוב מושלם של אירוח מצומצם 
במטבח קטן ומהנה

Grofit

דגם "גרופית": במטבח זה הפינה תוכננה כך שניתן לגשת אליה דרך הדלת שמתחת 
לכיור לאחסון של נוסף, בנוסף למגירה הגדולה שנמצאת מתחת לגריל

מטבח צמוד קיר באורך 214 ס"מ 	 
 בחלק של הגריל

+ 122 ס"מ בחלק של הכיור
 	LEX485BI גריל נפוליאון 

B.T.U 61,500 :עוצמת חום

 מטבח אי לאירוח	 
 באורך 122 ס"מ

וחלק צמוד לקיר 233 ס"מ
 	Supreme 700 ג'קסון גריל 

B.T.U 74,000 עוצמת חום

 מטבח צמוד קיר באורך 222 ס"מ	 
 בצד של הגריל

+ 122 ס"מ בחלק של הכיור
 	Supreme 700 ג'קסון גריל 

B.T.U 74,000 עוצמת חום

 מטבח אי לאירוח	 
 באורך 122 ס"מ

וחלק צמוד לקיר 229 ס"מ
 	LEX485BI גריל נפוליאון 

B.T.U 61,500 :עוצמת חום

מטבח צמוד קיר באורך 202 ס"מ 	 
 בחלק של הגריל

+ 122 ס"מ בחלק של הכיור
 	GT3 גריל גרנד הול 

.B.T.U 43,000 עוצמת חום

 מטבח אי לאירוח	 
 באורך 122 ס"מ

וחלק צמוד לקיר 217 ס"מ
 	GT3 גריל של חברת גרנד הול 

.B.T.U 43,000 עוצמת חום

1,400 ₪תוספת לצביעת מסגרת מטבח צמוד קיר
 Stand alone (s( 1,700 ₪מטבח

   ₪ 29,400 | G357

   ₪ 31,700 | G357-S

   ₪ 30,500 | G366

   ₪ 32,800 | G366-S

   ₪ 24,500 | G345G

   ₪ 26,800 | G345G-S

הובלה והתקנה 2,000 ש"ח

*התמונה להמחשה בלבד - יש להתייעץ עם מפיץ מורשה לצורך קבלת מחיר לרכישת מטבח זה



מחירים כוללים מע"מ

גוף אלומיניום	 
 	Compact משטח עליון
גריל לבחירה	 
כיור נירוסטה וכירת גז אכותית	 
מקרר דלת זכוכית מסגרת שחורה	 
מטבח פרקטי באורך מנצח למרפסות וגינות	 

הדגם המושלם לאירוח מושקע 
Faran

דגם "פארן": דגם זה תוכנן לשימוש נח ופרקטי עם משטח עבודה מרווח בשני הצדדים של הגריל, 
המון אחסון ומגירה ענקית מובנת מתחת לגריל המשמשת לאחסון נח של כלים גדולים.

מטבח צמוד קיר אורך 297 ס"מ	 
 	LEX485BI גריל נפוליאון 

B.T.U 61,500 :עוצמת חום

מטבח Stand alone אורך 297 ס"מ 	 
 	LEX485BI גריל נפוליאון 

B.T.U 61,500 :עוצמת חום

מטבח צמוד קיר אורך 305 ס"מ 	 
 	Supreme 700 ג'קסון גריל 

B.T.U 74,000 עוצמת חום

מטבח Stand alone אורך 305 ס"מ	 
 	Supreme 700 ג'קסון גריל 

 B.T.U 74,000 עוצמת חום

מטבח צמוד קיר אורך 285 ס"מ	 
 גריל גרנד הול 	 

.B.T.U 43,000 עוצמת חום

מטבח Stand alone אורך 285 ס"מ	 
 	GT3 גריל גרנד הול 

B.T.U 43,000 עוצמת חום

2,100 ₪תוספת לצביעת מסגרת מטבח צמוד קיר
 Stand alone (s( 2,800 ₪מטבח

   ₪ 34,100 | F297

   ₪ 39,600 | F297-S

   ₪ 35,200 | F305

   ₪ 40,900 | F305-S

   ₪ 29,200 | F285G

   ₪ 34,500 | F285G-S

הובלה והתקנה 2,000 ש"ח

*התמונה להמחשה בלבד - יש להתייעץ עם מפיץ מורשה לצורך קבלת מחיר לרכישת מטבח זה



מחירים כוללים מע"מ

גוף אלומיניום	 
 	Compact משטח עליון
גריל לבחירה 	 
כיור נירוסטה, וכירת גז אכותית	 
מקרר דלת זכוכית מסגרת שחורה	 
מטבח פרקטי באורך מנצח למרפסות וגינות	 

האבזור המקסמאלי
באורך המינמאלי

Eilot

מטבח צמוד קיר באורך 247 ס"מ 	 
 LEX485BI גריל נפוליאון 

B.T.U 61,500 :עוצמת חום

מטבח אי לאירוח באורך 256 ס"מ	 
 	Supreme 700 ג'קסון גריל 

B.T.U 74,000 עוצמת חום

מטבח צמוד קיר באורך 256 ס"מ	 
 	Supreme 700 ג'קסון גריל 

B.T.U 74,000 עוצמת חום

מטבח אי לאירוח באורך 247 ס"מ	 
 	LEX485BI גריל נפוליאון 

B.T.U 61,500 :עוצמת חום

מטבח צמוד קיר באורך 235 ס"מ	 
 	GT3 גריל גרנד הול 

.B.T.U 43,000 עוצמת חום

מטבח אי לאירוח באורך 235 ס"מ 	 
 	GT3 גריל של חברת גרנד הול 

.B.T.U 43,000 עוצמת חום

דגם "אילות": מטבח קטן ופרקטי, משלב גריל, כיור וכירת גז. הדגם הנמכר ביותר.

1,700 ₪תוספת לצביעת מסגרת מטבח צמוד קיר
 Stand alone (s( 2,450 ₪מטבח

   ₪ 30,500 | E247

   ₪ 35,000 | E247-S

   ₪ 31,600 | E256

   ₪ 36,300 | E256-S

   ₪ 25,500 | E235G

   ₪ 29,900 | E235G-S

הובלה והתקנה 2,000 ש"ח

*התמונה להמחשה בלבד - יש להתייעץ עם מפיץ מורשה לצורך קבלת מחיר לרכישת מטבח זה



מחירים כוללים מע"מ

גוף אלומיניום דקיק ויוקרתי בעובי של 9 מ"מ	 
 	Compact משטח עליון
גריל לבחירה	 
כיור נירוסטה	 
מקרר דלת זכוכית מסגרת שחורה	 

מטבח קטן ופרקטי המשלב
כיור מקרר וגריל גז

Dishon

דגם "דישון": אחסון במגירה גדולה מתחת לגריל, מתאים מאוד למרפסות קטנות
ונותן מענה מעולה בשטח קטן מאוד.

משטח עבודה של 65 ס"מ מאוד נוח ופרקטי להכנות ולשימוש יום יומי מהנה ונוח.

מטבח צמוד קיר באורך 197 ס"מ 	 
 	LEX485BI גריל נפוליאון 

B.T.U 61,500 :עוצמת חום

מטבח אי לאירוח באורך 206 ס"מ	 
 	Supreme 700 ג'קסון גריל 

B.T.U 74,000 עוצמת חום

מטבח צמוד קיר באורך 206 ס"מ	 
 	Supreme 700 ג'קסון גריל 

B.T.U 74,000 עוצמת חום

מטבח אי לאירוח באורך 197 ס״מ 	 
 	LEX485BI גריל נפוליאון 

B.T.U 61,500 :עוצמת חום

מטבח צמוד קיר באורך 185 ס"מ	 
 	GT3 גריל של חברת גרנד הול 

.B.T.U 43,000 עוצמת חום

מטבח אי לאירוח באורך 185 ס"מ 	 
 	GT3 גריל של חברת גרנד הול 

B.T.U 43,00 עוצמת חום

1,400 ₪תוספת לצביעת מסגרת מטבח צמוד קיר
 Stand alone (s( 2,100 ₪מטבח

   ₪ 26,700 D197

   ₪ 30,400 | D197-S

   ₪ 27,800 | D206

   ₪ 31,600 | D206-S

   ₪ 21,800 | D185G

   ₪ 25,200 | D185G-S

הובלה והתקנה 1,500 ש"ח

*התמונה להמחשה בלבד - יש להתייעץ עם מפיץ מורשה לצורך קבלת מחיר לרכישת מטבח זה



מחירים כוללים מע"מ

משלב המון אזור אחסון נוח עם מגירה נשלפת מחת לגריל	 
 	Compact גוף אלומיניום, משטח עליון
גריל לבחירה	 
כירת גז אכותית	 
מטבח פרקטי באורך מנצח למרפסות וגינות	 

קומפקטי ופרקטי
משלב גריל וכירת גז

Camon

דגם "כמון": ללא הכנות מוקדמות – מתאים מאוד למרפסות קטנות שלא ממש חשבו על ההכנות 
או פשוט לא צריכים כיור, משלב המון אזור אחסון נוח עם מגירה נשלפת מחת לגריל.

מטבח צמוד קיר אורך 184 ס״מ 	 
 	LEX485BI גריל נפוליאון 

B.T.U 61,500 :עוצמת חום

משטח אירוח אורך 184 ס"מ	 
 	LEX485BI גריל נפוליאון 

B.T.U 61,500 :עוצמת חום

מטבח צמוד קיר אורך 193 ס"מ	 
 	Supreme 700 ג'קסון גריל 

B.T.U 74,000 עוצמת חום

משטח אירוח אורך 193 ס"מ	 
 	Supreme 700 ג'קסון גריל 

B.T.U 74,000 עוצמת חום

מטבח צמוד קיר אורך 172 ס״מ	 
 	GT3 גריל גרנד הול 

.B.T.U 43,000 עוצמת חום

משטח אירוח אורך 172 ס"מ	 
 	GT3 גריל גרנד הול 

.B.T.U 43,000 עוצמת חום

1,700 ₪תוספת לצביעת מסגרת מטבח צמוד קיר
 Stand alone (s( 2,450 ₪מטבח

   ₪ 21,400 | C184

   ₪ 26,000 | C184-S

   ₪ 22,500 | C193

   ₪ 27,100 | C193-S

   ₪ 16,500 | C172G

   ₪ 19,700 | C172G-S

הובלה והתקנה 1,500 ש"ח

*התמונה להמחשה בלבד - יש להתייעץ עם מפיץ מורשה לצורך קבלת מחיר לרכישת מטבח זה



מחירים כוללים מע"מ

מטבח חוץ למרפסות וגינות קטנות	 
כולל גריל, כיור ומשטח עבודה נוח	 
המון אחסון לשימוש יום יומי נוח ופרקטי!	 

מינימום מטבח
מקסימום עיצוב!

Barkan

דגם "ברקן": משלב אחסון המון מקום אחסון ומגירה ענקית בטריקה שקטה מובנת מתחת לגריל.

מטבח צמוד קיר באורך 243 ס"מ	 
 	Supreme 700 ג'קסון גריל 

B.T.U 74,000 עוצמת חום

משטח אירוח באורך 234 ס"מ	 
גריל עוצמתי של חברת נפוליאון	 
 	LEX485BI דגם

מטבח צמוד קיר באורך 234 ס"מ	 
 	LEX485BI גריל נפוליאון 

B.T.U 61,500 :עוצמת חום
עוצמתי ונוח לתפעול	 

משטח אירוח באורך 243 ס"מ	 
 	Supreme 700 ג'קסון גריל 

B.T.U 74,000 עוצמת חום

מטבח צמוד קיר באורך 222 ס"מ 	 
 	GT3 גריל גרנד הול 

.B.T.U 43,000 עוצמת חום

מטבח לאירוח באורך 222 ס"מ	 
 	GT3 גריל גרנד הול 

.B.T.U 43,000 עוצמת חום

2,100 ₪תוספת לצביעת מסגרת מטבח צמוד קיר
 Stand alone (s( 2,450 ₪מטבח

   ₪ 25,000 | B234

   ₪ 29,900 | B234-S

   ₪ 25,900 | B243

   ₪ 31,000 | B243-S

   ₪ 20,900 | B222

   ₪ 24,900 | B222-S

הובלה והתקנה 2,000 ש"ח

*התמונה להמחשה בלבד - יש להתייעץ עם מפיץ מורשה לצורך קבלת מחיר לרכישת מטבח זה



מחירים כוללים מע"מ

גוף אלומיניום	 
 	Compact משטח עליון
גריל לבחירה 	 
כיור נירוסטה וכירת גז אכותית	 
מטבח פרקטי באורך מנצח למרפסות וגינות	 

ישר ולעניין,
גריל כירת גז וכיור

Avital

דגם "אביטל":  מטבח שמשלב המון מקום אחסון בכל הארונות ומגירה נשלפת מתחת לגריל.

מטבח צמוד קיר אורך 234 ס"מ	 
 	LEX485BI גריל נפוליאון 

B.T.U 61,500 :עוצמת חום

מטבח אירוח אורך 243 ס"מ	 
 	Supreme 700 ג'קסון גריל 

B.T.U 74,000 עוצמת חום

מטבח צמוד קיר אורך 243 ס"מ	 
 	Supreme 700 ג'קסון גריל 

B.T.U 74,000 עוצמת חום

מטבח אירוח אורך 234 ס"מ	 
 	LEX485BI גריל נפוליאון 

B.T.U 61,500 :עוצמת חום

מטבח צמוד קיר אורך 222 ס"מ 	 
 	GT3 גריל גרנד הול 

B.T.U 43,000 עוצמת חום

מטבח אירוח אורך 222 ס"מ	 
 	GT3 גריל גרנד הול 

B.T.U 43,000 עוצמת חום

2,100 ₪תוספת לצביעת מסגרת מטבח צמוד קיר
 Stand alone (s( 2,450 ₪מטבח

   ₪ 26,900 | A234

   ₪ 31,300 | A234-S

   ₪ 28,000 | A243

   ₪ 32,500 | A243-S

   ₪ 22,000 | A222G

   ₪ 26,000 | A222G-S

הובלה והתקנה 2,000 ש"ח

*התמונה להמחשה בלבד - יש להתייעץ עם מפיץ מורשה לצורך קבלת מחיר לרכישת מטבח זה



לקביעת פגישת ייעוץ אישי באחד מאולמות התצוגה, התקשרו 052-8355510

 בית נחמיה
053-9414654

דרך הורד 7, בית נחמיה
)“ענק הגן”(

אילת
 053-9425996
התמרים 2, אילת

 ראשון ציון
053-9348243

רוז'נסקי 10, ראשון לציון
)KLOSS ארונות הזזה(

 כפר הרוא"ה
053-9346289

הרב ישראלי 1, כפר הרוא"ה
)אולם תצוגה מתחת כיפת השמיים(

 אולם תצוגה ומפעל תפן
התאנה 1, מגדל תפן

052-8355510
yossi@alumex.co.il

 באר שבע
053-7302721

אליהו נאוי 7, באר שבע
)KLOSS ארונות הזזה(

נתניה
המחקר 8, )אצטדיון( נתניה

מרכז הבנייה הישראלי
053-3026677

merav@alumex.co.il

אולמות תצוגה בפריסה ארצית

 waze חפשו ב
"אלומקס"
+ שם העיר

Alumex קולקציית המשטחים והחזיתות למטבחי

AC לבחרית משטח עליון: קולצקציית משטחים | AF לבחירת חזית חפשו: קולקצית חזיתות

AF21/ AC21 שחור

AC54

AF51/ AC51

ברגן גריי

לבה

AF23/ AC23 AF25אלון מבוקע עץ כהה

AF79 בטון בהיר AC52AF60 אפור גרפיטרוקי

AF55/ AC55 AC56קלקאטה סהרה

AF50/ AC50

AF45

AF24

מרקווינה

בטון כהה

מוקה בהירה



www.alumex.co.il


