
Total CBM מידות אריזה No. שם  Photo תכונות תיאור מחיר לא כולל

4.6575
230*45*45cm,1pc/c

tn
1

עץ דקל תמר דגם דובאי בגובה  

  הגנה מפני outdoor מטר 4

UVקרינת 

מ " ס230: מ גזע עץ" ס400: גובה העץ

 180: מ  עלה דקל" ס25קוטר הגזע 

 יחידות6מ " ס220 יחידות 6מ "ס

 4עץ דקל תמר דגם דובאי מתנשא לגובה 

מטר 

עץ מדהים לשדרוג המקום ולהוספת מראה 

.טבעי בעל נוכחות רבה

גזע העץ מבפנים בנוי מפלדה ומבחוץ בנוי 

מחומר פיברגלס

 וניתן UVעלי העץ בנויים מחומר בד 

. להחליפם לאחר מספר שנים 

עץ עמיד לתנאי חוץ 

תכונות 

תחושה , הדמיה גבוהה למציאות  (1

טבעית  ומראה כמו עץ אמיתי  

בנוי מחומרים ידידותיים לסביבה  (2

, (בחוץ) שנים 2-5 כ UVעלים מוגנים  (3

(בחוץ) שנים 10וגזע העץ  עד 

0 

2.7945
230*45*45cm,1pc/c

tn
2

עץ קוקוס דגם קו סמוי בגובה  

 הגנה מפני outdoor מטר 4

UVקרינת 

מ " ס230: מ גזע עץ" ס400: גובה העץ

 180: מ   עלה דקל" ס25: קוטר הגזע 

 6מ " ס220:  יחידות עלה דקל6מ "ס

יחידות

מ" ס400קוקוס ענק  – עץ דקל 

אם אי פעם חשבתם לעבוד על כולם שעץ 

איכות ברמה . זה הוא אמיתי זו הכתובת 

הגבוה ביותר תהיו בטוחים לאחר 

שבחרתם בעץ דקל זה אתם תרצו לתפוס 

את הערסל או מיטת השיזוף שלכם לנמנום 

עץ דקל . אחר הצהריים ולהרגיש בגן עדן 

דגם קו סמוי הוא עץ חיצוני יוקרתי 

המתאים לתנאי חוץ ומשאיר אותנו בראש 

שקט מספר שנים קדימה ללא צורך 

מתנשא .בהשקיה או תחזוקה שוטפת 

בעל גזע חזק קוטרו .  מטרים4לגובה של 

מבפנים גזע העץ בנוי מחומר . 50*50

פלדה המעניק לעץ את החוזק והיציבות 

ומבחוץ בנוי מחומר , מול מזג האוויר

פיברגלס אשר נותן לנו להתרשם מגזע 

0 

0.81 200*45*45/1pc 3

עץ דקל תמר דגם דובאי ענק 

 הגנה מפני outdoor מטר 3.5

UVקרינת 

מ " ס170: מ גזע" ס350: גובה העץ

 6מ " ס180: מ עלה דקל" ס25: קוטר 

 יחידות חיצוני באיכות 5 220יחידות 

, פיברגלס, פלסטיק: הטובה ביותר חומר

: ירוק יתרון: צבע מתכת,בד, עץ מלא, 

, מגע אמיתי, הדמיה גבוהה, טבעי

,אין דהייה,אין ריח,ידידותי לסביבה

 עץ דקל תמר דגם דובאי מתנשא לגובה 

 מטרים3.5

עץ מדהים לשדרוג המקום ולהוספת מראה 

.טבעי בעל נוכחות רבה

גזע העץ מבפנים בנוי מפלדה ומבחוץ בנוי 

מחומר פיברגלס

 וניתן UVעלי העץ בנויים מחומר בד 

. להחליפם לאחר מספר שנים 

עץ עמיד לתנאי חוץ 

כאשר אתם מתכננים את עיצוב הבית או 

הכניסה , העסק או שטחי המסחר שלכם 

. היא הדבר הראשון שיש לקחת בחשבון

זוהי נקודת המגע הראשונה לכל מבקר 

למותר . וקובעת את הטון לשאר החלל 

אם משהו יפה ומפואר מקבל את , לציין

0 



0.81 200*45*45/1pc 4
 מטר 3.5עץ קוקוס דגם קו סמוי 

outdoor הגנה מפני קרינת UV

 

מ " ס170: מ גזע עץ " ס350: גובה העץ

מ " ס25: קוטר הגזע 

מ  " ס220'   יח 6מ " ס180:   עלה דקל

 יחידות5

עץ חיצוני באיכות הטובה ביותר חומרים 

, בד, עץ מלא, שרף, פיברגלס, פלסטיק: 

פלדה   

מגע אמיתי ,  הדמיה גבוהה, טבעי: יתרון

, אין דהייה ,אין ריח , ידידותי לסביבה,

אפשרות להחליף את העלים לאחר 

מספר שנים

תהיו בטוחים – ץ דקל קוקוס דגם תאילנד 

לאחר שבחרתם בעץ דקל זה אתם תרצו 

לתפוס את הערסל או מיטת השיזוף שלכם 

. לנמנום אחר הצהריים ולהרגיש בגן עדן 

עץ הדקל הוא עץ חיצוני יוקרתי המתאים 

לתנאי חוץ ומשאיר אותנו בראש שקט 

מספר שנים קדימה ללא צורך בהשקיה או 

.  מטרים3.5מתנשא לגובה של .תחזוקה 

מבפנים גזע . 50*50בעל גזע חזק קוטרו 

העץ בנוי מחומר פלדה המעניק לעץ את 

ומבחוץ , החוזק והיציבות מול מזג האוויר

בנוי מחומר פיברגלס אשר נותן לנו 

להתרשם מגזע שנראה אמיתי ומושלם וכך 

עץ . גם שומר על טווח חיים ארוכים יותר 

דקל הוואי בעל עלים שופעים הבנויים 

 180מחומר בד פלסטיק ומתכת אורכם 

0 

0.5355
170*45*55cm 

1pc/ctn              
5

עץ מייפל דגם אמסטרדם בגובה 

Indoorמ " ס250

 250עץ המייפל דגם אמסטרדם בגובה 

מ "ס

, בנוי במראה ריאליטסי ברמה גבוה מאוד 

צפיפות עלים גבוה משלובת על מגוון 

ענפים בגדלים שונים המתפצלים לכל עבר 

אשר יגרמו לכם להרגיש שאתם עוברים 

הביאו תחושה חמימה לחלל . בשדרה בחול

בשילוב עץ השלכת המלאכותי הזה שמציג 

מעוצב בקפידה . סגנון חיים באווירה חמה

ליצור מחדש . בגוונים ואיכויות טבעיות

את הפריטים הדקורטיביים בעלי המראה 

משרדים , המציאותי ביותר עבור בתים

. ועסקים כניסות לובי מסעדות ועוד

הייחודי והבולט ביותר , זהו העץ היפה

.בשוק

מאפיינים

0 

0.26775
170*45*55cm 

1pc/ctn              
6

 2.5עץ מייפל דגם לונדון בגובה 

Indoorמטר 
250cm

 

• עץ שלכת דגם לונדון  בגובה– תיאור   

מ"ס 250  

 , בנוי במראה ריאליטסי ברמה גבוה מאוד

 צפיפות עלים גבוה משלובת על מגוון

 ענפים בגדלים שונים המתפצלים לכל עבר

 אשר יגרמו לכם להרגיש שאתם עוברים

הביאו תחושה חמימה לחלל. בשדרה בחול  

 בשילוב עץ השלכת המלאכותי הזה שמציג

מעוצב בקפידה. סגנון חיים באווירה חמה  

ליצור מחדש. בגוונים ואיכויות טבעיות  

 את הפריטים הדקורטיביים בעלי המראה

משרדים, המציאותי ביותר עבור בתים  

 .ועסקים כניסות לובי מסעדות ועוד

הייחודי והבולט ביותר, זהו העץ היפה  

.בשוק

0 



1.3794 190*22*22/2pcs 7
 גזעים דגם קו 3עץ דקל בעל 

Indoorמ " ס170פנגאן בגובה 

מ במראה " ס170עץ דקל בגובה 

ריאליסטי גבוה זה יזכיר לכם את הים 

עלי הדקל הירוקים השופעים . והחופים

משלושה גזעים הנראים מציאותיים במגע 

אמיתי מוסיפים ירוק מבוקש לכל חלל 

גזעי העץ המוגמרים משלימים . פנימי 

צמח . בצורה מושלמת את העלים שעליהם

מלאכותי זה אידיאלי לשימוש בבתים 

ומהווה פריט מתנה , משרדים לובי ועוד 

עץ . מושלם לכניסה לבית או עסק חדש 

דקל דגם מיאמי  דורש תחזוקה קטנה 

ללכלך או לקצץ , אין צורך להשקות. מאוד

כל . את העלים כדי להמשיך להיראות טוב

מה שאתם צריכים לעשות הוא לנקות 

אותו לעיטים כדי לעזור לשמור על 

עלי הדקל.המראה הרענן שלו מאבק 

600 

2.187
300*27*27cm 

2pcs/ctn 
8

 280עץ דקל דגם מיאמי בגובה 

Indoorמ "ס
280cm

 280עץ דקל טרופי דגם קו פי פי בגובה 

מ"ס

צרו אווירה טרופית של חופשה חלומית 

שלא נגמרת כל השנה עם עץ הדקל הבנוי 

משלושה גזעים בגבהים שונים ומראשם 

מתפצלים ענפים גדולים וירוקים לכל עבר 

אשר הופכים כל חלל משעמם לנווה מדבר 

הציבו את עץ זה סביב בריכה במקומות . 

, בפאטיו , בכניסה ללובי , מקורים  

ובמקומות מסחריים כך תוכלו לשדרג את 

המקום ולמשוך צומת לב רבה והמון 

.מחמאות 

950

0.882 210*42*20/4pcs 9
עץ פיקוס כינורי בגובה 

Indoorמ "ס200
200cm

עץ פיקוס כינורי עלי כינור בגובה  

מ  "ס200

הוא הדרך המושלמת להכניס את היער 

פנימה מבלי לדאוג לאור שמש השקיה 

עץ מרשים באיכות הגבוה ביותר .ותחזוקה 

מ ובנוי מגזעי " ס200מתנשא לגובה של 

משולב בציפות עלים , עץ אמיתיים

אידיאלי . מלאכותיים גדולים במראה טבעי 

המשרד וכל , העסק, עבור שדרוג הבית

חלל אותו תרצו להופך לטרופי שוקק חיים 

שלבו את עץ זה בעציץ וקבלו את . 

.התפאורה המושלמת אצלכם בחלל 

930

mayco
Underline
600



0.5808
200*22*22cm 

2pcs/ctn
10

 180עץ דרצנייה ריחנים בגובה 

Indoorמ "ס
180cm

•	 מ" ס180ניחוחות של דרצנה גובה 

 רוצים משהו קצת אקזוטי לבית	•

?  למשרד או לעסק

 ניחוחות של דרצנה מלאכותית עץ זה

צמח משי, מ" ס180מתנשא לגובה   

בעל. מקסים זה הוא אוצר למראה   

 חמישה גבעולים אשר מהם תוכלו

 לראות צפיפות עלים ירוקים ורעננים

 .משתחווים קדימה לכל הכיוונים

 גבעולים בסגנון אוטנטי שלא ניתן

 .לחקות ומספקים חוויה שופעת ומלאה

 עץ זה אינו זקוק למים ומעט מאוד

מה, (אולי קצת אבק מדי פעם)טיפול   

 שהופך אותו לאידיאלי ליצירת מצב

.הרוח לחופשה הבאה בזמן החוף

518 

0.5808
200*22*22cm 

2pcs/ctn
11

עץ קורדילין אוסטרלי בגובה 

Indoorמ " ס180
180cm

מ " ס180עץ קורדילין אוסטרלי בגובה 

.

בין אם למראה מקרוב -  עיצוב מציאותי  •

צמח מלאכותי זה ימריץ מחדש , או מרחק

ויביא מראה רענן לעיצוב הבית המשרד או 

, זקוף, צמח טרופי מלאכותי. העסק שלך

עלים , בעל מספר גבעולים ארוכים ודקים 

העלה . צרים גדולים וארוכים בצורת חנית 

. צבוע בגוונים כהים

עיצוב תוסס העתק מציאותי המוסיף מגע  •

..רענן חם וטבעי לכל חלל פנימי

הגדול של צמח דקורטיבי זה בטוח ישפר  •

את העיצוב של כל חדר בבית שלך ליצירת 

.תצוגה המושכת את העין

600 

0.29295
155*35*18cm 

4pcs/ctn
12

עץ קורדילין אוסטרלי בגובה 

Indoorמ בינוני " ס140
140cm

מ " ס140עץ קורדילין אוסטרלי בגובה 

.

בין אם למראה מקרוב -  עיצוב מציאותי  •

צמח מלאכותי זה ימריץ מחדש , או מרחק

ויביא מראה רענן לעיצוב הבית המשרד או 

, זקוף, צמח טרופי מלאכותי. העסק שלך

עלים , בעל מספר גבעולים ארוכים ודקים 

העלה . צרים גדולים וארוכים בצורת חנית 

. צבוע בגוונים כהים

עיצוב תוסס העתק מציאותי המוסיף מגע  •

..רענן חם וטבעי לכל חלל פנימי

הגדול של צמח דקורטיבי זה בטוח ישפר  •

את העיצוב של כל חדר בבית שלך ליצירת 

390 



0.484
200*22*22cm 

2pcs/ctn
13

מ " ס180עץ הפעמון  בגובה 

Indoor
180cm

מ" ס180עץ התילתנים בגובה 

עץ התילתנים מעוצב בקפידה בעיצוב 

עץ הבנוי מגזעי עץ במראה , קלאסי ועדין

אמיתי מלא בנגיעות של עלים ירוקים 

עץ זה , בצורת תלתנים לכל אורך הענפים 

. מושלם לאווירה נעימה בתוך חלל פנים 

, "עץ היער"יש לו מראה קלאסי של 

הניחו בפינה כדי , הוסיפו חיים למקום

לרכך את הקצוות והפכו את החדר ליותר 

.נעים 

698 

1.458
200*27*27cm 

1pc/ctn
14

 200עץ מייפל כדורי בגובה 

Indoorמ דגם קנדה "ס
200cm

מ" ס200עץ מייפל משולש כדורי בגובה 

עץ מלאכותי מקבל מהפך סתווי לתערובת 

בנוי ממספר גזעים ומראשם . של חמימות 

ניתן לראות את עלי השלכת המדהימים 

בגוום אדום וכתום אשר יוצרים צורת 

ומוסיפים את המראה " כדור נשפך"

תהיו . הייחודי והמושלם לתוך החלל 

בטוחים שעץ זה יישא את עייני כל הקהל 

ויעשה את העבודה המושלמת כתוספת 

לעיצוב הבית העסק המשרד או כל מקום 

אין צורך . משעמם אשר תרצו להחיות

יש לתחזק בניקיון אבק מידי . בהשקייה 

.פעם 

960

0.288
150*30*16cm 

4pcs/ctn
15

מ " ס130עץ מייפל ירוק בגובה 

indoorדגם אירלנד 
130cm

מ" ס130עץ מייפל ירוק בגובה 

בנוי . מ " ס130עץ המייפל בגובה של 

מגזע עץ אמיתי שמסביבו ניתן לראות 

מספר גדול של גבעולים אשר מסתובבים 

סביבו ויוצרים מראה של גזע עתיק ומיוחד 

עלי המייפל בצבע ירוק בצפיפות . לעץ 

עץ המייפל . רבה באיכות הגבוה ביותר

עץ מדהים ,במראה ובמגע מציאותי 

כתוספת ירוקה לחלל הפנים ולשדרוג 

.הבית העסק המשרד ועוד 

490 



0.5808
200*22*2cm 

2pcs/ctn
16

מ " ס200עץ מייפל ירוק בגובה 

indoorדגם אירלנד 
200cm

מ" ס200עץ מייפל ירוק בגובה 

. מ " ס200עץ המייפל מתנשא לגובה של 

בנוי מגזע עץ אמיתי שמסביבו ניתן לראות 

מספר גדול של גבעולים אשר מסתובבים 

סביבו ויוצרים מראה של גזע עתיק ומיוחד 

עלי המייפל בצבע ירוק בצפיפות . לעץ 

עץ המייפל . רבה באיכות הגבוה ביותר

עץ מדהים ,במראה ובמגע מציאותי 

כתוספת ירוקה לחלל הפנים ולשדרוג 

.הבית העסק המשרד ועוד 

690 

0.216
150*30*16cm 

4pcs/ctn
17

דרצניה פס לבן מלאכותית 

Indoorמ " ס130בגובה 
130cm

מ" ס130עץ דרצנייה הודי בגובה 

עץ מדהים וייחודי כתוספת מושלת לחלל 

" עלי משי"ולמראה ירוק וחי שפע של 

רכים עם צבעים חיים המעניקים צורות 

חזקות ותופסות אור המאפיינות את 

. הצמחים הטרופיים המלאכותיים הללו

המלאכותי יש עלים " שיר הודו"ל

מלאכותיים ירוקים בולטים מאוד עם פס 

.לבן באמצע

620 

0.5808
200*22*2cm 

2pcs/ctn
18

מייקה 'דרצנייה דרקונית דגם ג

מ " ס200מלאכותית בגובה 

Indoor

200cm

מ" ס200עץ דרצנייה הודי בגובה 

עץ מדהים וייחודי כתוספת מושלת לחלל 

עץ הדרצנייה בנוי , ולמראה ירוק וחי 

מגזעי עץ אמיתיים בעל שפע עשיר של 

רכים עם צבעים חיים " עלי משי"

המעניקים צורות חזקות ותופסות אור 

המאפיינות את הצמחים הטרופיים 

" עץ שיר הודו" ל. המלאכותיים הללו

המלאכותי יש עלים מלאכותיים ירוקים 

.בולטים מאוד אשר משתרעים לכל עבר

950 



0.4374
300*27*27cm 

2pcs/ctn
19

עץ דקל דגם זנזיבר רב גזעים 

Indoorמ " ס280בגובה 

מ" ס280דקל זנזיבר בגובה 

עץ דקל זנזיבר מלאכותי זה הוא די 

תכליתית שיכולה -תפאורה טרופית רב

להתאים לכל סביבה בעלת חלל גבוה ריקה 

אולמות אירועים ,בתי מלון )ומשעממת 

עץ הבנוי ממספר . (...לובי ועוד, מסעדות ,

ובצפיפות ,רב של גזעים בגבהים שונים 

עלים ארוכים וירוקים המתפרשים לכל 

תהיו בטוחים לאחר שתמקמו את עץ . עבר

הזנזיבר שלנו אתם תרגישו בחופשה 

.חלומית מבלי צורך להשקות כלל

עץ זה מעוצב ברמה מאוד גבוה במראה 

מציאותי וייחודי

1600 

0.072
150*30*16cm 

4pcs/ctn
20

 250עץ יערות הגשם בגובה 

Indoorמ  "ב
250cm

מ " ס250עץ יערות הגשם בגובה 

עץ אקזוטי מלאכותי טרופי מתנשא לגובה 

מ אשר משחזר ומדמה את " ס250של 

יערות הגשם ומביא איתו את השקט של 

עץ הבנוי מגזעי עץ אמיתיים . היער 

באמצע הגזעים ובראש , ארוכים וגדולים

הגזעים צומחים ענפים ועליהם עלי תילתן 

עץ יערות . ירוקים וחיים בצפיפות רבה  

הגשם איכותי וברמה מאוד גבוה אשר 

עץ זה מתאים . יישא את עיניי כולם אליו 

, מקומות מסחריים , לחללים גבוהים 

בתים בעלי חלל גבוה ,לובי , משרדים 

.. ועוד

אזל

0.144
100*30*16cm 

4pcs/ctn
21

 90סנסיווירה גלילית בגובה 

Indoorמ "ס
90cm

בגובה של , סנסיווירה גלילית מלאכותית 

מ באיכות וברמה הגבוה ביותר " ס90

במראה מציאותי ואמיתי לא דורש כלל 

כמו . צורך בהשקיה או תחזוקה שוטפת 

שאתם יודעים צמח זה אמיתי דורש המון 

אז הבאנו לכם אותו , תחזוקה וטיפול 

.במראה מציאותי ומושלם 

500 



0.3872
200*22*22cm 

2pcs/ctn
22

 180עץ במבוק רב גזעים בגובה 

Indoorמ "ס
180cm

מ" ס180עץ הבמבוק בגובה 

עץ הבמבוק בנוי מקני במבוק אמיתיים 

המשלבים עליהם עלים מלאכותיים 

איכותיים וירוקים מקיף יופי נצחי וחיים 

המותג ידוע באיכותו ובעיצובו , רגועים

, כחלק בפינת הבית או העסק. הייחודי

יהפוך את החלל בצורה מושלמת וחמימה 

צמחים מלאכותיים מאפשרים לך - יותר 

לקצץ או , לקשט ללא חשש לנזקי מים

אדמה וקובע את הסטנדרט לצמחים 

כעת , ללא תחזוקה. מציאותיים וקבועים

תוכלו להוסיף נווה מדבר מרגיע של ירוק 

לחדר השינה או לחלל המשרד , לסלון

שלכם עם הצמח המלאכותי  המהווה גם 

פתיחה "מתנה אידיאלית לחנוכת בית או 

".גדולה

אזל

0.3872
200*22*22cm 

1pc/ctn
23

 200עץ יוקה ממלכתי בגובה 

Indoorמ "ס
200cm

מ" ס200עץ היוקה בגובה 

, תהיו בטוחים שכזה עץ עוד לא ראיתם 

מ " ס200עץ היוקה מתנשא לגובה של 

ובנוי מגזעי עץ אמיתיים עבים ורחבים 

עליהם מתפסים גבעולי עץ אשר 

בראש עץ . מסולסלים כלפי מעלה

בצפיפות עלים רבה ניתן לראות את היוקה 

המדהימה מתפרסת ביופייה הירוק לכל 

המעצבים שלנו לקחו את הדבר , עבר 

האמיתי והפכו אותו למציאותי

כך שתהנו מהאלגנטיות שהוא יוסיף בכל 

כמו גם מכל המחמאות שהוא , השנה 

יקצור במהלך השנה

אזל

1.458
200*27*27cm 

1pc/ctn
24

 180עץ פיקוס גזע עתיק  בגובה 

Indoorמ "ס
180cm

מ" ס180עץ הפיקוס בעל גזע עתיק בגובה 

עץ הפיקוס העתיק המתנשא לגובה של 

מ בעל  סימפוניה של עלי פיקוס " ס180

מגוונים הנעים בין ירוק בהיר לכהה נובעת 

ויוצרת , מענפים דקים וקלים לכיפוף 

גזעי העץ בנויים מעץ . מראה מלא ועשיר 

אמיתי אשר בנויים במעגלים מטפסים 

ויוצרות אשליה של גזע עץ בן מאות שנים 

עץ זה אוצר בחללים ריקים ופינות . 

מביכות ומשלים סגנונות תפאורה רבים

570 



0.33075
175*35*18cm 

4pcs/ctn
25

מ דגם " ס160עץ מייפל  בגובה 

Indoorיפן   
160cm

מ" ס160עץ מייפל יפני בגובה 

הוסיפו את המראה הייחודי שעץ מייפל 

הכול מתחיל ,  היפני מביא אתו לחלל

בצבעי העלים המדהימים והבוהקים בצבע 

בורדו אשר לא יהיה ניתן להתעלם מהם 

ונגמר ברמת הגימור של העץ אשר בנוי 

מגזעי עץ אמיתיים ונותן את התחושה 

, האמיתית במגע לעץ מלאכותי מציאותי 

כמות הפרטים המעוצבים בקפידה נותנת 

תחושה אמיתית לנוף שיוסיף בכל מקום 

אין צורך לשקול השקייה . שתציבו אותו

או תחזוקה שוטפת וניתן להנות מהיופי של

950 

0.2916
200*27*27cm 

2pcs/ctn
26

 180עץ פיקוס מטפס  בגובה 

indoorמ "ס
180cm

מ" ס180פיקוס מטפס בגובה 

,  וריאציות בגודל העלים והצפיפות הרבה 

כל אלה יוצרים את , הגזע האמיתי והסגנון

גבעולים . עץ פיקוס הרשת מאוד מציאותי

טבעיים מיובשים בשילוב עם עלים 

ערבוב ירוק . שזורים יוצרים עץ פנטסטי

ועלים מגוונים יוצרים תצוגות אשכולות 

.בעסק ובמשרד , גדולה ומרשימה בבית 

950 

0.2904
200*22*22cm 

2pcs/ctn
27

מ " ס180עץ מייפל אדום בגובה 

indoorדגם רומניה 
180cm

מ" ס180עץ מייפל אדום בגובה 

הוסף חמימות לחלל עם עץ המייפל 

אשר יהווה בחירה . מלאכותי ריאליסטי זה

מצוינת עבור הפנים של הבית העסק או 

.המשרד שלך

לעץ עלים עם פרטים מושלמים בגוון 

המעניקים לו מראה מקיף , אדום כתום

גזעי העץ אמיתיים , ייחודי וריאליסטי

משולבים עם עלים מלאכותיים יוצרים את 

.המראה האמיתי 

וריאציות צבע בהירות למראה ותחושה 

צמח מלאכותי דקורטיבי זה . אותנטיים

.אידיאלי למי שרוצה חלל חם בולט ונעים

700 



0.38988
190*38*18cm 

4pcs/ctn
28

 180עץ בננה מטייל  בגובה 

indoorמ "ס
180cm 

מ" ס180עץ  בננה מטייל בגובה 

עלי בננה במראה ומגע אמיתי ירוקים 

מ "ס180וגדולים מתנשאים לגובה של 

עץ זה הוא הדרך המושלמת . לכל עבר

לעיצוב חלל טרופי אצלכם בבית במשרד 

ולכל מקום שבו תרצו להוסיף את , ובעסק

בעל מספר רב של ענפים . הצבע הירוק

ועלים ארוכים ורחבים בגבהים וגדלים 

אי אפשר להתעלם מהיופי שעץ זה . שונים

.עץ זה אידיאלי לעיצוב פנים. מקרין

700 

2.88
320*30*30cm 

2pcs/ctn
29

עץ דקל טרופי דגם מלדיבים 

indoorמ " ס300בגובה 
300cm

–מ " ס300עץ דקל טרופי 

 עץ דקל ממשפחת עצי הדקל הטרופים 

מ " ס300הוא מתנשא  לגובה של ,שלנו 

ומראשו מרקם עלים ירוקים עמוקים 

שמתפרסים באלגנטיות כלפי חוץ מה 

שהופך אותו לחתיכה דקורטיבית אחת 

אתם . שלא ניתן לפספס בשום חלל 

יכולים להשוויץ ביופי ובגובה המרשים 

שלו על ידי הצבתו בחלל רחב כדי לתת 

לאזורים אלה יופי טרופי טבעי ולמקם 

אותו במגוון מקומות שתבחרו

980 

0 N/A 30
 הגנה מפני outdoor 1בונסאי בעל ראש 

UVקרינת 
100cm

כדור בונסאי בעל ראש 

מ " ס100כדורי אחד בגובה 

בנוי מגזע עץ אמיתי מתאים 

לתנאי חוץ 

עצי הבונסאי המלאכותיים 

שלנו הם דרך נהדרת לקשט 

כל סביבה ללא הטיפול 

. הנדרש לעץ בונסאי אמיתי

כל עץ בונסאי מלאכותי הוא 

עכשיו. העתק של עץ אמיתי

360



0 N/A 31
 120 בונסאי בעל שלושה ראשים בגובה 

UV הגנה מפני קרינת outdoorמ "ס
120cm

בונסאי בעל שלושה ראשים 

מ הבנוי מגזעי " ס120בגובה 

עץ אמיתי בגבהים שונים 

מתאים לתנאי חוץ 

עצי הבונסאי המלאכותיים 

שלנו הם דרך נהדרת לקשט 

כל סביבה ללא הטיפול 

. הנדרש לעץ בונסאי אמיתי

כל עץ בונסאי מלאכותי הוא 

עכשיו . העתק של עץ אמיתי

אתם יכולים להנות ממראה

480

0 N/A 32
100-150m ראשים בגובה 7בונסאי 

outdoor הגנה מפני קרינת UV
100-150m

בונסאי בעל שבעה ראשים 

מ הבנוי מגזעי עץ " ס150בגובה 

אמיתי בגבהים שונים מתאים 

לתנאי חוץ 

עצי הבונסאי המלאכותיים שלנו 

הם דרך נהדרת לקשט כל 

סביבה ללא הטיפול הנדרש לעץ 

כל עץ בונסאי . בונסאי אמיתי

מלאכותי הוא העתק של עץ 

עכשיו אתם יכולים . אמיתי

להנות ממראה אקזוטי ונקי של 

עץ ללא טיפול ותחזוקה שוטפת

0.33075
175*35*18cm 

4pcs/ctn
33

עץ קרוטון מלאכותי  בגובה 

indoorמ " ס160
160cm

מ " ס160עץ קרוטון מלאכותי  בגובה 

indoor

עץ זה בעל גזע ארוך אשר מתפצל למספר 

ענפים ארוכים ומעליהם כמות שופעת של 

גווניים המביאים צבע מפתה - עלים רב

אתם יכולים . במראה חי ואמיתי לחלל 

להשתמש בעץ זה כתוספת מושלמת לחלל 

כניסה משרד ועוד,סלון משעמם 

440 



0.441
175*35*18cm 

4pcs/ctn
34

 160עץ פיקוס חרמון בגובה 

indoorמ "ס
160cm

סימן , מותג זה ידוע באיכות ועיצוב ייחודי

פיקוס בעל . וחיים רגועים, של יופי נצחי

גזע עץ אמיתי צבוע בלבן ובעל עלים 

לבנים כשלג זו היא הדרך המושלמת 

להביא את היופי המלאכותי לבית או לעסק 

צמחים מוסיפים תחושה של חיים .  שלך

מה שהופך את החלל למלא ויפה , לחדר

אתם יכולים לקשט ללא חשש לנזק . יותר 

עץ איכותי זה . או אדמה, גיזום, למים

קביעת הסטנדרט ברמה - מובא אליכם 

מוצרים אלה . גבוה בצמחים קבועים

.מביאים לך צמח עשיר

500 

1.3068
270*22*22cm 

2pcs/ctn
35

 250עץ פיקוס חרמון  בגובה 

indoorמ "ס
250cm

סימן , מותג זה ידוע באיכות ועיצוב ייחודי

פיקוס בעל . וחיים רגועים, של יופי נצחי

גזע עץ אמיתי צבוע בלבן ובעל עלים 

לבנים כשלג זו היא הדרך המושלמת 

להביא את היופי המלאכותי לבית או לעסק 

צמחים מוסיפים תחושה של חיים .  שלך

מה שהופך את החלל למלא ויפה , לחדר

אתם יכולים לקשט ללא חשש לנזק . יותר 

עץ איכותי זה . או אדמה, גיזום, למים

קביעת הסטנדרט ברמה - מובא אליכם 

מוצרים אלה . גבוה בצמחים קבועים

.מביאים לך צמח עשיר

700 

0.85184
220*22*22cm 

2pcs/ctn
36

עץ מייפל משולב צבעים דגם 

INDOORאנגליה 
200cm

עץ מייפל אדום דגם לונדון מתנשא לגובה 

.מ ובעל גזע במראה אמיתי " ס200של 

גזע העץ בנוי בתחילתו משורשים אשר 

וגזע ארוך , נראים מטיילים לכל עבר 

ומרשים בעל צפיפות עלים אדומים משולב 

ירוק במראה של עץ מתוך שדרה בחול 

אשר יגנוב את ההצגה אצלכם בחלל 

עץ זה מתאים . ויוסיף המון צבע וחיים 

כניסות משרדים  ,למקומות מקורים 

אולמות תצוגה בתים וכל מקום אשר תרצו 

... להפוך אותו למושלם ומלא 

עץ הזה לעולם לא יזדקק לטיפת מים או 

עבור אלה שרוצים עץ אותנטי . גיזום

היופי הזה , למראה מציאותי ללא עבודה

הוא בדיוק מה שאתם מחפשים

850 



0.85184
220*22*22cm 

2pcs/ctn
37

מ " ס200עץ מייפל סתוי בגובה 

INDOORדגם שוודיה 
200cm

מ" ס200עץ מייפל סתווי בגובה 

מ " ס200עץ השלכת מתנשא לגובה של 

מביא איתו את ,ובעל צפיפות עלים רבה 

עונת הסתיו המדהימה ובטח תקבלו את 

האווירה החמימה והנפלאה באזורים אשר 

תחליטו להציב אותו על ידי הזרקת צבעים 

של עלים חיים בחלל עם עלי מייפל 

מציאותיים אלה מעוצבים מחומרים 

בתחילת הגזע בנוי .  באיכות גבוהה

משורשים המתפרסים  וגזע במראה אמיתי 

הביאו את , בהשראת הנו של צפון מזרח

עץ השלכת במראה סתווי וחם כל השנה 

מבלי צורך להשקות ולנקות את העלים 

עץ זה הוא . כמו בעץ שלכת אמיתי

.תפאורה מושלמת לחלל פנימי 

850 

0.324
135*30*16cm 

4pcs/ctn
38

 120עץ מייפל סתוי  בגובה 

indoorמ דגם שוודיה  "ס
120cm

מ" ס120עץ מייפל סתווי בגובה 

 עץ הבנוי מגזע עץ אמיתי לתחושה ומגע 

מציאותי בעל עלים כתומים ואדומים 

משלובים המתמזגים ללא מאמץ עם צבעי 

מוסיף מבטא עונתי . הסתיו המשתנים

ודקורטיבי לחלל תוספת מושלמת למשרד 

לבית או כל חלל אחר בו תרצו להכניס , 

.אווירה חמימה ונעימה 

490 

0.324
135*30*16cm 

4pcs/ctn
39+E37:N40

מ " ס120מייפל  אדום בגובה 

indoorדגם אניגליה 
120cm

מ" ס120עץ מייפל אדום בגובה  

עץ מרהיב הבנוי מגזעי עץ אמיתיים 

ובעל שילוב עלים חמימים בצבע אדום 

בהשראת הנוף של צפון . ירוק וכתום

אין כמו להביא את עלי הסתיו , מזרח 

הביתה על ידי הזרקת צבעים חיים 

בחלל שלך עם עלי מייפל מציאותיים 

אלה המורכבים מחומרים באיכות 

מקמו אץ העץ בכל אזור בבית . גבוהה

בעסק במשרד ובכל מקום אשר תרצו 

להוסיף חיים וצבע מבלי צורך להשקות 

.ולדאוג לטיפול 

490 



0.162
90*30*30cm 

20pcs/ctn
40 Croton tree Indoor 70cm

Indoor     

         Best quality

Material:

Plastic,fabric,solid wood,metal  

Colour:     

green                      Advantage:    

natural,high 

simulation,                      real 

touch,Eco-friendly,no smell,no 

fading,no shedding

100 

0.24
100*30*16cm 

8pcs/ctn
41

מ " ס70עץ עלי טווס בגובה 

indoor
70cm 150 

0.108
60*30*30cm 

20pcs/ctn
42 מונסטרה 60cm

Indoor     

         Best quality

Material:

Plastic,fabric,solid wood,metal  

Colour:     

green                      Advantage:    

natural,high 

simulation,                      real 

touch,Eco-friendly,no smell,no 

fading,no shedding

0 



0.07392
140*33*16cm，4pc

s/ctn
43 Cattleya 130cm לא לעלות 500 

0.15
120*25*25cm 

2pcs/ctn
44 Cactus 110cm 0 אזל

0.1875
150*25*25cm 

2pcs/ctn
45 Cactus 140cm 0 אזל



0.52272
270*22*22cm 

2pcs/ctn
46

 מ"ס 250  ראשים 3 דרצניה
indoor

250cm

מ " ס250עץ דרצנייה יווני בגובה 

, אם אתם מחפשים משהו קצת יותר מעניין

, עץ יוצא דופן כזה שכולם יסתכלו עליו 

 Dracaenaצמח ...  אז זהו העץ שלכם 

מלאכותי זה מוסיף גם גובה וצבע לכל 

כל אחד מהעלים היפים על צמח זה . חדר

כולל וריאציות צבע טבעיות למראה 

. המתחננות בפניך להושיט יד ולגעת בהם

עץ הדרצנה בנוי משלושה בגבהים שונים 

ומראשם נפתחים להם עלים ארוכים 

עלים ירוקים עמוקים וגזעים , וגדולים 

מורכבים שניהם עם תחושה של מגע 

.אמיתי מעוררים את היופי הזה לחיים

780

0.968
200*22*22cm 

2pcs/ctn
47

 180 גובה גזעים 3 בננה עץ
cm indoor

180cm

צרו את התפאורה הטרופית המושלמת 

בביתכם או במקום העבודה שלכם עם עץ 

הוא ניצב לגובה של . הבננה המושלם שלנו

מ ומצווה על תשומת לב העלים " ס180

הירוקים השופעים והגבעולים היפים שלו 

העטופים בקליפות בננה אמיתיים ובעל 

צמח זה הוא התוספת . צפיפות עלים רבה

המושלמת לחלל הטרופי שלכם אשר 

.  גזעים 3תוכלו להנות מצמח אחד בעל 

.ג" ק12משקלו כ 

: חומר מקורה באיכות הטובה ביותר

במבוק, פלסטיק

רב גזעים עם עלה – סגנון ירוק : צבע בד

בצפיפות גבוהה

580 

0.3024
120*35*18cm 

6pcs/ctn
48

 x"n 80 צהובה סנסיווירה
INDOOR

80cm

מ " ס80סנסיווירה בגובה 

באיכות וברמה הגבוה ביותר במראה 

עלים מהממים בגוון ירוק וצהוב , מציאותי 

בצורת נחש אשר לעולם לא יזדקק לטיפת 

צמח שעוצב בקפידה הוא , מים או גיזום

יצירת מופת אמיתית ואוצר שיש לראות 

.ולגעת בו

אזל



מ"ס 150  סיישל דקל 150 C"M
 150עץ דקל דגם סיישל בגובה 

UVמ הגנה מפני קרינת "ס
760 

מ"ס 90 בצל עשב 90 C"M עשב בצל באיכות גבוה 280 

מ"ס 240 בננה עץ 240 C"M 1072 



מ"ס 120 פיקוס 120 H48:J מ"ס53  240 

33.599 63








































