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מיגו
בא

חוגגים

בזול

בכל קנייה לוח שנה

מתנה

קונים
ב-149 ₪ ומעלה
ממגוון מוצרי החנות

ומקבלים
יין התשבי
ב- 25 ₪

במקום 35 ₪
בקבוק אחד ללקוח

מכונת קפה 
לאספרסו וקפוצ’ינו. 

דוד פליז, 16 בר.
בצבעים שחור או לבן

מכונת אספרסו בעיצוב 
מודרני וצר במיוחד,  

בצבעים: אדום, שחור 
וגימור נירוסטה.

Basic PLUS

Dedica EC680

הדור החדש

שנתיים אחריות
שנתיים אחריות

מכונת קפה סופר אוטומטית
לאספרסו ולקפוצ’ינו
בלחיצת כפתור אחֿת

למשרד ולבית

ECAM 23460
MAGNIFICA  CAPUCHINO

מכונת קפה אוטומטית 
לאספרסו וקפוצ’ינו 

למשרד ולבית.

ESAM 2200 S

כסוף מטאלי

 Steel PROF SILVIA
מכונת קפה מקצועית

 ,330cc דוד פליז
שסתום תלת כיווני.
 OPV גוף נירוסטה 

מוברש.

 ,300cc דוד נחושת
גוף נירוסטה

 הכי

זוליֿם

בארץ
 הכי

זוליֿם

בארץ

מכונות קפה מקצועיות לבית

מכונות קפה וקפוצ׳ינו לבית במחיר חג

 הכי

זוליֿם

 הכיבארץ

זוליֿם

בארץ

 הכי

זוליֿם

בארץ
 הכי

זוליֿם

בארץ

מכונת אספרסו
ניידת

חגיגת מתנות באמיגו

מגוון תערובות
כולל שוקולטה

לחופשה וטיולים.
ניתן להשתמש בקפה 

טחון ופודים

הדלקה וכיבוי אוטומטי
6-3 כוסות 

& 379

& 156

₪ 409

מכונת קפה
ו- 100 קפסולות

מתנה
תואמות נספרסו

& 499

מחיר רגיל:
& 240

1.3 ₪ לקפסולה

מקינטה דיגיטלית

120 קפסולות
למכונות אספרסו קלאב

 הכי

זוליֿם

בארץ

EMKP63

ערכת מתנה מאורו
מקינטה, ספלים וקפה

& 119

V.I.P לחברי מועדון

מקציף חלב
חשמלי

V.I.P המחירים הינם לאחר הנחת מועדון

3 מצבי הקצפה 
בצבעים: שחור/לבן

& 195

3 ק”ג קפה
מאורו דלוקס

+ 2 ספלי קפוצ’ינו 
ותחתיות
מתנה

& 389

& 35
מחיר רגיל:

& 49

בצבעים: ירוק / אדום

כוס נשיאה תרמית
לטיולים

1 ב- 100 ₪
3 ב- 200 ₪
6 ב- 380 ₪

12 ב- 700 ₪

קפה איטלקי
מוקמבו

בון גוסטו

3 ק”ג קפה
לוואצה גרנדה

+ 2 ספלי 
אספרסו ותחתיות 

מתנה
& 249


