
96

ברזי מטבח
כיורי מטבח



97

בח
מט

זי 
בר

המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים 
ברז  בחרו  שירתח.  לקומקום  נמזגים  לקדרה, 
שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח
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Knob נוב
Lazy לייזי

Monsoon מונסון
Imagine אימג׳ן

Reef ריף
HamaTech חמתטק

Pull Down נשלפים מטה
Pull Up נשלפים מעלה

Pull Out נשלפים החוצה
ברזי וינטאג'

ברזים ניצבים
ברזים תעשייתיים

ברזים מהקיר
מזלפים לברזים נשלפים

סבוניות לכיור מטבח
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

Knob ברזי מטבח נירוסטה 316L עם מתז צד אינטגרלי

Knob 306050

Knob 306054

Knob 306055

  חדש!

  חדש!

  חדש!

נוב ברז מטבח נירוסטה
פיה אופקית מסתובבת,

מצב זרימה אחד.

נוב ברז מטבח נירוסטה
שתי ידיות ופיה אופקית 

מסתובבת,
מתז צד אינטגרלי,

מצב זרימה אחד.

נוב ברז מטבח נירוסטה
שתי ידיות ופיה אופקית 

מסתובבת,
מצב זרימה אחד.

15

Knob 306051
נוב ברז מטבח נירוסטה
פיה אופקית מסתובבת,

מתז צד אינטגרלי,
מצב זרימה אחד.

  חדש!

אוגוסט 2020תחילת שיווק

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

נירוסטה מוברש | גימור מיוחד
₪ 2,559₪ 3,202 

נירוסטה מוברש | גימור מיוחד
₪ 2,860₪ 3,503

נירוסטה מוברש | גימור מיוחד
₪ 2,910₪ 3,552

נירוסטה מוברש | גימור מיוחד
₪ 3,211₪ 3,853

לפרטים ראה עמ' 9

להשיג בגימורים מוברשים/מט בלבד!
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בח
מט

זי 
בר

בח
מט

רי 
כיו

306051 | Knob ברז נירוסטה

בח
מט

זי 
בר
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח
כיורי מטבח

15ברזי מטבח נשלפים Lazy Pull Out במגוון גימורים

ברזי מטבח

לפרטים ראה עמ' 9

ניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:
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בח
מט

זי 
בר

בח
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רי 
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בח
מט

זי 
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

לייזי ברז מטבח
פיה ניתקת לשימוש גמיש

2 מצבי זרימה, בשילוב סיליקון

Lazy 302759  חדש!

Pull Out ברזי מטבח נשלפים - Lazy

תפעול פשוט ונוח, ביד אחת! 
דגם חדיש, מוגן בפטנט!

זוכה מקום ראשון 
בקטגורית ברזי מטבח 

 Best of Year בתחרות
״מוצרי השנה 2019״ 

בארה״ב.

אוגוסט 2020תחילת שיווק

ברזי מטבח

10

לפרטים ראה עמ' 9

ניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

גימור: כרום | מיוחד
₪ 3,095₪ 3,738
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בח
מט

זי 
בר

בח
מט

רי 
כיו

302759 | Pull Out ברז נשלף

בח
מט

זי 
בר
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

Monsoon 301768
מונסון ברז מטבח

פיה קשתית מסתובבת, מזלף 
נסתר נשלף, שני מצבי זרימה 

  חדש!

Monsoon Pull Down ברז מונסון נשלף

15

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

לפרטים ראה עמ' 9

ניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

גימור: כרום | מיוחד
₪ 2,181₪ 2,824 
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בח
מט

זי 
בר

בח
מט

רי 
כיו

304669 | Pull Down 301768ברז נשלף | Pull down מונסון נשלף

בח
מט

זי 
בר
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח
כיורי מטבח

ברזי אימג׳ן Imagine Pull Down במגוון גימורים

ברזי מטבח

לפרטים ראה עמ' 9

ניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:
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מט

זי 
בר

בח
מט

רי 
כיו

בח
מט

זי 
בר
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

Imagine 304869
אימג'ן ברז מטבח

פיה גבוהה מסתובבת,
מזלף נסתר, נשלף מטה,

שני מצבי זרימה

Imagine Pull Down ברז אימג׳ן נשלף

15

לפרטים ראה עמ' 9

ניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

גימור: כרום | מיוחד
₪ 2,649₪ 3,292
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בח
מט

זי 
בר

בח
מט

רי 
כיו

304869 | Pull down אימג׳ן נשלף

בח
מט

זי 
בר
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

Reef Pull Down ברז ריף נשלף

15

Reef 301968
ריף ברז מטבח

פיה קשתית מסתובבת, מזלף 
נסתר נשלף, שני מצבי זרימה 

  חדש!

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

לפרטים ראה עמ' 9

ניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

גימור: כרום | מיוחד
₪ 2,181₪ 2,824
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בח
מט

זי 
בר

בח
מט

רי 
כיו

בח
מט

זי 
בר

301968 | Reef Pull down ברז ריף נשלף
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

קוני  ברז מטבח פיה מסתובבת,
מזלף נסתר נשלף, 2 מצבי זרימה,

הכולל קופסת בקרה חכמה*

  חדש!

Pull Down ברזי מטבח חכמים - HAMATech

  חדש!
אימג׳ן ברז מטבח פיה מסתובבת,
מזלף נסתר נשלף, 2 מצבי זרימה

הכולל קופסת בקרה חכמה*

Coni HAMATech 304663

Imagine HAMATech 304868

• הפעלה קלה בנגיעה, תוך שמירה על הגיינה
• זיכרונות מהירים, בהתאם לצרכים האישיים ולהרגלי השימוש
• שליטה מלאה ופשוטה בטמפרטורה וזרם המים, חסכון במים

ומניעת כויות.
• אופציה להגדרת סגירה אוטומטית לאחר דקה

• סנכרון והפעלה מרחוק באמצעות הסמארטפון
• ניקוי וחיטוי בשליטה מרחוק

• תאורת לד חכמה לפי טמפרטורת המים: 
כחול-קרים | צהוב-פושרים | אדום-חמים

* קופסת בקרה
לברזי מטבח אלקטרונים 

חכמים

להתקנה במקום חבוי

סדרת ברזים מעוצבת וחכמה, שתיקח את המטבח שלכם צעד קדימה

תאורת לד חכמה 
בהתאם לטמפ׳ המים:

קר - כחול
פושר - כתום

חם - אדום

סיבוב
כיוון טמפרטורה

3 לחיצות
מים חמים

2 לחיצות
מים פושרים

לחיצה 1
מים קרים

10

לפרטים ראה עמ' 9

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.חניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

גימור: כרום | מיוחד
₪ 6,570₪ 7,212

גימור: כרום | מיוחד
₪ 6,570₪ 7,212
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בח
מט

זי 
בר

בח
מט

רי 
כיו

Water  J U S T  S M A R T E R .

304868 | Pull Down ברז חכם נשלף

בח
מט

זי 
בר
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

Everest 302879
אוורסט ברז מטבח 450

פיה גבוהה מסתובבת,
מזלף חד מצבי נשלף 

כלפי מטה.
 

Coni 304669
ברז מטבח דגם קוני פיה גבוהה 

מסתובבת, מזלף נשלף כלפי מטה,
שני מצבי זרימה

Pull Down ברזי מטבח נשלפים

10
304668

ברז מטבח 900
פיה גבוהה מסתובבת,

מזלף נשלף כלפי-מטה
שני מצבי זרימה

 

Shabat 304666  ברז שבת!
ברז שבת למטבח

פיה גבוהה מסתובבת, מזלף נשלף, שני מצבי זרימה
וידית סגירה מיוחדת אשר בסיבובה מונעת את 

מעבר המים החמים למנגנון הברז 

גימור: כרום | מיוחד
₪ 2,587₪ 3,229

גימור: כרום | מיוחד
₪ 2,318₪ 2,961

גימור: כרום | מיוחד
₪ 2,318₪ 2,961

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,917₪ 2,559

7
Gilboa 130169
גלבוע ברז מטבח,

פיה קשתית מסתובבת,
מזלף נשלף,

שני מצבי זרימה

  חדש!

220

22
3

39
6

77

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

לפרטים ראה עמ' 9

ניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,267₪ 1,910
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304669 | Pull Down ברז נשלף
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זי 
בר
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

10

Pull Down ברזי מטבח נשלפים

  חדש!

304567
ברז מטבח

פיה קשתית מסתובבת,
בסגנון מודרני, מזלף נשלף,

שלושה מצבי זרימה
 

304566
ברז מטבח בסגנון קלאסי,

פיה מסתובבת, מזלף נשלף
שלושה מצבי זרימה

 

Everest 302869
אוורסט ברז מטבח 450

פיה גבוהה מסתובבת,
מזלף נשלף כלפי מטה,

שני מצבי זרימה
 

  חדש!

*גימורים מסויימים בלבד

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

לפרטים ראה עמ' 9

ניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,406₪ 2,048

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,406₪ 2,048

גימור: כרום | מיוחד
₪ 2,195₪ 2,837
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מט
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304669 | Pull Down ברז נשלף | 304567ברז נשלף

בח
מט

זי 
בר
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

  חדש!

  חדש!

Flow 304469
פלוו ברז מטבח

פיה גבוהה מסתובבת, מזלף נסתר נשלף,
שני מצבי זרימה

 

ברזי מטבח נשלפים Pull down מזלף נסתר

Wave 305169
גל ברז מטבח

פיה קשתית מסתובבת,
מזלף נסתר נשלף,
מצב זרימה אחד.

 

Clear 305369Clear 305368
קליר ברז מטבח

פיה קשתית מסתובבת,
מזלף נסתר נשלף,
מצב זרימה אחד. 

קליר ברז מטבח
פיה קשתית מסתובבת,

מזלף נסתר נשלף,
שני מצבי זרימה 

10

7

גל ברז מטבח
פיה קשתית מסתובבת,

מזלף נסתר נשלף,
מצב זרימה אחד.

 

WaveIt 305169
גל ברז מטבח

WaveIt עם ידית חלופית
בעיטור לבחירה*

פיה קשתית מסתובבת,
מזלף נסתר נשלף, מצב זרימה אחד.

)ראה ידיות עמ׳ 267(

  חדש!

לפרטים ראה עמ' 9

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.חניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,128₪ 1,770

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,390₪ 2,033

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,128₪ 1,770

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,250₪ 1,892

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,128₪ 1,770
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305169 | Wave ברז נשלף
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

Storm 304460
סטורם ברז מטבח נשלף,

פיה אופקית מסתובבת,
מזלף אחורי נשלף מעלה,

שני מצבי זרימה.
 

Pull Up ברז מטבח נשלף חדש!

15
*גימורים מסויימים בלבד

לפרטים ראה עמ' 9

ניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

גימור: כרום | מיוחד
₪ 2,421₪ 3,064
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בח
מט

זי 
בר

בח
מט

רי 
כיו

ברז גבוה ואלגנטי בעיצוב יוקרתי. מזלף ארוך 
נשלף המאפשר גישה נוחה לכל פינה במטבח.

304460 | Pull Up ברז נשלף

בח
מט

זי 
בר
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

Storm 304464
סטורם  ברז מטבח נשלף,

פיה אופקית מסתובבת,
מזלף ארוך נשלף,

מצב זרימה אחד.
 

Storm 304465
סטורם  ברז מטבח נשלף 

פיה אופקית מסתובבת,
מזלף ארוך נשלף,
שני מצבי זרימה.

 

Pull Out ברזי מטבח נשלפים

Monsoon 301765

Reef 301965

  חדש!
מונסון ברז מטבח, פיה 

אופקית מסתובבת, מזלף ארוך 
נשלף,

מצב זרימה אחד.
 

ריף ברז מטבח, פיה אופקית 
מסתובבת, מזלף ארוך נשלף,

מצב זרימה אחד.
 

15

*גימורים מסויימים בלבד

*גימורים מסויימים בלבד

*גימורים מסויימים בלבד

*גימורים מסויימים בלבד

לפרטים ראה עמ' 9

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.חניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

גימור: כרום | מיוחד
₪ 2,156₪ 2,798

גימור: כרום | מיוחד
₪ 2,015₪ 2,658

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,986₪ 2,628

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,986₪ 2,628
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בח
מט

זי 
בר

בח
מט

רי 
כיו

ברז גבוה ואלגנטי בעיצוב יוקרתי. מזלף ארוך 
נשלף המאפשר גישה נוחה לכל פינה במטבח.

304465 | Pull Out ברז נשלף

בח
מט

זי 
בר
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

304664
ברז מטבח, פיה אופקית 

מסתובבת, מזלף ארוך נשלף,
שני מצבי זרימה

 

Pull Out ברזי מטבח נשלפים

קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

Coni 304665
קוני, ברז מטבח

פיה אופקית מסתובבת,
מזלף ארוך נשלף,

חדש! שני מצבי זרימה
 

10

304559

Masada 305261
מצדה ברז מטבח, פיה ארוכה 

מסתובבת, מזלף נשלף
מצב  זרימה אחד

 

ברז מטבח, פיה 
מסתובבת, מזלף 

נשלף, שני מצבי זרימה
 

26
9

*גימורים מסויימים בלבד

*גימורים מסויימים בלבד

*גימורים מסויימים בלבד

לפרטים ראה עמ' 9

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.חניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

גימור: כרום | מיוחד
₪ 2,125₪ 2,767

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,962₪ 2,605

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,264₪ 1,906

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,429₪ 2,072
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בח
מט

זי 
בר

בח
מט

רי 
כיו

304665 | Pull Out ברז נשלף

בח
מט

זי 
בר



126
קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

Everest 302865
אוורסט ברז מטבח 

פיה גבוהה מסתובבת,
שני מצבי זרימה

Pull Out ברזי מטבח נשלפים

301962
ברז מטבח,

פיה ארוכה מסתובבת,
מזלף נשלף, שני מצבי זרימה

 

7

Alpha 302561
אלפא ברז מטבח, 

פיה ארוכה מסתובבת, 
מזלף נשלף

שני מצבי זרימה
 

10

*גימורים מסויימים בלבד

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

לפרטים ראה עמ' 9

ניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,589₪ 2,231

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,900₪ 2,542

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,681₪ 2,323
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בח
מט

זי 
בר

בח
מט

רי 
כיו

301962 | Pull Out ברז נשלף

בח
מט

זי 
בר
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

Everest 302861
אוורסט ברז מטבח,

פיה מסתובבת, מזלף נשלף
שני מצבי זרימה

 

Pull Out ברזי מטבח נשלפים

קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

7

5

5

Rotem 900161
רותם ברז מטבח, פיה 

ארוכה מסתובבת, 
מזלף נשלף,

שני מצבי זרימה
 

Allegro 300161
אלגרו ברז מטבח,

פיה ארוכה מסתובבת,
מזלף נשלף

שני מצבי זרימה
 

לפרטים ראה עמ' 9

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.חניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,453₪ 2,095

גימור: כרום 
₪ 994

גימור: כרום
₪ 937
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בח
מט

זי 
בר

בח
מט

רי 
כיו

302861 | Pull Out ברז נשלף

בח
מט

זי 
בר
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

Classimix 304667
קלאסי-מיקס ברז מטבח

פיה גבוהה מסתובבת,
מזלף נשלף כלפי מטה

שני מצבי זרימה
 

Vintage 'ברזי מטבח וינטאג

10

230

227

320

Classimix 303165
קלאסי-מיקס

ברז מטבח ניצב,
פיה גבוהה מסתובבת.

 

304566  חדש!
ברז מטבח בסגנון קלאסי,

פיה מסתובבת, מזלף נשלף
שלושה מצבי זרימה

 

*גימורים מסויימים בלבד

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

לפרטים ראה עמ' 9

ניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

גימור: כרום | מיוחד
₪ 2,587₪ 3,229

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,406₪ 2,048

גימור: כרום | מיוחד
₪ 2,220₪ 2,862
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בח
מט

זי 
בר

בח
מט

רי 
כיו

304667 | Vintage 'ברז מטבח וינטאג

בח
מט

זי 
בר
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

Vintage 34651
וינטאג' ברז מטבח,

פיה ארוכה מסתובבת,
ידיות פורצלן

Vintage 34653
וינטאג' ברז מטבח,

פיה ארוכה מסתובבת,

Vintage 'ברזי מטבח וינטאג

וינטאג' ברז מטבח,
פיה ארוכה מסתובבת,

ידית פורצלן

Vintage 34685

Vintage 34657
וינטאג' ברז גשר למטבח,

פיה מסתובבת,

Vintage 34683
וינטאג' ברז מטבח,

פיה ארוכה מסתובבת,
10

חדש!

* לפי הזמנה מיוחדת
לפרטים ראה עמ' 9

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.חניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,953₪ 2,595

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,820₪ 2,462

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,453₪ 2,095

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,328₪ 1,970

גימור: כרום | מיוחד
₪ 2,709₪ 3,351
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בח
מט

זי 
בר

בח
מט

רי 
כיו

34685 | Vintage 'ברזי מטבח וינטאג

בח
מט

זי 
בר
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

Solid Spout ברזי מטבח ניצבים

Clear 305322
קליר ברז מטבח,

פיה ארוכה מסתובבת, 
 

7

  חדש!

Mesada 305252
מצדה ברז מטבח 900

פיה עגולה ארוכה מסתובבת
 

349 228

196

Rome 305451
רומא ברז מטבח,

פיה ריבועית מסתובבת, 
 

Wave 305151
גל ברז מטבח,

פיה עגולה מסתובבת, 
 

10

WaveIt 305151
גל ברז מטבח,

WaveIt עם ידית חלופית
בעיטור לבחירה* פיה עגולה 

מסתובבת, )ראה ידיות עמ׳ 267(

לפרטים ראה עמ' 9

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.חניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

גימור: כרום | מיוחד
₪ 672₪ 1,314

גימור: כרום | מיוחד
₪ 672₪ 1,314

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,133₪ 1,775

גימור: כרום | מיוחד
₪ 906₪ 1,548

גימור: כרום | מיוחד
₪ 678₪ 1,320
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בח
מט

זי 
בר

בח
מט

רי 
כיו

ברזי מטבח ניצבים | 305451

בח
מט

זי 
בר



136
קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

Gilboa 130151
גלבוע ברז מטבח,

פיה מסתובבת, 
 

Everest 302857
אוורסט ברז מטבח 450

פיית ברבור ארוכה מסתובבת
 

Everest 302851
אוורסט ברז מטבח 450

פיה ארוכה מסתובבת
 

Solid Spout ברזי מטבח ניצבים

223250

7

5

Masada 303252
מצדה ברז מטבח 900

פיה עגולה ארוכה מסתובבת
 

210370

280

Rotem 900522
רותם ברז מטבח 450

פיית ברבור ארוכה מסתובבת
 

254
195

לפרטים ראה עמ' 9

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.חניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

גימור: כרום | מיוחד
₪ 695₪ 1,338

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,104₪ 1,747

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,365₪ 2,008

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,184₪ 1,827

גימור: כרום 
₪ 645
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בח
מט

זי 
בר

בח
מט

רי 
כיו

ברזי מטבח ניצבים | 303252

בח
מט

זי 
בר
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

Everest 302853
אוורסט ברז מטבח

פיה ארוכה מסתובבת
 

Allegro 300153
אלגרו ברז מטבח,

פיה ארוכה מסתובבת
 

135

200

130

225

138112

Solid Spout ברזי מטבח ניצבים

Rotem 900153
רותם ברז מטבח

פיה ארוכה מסתובבת
 

227

120134

140

200

150

170

Alpha 302563
אלפא ברז מטבח,

פיה ארוכה מסתובבת

7

5

5

לפרטים ראה עמ' 9

ניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,051₪ 1,694

גימור: כרום 
₪ 630

גימור: כרום 
₪ 539

גימור: כרום | מיוחד
₪ 1,253₪ 1,895
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בח
מט

זי 
בר

ברז מטבח ניצב | 302853

Industrial Faucets  ברזי מטבח תעשייתיים

302113
ברז מטבח, פיה

גבוהה מסתובבת,
מתז עם קפיץ 

גמיש
 

302111
ברז מטבח, פיה 

גבוהה מסתובבת, 
מתז עם קפיץ 

גמיש וברז תחתון
 

7

₪ 6,666₪ 6,088
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קוטר שרוול הברז המולבש על הקדח בשיש: Ø33.5 מ"מ
מרווח עבודה לאום הידוק ברז מתחת לשיש: 0-40 מ"מ

אורך חופשי מינימלי של צינורות הזנת מים מתחת לשיש: 380 מ"מ

מידות 
מתחת 
לשיש:

ברזי מטבח

Everest 302815
אוורסט ברז מהקיר,

פיה עליונה ארוכה
מסתובבת

 

Alpha 302553
אלפא ברז מהקיר,
פיה עליונה ארוכה

מסתובבת
 

Rotem 900520
רותם ברז מהקיר,

פיה תחתונה ארוכה
מסתובבת

 

Allegro 300115
אלגרו ברז מהקיר,

פיה תחתונה ארוכה
מסתובבת

 

Wall Mount Faucets ברזי מטבח מהקיר

115
65

150

260

150 

G1/2"

O 70

150 

G1/2"

145

250

O 67

5

5

7

7

Clear 305320
קליר ברז מטבח

מהקיר, פיה 
גבוהה מסתובבת

 

  חדש!

5

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

גימור: כרום 
₪ 719

גימור: כרום 
₪ 611

גימור: כרום 
₪ 675

גימור: כרום 
₪ 1,467

גימור: כרום 
₪ 1,298
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בח
מט

רי 
כיו

ברז מטבח מהקיר Wall Mount Faucets | אלפא 302553

בח
מט

זי 
בר



ברזי מטבח

142

1-4499
מזלף חד-מצבי

נשלף מטה
לברז מטבח

302879
 

802960
מזלף דו-מצבי

נשלף, לברזי מטבח:
 ,900161 ,300161
 ,302861 ,302962

302864

801934
מזלף דו-מצבי

נשלף, לברזי מטבח:
 ,304664 ,301962

304665

801890
מזלף מצב זרימה 
אחד נשלף, לברזי 

מטבח:
305261 ,304665

811666
מזלף דו-מצבי

נשלף, לברזי מטבח:
 ,302865 ,302667

302561
 

1-1876
מזלף דו-מצבי

נשלף מטה
לברזי מטבח:

 ,304663 ,304668
304666 ,304669

  חדש!

  חדש!

803973
מזלף חד-מצבי

נשלף, לברזי מטבח
301965 ,301765

Hand sprays for pull-out faucets  מזלפים לברז נשלף

*גימורים מסויימים בלבד

*גימורים מסויימים בלבד

*גימורים מסויימים בלבד

לפרטים ראה עמ' 9

ניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

804570
מזלף דו-מצבי

נשלף, לברז מטבח 
304559

התאמת מזלף לברז מטבח ראה בעמ׳ 273

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

גימור: כרום | מיוחד
₪ 117₪ 234

גימור: כרום | מיוחד
₪ 215₪ 429

גימור: כרום | מיוחד
₪ 235₪ 470

גימור: כרום | מיוחד
₪ 204₪ 409

גימור: כרום | מיוחד
₪ 118₪ 237

גימור: כרום | מיוחד
₪ 147₪ 295

גימור: כרום 
₪ 187

גימור: כרום | מיוחד
₪ 277₪ 555
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בח
מט

זי 
בר

1-4940
מזלף דו-מצבי נסתר

נשלף לברזי מטבח:
 ,305368 ,304469
 ,301768 ,301968

  חדש!

804865
מזלף דו-מצבי

נסתר נשלף, 
לברזי מטבח:

304869 ,304868

803001
מזלף דו-מצבי

נשלף מטה
לברזי מטבח:

304667 ,302869
 

  חדש!

804674
מזלף תלת-מצבי

נשלף מטה לברז 304566
 

  חדש!  חדש!

  חדש!

804411
מזלף דו-מצבי

נשלף כלפי מעלה,
לברז מטבח 304460

 

804677
מזלף תלת-מצבי

נשלף מטה לברז 304567
 

804455

1-6031

מזלף חד-מצבי
נסתר נשלף, לברזי 

מטבח: 305169, 
305369

 

מתז צד חד-מצבי
לברזי מטבח נוב: 
306054 ,306051

 

804412
מזלף דו-מצבי

נשלף, לברז מטבח 
304465

Hand sprays for pull-out faucets  מזלפים לברז נשלף

*גימורים מסויימים בלבד

*גימורים מסויימים בלבד

*גימורים מסויימים בלבד

*גימורים מטאלים בלבד גימורים מוברשים/מט בלבד

לפרטים ראה עמ' 9

ניתן להשיג הברזים בשלל גימורים:

804931
מזלף חד-מצבי

נסתר נשלף, לברז מטבח: 
301968 כמצב זרימה אחד!

גימור: כרום | מיוחד
₪ 83₪ 166

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

גימור: כרום | מיוחד
₪ 197₪ 394

גימור: כרום | מיוחד
₪ 83₪ 166

גימור: כרום | מיוחד
₪ 120₪ 239

גימור: כרום | מיוחד
₪ 145₪ 289

גימור: כרום | מיוחד
₪ 131₪ 263

גימור: כרום | מיוחד
₪ 145₪ 289

גימור: כרום | מיוחד
₪ 267₪ 534

גימור: כרום | מיוחד
₪ 197₪ 394

נירוסטה מוברש | מיוחד
₪ 820₪ 1139



 Clear 801833
קליר - סבוניה לסבון נוזלי

משאבה ומיכל סמוי 330 מ"ל
לסבון נוזלי )לכיור מטבח(

801155
סבוניה לסבון נוזלי

משאבה ומיכל סמוי
לסבון נוזלי )לכיור מטבח(

801158
סבוניה לסבון נוזלי

משאבה ומיכל סמוי
לסבון נוזלי )לכיור מטבח(

801152
סבוניה לסבון נוזלי

משאבה ומיכל סמוי
לסבון נוזלי )לכיור מטבח(

כרום או נירוסטה בלבד

Soap dispensers סבוניות לכיור מטבח

90 mm
74

.5
 m

m

801832
סבוניה לסבון נוזלי

משאבה ומיכל סמוי
לסבון נוזלי )לכיור מטבח(

1 ליטר

לפרטים ראה עמ' 9
ניתן להשיג הסבוניות בגימורים מוברשים/מט בלבד

144

*גימורים מסויימים בלבדברזי מטבח

*גימורים מסויימים בלבד

*גימורים מסויימים בלבד

*כרום או נירוסטה בלבד

*כרום או נירוסטה בלבד

גימור: כרום | מיוחד
₪ 134₪ 269

גימור: כרום | מיוחד
₪ 137₪ 274

גימור: כרום | נירוסטה
₪ 286₪ 572

גימור: כרום | נירוסטה
₪ 270₪ 540

גימור: כרום | מיוחד
₪ 188₪ 377

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח
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המטבח - הלב הפועם של הבית והמשפחה.
ושימושי  עיצובי  פריט   - חמת  של  המטבח  כיורי 

המשתלב במרחב הפעיל של הבית.
מגוון כיורים מחומרים, גדלים וסגנונות שונים. 

ביחרו את הכיור החדש למטבח שלכם,
כזה המתאים לאופי הייחודי של משפחתכם. 

כיורי מטבח

146
150
152
154

Onyx כיורי גרניט
Elite כיורי נירוסטה

כיורי נירוסטה בגימורים
כיורי נירוסטה
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כיורי מטבח

תיתכן סטייה של עד 2% במידות

 Flushmount Granite Kitchen Sink  כיורי מטבח גרניט להתקנה שטוחה  

*

| סבוניות לכיורי מטבח - ראה בעמ' 144

Onyx 779919
אוניקס 70 - כיור מטבח 

בודד מגרניט להתקנה 
שטוחה,

מתאים לארון 70 ס”מ

Onyx 779920
אוניקס 80 - כיור מטבח כפול 

מגרניט להתקנה שטוחה,
מתאים לארון 80 ס”מ

עומק כיור 200 מ"מ

530
405

720
650

עומק כיור 200 מ"מ

530
395

820

350
736

350

PG מתאים לגימור ברז - Stone Grey - SY

CON מתאים לגימור ברז - Concrete - CON

SN מתאים לגימור ברז - Graphite - GRA

POW מתאים לגימור ברז - Polar White - PWH

SJ מתאים לגימור ברז - Champagne - CMP

להשיג ב-5 גוונים:

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

₪ 1,905

₪ 2,006
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כיורי מטבח

Onyx 779918
אוניקס 40 - כיור מטבח בודד 

מגרניט להתקנה שטוחה,
מתאים לארון 60 ס”מ

Onyx 779916
אוניקס 60S - כיור מטבח 

בודד מגרניט להתקנה שטוחה,
מתאים לארון 60 ס”מ

 Flushmount Granite Kitchen Sink  חדש!  כיורי מטבח גרניט להתקנה שטוחה

Onyx 779917
אוניקס 60 - כיור מטבח בודד 

מגרניט להתקנה שטוחה,
מתאים לארון 60 ס”מ

עומק כיור 187 מ"מ

425

450

308

385

עומק כיור 197 מ"מ

545
620

530
405

עומק כיור 197 מ"מ

600

435

530

365

להשיג ב-5 גוונים, פרטים בעמ׳ 146
סבוניות לכיורי מטבח - ראה בעמ' 144

תיתכן סטייה של עד 2% במידות
מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

₪ 1,669

₪ 1,809

₪ 1,270
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779917 | Granite Kitchen Sink כיור מטבח גרניט

בח
מט

רי 
כיו
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כיורי מטבח

תיתכן סטייה של עד 2% במידות* סבוניות לכיורי מטבח - ראה בעמ' 144

Elite 40 779925
עלית 40 - כיור מטבח 

בודד מנירוסטה
להתקנה שטוחה,

מתאים לארון 40 ס”מ

Elite 60 779923
עלית 60 - כיור מטבח 

בודד מנירוסטה
להתקנה שטוחה,

מתאים לארון 60 ס”מ

Elite 70 779924
עלית 70 - כיור מטבח בודד 

מנירוסטה
להתקנה שטוחה,

מתאים לארון 80 ס”מ

Elite 80 779922
עלית 80 - כיור מטבח כפול 

מנירוסטה
להתקנה שטוחה,

מתאים לארון 80 ס”מ

Flush-mount Stainless Steel Kitchen Sink  כיור מטבח נירוסטה

5

חדש!

עומק כיור 229 מ"מ

407
457

331
381

עומק כיור 228 מ"מ

457
407

787
356 356

456
406

583
533

עומק כיור 254 מ"מ

עומק כיור 254 מ"מ

408
460

762
710

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

₪ 1,317

₪ 943

₪ 1,701

₪ 1,139
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חדש!כיור מטבח נירוסטה | 779923

בח
מט

רי 
כיו
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כיורי מטבח

תיתכן סטייה של עד 2% במידות* סבוניות לכיורי מטבח - ראה בעמ' 144

Elite 40 779929
עלית 40 - כיור מטבח בודד מנירוסטה

להתקנה שטוחה,
מתאים לארון 40 ס”מ
גימור מיוחד לבחירה

Elite 60 779928
עלית 60 - כיור מטבח בודד מנירוסטה

להתקנה שטוחה,
מתאים לארון 60 ס”מ
גימור מיוחד לבחירה

Colored Flush-mount SS Kitchen Sink כיור מטבח נירוסטה בגוון לבחירה

5

ניתן להשיג במגוון גימורים:

456
406

583
533

עומק כיור 254 מ"מ

R10

עומק כיור 229 מ"מ

407
457

331
381

R10

Brushed Gold | F15S Brass | F15 Pewter | PE Gun Metal | GMRose Gold | RGAntique Copper | F20S

חדש!

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

גימור: נרוסטה | מיוחד
₪ 1,139₪ 2,278

גימור: נרוסטה | מיוחד
₪ 943₪ 1,886



153

בח
מט

זי 
בר

בח
מט

רי 
כיו

חדש!כיור מטבח נירוסטה | 779928

בח
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רי 
כיו
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כיורי מטבח

Solo 779903
סולו - כיור מטבח בודד 

מנירוסטה
להתקנה שטוחה,

מתאים לארון 70 ס”מ

Melody 779902
מלודי - כיור מטבח בודד 

מנירוסטה להתקנה 
שטוחה,

מתאים לארון 70 ס”מ

Minor 779905
מינור - כיור מטבח בודד 

מנירוסטה להתקנה שטוחה,
מתאים לארון 60 ס”מ

Tenor 779904
טנור - כיור מטבח בודד 

מנירוסטה להתקנה שטוחה,
מתאים לארון 70 ס”מ

Duet 779901
דואט - כיור מטבח כפול 

מנירוסטה להתקנה שטוחה,
מתאים לארון 80 ס”מ

עומק כיור 230

451
394

584
533

597
546

533
483

עומק כיור 230

826

464
406

368 368

עומק כיור 230

עומק כיור 203

406
356

457
406

508
457

406
356

עומק כיור 203

Flush-mount Stainless Steel Kitchen Sink  כיור מטבח נירוסטה

תיתכן סטייה של עד 2% במידות* סבוניות לכיורי מטבח - ראה בעמ' 144

5

מחירים מומלצים לצרכן ללא מע"מ | ט.ל.ח

₪ 768

₪ 902

₪ 835

₪ 1,270

₪ 736
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כיור מטבח נירוסטה | 779902

,AISI 304 - 18/10 כל הכיורים מנירוסטה מסוג
עובי דופן 1.2 מ”מ, בעלי דיפון חיצוני, להפחתת 

רעש המים הזורמים

בח
מט

רי 
כיו


