
ארונות  ענק של  ומפיצה מבחר  יצרנית משווקת  יבואנית  הינה  עיצובים  דור רפאל 

אמבט, כלים סניטרים, מקלחונים, אביזרי אמבט וכיורים מרחבי העולם.

החברה אשר הוקמה בשנת 2012, שמה לה למטרה להפוך לגורם משמעותי בתחום 

חדרי הרחצה.

החברה משווקת ומפיצה את מוצריה לכ-300 אולמות תצוגה ברחבי הארץ.

הקו העיצובי של חברת דור רפאל מתעדכן בהתאמה ובזמן אמיתי עם חזית העיצוב 

עם  מיד  היוקרה  מוצרי  מגוון  את  הישראלי,  הצרכן  בפני  להציג  מנת  על  העולמי, 

השקתם.

בחברת דור רפאל מאמינים כי שילוב של מובילות בעיצוב, אופנתיות, חדשנות, מגוון 

השירות  מערך  של  מתמיד  ושיפור  בינלאומיים  בסטנדרטים  עמידה  רחב,  מוצרים 

ללקוח הם סוד ההצלחה.

לכן, אנו עמלים ומקפידים באופן קבוע על שיפור וייעול אמנת השירות ועל עמידה 

בסטנדרטים גבוהים של איכות וחדשנות העומדים כנר לרגלינו.

אנו מאמינים כי לכל אחד מאיתנו יש אופי וסגנון משלו, וטעם שייחודי רק לו, ואנו 

מזמינים אתכם לבטא את היצירתיות שלכם ולעצב בעזרתנו את בית חלומותיכם.

RIMONIM DESIGN
build your home
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מקלחונים בצבע
שחור מט

מחמם מגבות בצבעים 
כרום ושחור מט

אביזרים לאמבטיה
סדרת מיני סטאטן מוברש

סט רחצה למקלחון
במגוון צבעים

אביזרים לאמבטיה
סדרת מיני כרום

אביזרים לאמבטיה
סדרת מיני שחור מט

תעלות ניקוז למקלחון
 במגוון צבעים

אביזרים לאמבטיה
סדרת מיני ברונזה

אביזרים לאמבטיה
סדרת מיני רוזגולד

5-18

51-54

69-72

19-46

55-62

73-80

47-50

63-68

81-82



2

אביזרים לאמבטיה
סדרת מיני גרפיט

אביזרים לאמבטיה
סדרת מארס כרום

אביזרי נגישות בצבעים
סאטן, שחור מט ולבן

כלים סניטריים
BOCCHI ב-9 צבעים

מיכלי הדחה
 NKP ולחצנים

מיכלי הדחה
BOCCHI גלאסבוקס

אמנת שרות ואחריות
דור רפאל

אביזרים לאמבטיה
סדרת מארס שחור מט

אביזרים לאמבטיה
סדרת נגה כרום

אביזרים לאמבטיה
סדרת ליזה כרום

אביזרים לאמבטיה
סדרת ליזה שחור מט 83-86

91-92

97-9899-128129-130

131-132133

93-9495-96

87-8889-90





��������
זכוכית מחוסמת 6 מ״מ בגימור שקוף/פסים/אפור• 

פרופיל אלומיניום ANODIZE אל-חלד שחור מט, עמיד בפני נזקי מים קשים• 

צירים עולים ויורדים בזמן פתיחה/סגירה• 

מגבי אטימה איכותיים• 

סגירה מגנטית• 

7 שנים אחריות (לא כולל שבר מכל סוג)• 

בהזמנה יש לציין מידות וגימור שקוף, אפור או פסים• 



מקלחון הזזה פינתי בגימור שקוף, שתי דפנות קבועות ושתי דלתות 
הזזה הנעות בתוך מסילה. ידית אחיזה יוקרתית. גובה 185 ס״מ.

מקלחון הזזה פינתי בגימור אפור שקוף, שתי דפנות קבועות ושתי 
דלתות הזזה הנעות בתוך מסילה. ידית אחיזה יוקרתית. גובה 185 ס״מ.

���� ������ C ���������

���� ���� ������ GR ���������

���
	��

1,730

1,730

���
	��

1,761

1,761

������������������ CGR בגימור אפור שקוףבגימור שקוף

��� ���� �� ����� ������

5



 S ���������
בגימור פסים

מקלחון הזזה פינתי 
בגימור פסים, שתי 

דפנות קבועות ושתי 
דלתות הזזה הנעות 

בתוך מסילה. ידית 
אחיזה יוקרתית. גובה 

185 ס״מ.

�� �
	��
1,730

�� �
	��
1,761



���� C בגימור שקוף
מקלחון פינתי בגימור שקוף, שתי דלתות על ציר, נפתחות 

פנימה והחוצה. גובה 185 ס״מ.

���� GR בגימור אפור שקוף
מקלחון פינתי בגימור אפור שקוף, שתי דלתות על ציר, 

נפתחות פנימה והחוצה. גובה 185 ס״מ.

���� ������ C ����

���� ���� ������ GR ����

���
	��

1,822

1,822

���
	��

1,853

1,853
��� ���� �� ����� ������
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 S ����
בגימור פסים

מקלחון פינתי בגימור 
פסים, שתי דלתות על 

ציר, נפתחות פנימה 
והחוצה. גובה 185 ס״מ.

�� �
	��
1,822

�� �
	��
1,853



� C בגימור שקוף����
מקלחון פינתי בגימור שקוף, שתי דפנות קבועות עם 

חיזוקים לקיר ושתי דלתות על ציר, נפתחות פנימה והחוצה 
90 מעלות. גובה 185 ס״מ.

� GR בגימור אפור שקוף����
מקלחון פינתי בגימור אפור שקוף, שתי דפנות קבועות עם 

חיזוקים לקיר ושתי דלתות על ציר, נפתחות פנימה והחוצה 90 
מעלות. גובה 185 ס״מ.

���� ������ C �����

���� ���� ������ GR �����

���
	��

2,502

2,502

���
	��

2,533

2,533
��� ���� �� ����� ������
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 S �����
בגימור פסים

מקלחון פינתי בגימור 
פסים, שתי דפנות 

קבועות עם חיזוקים 
לקיר ושתי דלתות על 

ציר, נפתחות פנימה 
והחוצה 90 מעלות.

גובה 185 ס״מ.

�� �
	��
2,502

�� �
	��
2,533



�� C בגימור שקוף����
מקלחון פינתי בגימור שקוף, שתי דלתות הרמוניקה (אקורדיון) 
מתקפלות ונצמדות לקיר, פתיחה מקסימלית, פנימה והחוצה, 

לנוחות מרבית וגישה אל פנים המקלחון. גובה 185 ס״מ.

�� GR בגימור אפור שקוף����
מקלחון פינתי בגימור אפור שקוף, שתי דלתות הרמוניקה 

(אקורדיון) מתקפלות ונצמדות לקיר, פתיחה מקסימלית, פנימה 
והחוצה, לנוחות מרבית וגישה אל פנים המקלחון. גובה 185 ס״מ.

���� ������ C ������

���� ���� ������ GR ������

���
	��

2,625

2,625

���
	��

2,656

2,656
��� ���� �� ����� ������
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 S ������
בגימור פסים

מקלחון פינתי בגימור 
פסים, שתי דלתות 

הרמוניקה (אקורדיון) 
מתקפלות ונצמדות 

לקיר, פתיחה 
מקסימלית, פנימה 

והחוצה, לנוחות 
מרבית וגישה אל פנים 

המקלחון. 
גובה 185 ס״מ.

�� �
	��
2,625

�� �
	��
2,656



���� ������ C �������

���� ������ S �������

����	��

1,483

1,483

����	��

1,514

1,514

����	��

1,544

1,544

����	��

1,575

1,575

����	��

1,606

1,606

����	��������	��������	��������	���

1,6371,6681,6991,730

1,6371,6681,6991,730

 C �������
בגימור שקוף

מקלחון חזית בגימור 
שקוף, שתי דלתות 

על ציר, פתיחה פנימה 
והחוצה. 

גובה 185 ס״מ.

��� ���� �� ����� ������ 13



�����	���

1,430

1,760

���� ������ C �������

���� ������ S �������

�����	���

1,761

1,761

�����	���

1,792

1,792

�����	���

1,822

1,822

�����	���

1,853

1,853

�����	��������	���

1,8441,915

1,8841,915

 S �������
בגימור פסים

מקלחון חזית בגימור 
פסים, שתי דלתות על 

ציר, פתיחה פנימה 
והחוצה. 

גובה 185 ס״מ.

��� ���� �� ����� ������



�� C בגימור שקוף����
אמבטיון חזית בגימור שקוף, דופן קבועה בשילוב כנף הנפתחת פנימה או החוצה. 

ידית מעוצבת לתליית מגבת.

�� ���  ��� �� �� ��� �� ��  ����
1,452

���� ���� �� ����� ������



�� S בגימור פסים����
אמבטיון חזית בגימור פסים, דופן קבועה בשילוב כנף הנפתחת פנימה או החוצה. 

ידית מעוצבת לתליית מגבת.

 �� ���  ��� �� �� ��� �� ��  ����
1,452

���� ���� �� ����� ������





התקנה תעשה אך ורק במקום בו יש גישה לדירה, חשמל, תאורה, קרמיקה • 
ורובה. שיפועים ברצפת המקלחת הם חובה.

לא תתבצע התקנה/מדידה ללא נציג הלקוח מעל גיל 18.• 

לא תבוצע התקנה על קירות גבס ללא הכנה תשתיתית מתאימה. • 

התקנה תבוצע על קו השיפועים אלא אם הלקוח ביקש אחרת ואישר בכתב על • 
גבי החשבונית / תעודת המשלוח את הסכמתו לכך קודם בוצעה ההתקנה. 

התקנת מקלחון על אגנית תהא על בסיס סף האגנית מקו האמצע ופנימה, • 
אלא אם הלקוח ביקש אחרת ואישר בכתב על גבי החשבונית / תעודת 

המשלוח את הסכמתו לכך קודם בוצעה ההתקנה. 

לא יותקן מקלחון בבניין ללא מעלית אלא אם הסכים הלקוח לשלם על סבלות • 
50 ₪ לקומה למקלחון מהקומה השניה ומעלה והסכים המתקין לקבל.

ניתן לשדרג באמצעות פרופיל מאריך מרוחב 4.5 ס"מ לרוחב 8 ס"מ בעלות • 
150 ₪ + מע"מ. 

אספקה - עד 7 ימי עסקים. התקנה – עד 14 ימי עסקים. • 

 

הובלה והתקנה 350 ₪ כולל מע"מ ישירות למתקין• 

מדידה בבית הלקוח 150 ₪ כולל מע"מ ישירות למתקין• 

פירוק מקלחון קיים 150 ₪ כולל מע"מ ישירות למתקין • 

בכל מקרה שלא בוצעה ההתקנה, למרות שהמתקין הגיע לבית לקוח, שלא • 
באחריות החברה יחוייב הלקוח ב-150 ש"ח בהגעת סרק

18



�� ���� ������� ����� � �� 108951BL
זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ, ראש מקלחת נירוסטה 

קוטר 25 ס״מ, נקודת מים  עגולה עם מאחז למזלף, מזלף יד, 
.PVC צינור למזלף יד

₪ ���

מבצע
סט אינטרפוץ



5

�� ���� A343410BL
מזלף יד 3 מצבים

10L X 25W X 2.5H ס״מ
₪ ���

����� ��� A1211001BL
ראש מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ

25L X 25W X 4H ס״מ
₪ ���

��� ����� P61109BL
נקודת מים עגולה עם מאחז למזלף

8L X 3W X 2H ס״מ
₪ ���

���� ���� P6004BL
זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ

40L X 5W X 2H ס״מ
₪ ���

����� ����� P622010BL
PVC צינור למזלף יד

150L ס״מ
₪ ���

���� ���� �� ����� ������
���� ����� �������� ��
	�� �����20



���� ������� ����� � �� 108951C
זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ, ראש מקלחת 

נירוסטה קוטר 25 ס״מ, נקודת מים  עגולה עם מאחז 
 .PVC למזלף, מזלף יד, צינור למזלף יד

₪ ���

מבצע
סט אינטרפוץ



5

��� ����� P61109C
נקודת מים עגולה עם מאחז למזלף

8L X 3W X 2H ס״מ
₪ ���

����� ����� P622010C
PVC צינור למזלף יד

150L ס״מ
₪ ���

�� ���� A343410C
מזלף יד 3 מצבים

10L X 25W X 2.5H ס״מ
₪ ���

����� ���� ���� P6004C
זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ

40L X 5W X 2H ס״מ
₪ ���

����� ��� A1211001C
ראש מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ

25L X 25W X 4H ס״מ
₪ ���

���� ���� �� ����� ������
���� ����� �������� ��
	�� �����22



 �� ������� ����� 
 �� 108961BL
�� ���� ��� � ��������

זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ, ראש מקלחת נירוסטה 
קוטר 25 ס״מ, נקודת מים  עגולה עם מאחז למזלף, מזלף יד 

מיקרופון, צינור למזלף יד PVC, אינטרפוץ 4 דרך.
₪ ����

מבצע
סט אינטרפוץ



4 6

��� ����� P61109BL
נקודת מים עגולה עם מאחז למזלף

8L X 3W X 2H ס״מ
₪ ���

����� ����� P622010BL
PVC צינור למזלף יד

150L ס״מ
₪ ���

�������� ���� A321201BL
מזלף יד מיקרופון

20L X 2W X 2H ס״מ
₪ ���

���� ���� P6004BL
זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ

40L X 5W X 2H ס״מ
₪ ���

����� ��� A1211001BL
ראש מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ

25L X 25W X 4H ס״מ
₪ ���

�������� 108941BL
אינטרפוץ 4 דרך

6L X 7W X 3H ס״מ
₪ ����

���� ���� �� ����� ������
���� ����� �������� ��
	�� �����24



 �� ������� ����� 
 �� 108961SAT
����� ���� ��� � ��������

בציפוי P.V.D. זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ, ראש 
מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ, נקודת מים עגולה עם 

מאחז למזלף, מזלף יד מיקרופון, צינור למזלף יד משוריין 
בעל דופן תלת שכבתית, אינטרפוץ 4 דרך. 

₪ ����

מבצע
סט אינטרפוץ



4 6

����� ����� P622004SAT
צינור למזלף יד משוריין בעל דופן 

תלת שכבתית
150L ס״מ

₪ ���

����� ��� A1211001SAT
ראש מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ

25L X 25W X 4H ס״מ
₪ ���

��� ����� P61109SAT
נקודת מים עגולה עם מאחז למזלף

8L X 3W X 2H ס״מ
₪ ���

���� ���� P6004SAT
זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ

40L X 5W X 2H ס״מ
₪ ���

�������� ���� A321201SAT
מזלף יד מיקרופון

20L X 2W X 2H ס״מ
₪ ��


�������� 108941SAT
אינטרפוץ 4 דרך

6L X 7W X 3H ס״מ
₪ ��
�

���� ���� �� ����� ������
���� ����� �������� ��
	�� �����26



 �� ������� ����� 
 �� 108961C
���� ��� � ��������

זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ, ראש מקלחת נירוסטה 
קוטר 25 ס״מ, נקודת מים  עגולה עם מאחז למזלף, מזלף יד 

מיקרופון, צינור למזלף יד PVC, אינטרפוץ 4 דרך.
₪ ���


מבצע
סט אינטרפוץ



����� ����� P622010C
PVC צינור למזלף יד

150L ס״מ
₪ ���

����� ��� A1211001C
ראש מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ

25L X 25W X 4H ס״מ
₪ ���

��� ����� P61109C
נקודת מים עגולה עם מאחז למזלף

8L X 3W X 2H ס״מ
₪ ���

���� ���� P6004C
זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ

40L X 5W X 2H ס״מ
₪ ���

�������� ���� A321201C
מזלף יד מיקרופון

20L X 2W X 2H ס״מ
₪ ���

�������� 108941C
אינטרפוץ 4 דרך

6L X 7W X 3H ס״מ
₪ ����

4 6

���� ���� �� ����� ������
���� ����� �������� ��
	�� �����28



 �� ������� ����� 
 �� 108961BRZ
 ����� ��� � ��������

בציפוי P.V.D. זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ, ראש 
מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ, נקודת מים  עגולה עם 

מאחז למזלף, מזלף יד מיקרופון, צינור למזלף יד משוריין 
בעל דופן תלת שכבתית, אינטרפוץ 4 דרך.

₪ ����

מבצע
סט אינטרפוץ



4 6

��� ����� P61109BRZ
נקודת מים עגולה עם מאחז למזלף

8L X 3W X 2H ס״מ
₪ ���

����� ����� P622004BRZ
צינור למזלף יד משוריין בעל דופן 

תלת שכבתית
150L ס״מ

₪ ���

�������� ���� A321201BRZ
מזלף יד מיקרופון

20L X 2W X 2H ס״מ
₪ ���

���� ���� P6004BRZ
זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ

40L X 5W X 2H ס״מ
₪ ��


����� ��� A1211001BRZ
ראש מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ

25L X 25W X 4H ס״מ
₪ ���

�������� 108941BRZ
אינטרפוץ 4 דרך

6L X 7W X 3H ס״מ
₪ ��
�

���� ���� �� ����� ������
���� ����� �������� ��
	�� �����30



 �� ������� ����� 
 �� 108961GO
�� בציפוי P.V.D. זרוע עגולה ��� ��� � ��������

לראש מקלחת 40 ס״מ, ראש מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ, 
נקודת מים  עגולה עם מאחז למזלף, מזלף יד מיקרופון, צינור 

למזלף יד משוריין בעל דופן תלת שכבתית, אינטרפוץ 4 דרך.
₪ ����

מבצע
סט אינטרפוץ



����� ����� P622004GO
צינור למזלף יד משוריין בעל דופן 

תלת שכבתית
150L ס״מ

₪ ���

����� ��� A1211001GO
ראש מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ

25L X 25W X 4H ס״מ
₪ ���

��� ����� P61109GO
נקודת מים עגולה עם מאחז למזלף

8L X 3W X 2H ס״מ
₪ ���

���� ���� P6004GO
זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ

40L X 5W X 2H ס״מ
₪ ��


�������� ���� A321201GO
מזלף יד מיקרופון

20L X 2W X 2H ס״מ
₪ ���

�������� 108941GO
אינטרפוץ 4 דרך

6L X 7W X 3H ס״מ
₪ ��
�

4 6

���� ���� �� ����� ������
���� ����� �������� ��
	�� �����32



 �� ������� ����� 
 �� 108961RG
.P.V.D בציפוי ������� ��� � ��������

זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ, ראש מקלחת 
נירוסטה קוטר 25 ס״מ, נקודת מים  עגולה עם מאחז 

למזלף, מזלף יד מיקרופון, צינור למזלף יד משוריין 
בעל דופן תלת שכבתית, אינטרפוץ 4 דרך.

₪ ����

מבצע
סט אינטרפוץ



4 6

��� ����� P61109RG
נקודת מים עגולה עם מאחז למזלף

8L X 3W X 2H ס״מ
₪ ���

����� ����� P622004RG
צינור למזלף יד משוריין בעל דופן 

תלת שכבתית
150L ס״מ

₪ ���

�������� ���� A321201RG
מזלף יד מיקרופון

20L X 2W X 2H ס״מ
₪ ���

���� ���� P6004RG
זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ

40L X 5W X 2H ס״מ
₪ ��


����� ��� A1211001RG
ראש מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ

25L X 25W X 4H ס״מ
₪ ���

�������� 108941RG
אינטרפוץ 4 דרך

6L X 7W X 3H ס״מ
₪ ��
�

���� ���� �� ����� ������
���� ����� �������� ��
	�� �����34



 � �� ������� ����� � �� 108971BL
�� ���� ��� � ����������

זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ, ראש מקלחת נירוסטה קוטר 
25 ס״מ, נקודת מים  עגולה עם מאחז למזלף, מזלף יד מיקרופון, 

 .PVC 2 אינטרפוצים 3 דרך. צינור למזלף יד
₪ ����

מבצע
סט אינטרפוץ



3 2 7

����� ��� A1211001BL
ראש מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ

25L X 25W X 4H ס״מ
₪ ���

��� ����� P61109BL
נקודת מים עגולה עם מאחז למזלף

8L X 3W X 2H ס״מ
₪ ���

���� ���� P6004BL
זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ

40L X 5W X 2H ס״מ
₪ ���

�������� ���� A321201BL
מזלף יד מיקרופון

20L X 2W X 2H ס״מ
₪ ���

�������� 108930BL
אינטרפוץ 3 דרך

13L X 8W X 2H ס״מ
₪ ���

����� ����� P622010BL
PVC צינור למזלף יד

150L ס״מ
₪ ���

���� ���� �� ����� ������
���� ����� �������� ��
	�� �����36



 � �� ������� ����� � �� 108971SAT
����� ���� ��� � ����������

בציפוי P.V.D. זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ, ראש 
מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ, נקודת מים  עגולה עם 
מאחז למזלף, מזלף יד מיקרופון, 2 אינטרפוצים 3 דרך. 

צינור למזלף יד משוריין בעל דופן תלת שכבתית. 
₪ ����

מבצע
סט אינטרפוץ



3 2 7

����� ����� P622004SAT
צינור למזלף יד משוריין בעל דופן 

תלת שכבתית
150L ס״מ

₪ ���

����� ��� A1211001SAT
ראש מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ

25L X 25W X 4H ס״מ
₪ ���

��� ����� P61109SAT
נקודת מים עגולה עם מאחז למזלף

8L X 3W X 2H ס״מ
₪ ���

���� ���� P6004SAT
זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ

40L X 5W X 2H ס״מ
₪ ���

�������� ���� A321201SAT
מזלף יד מיקרופון

20L X 2W X 2H ס״מ
₪ ��


�������� 108930SAT
אינטרפוץ 3 דרך

13L X 8W X 2H ס״מ
₪ ���

���� ���� �� ����� ������
���� ����� �������� ��
	�� �����38



 � �� ������� ����� � �� 108971C
 ���� ��� � ����������

זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ, ראש מקלחת נירוסטה קוטר 
25 ס״מ, נקודת מים  עגולה עם מאחז למזלף, מזלף יד מיקרופון, 

 .PVC 2 אינטרפוצים 3 דרך. צינור למזלף יד
₪ ���


מבצע
סט אינטרפוץ



3 2 7

����� ��� A1211001C
ראש מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ

25L X 25W X 4H ס״מ
₪ ���

��� ����� P61109C
נקודת מים עגולה עם מאחז למזלף

8L X 3W X 2H ס״מ
₪ ���

���� ���� P6004C
זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ

40L X 5W X 2H ס״מ
₪ ���

�������� ���� A321201C
מזלף יד מיקרופון

20L X 2W X 2H ס״מ
₪ ���

�������� 108930C
אינטרפוץ 3 דרך

13L X 8W X 2H ס״מ
₪ ���

����� ����� P622010C
PVC צינור למזלף יד

150L ס״מ
₪ ���

���� ���� �� ����� ������
���� ����� �������� ��
	�� �����40



 �� ������� ����� � �� 108971BRZ
.P.V.D בציפוי  ����� ��� � ���������� �

זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ, ראש מקלחת 
נירוסטה קוטר 25 ס״מ, נקודת מים  עגולה עם מאחז 

למזלף, מזלף יד מיקרופון, 2 אינטרפוצים 3 דרך. צינור 
למזלף יד משוריין בעל דופן תלת שכבתית. 

₪ ����

מבצע
סט אינטרפוץ



3 2 7

��� ����� P61109BRZ
נקודת מים עגולה עם מאחז למזלף

8L X 3W X 2H ס״מ
₪ ���

����� ����� P622004BRZ
צינור למזלף יד משוריין בעל דופן 

תלת שכבתית
150L ס״מ

₪ ���

�������� ���� A321201BRZ
מזלף יד מיקרופון

20L X 2W X 2H ס״מ
₪ ���

���� ���� P6004BRZ
זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ

2L X 5W X 40H ס״מ
₪ ��


����� ��� A1211001BRZ
ראש מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ

25L X 25W X 4H ס״מ
₪ ���

�������� 108930BRZ
אינטרפוץ 3 דרך

13L X 8W X 2H ס״מ
₪ ���

���� ���� �� ����� ������
���� ����� �������� ��
	�� �����42



 � �� ������� ����� � �� 108971GO
�� בציפוי P.V.D. זרוע עגולה ��� ��� � ����������
לראש מקלחת 40 ס״מ, ראש מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ, 

נקודת מים  עגולה עם מאחז למזלף, מזלף יד מיקרופון, צינור 
למזלף יד משוריין בעל דופן תלת שכבתית, 2 אינטרפוצים 3 דרך.

₪ ����

מבצע
סט אינטרפוץ



3 2 7

����� ����� P622004GO
צינור למזלף יד משוריין בעל דופן 

תלת שכבתית
150L ס״מ

₪ ���

����� ��� A1211001GO
ראש מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ

25L X 25W X 4H ס״מ
₪ ���

��� ����� P61109GO
נקודת מים עגולה עם מאחז למזלף

8L X 3W X 2H ס״מ
₪ ���

���� ���� P6004GO
זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ

40L X 5W X 2H ס״מ
₪ ��


�������� ���� A321201GO
מזלף יד מיקרופון

20L X 2W X 2H ס״מ
₪ ���

�������� 108930GO
אינטרפוץ 3 דרך

13L X 8W X 2H ס״מ
₪ ���

���� ���� �� ����� ������
���� ����� �������� ��
	�� �����44



 � �� ������� ����� � �� 108971RG
��� בציפוי P.V.D. זרוע ���� ��� � ����������

עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ, ראש מקלחת נירוסטה קוטר 
25 ס״מ, נקודת מים  עגולה עם מאחז למזלף, מזלף יד 

מיקרופון, צינור למזלף יד משוריין בעל דופן תלת שכבתית,
2 אינטרפוצים 3 דרך.

₪ ����

מבצע
סט אינטרפוץ



3 2 7

��� ����� P61109RG
נקודת מים עגולה עם מאחז למזלף

8L X 3W X 2H ס״מ
₪ ���

����� ����� P622004RG
צינור למזלף יד משוריין בעל דופן 

תלת שכבתית
150L ס״מ

₪ ���

�������� ���� A321201RG
מזלף יד מיקרופון

20L X 2W X 2H ס״מ
₪ ���

���� ���� P6004RG
זרוע עגולה לראש מקלחת 40 ס״מ

40L X 5W X 2H ס״מ
₪ ��


����� ��� A1211001RG
ראש מקלחת נירוסטה קוטר 25 ס״מ

25L X 25W X 4H ס״מ
₪ ���

�������� 108930RG
אינטרפוץ 3 דרך

13L X 8W X 2H ס״מ
₪ ���

���� ���� �� ����� ������
���� ����� �������� ��
	�� �����46



47

����� ����
תעלת ניקוז מעוצבת, 2 מצבים

פס חלק או למילוי ריצוף
בגימור שחור מט 

תעלת ניקוז נירוסטה 304
ABS סיפון

מחסום ריח
ספיקת מים 48 ליטר לדקה

אופציה ליציאה 2 צול ו-4 צול

סיפון עם יציאה 
בקוטר 2 צול

מחסום רשת עם 
קלפה

כוס גובה מתכוונן
עם יציאה 4 צול

  W L H1 H2 A D1 D2 X C

4014.115.080.04BL 800 68 88 150 790 50 100 700 52  790 

4014.115.070.04BL 700 68 88 150 690 50 100 600 52  740

4014.115.060.04BL 600 68 88 150 590 50 100 500 52  685

NEO

���� ���� �� ����� ������

W
A

X

X

L

H1

H2

C

C

Ø D1

Ø D2



NEO

����� ����
תעלת ניקוז מעוצבת, 2 מצבים

פס חלק או למילוי ריצוף
בגימור ניקל מבריק

סיפון עם יציאה 
בקוטר 2 צול

מחסום רשת עם 
קלפה

כוס גובה מתכוונן
עם יציאה 4 צול

תעלת ניקוז נירוסטה 304
ABS סיפון

מחסום ריח
ספיקת מים 48 ליטר לדקה

אופציה ליציאה 2 צול ו-4 צול

  W L H1 H2 A D1 D2 X C

4014.115.120.01C 1200 68 88 150 1190 50 100 1110 52  1050 

4014.115.090.01C 900 68 88 150 890 50 100 800 52  799

4014.115.080.01C 800 68 88 150 790 50 100 700 52  686

4014.115.070.01C 700 68 88 150 690 50 100 600 52  630

4014.115.060.01C 600 68 88 150 590 50 100 500 52  570

4014.115.040.01C 400 68 88 150 390 50 100 300 52  460

���� ���� �� ����� ������

W
A

X

X

L

H1

H2

C

C

Ø D1

Ø D2

48



49

����� ����
תעלת ניקוז מעוצבת, 2 מצבים

פס חלק או למילוי ריצוף
 P.V.D בגימור רוז גולד

תעלת ניקוז נירוסטה 304
ABS סיפון

מחסום ריח
ספיקת מים 48 ליטר לדקה

אופציה ליציאה 2 צול ו-4 צול

  W L H1 H2 A D1 D2 X C

4014.115.080.06RG 800 68 88 150 790 50 100 700 52  1300 

4014.115.060.06RG 600 68 88 150 590 50 100 500 52  1150

סיפון עם יציאה 
בקוטר 2 צול

מחסום רשת עם 
קלפה

כוס גובה מתכוונן
עם יציאה 4 צול

NEO

���� ���� �� ����� ������

W
A

X

X

L

H1

H2

C

C

Ø D1

Ø D2



NEO

����� ����
תעלת ניקוז מעוצבת, 2 מצבים

פס חלק או למילוי ריצוף
 P.V.D בגימור זהב

תעלת ניקוז נירוסטה 304
ABS סיפון

מחסום ריח
ספיקת מים 48 ליטר לדקה

אופציה ליציאה 2 צול ו-4 צול

  W L H1 H2 A D1 D2 X C

4014.115.080.05BRZ 800 68 88 150 790 50 100 700 52  1300 

4014.115.060.05BRZ 600 68 88 150 590 50 100 500 52  1150

סיפון עם יציאה 
בקוטר 2 צול

מחסום רשת עם 
קלפה

כוס גובה מתכוונן
עם יציאה 4 צול

���� ���� �� ����� ������
50

W
A

X

X

L

H1

H2

C

C

Ø D1

Ø D2





טרמוסטט 3 מצבים• 
טיימר ל-3 ו-6 שעות• 

חיבור חשמל 2 אופציות• 
התקנה נסתרת• 
חיבור ימין או שמאל• 

 ��� ����� ����� ����
����� ���� ���  ������

מידה:  500W X 800H מ״מ
120W  :הספק
230V  :מתח

חימום:  45-55 מעלות
IP44  :הגנה

₪ ����

���� ���� �� ����� ������
52



53

����� ����� ����
 ���  ������ ���

�� ����� ����� ����� ����

מידה:  530W X 800H מ״מ
110W  :הספק
230V  :מתח

חימום:  45-55 מעלות
IP44  :הגנה

₪ �
��   �����

₪ ���
  ��� ����

טרמוסטט 3 מצבים• 
טיימר ל-3 ו-6 שעות• 

חיבור חשמל 2 אופציות• 
התקנה נסתרת או חיבור תקע• 
אופציה לחיבור ימין או שמאל• 

���� ���� �� ����� ������



����� ����� ����
 ���  ������ ���

�� ����� ����� ����� ����

מידה:  30W X 1100H מ״מ
35W  :הספק

230V  :מתח
חימום:  45-55 מעלות

IP44  :הגנה

₪ ����   �����

₪ ���
  ��� ����

טרמוסטט 3 מצבים• 
טיימר ל-3 ו-6 שעות• 

חיבור חשמל 2 אופציות• 
התקנה נסתרת או חיבור תקע• 

 ��� ����� ����� ����
����� ���� ���  ������

מידה:  500W X 800H מ״מ
80W  :הספק

230V  :מתח
חימום:  45-55 מעלות

IP44  :הגנה

₪ ����

���� ���� �� ����� ������
54



���� ���� 4389C
קולב בודד

5L X 5W X 5H ס״מ

₪ ���

���� ���� 4391C
קולב כפתור

5L X 5W X 5H ס״מ

₪ ���

���� ���� 4390C
קולב זוגי

5L X 5W X 5H ס״מ

₪ ���

55

הדמיה בגודל נטו
248/141 מ״מ

���� ���� �� ����� ������



���� ���� 4387/60C
מוט בודד למגבת 60 ס״מ

64L X 6W X 5H ס״מ

₪ ���

���� ���� 43G/60C
מוט כפול למגבת 60 ס״מ

64L X 11W X 5H ס״מ

₪ ���

���� ���� 4316C
מדף מגבות 60 ס״מ

60L X 30W X 15H ס״מ

₪ 
��

���� ���� 4383C
מחזיק כוס למברשת שיניים

7L X 11W X 10H ס״מ

₪ ���

���� ���� 4393C
סבונייה נוזלית

7L X 11W X 17H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������
56



�


���� ���� 4398C
מחזיק נייר רזרבי

6L X 8W X 28H ס״מ

₪ ���

���� ���� 4399C
מברשת אסלה תלויה

9L X 12W X 32H ס״מ

₪ ���

���� ���� 4310C
מברשת אסלה תלויה נירוסטה

8L X 8W X 40H ס״מ

₪ ���

���� ���� 4388C
טבעת למגבת

17L X 5W X 19H ס״מ

₪ ��


���� ���� 4380C
מדף זכוכית 50 ס״מ

50L X 12W X 5H ס״מ

₪ ��


���� ���� 4397C
מחזיק נייר פתוח

15L X 7W X 5H ס״מ

₪ ���

57
���� ���� �� ����� ������



��

���� ���� 4302C
מעמד לנייר טואלט עם נייר רזרבי

14L X 24W X 70H ס״מ

₪ ��


���� ���� 4300C
מעמד משולב-מברשת 

אסלה, מחזיק נייר ונייר רזרבי

14L X 24W X 70H ס״מ

₪ ���

���� ���� 4301C
מעמד לשתי מגבות

43L X 16W X 90H ס״מ

₪ ����

���� NA0204C
קולב רביעיה כרום

23L X 4W X 2H ס״מ

₪ ��


���� NA0205C
קולב חמישיה כרום

30L X 4W X 2H ס״מ

₪ ���

���� NA0203C
קולב שלישיה כרום

12L X 4W X 2H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������
58



��� ������� SBS2013C
סבוניית רשת מלבנית 20 ס״מ כרום

20L X 11W X 5H ס״מ

₪ ���

��� ������� SBS90158C
סבוניית רשת מלבנית דו קומתית כרום

28L X 12W X 39H ס״מ

₪ 
�


��� ������� SBS4320C
סבוניית רשת פינתית בודדת

20L X 20W X 5H ס״מ

₪ ���

59

��� ������� SBS23158C
סבוניית רשת כפולה כרום

מלבנית תלויה למקלחון

24L X 14W X 70H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������



��� ������� SBS4330C
סבוניית רשת פינתית מעוגלת כרום

2 קומות + קולבים

22L X 22W X 38H ס״מ

₪ ���

��� ������� SBS4318C
סבוניית רשת פינתית משולשת כרום

2 קומות + קולבים

20L X 20W X 31H ס״מ

₪ ��


��� ������� SBS4013C
סבוניית רשת מלבנית 40 ס״מ כרום

40L X 12W X 6H ס״מ

₪ ���

��� ������� SBS3013C
סבוניית רשת מלבנית 30 ס״מ כרום

30L X 12W X 6H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������
60





���� ���� 4345C
ידית אחיזה מעוצבת 135 מעלות, בראס

40L X 10W X 7H ס״מ

₪ ���

 ���� ���� 4341/60C
ידית אחיזה 60 ס״מ בראס

₪ ���

 ���� ���� 4341/40C
ידית אחיזה 40 ס״מ בראס

₪ ���

 ���� ���� 4341/30C
ידית אחיזה 30 ס״מ בראס

₪ ���

 ���� ���� 4344C
ידית אחיזה מעוצבת 35 ס״מ בראס

35L X 10W X 7H ס״מ

₪ ���

 ���� ���� SBS-5503C
ידית אחיזה בראס

50L X 18W X 10H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������
62



 ����� ���� 4397BRZ
מחזיק נייר פתוח

15L X 7W X 5H ס״מ

₪ �
�

 ����� ���� 4389BRZ
קולב בודד

5L X 5W X 5H ס״מ

₪ ���

 ����� ���� 4390BRZ
קולב זוגי

5L X 5W X 5H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������
63



 ����� ���� 4387/60BRZ
מוט בודד למגבת 60 ס״מ

64L X 6W X 5H ס״מ

₪ ���

 ����� ���� 43G/60BRZ
מוט כפול למגבת 60 ס״מ

64L X 11W X 5H ס״מ

₪ ���

 ����� ���� 4316BRZ
מדף מגבות 60 ס״מ

60L X 30W X 15H ס״מ

₪ ���

 ����� ���� 4383BRZ
מחזיק כוס למברשת שיניים

7L X 11W X 10H ס״מ

₪ ���

 ����� ���� 4393BRZ
סבונייה נוזלית

7L X 11W X 17H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������
64



�


 ����� ���� 4398BRZ
מחזיק נייר רזרבי

6L X 8W X 28H ס״מ

₪ ���

 ����� ���� 4399BRZ
מברשת אסלה תלויה

9L X 12W X 32H ס״מ

₪ ���

 ����� ���� 4310BRZ
מברשת אסלה תלויה נירוסטה

8L X 8W X 40H ס״מ

₪  ���

 ����� ���� 4388BRZ
טבעת למגבת

17L X 5W X 19H ס״מ

₪ ���

65
���� ���� �� ����� ������



��

��� ������� SBS4330BRZ
סבוניית רשת פינתית מעוגלת ברונזה

2 קומות + קולבים

22L X 22W X 38H ס״מ

₪ ���

��� ������� SBS4320BRZ
סבוניית רשת פינתית בודדת

20L X 20W X 5H ס״מ

₪ ��


��� ������� SBS4013BRZ
סבוניית רשת מלבנית 40 ס״מ ברונזה

40L X 12W X 6H ס״מ

₪ ���

��� ������� SBS3013BRZ
סבוניית רשת מלבנית 30 ס״מ ברונזה

30L X 12W X 6H ס״מ

₪ ��


�����  ����� ���� 4344BRZ
ידית אחיזה מעוצבת 35 ס״מ

35L X 10W X 7H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������
66





��

 ����� ���� 4361/3BRZ
פח אשפה 3 ל׳

17L X 23W X 26H ס״מ

₪ ���

 ����� ���� 4300BRZ
מעמד משולב-מברשת 

אסלה+מחזיק נייר+נייר רזרבי

14L X 24W X 70H ס״מ

₪ ����

���� NA0205BRZ
קולב חמישיה ברונזה

30L X 4W X 2H ס״מ

₪ ���

���� NA0204BRZ
קולב רביעיה ברונזה

23L X 4W X 2H ס״מ

₪ ���

���� NA0203BRZ
קולב שלישיה ברונזה

12L X 4W X 2H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������
68



����� ���� ���� 4397SAT
מחזיק נייר פתוח

15L X 7W X 5H ס״מ

₪ ���

����� ���� ���� 4389SAT
קולב בודד

5L X 5W X 5H ס״מ

₪ ���

����� ���� ���� 4390SAT
קולב זוגי

5L X 5W X 5H ס״מ

₪ ���

���� NA0204SAT
קולב רביעיה סאטן מוברש

23L X 4W X 2H ס״מ

₪ ���

���� NA0205SAT
קולב חמישיה סאטן מוברש

30L X 4W X 2H ס״מ

₪ ���

���� NA0203SAT
קולב שלישיה סאטן מוברש

12L X 4W X 2H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������
69



����� ���� ���� 4387/60SAT
מוט בודד למגבת 60 ס״מ

64L X 6W X 5H ס״מ

₪ ���

����� ���� ���� 43G/60SAT
מוט כפול למגבת 60 ס״מ

64L X 11W X 5H ס״מ

₪ ���

����� ���� ���� 4316SAT
מדף מגבות 60 ס״מ

60L X 30W X 15H ס״מ

₪ ���

����� ���� ���� 4383SAT
מחזיק כוס למברשת שיניים

7L X 11W X 10H ס״מ

₪ ���

����� ���� ���� 4393SAT
סבונייה נוזלית

7L X 11W X 17H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������
70



�


����� ���� ���� 4345SAT
ידית אחיזה מעוצבת 135 מעלות

40L X 10W X 7H ס״מ

₪ 
�


���� 4398SAT
����� ����

מחזיק נייר רזרבי

6L X 8W X 28H ס״מ

₪ ���

����� ���� ���� 4344SAT
ידית אחיזה מעוצבת 35 ס״מ

35L X 10W X 7H ס״מ

₪ ���

���� 4399SAT
����� ����

מברשת אסלה תלויה

9L X 12W X 32H ס״מ

₪ ���

���� 4310SAT
����� ����

מברשת אסלה תלויה

8L X 8W X 40H ס״מ

₪ ���

���� 4361/3SAT
����� ����

פח אשפה 3 ל׳

17L X 23W X 26H ס״מ

₪ �
�

����� ���� ���� 4388SAT
טבעת למגבת

17L X 5W X 19H ס״מ

₪ ���

71
���� ���� �� ����� ������



��

��� ������� SBS4330SAT
סבוניית רשת פינתית מעוגלת

סאטן מוברש 2 קומות + קולבים

22L X 22W X 38H ס״מ

₪ ���

��� ������� SBS4013SAT
סבוניית רשת מלבנית 40 ס״מ סאטן מוברש

40L X 12W X 6H ס״מ

₪ ���

��� ������� SBS3013SAT
סבוניית רשת מלבנית 30 ס״מ סאטן מוברש

30L X 12W X 6H ס״מ

₪  ��


��� ������� SBS4320SAT
סבוניית רשת פינתית בודדת סאטן מוברש

20L X 20W X 5H ס״מ

₪ ��


��� ������� SBS23158SAT
סבוניית רשת כפולה סאטן מוברש

מלבנית תלויה למקלחון

40L X 10W X 70H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������
72



�� ���� ���� 4397BL
מחזיק נייר פתוח

15L X 7W X 5H ס״מ

₪ ��


�� ���� ���� 4389BL
קולב בודד

5L X 5W X 5H ס״מ

₪ ���

�� ���� ���� 4390BL
קולב זוגי

5L X 5W X 5H ס״מ

₪ ���

הדמיה בגודל נטו
248/141 מ״מ

���� ���� �� ����� ������
73



�� ���� ���� 4387/60BL
מוט בודד למגבת 60 ס״מ

64L X 6W X 5H ס״מ

₪ ���

�� ���� ���� 43G/60BL
מוט כפול למגבת 60 ס״מ

64L X 11W X 5H ס״מ

₪ ���

�� ���� ���� 4316BL
מדף מגבות 60 ס״מ

60L X 30W X 15H ס״מ

₪ ���

�� ���� ���� 4383BL
מחזיק כוס למברשת שיניים

7L X 11W X 10H ס״מ

₪ �
�

�� ���� ���� 4393BL
סבונייה נוזלית

7L X 11W X 17H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������
74





��

��� ������� SBS4330BL
סבוניית רשת פינתית מעוגלת שחור מט

2 קומות + קולבים

22L X 22W X 38H ס״מ

₪ ���
��� ������� SBS23158BL

סבוניית רשת כפולה שחור מט

מלבנית תלויה למקלחון

24L X 14W X 70H ס״מ

₪ �
�

��� ������� SBS90158BL
סבוניית רשת מלבנית דו קומתית

28L X 12W X 39H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������
76



�� ���� ���� 4388BL
טבעת למגבת

17L X 5W X 19H ס״מ

₪ ���

77

��� ������� SBS4013BL
סבוניית רשת מלבנית 40 ס״מ שחור מט

40L X 12W X 6H ס״מ

₪ ���

��� ������� SBS3013BL
סבוניית רשת מלבנית 30 ס״מ שחור מט

30L X 12W X 6H ס״מ

₪ ���

��� ������� SBS4320BL
סבוניית רשת פינתית בודדת שחור מט

20L X 20W X 5H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������

�� ���� ���� 4360/3BL
פח אשפה 3 ל׳

17L X 23W X 26H ס״מ

₪ �
�



�� ���� ���� 4345BL
ידית אחיזה מעוצבת 135 מעלות

40L X 10W X 7H ס״מ

₪ 
��

�� ���� ���� 4344BL
ידית אחיזה מעוצבת 35 ס״מ

35L X 10W X 7H ס״מ

₪ �
�

��
���� ���� �� ����� ������

78

�� ���� ���� 4398BL
מחזיק נייר רזרבי

6L X 8W X 28H ס״מ

₪ ���

�� ���� ���� 4399BL
מברשת אסלה תלויה

9L X 12W X 32H ס״מ

₪ ���

�� ���� ���� 4310BL
מברשת אסלה תלויה

8L X 8W X 40H ס״מ

₪ ���





���� ���� 4300BL
מעמד משולב-מברשת אסלה + 

מחזיק נייר + נייר רזרבי שחור מט

14L X 24W X 70H ס״מ

₪ ���

���� ���� 4302BL
מעמד לנייר טואלט עם 

נייר רזרבי שחור מט

14L X 24W X 70H ס״מ

₪ ��


���� ���� 4301BL
מעמד לשתי מגבות

שחור מט

43L X 16W X 90H ס״מ

₪ ����

���� NA0204BL
קולב רביעיה שחור מט

23L X 4W X 2H ס״מ

₪ ��


���� NA0205BL
קולב חמישיה שחור מט

30L X 4W X 2H ס״מ

₪ ���

���� NA0203BL
קולב שלישיה שחור מט

12L X 4W X 2H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������
80



������� ���� 4397RG
מחזיק נייר פתוח

15L X 7W X 5H ס״מ

₪ ���

������� ���� 4389RG
קולב בודד

5L X 5W X 5H ס״מ

₪ ���

������� ���� 4390RG
קולב זוגי

5L X 5W X 5H ס״מ

₪ ���

81

������� ���� 4387/60RG
מוט בודד למגבת 60 ס״מ

64L X 6W X 5H ס״מ

₪ ���

������� ���� 43G/60RG
מוט כפול למגבת 60 ס״מ

64L X 11W X 5H ס״מ

₪ ���

������� ���� 4316RG
מדף מגבות 60 ס״מ

60L X 30W X 15H ס״מ

₪ ���

������� ���� 4383RG
מחזיק כוס למברשת שיניים

7L X 11W X 10H ס״מ

₪ ���

������� ���� 4393RG
סבונייה נוזלית

7L X 11W X 17H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������



���� 4398RG
�������

מחזיק נייר רזרבי

6L X 8W X 28H ס״מ

₪ ���

���� 4399RG
�������

מברשת אסלה תלויה

9L X 12W X 32H ס״מ

₪ ���

���� 4310RG
�������

מברשת אסלה תלויה

8L X 8W X 40H ס״מ

₪ ���

������� ���� 4388RG
טבעת למגבת

17L X 5W X 19H ס״מ

₪ ���

��� ������� SBS4320RG
סבוניית רשת פינתית בודדת רוזגולד

20L X 20W X 5H ס״מ

₪ ��


���� ���� �� ����� ������
82



����� ���� 4383GM
מחזיק כוס למברשת שיניים

7L X 11W X 10H ס״מ
₪ ���

����� ���� 4310GM
מברשת אסלה תלויה נירוסטה

8L X 8W X 40H ס״מ
₪ ���

����� ���� 4399GM
מברשת אסלה תלויה

9L X 12W X 32H ס״מ
₪ ���

����� ���� 4398GM
מחזיק נייר רזרבי

6L X 8W X 28H ס״מ
₪ ���

����� ���� 4393GM
סבוניה נוזלית

7L X 11W X 17H ס״מ
₪ ���

���� ���� �� ����� ������
83



����� ���� 4390GM
קולב זוגי

5L X 5W X 5H ס״מ
₪ ���

����� ���� 4389GM
קולב בודד

5L X 5W X 5H ס״מ
₪ ���

����� ���� 43G/60GM
מוט כפול למגבת 60 ס״מ
64L X 11W X 5H ס״מ

₪ ���

����� ���� 4387/60GM
מוט בודד למגבת 60 ס״מ

64L X 6W X 5H ס״מ
₪ ���

����� ���� 4397GM
מחזיק נייר פתוח

15L X 7W X 5H ס״מ
₪ �
�

����� ���� 4316GM
מדף מגבות 60 ס״מ

60L X 30W X 15H ס״מ
₪ ���

���� ���� �� ����� ������
84



��� ������� SBS4330GM
סבוניית רשת פינתית מעוגלת גרפיט

2 קומות + קולבים

22L X 22W X 38H ס״מ

₪ ���

��� ������� 4320GM
סבוניית רשת פינתית בודדת גרפיט

20L X 20W X 5H ס״מ

₪ ��


��� ������� SBS4013GM
סבוניית רשת מלבנית 40 ס״מ גרפיט

40L X 12W X 6H ס״מ

₪ ���

��� ������� SBS3013GM
סבוניית רשת מלבנית 30 ס״מ גרפיט

30L X 12W X 6H ס״מ

₪ ��


���� ���� �� ����� ������
85



���� NA0205GM
קולב חמישיה גרפיט

30L X 4W X 2H ס״מ

₪ ���

���� NA0204GM
קולב רביעיה גרפיט

23L X 4W X 2H ס״מ

₪ ���

���� NA0203GM
קולב שלישיה גרפיט

12L X 4W X 2H ס״מ

₪ ���

����� ���� 4344GM
ידית אחיזה מעוצבת 35 ס״מ

35L X 10W X 7H ס״מ

₪ ���

����� ���� 4388GM
טבעת למגבת

17L X 5W X 19H ס״מ
₪ ���

���� ���� �� ����� ������
86



����  ��� LA9020C
מוט כפול למגבת 60 ס״מ
56L X 11W X 2H ס״מ

₪ ���

����  ��� BSMK-0001SAT
מגב למקלחון תלוי נירוסטה

25L X 2W X 23H ס״מ
₪ ���

����  ��� LA9025C
מוט בודד למגבת 60 ס״מ

56L X 7W X 2H ס״מ
₪ ���

����  ��� LA9022C
מחזיק כוס למברשת שיניים

7L X 9W X 10H ס״מ
₪ ���

����  ��� LA9018C
דיספנסר לסבון נוזלי

7L X 9W X 15H ס״מ
₪ ���

���� ���� �� ����� ������
87



����  ��� LA9024C
מחזיק נייר טואלט פתוח

15L X 7W X 2H ס״מ
₪ ���

����  ��� LA9023C
טבעת למגבת

21L X 14W X 12H ס״מ
₪ ���

����  ��� LA9021C
קולב בודד

2.5L X 4W X 4.5H ס״מ
₪ 
�

����  ��� LA9026C
מברשת אסלה תלויה

10L X 12W X 37H ס״מ
₪ ��


����  ��� LA9027C
מחזיק נייר טואלט סגור

16L X 19W X 7H ס״מ
₪ ��


���� ���� �� ����� ������
88



�� ����  ��� LA9020B
מוט כפול למגבת 60 ס״מ
56L X 11W X 2H ס״מ

₪ ��


�� ����  ��� LA9025B
מוט בודד למגבת 60 ס״מ

56L X 6W X 5H ס״מ
₪ ���

�� ����  ��� LA9022B
מחזיק כוס למברשת שיניים

7L X 9W X 10H ס״מ
₪ ���

�� ����  ��� LA9018B
דיספנסר לסבון נוזלי

7L X 9W X 15H ס״מ
₪ ���

�� ����  ��� BSMK-0001BL
מגב למקלחון תלוי שחור
25L X 2W X 23H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������
89



�� ����  ��� LA9024B
מחזיק נייר טואלט פתוח

15L X 7W X 2H ס״מ
₪ ���

�� ����  ��� LA9023B
טבעת למגבת

21L X 4W X 12H ס״מ
₪ ���

�� ����  ��� LA9021B
קולב בודד

2.5L X 4W X 4.5H ס״מ
₪ ��

�� ����  ��� LA9026B
מברשת אסלה תלויה

10L X 12W X 37H ס״מ
₪ ���

�� ����  ��� LA9027B
מחזיק נייר טואלט סגור

16L X 19W X 7H ס״מ
₪ ��


���� ���� �� ����� ������
90



���� ���� MS125C
מוט 55 ס״מ בודד למגבת
55L X 12W X 4H ס״מ

₪ ���

���� ���� MS120C
מוט 55 ס״מ כפול למגבת
55L X 12W X 4H ס״מ

₪ ���

���� ���� MS118C
סבונייה נוזלית

8L X 10W X 15H ס״מ
₪ ���

���� ���� MS122C
מחזיק כוס למברשת שיניים

11L X 12W X 10H ס״מ
₪ ���

���� ���� �� ����� ������
91



���� ���� MS123C
טבעת סגורה

20L X 5W X 20H ס״מ
₪ ���

���� ���� MS105C
קולב חמישיה כרום

32L X 4W X 3H ס״מ
₪ �
�

���� ���� MS104C
קולב רביעיה כרום

25L X 4W X 3H ס״מ
₪ ���

���� ���� MS103C
קולב שלישיה כרום

18L X 4W X 3H ס״מ
₪ ���

���� ���� MS126C
מברשת אסלה

12L X 14W X 40H ס״מ
₪ ��


���� ���� MS124C
מחזיק נייר

13L X 5W X 4H ס״מ
₪ ���

���� ���� MS121C
קולב זוגי

7L X 5W X 4H ס״מ
₪ ��

���� ���� �� ����� ������
92



�� ���� ���� MS125B
מוט 55 ס״מ בודד למגבת
55L X 12W X 4H ס״מ

₪ ���

�� ���� ���� MS120B
מוט 55 ס״מ כפול למגבת
55L X 12W X 4H ס״מ

₪ ���

�� ���� ���� MS118B
סבונייה נוזלית

8L X 10W X 15H ס״מ
₪ �



�� ���� ���� MS122B
מחזיק כוס למברשת שיניים

11L X 12W X 10H ס״מ
₪ ��


���� ���� �� ����� ������
93



�� ���� ���� MS123B
טבעת סגורה

20L X 5W X 20H ס״מ
₪ ���

�� ���� ���� MS124B
מחזיק נייר

13L X 5W X 4H ס״מ
₪ ���

���� ���� MS126B
מברשת אסלה

12L X 14W X 40H ס״מ
₪ ��


�� ���� ���� MS121B
קולב זוגי

7L X 5W X 4H ס״מ
₪ �


�� ���� ���� MS105B
קולב חמישיה שחור מט
32L X 4W X 3H ס״מ

₪ ���

�� ���� ���� MS104B
קולב רביעיה שחור מט
25L X 4W X 3H ס״מ

₪ ���

�� ���� ���� MS103B
קולב שלישיה שחור מט
18L X 4W X 3H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������
94



����  �� NA125C
מוט בודד למגבת

55L X 7W X 5H ס״מ
₪ �
�

����  �� NA120C
מוט כפול למגבת

55L X 12W X 5H ס״מ
₪ ���

����  �� NA118C
סבונייה נוזלית

14L X 6W X 14H ס״מ
₪ ���

����  �� NA122C
מחזיק כוס למברשת שיניים

7L X 10W X 10H ס״מ
₪ ��

���� ���� �� ����� ������
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����  �� NA124C
מחזיק נייר

18L X 7W X 5H ס״מ
₪ ���

����  �� NA123C
טבעת למגבת

24L X 7W X 14H ס״מ
₪ ���

����  �� NA126C
מברשת אסלה

17L X 12W X 37H ס״מ
₪ ���

����  �� NA121C
קולב זוגי

9L X 4W X 5H ס״מ
₪ ��

���� ���� �� ����� ������
96



97

 ���� ���� 4819.3260B
ידית אחיזה שחורה מט נירוסטה 304

Ø 32  60 ס״מ

₪ ���

 ���� ���� 4810W-60/40/30
ידית אחיזה נירוסטה 304, מצופה פי. וי. סי. לבן

Ø 32

60 ס״מ - ��� ₪

40 ס״מ - ��� ₪

30 ס״מ - ��� ₪

 ���� ���� 4833.2311B
ידית אחיזה מתקפלת שחורה מט נירוסטה 304

Ø 32 80 ס״מ

₪ 
��

 ���� ���� 4837.60B
ידית אחיזה L שחורה מט נירוסטה 304

Ø 32 60/60 ס״מ

₪ ���

 ���� ���� 4808W-60/60
ידית אחיזה L נירוסטה, מצופה פי. וי. סי. לבן

Ø 32 60/60 ס״מ

₪ ���

 ���� ���� 4865W-80
ידית אחיזה מתקפלת נירוסטה, מצופה פי. וי. סי. לבן

Ø 32 80 ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������



 ���� ���� 4819.3260S
ידית אחיזה נירוסטה 304

Ø 32  60 ס״מ

₪ ��� ���� ���� 4833.2311S
ידית אחיזה מתקפלת נירוסטה 304

Ø 32 80 ס״מ

₪ ���

 ���� ���� 4837.60S
ידית אחיזה L נירוסטה 304

Ø 32 60/60 ס״מ

₪ ���

 ���� ���� 4828.7611S
ידית אחיזה מתקפלת רצפתית  נירוסטה 304

Ø 32  80 ס״מ
11L X 76W X 74H ס״מ

₪ ���

���� ���� �� ����� ������
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��� ���� A0327-001
מושב אסלה הידראולי

₪ ���

��� ���� ���� A0327-029
מושב אסלה הידראולי

₪ ���

�� ��� ���� A0327-002
מושב אסלה הידראולי

₪ ���

�� ���� ���� A0327-004
מושב אסלה הידראולי

₪ ���

���
���� ���� �� ����� ������



�� ��� ���� ���  ����  ���
רימלס 53 ס״מ עם מושב אסלה הידראולי נשלף

₪ ����

��� ���� ���� ���  ����  ���
רימלס 53 ס״מ עם מושב אסלה הידראולי נשלף

₪ ����

����� ��� ���� ���  ����  ���
רימלס 53 ס״מ עם מושב אסלה הידראולי נשלף

₪ ����

�� ���� ���� ���  ����  ���
רימלס 53 ס״מ עם מושב אסלה הידראולי נשלף

₪ ����

530

40
5

���� ���� �� ����� ������
102





����� �� ��  ���� �����  ���
כולל מושב אסלה דק הידראולי נשלף

₪ ����

���� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

19
0

36
8

380

27
0

35
8

533

545

37
027

0

37
3

385

549

37
9

540

36
0

���� ���� �� ����� ������
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105

���� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

19
0

36
8

380

27
0

35
8

533

545

37
027

0

37
3

385

549

37
9

540

36
0 ����� �� ��  ���� �����  ���

כולל מושב אסלה דק הידראולי נשלף
₪ ����

���� ���� �� ����� ������



���� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

19
0

36
8

380

27
0

35
8

533

545

37
027

0

37
3

385

549

37
9

540

36
0 ����� �� ��  ���� �����  ���

כולל מושב אסלה דק הידראולי נשלף
₪ ����

���� ���� �� ����� ������
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���� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

19
0

36
8

380

27
0

35
8

533

545

37
027

0

37
3

385

549

37
9

540

36
0 ����� �� ��  ���� �����  ���

כולל מושב אסלה דק הידראולי נשלף
₪ ����

���� ���� �� ����� ������
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���� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

19
0

36
8

380

27
0

35
8

533

545

37
027

0

37
3

385

549

37
9

540

36
0
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����� �� ��  ���� �����  ���
כולל מושב אסלה דק הידראולי נשלף

₪ ����

���� ���� �� ����� ������



��� ���� �� ����� A0336-029
מושב אסלה הידראולי קצר/ארוך

₪ ���

�� ���� �� ����� A0336-004
מושב אסלה הידראולי קצר/ארוך

₪ ���

 ��� ���� �� ����� A0336-033
מושב אסלה הידראולי קצר/ארוך

₪ ���

����� �� ����� A0336-032
מושב אסלה הידראולי קצר/ארוך

₪ ���

����� �� ����� A0336-011
מושב אסלה הידראולי קצר/ארוך

₪ ���

�� ���� �� ����� A0336-006
מושב אסלה הידראולי קצר/ארוך

₪ ���

����� �� ����� A0336-007
מושב אסלה הידראולי קצר/ארוך

₪ ���

�������� ��� �� ����� A0336-001/2
מושב אסלה הידראולי קצר/ארוך

לבן מבריק ��� ₪    לבן מט ��� ₪

���� ���� �� ����� ������
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113

���� ������ ���� ����
₪ �
��

����� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ �
��

19
0

36
8

380

27
0

35
8

533

545

37
027

0

37
3

385

549

37
9

540/490

36
0

����� ������ ���� ����
₪ ����

����� �� �����  ���� �����  ���
כולל מושב אסלה דק הידראולי נשלף

₪ ����

���� ���� �� ����� ������



19
0

29
5

38
5

470

560

390

515

39
0

42
0

21
0

���� ���� ����
₪ ����

 ����� ���� ����
₪ ����

������������������ ����� ����
עם חור לברז / ללא חור לברז

60 ס״מ
80 ס״מ 
100 ס״מ
120 ס״מ

₪ ���

₪ ����
₪ �
��
₪ ����

����  ��� ����
אינטגרלי/חצי שקוע/ תלוי

עם חור לברז / ללא חור לברז

60 ס״מ
80 ס״מ

100 ס״מ

₪ ���

₪ ����
₪ �
��

988

14
514
5

32
5 46

5

1004

21
5

955
1010

28
5

48
5

33
5

���� ���� �� ����� ������
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115

���� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

����� ������ ���� ����
₪ ����

19
0

36
8

380

27
0

35
8

533

545

37
027

0

37
3

385

549

37
9

540

36
0 ����� �� ��  ���� �����  ���

כולל מושב אסלה דק הידראולי נשלף
₪ ����

���� ���� �� ����� ������



19
0

29
5

38
5

470

560

390

515

39
0

42
0

21
0

���� ���� ����
₪ ����

 ����� ���� ����
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אצלנו, בדור רפאל עיצובים בע"מ, מאמינים שמלבד מוצרים מעולים קיימת חשיבות עליונה לשרות ולטיפול 

בלקוחות באופן הקשוב ביותר ולשביעות רצונם המלאה. דור רפאל מתחייבת לספק לקהל לקוחותיה מוצרים 

העומדים בתקנים בינלאומיים ומקומיים ובאיכות הטובה ביותר. כדי לעזור לך להשיג את התוצאות המיטביות 

מהמוצרים שלנו ולהנות מאחריות החברה, יש לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצרים, לעקוב 

אחריהן וליישמן באופן קבוע ושגרתי. את ההתקנות צריכים לבצע אנשי מקצוע מוסמכים, חשמלאים כאשר 

נדרשים חיבורים לחשמל.

חשוב מאד לפעול על פי הוראות אלו, אי הקפדה עליהן עשויה לפטור את החברה מאחריות.

יש לנגב באופן סדיר את המוצרים באמצעות מטלית רכה בלבד וללא חומרי נקוי אגרסיביים.   .1

אסור להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים (קורוזיביים), אשר עלולים לפגוע בציפוי.  .2

כדי למנוע התפתחות עובש או ריח רע, אנו ממליצים תמיד לאוורר היטב את החדר.  .3

את אביזרי האמבטיה, המקלחונים והאינטרפוצים הבאים במגע עם מים יש לנקות פעם בשלושה   .4

חודשים לפחות למניעת הצטברות אבנית והווצרות חלודה. 

אין להשתמש בחפצים חדים לצורך ניקוי, אשר עלולים לשרוט את המוצר.  .5

המוצרים שלנו נועדו לשימוש סביר בתוך הבית ולא תחת שמש ישירה.   .6

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

פגם שנובע כתוצאה משבר או נזק כימי שנגרם משימוש בחומרים מזיקים (למשל: חומרי ניקוי  א. 

חריפים, כלי ניקוי חדים ושורטים).

פגם שנובע ממים כגון: חלודה, עובש, התנפחות, פיצוצי צבע. ב. 

פגם שנובע כתוצאה מהתקנה או נסיון תיקון לא מורשים או שלא בהתאם להוראות (ויובהר כי ככל  ג. 

שקיים ספק לעניין ההתקנה או התיקון ניתן לפנות לשירות הלקוחות). האחריות חלה רק במקרה של 

התקנה ע"י מתקין מורשה ומוסמך.

נזק שנובע כתוצאה משימוש לא סביר במוצר או חבלה בזדון, או כתוצאה ממכה או שבר. ד. 

פגם שנובע כתוצאה מכח חיצוני עליון, כגון שטפון או רעידת אדמה. ה. 
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דור רפאל עיצובים בע"מ תהיה אחראית כלפי לקוחותיה מיום רכישת המוצר ובכפוף להצגת הוכחת קניה 

מתוארכת (קבלה, אישור רכישה וכדומה) על פגמי יצור בלבד שנתגלו במרכיבי המוצרים. 

האחריות על המקלחונים תחול לתקופה של שבע שנים (84 חודשים) על פגמי יצור בלבד שנתגלו   •

במרכיבי המוצרים, ועל הזכוכית והצפוי. האחריות על מנגנון הצירים תינתן למשך שלוש שנים (36 

חודשים) ואילו על הגומיות והאטמים למשך שנה אחת (12 חודשים).

האחריות על סט למקלחון (אינטרפוץ) תחול למשך חמש שנים (60 חודשים) ותחול רק על חלקי   •

המתכת. האחריות על הציפוי תינתן למשך שנה אחת (12 חודשים).

האחריות על תעלות הניקוז תחול למשך חמש שנים (60 חודשים).  •

האחריות על מחממי המגבות תחול למשך חמש שנים (60 חודשים).  •

האחריות על אביזרי האמבטיה תחול למשך עשר שנים (120 חודשים).  •

האחריות על האסלות וכיורי החרסינה תחול למשך שבע שנים (84 חודשים). האחריות על מושב   •

האסלה תחול על מנגנון הטריקה השקטה למשך שנתיים (24 חודשים) ועל צבע המושב למשך שנה 

(12 חודשים). האחריות אינה כוללת חלקים מתבלים, גומיות או לחצנים חיצוניים.

אם נמצא פגם יצור במוצר מתחייבת דור רפאל לתקנו או להחליפו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

במקרה של קריאת שרות שבה יקבע שהנזק אינו באחריותנו ישא הלקוח בעלות הביקור לפי מחירון החברה. 

במקרה של תיקון נזק כזה ישלם הלקוח את עלות חלקי החילוף אם אלו נדרשים.

להזמנת שרות אנא פנו אלינו בטלפון 09-8666636

support@dor-raphael.co.il או בדוא"ל

RIMONIM DESIGN
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להזמנות: 053-7979200 
 www.rimonim-design.com | rimonimdesign@gmail.com | האורגים 28, אשדוד


