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   קטלוג מוצרים 

 מק"ט

 )cmמידות מוצר ( תמונת מוצר

 חומר והערות

 מחיר 
בש"ח 

 לפני מע"מ

SC555001K 

 

400*60*80 

נירוסטה איכותית 

 סטים: 5מורכב מ304

יחידת ארון+ברביקיו  .1

 פחמים

 יחידת ארון+כיור .2

 .יחידות ארונות3

 משטח פינתי .4

 יחידת מגירות רשתיות .5

 

17,000 

SC555001K-B 

 

85*60*80 

נירוסטה איכותית 

יחידת  304

ארון+כיורכולל 

 שיש
4150 

SC555OO1K-C 

 

85*60*80 

נירוסטה איכותית 

יחידות  304

ולל ארונותכ

 שיש

 3500 

SC555OO1K-D 

 

85*60*80 

 304נירוסטה איכותית 

יחידת מגירות 

 רשתיותכולל שיש

 3900 

 



SCOO1K-E 

 

85*60*110 

  304נירוסטה איכותית 
יחידת ברביקיו פחמים + 

 ארוןכולל שיש

4550 

SC555OO1K-

ET 

 

64*43*44 
נירוסטה איכותית 

ברביקיו  304

 פחמים
1650 

SG555008B 

 

305*63*90 

 304נירוסטה איכותית 
 יחידות. 2ארון 

מנגל  -להבות  8גז  .1

 ברביקיו
 11,500 ארון + כיור .2

SG555008BB 

 

85*63*90 

נירוסטה איכותית 

ארון  304

+ כיורכולל 

 שיש
3480 

SG555008BA 

 

220*63*123 

 304נירוסטה איכותית 

 וןלהבות + אר 8גריל גז 

7950 

SG555008B-J 

 

96*63*90 

  304נירוסטה איכותית 
 2יחידת דלפק + מקרר 

 דלתותכולל שיש

5300 

 



SG555008B-I 

 

85*63*90 

  304נירוסטה איכותית 
 יחידות  2מקרר דלפק עם 

קירור: ליין 

 ולקירורכולל שיש

5000 

SG555008BR 

 

400*63*90 

נירוסטה איכותית 

 יחידות: 3ח מטב304
להבות  8ברביקיו  .1

 גז
 כיור .2

משטח עבודה +  .3

 מקררכולל שיש

15,850 

SG555008BF 

 

390*63*90 

 304נירוסטה איכותית 
 יחידות כולל גריל  3מטבח 

 להבות, יחידת  8ברביקיו גז 
כיור, מקרר יינות, מקרר 

 רגיל
 כולל שיש

15,750 

SG555008BC 

 

390*63*90 

תית נירוסטה איכו

 3מטבח 304

 יחידות: 
 8ברביק'יו גריל גז 

להבות יחידת גריל 

פחמים יחידת 

 כיורכולל שיש

15,500 

SG008BC-F 

 

475*63*90 

נירוסטה איכותית 

 יחידות: 4מטבח 304
 להבות 8ברביקיו גז  .1

 מנגל פחמים .2
 כיור .3

 מקרר יינות דלת זכוכית .4
 כולל שיש

20,500 

 



SG555008B-WL 

 

580*63*90 

נירוסטה איכותית 

 5מטבח 304

 יחידות:
 להבות גז 8ברביקיו  .1
 ברביקיו פחמים .2
 כיור .3
 מגירות רשתיות .4
דלתותכולל  2מקרר  .5

 שיש

24,540 

SG555008B-

WLC 

 

650*63*90 

מטבח 304נירוסטה איכותית 

 יחידות: 6
 8ברביקיו גריל  .1

 להבות
 מנגל פחמים .2
 יחידת כיור .3
יחידת מגירות  .4

 רשתיות
רר כולל מקפיא מק .5

 בפנים
חיבור פינתיכולל  .6

 שיש

25,750 

BN0006G-BCF 
 

350*75*90 

מטבח 304נירוסטה איכותית 

 יחידות: 3
 ברביקיו להבות גז 6+1 .1

 כיור .2
 מקרר דלת זכוכית+מגירות .3

22,500 

SC555002K 

 

139*43*113 

נירוסטה איכותית 

ברביקיו 304

 פחמיםכולל שיש

2000 

SC555002K-F 

 

139*43*113 

נירוסטה איכותית 

ברביקיו  304

 פחמים

2500 

 



SC002K-S 

 

139*43*113 

 304נירוסטה איכותית 

 ברביקיו פחמים

2000 

SC555001K-A 

 

139*43*113 

נירוסטה איכותית 

 ברביקיו פחמים304

2500 

SC55003K 

 

.071*36*8.671 

1 

נירוסטה איכותית 

 ביקיו פחמיםבר304

4500 

SG55006B 

 

147*55*112 
נירוסטה איכותית 

 4300 להבות גז 6ברביקיו 304

SG555006B-S 

 

147*55*112 

 304נירוסטה איכותית 
 להבות גז פשוט 6ברביקיו 

4200 

BN5550004G 

 

72*65*51 

 4+1נירוסטה איכותית

 ברביקיו להבות גז

3200 

 



BN5550006G 

 

102*65*51 

 304נירוסטה איכותית 

 להבות גז 6+1ברביקיו 

4000 

SG555008B-SY 

 

38*63*90 
נירוסטה איכותית 

 2100 יחידת להבת גז + ארון304

SG555008B-SYT 

 

38*63*30 
נירוסטה איכותית 

 1500 יחידת להבת גז304

SW5550001 

 

154*64*85 

  304ת נירוסטה איכותי
 יחידת כיור + ארון, כולל שיש

5650 

SW5550002 

 

120*60*93.5 

נירוסטה איכותית 

 יחידת כיור + ארון304

4700 

SW5550003 

 

157.8*66.8*80 

נירוסטה איכותית 

יחידת כיור + ארון 304

 כולל שיש

5600 



 


