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אנשי קשר:

avigail@avigail-products.com משרדי הנהלה ושירות לקוחות                      אביגיל / שילת / ציפי      077-811-0909            

gal@avigail-products.com                   054-659-7095                           מנהל שירות ומכירות: צפון                            גל בן חמו

lior71268@gmail.com מנהל שירות ומכירות: מרכז ודרום               ליאור רזל                           054-665-4939                          

eitanavigail76@gmail.com מנהל שירות ומכירות: ירושלים ומרכז         איתן ללוש                         054-4411-872                  

 machsan@avigail-products.com        050-208-0805                        מנהל מחסן ולוגיסטיקה                                  אמיר יצקאן

כתובת משרדים:                                                                                                                     מושב מולדת 118

טלפון:                                                                                                                                           077-811-0909

פקס:                                                                                                                                             077-811-0900

ronen@avigail-products.com דוא"ל:                                                                                                   

www.avigail-products.com 

כלים נאים בע"מ כלים נאים בע"מ

פרופיל חברה
חברת אביגיל כלים נאים הינה חברה המתמחה ביבוא והפצת מוצרי איכות לבית ולגינה במחירים 

הוגנים ותחרותיים 

בשנים האחרונות תופסות החצר והגינה מקום חשוב בחיי היום יום ובתרבות הפנאי שלנו 

החברה מספקת מגוון רחב ורענן של מוצרים לחצר ולבית, מוצרים חדשניים שנבחרו ונבחנו בקפידה 

חלק מהמוצרים הם בעלי תקנים עולמיים ומכון התקנים הישראלי 

לחברה נציגי שירות הפוקדים ומשרתים את לקוחותיה נאמנה לאורך כל ימות השנה 

כמו כן, לחברה שירותים לוגיסטיים מתקדמים 

לחברה לקוחות רבים ברחבי הארץ המשווקים את מוצריה מידי יום ביומו 

כלקוח החברה, אנו מודים לך על שיתוף הפעולה לאורך השנים ומקווים 
שתמצא במוצרינו מכנה משותף לעסקיך בשנים הקרובות.

ערסלים נדנדות
וקונכיות



Stand-200-B/G – כיופית זוגית | מק"ט

איכותית ביותר , מתאימה למשקל של עד 200 
ק"ג

משקל עצמי – 75 ק"ג
מידות : 170x180x225  ס"מ 

STAND-100-B/G כיופית | מק"ט

כיופית איכותי הכוללת שמשיית קוברה 
גבוהה צבעים: ירוק, בז׳

ערסל איכותי "קליפורניה" כולל מיטה תלויה

מק"ט 770543

ערסל איכותי כולל מיטה תלויה
בד פוליאסטר משקל 180 גרם למטר

כולל רשת היקפית נגד חרקים
מידות 230x142x205 ס"מ 

מידת אריזה: 199x41x19 ס"מ

45 ערסלים ונדנדות ערסלים ונדנדות



81713-GR ערסל "קופים" איכותי | מק"ט

כולל מתקן לרגליים ולידיים ומתקן לבקבוק מים

HM-025 ערסל תליה איכותי בסגנון ברזילאי | מק״ט

מידות 100*50*3 ס"מ
עובי הבד הוא 3 ס"מ ) ספוג(

כולל מוט עץ ומשענות ידיים מעץ

HM2010P/20236/20231  ערסל יחיד | מק"ט

מידות: 100x200 ס"מ
עשוי כותנה, משולב צבעים 

למשקל של עד 100 ק"ג
צבעים: מיקס ירוק / מיקס צהוב / מיקס צבעוני

המתקן אינו כלול במחיר, ניתן להזמין מתקני עץ בנפרד.

HM319/HM2015P מתקן + ערסל זוגי | מק"ט

110x100x280 : מתקן ברזל צבוע בתנור, מידות
קוטר 42 מ"מ עובי הברזל 2 מ"מ 

ערסל איכותי ברזילאי, עם מוט ייצוב , משקל הבד 300גר/מ 
מידות הערסל 150x200 ס"מ 

משקל מקסימאלי – 200 ק"ג

  HM-2105P/31208 ערסל זוגי | מק"ט

מידות: 150x200 ס"מ
עשוי כותנה, משולב צבעים

למשקל של עד 200 ק"ג 
צבעים: מיקס כחול / מיקס אדום

המתקן אינו כלול במחיר, ניתן להזמין מתקני עץ בנפרד.

HM2010 – ערסל ברזילאי יחיד | מק"ט

ערסל ברזילאי יחיד , ללא עץ מייצב, משקל הבד 300 גרם/מ,
כל ערסל ארוז בתיק נשיאה 

HM319/HM2010P מתקן + ערסל יחיד | מק"ט

110x100x280 : מתקן ברזל צבוע בתנור, מידות
קוטר 42 מ"מ עובי הברזל 2 מ"מ 

ערסל איכותי ברזילאי, עם מוט ייצוב , משקל הבד 300גר/מ 
מידות הערסל 100x200 ס"מ 

משקל מקסימאלי – 200 ק"ג

51324-CBRD ערסל זוגי איכותי ביותר | מק"ט

מיועד למשקל כבד, בעל חיזוקים רבים
עובי חבל ובד עבים במיוחד, עשוי כותנה , משולב צבעים 

למשקל של עד 250 ק"ג 

המתקן אינו כלול במחיר, ניתן להזמין מתקני עץ בנפרד.

67 ערסלים ונדנדות ערסלים ונדנדות



HM-355 מעמד לערסל | מק"ט

סט הכולל מתקן עץ ענק איכותי לערסל
מידות : 400*120*120 ס"מ , צבע חום

מסוגל לשאת משקל מקסימאלי 300 ק"ג
ערסל צבעוני סגנון ברזילאי איכותי 200*150 ס"מ , כולל 

עץ בקצוות, הבד עשוי פוליכותנה במשקל 300 גרם למטר

ערסל מתנה!
ק נ ע

נדנדת גן גדולה 4 מושבים | מק"ט 24

דגם הילה
254 ס”מ )ר(, 221 ס”מ )מושב(, 

195 ס”מ )ג(

נדנדת גן זוגית | מק"ט 26

דגם כרמל
218ס”מ )ר(, 165ס”מ )מושב(,

168 ס”מ )ג(

89 ערסלים ונדנדות ערסלים ונדנדות



SWG-010-8 נדנדת רטאן איכותית | מק"ט

נדנדת רטאן מתכתית DELUX איכותית
צבע שוקו

מידות: 199x145x195ס"מ
גג עשוי פוליאסטר  250 ג/מ

מזרון איכותי 200ג/מ  צבע אדום קפה
כולל כריות נוחות

1011 ערסלים ונדנדות ערסלים ונדנדות



קונכיית יחיד איכותית ביותר | מק"ט – 1246

מידות המסגרת: 196)ג(105)קוטר(

מידות הכיסא: 125)ג(93x)ר(69x)קוטר(

קונכייה זוגית איכותית ביותר| מק"ט – 1144

מידות המסגרת: 200)ג(120x)קוטר(

מידות הכיסא: 116)ג(132x)ר(75x)קוטר(

1213 ערסלים ונדנדות ערסלים ונדנדות



קונכיית יחיד איכותית ביותר | מק"ט – 1196

מידות המסגרת: 195)ג(105x)קוטר(

מידות הכיסא: 120)ג(105x)ר(71x)קוטר(

ערסלים ונדנדות14

תאורה
סולארית



עמוד תאורה סולרית לגינה

JY-007A-S2-31W מק"ט

מנורת גן סולרית איכותית 
בעלת 4 מצבי תאורה שונים, לפי הצורך

עמידה ובעלת אור חזק הניתן לכיוון ב-4 עוצמות שונות
דולקת בהתאמה: 5, 8, 12, 20 שעות

כוללת: 3 סוללות נטענות
3w :הספק

מיועדת לגינות, חצרות, שבילים, ליד ספסלים ועוד
גובה: 185 ס"מ

עמוד תאורה סולרית לגינה

JY-0012B-S3-38W מק"ט

מנורה סולרית כפולה איכותית 
בעלת אור חזק הניתו לכיוון ב-4 עוצמות שונות

דולקות בהתאמה 5, 8, 12, 20 שעות
עשויה מאלומיניום

מיועדת לגינות, חצרות, שבילים, ליד ספסלים ועוד
גובה: 220 ס"מ

תאורה סולרית לגינה

JY-008A-W-31W מק"ט

מנורה סולרית לתליה על קיר 
עמידה ובעלת אור חזק הניתן לכיוון ב-4 עוצמות שונות

דולקת בהתאמה: 5, 8, 12, 20 שעות
עשויה מאלומיניום

4w :הספק

פרוז'קטור סולרי לגינה

JY-004A-20W מק"ט

פרוז'קטור סולארי איכותי
 2 5W כולל 20 נורות לד המפיקות

חישן לזיהוי תנועה
ניתן לכיוון וחזק במיוחד

1617 תאורה סולארית תאורה סולארית



מנורה סולארית ”נוי”

GW-PL-102/A  מק"ט

הכוללת נורת לד, סוללה נטענת,
ניתן לשימוש בתלייה או בהנחה 

זמן תאורה: 10-8 שעות )בטעינה מלאה(
מידות 7x12.7x22 12 ס”מ

מנורת ”אור” סולארית תלויה איכותית ביותר 

1011TH-6W  מק"ט

הכוללת פאנל סולארי רחב
נורת לד

2 סוללות נטענות
זמן תאורה בטעינה מלאה בין 10-8 שעות

מידות 18x18x85 5 ס”מ

מנורת ”הארה ונוי” סולארית עם 3 צבעים מתחלפים

GW-SP101 מק"ט

מיועד להאיר דקלים, שיחים ומקורות מים
בטעינה מלאה עובדת בין 10-8 שעות 

35 4x12x33 2 מידות

סט 3 מנורות סולאריות ”נוי”

GW-PL111/W  מק"ט

כל מנורה כוללת נורת לד, סוללה נטענת
זמן תאורה בטעינה מלאה בין 10-8 שעות 

מידות 11x11x36 ס”מ

מנורת ”אור” סולארית איכותית ביותר

GW-PL101/W מק"ט

הכוללת נורת לד

2 סוללות נטענות זמן תאורה בטעינה מלאה בין 
10-8 שעות 

מידות 18x18x67 5 ס”מ 

1819 תאורה סולארית תאורה סולארית



15w משאבה סולארית איכותית

GW-FT010A  מק"ט

כוללת פאנל סולארי גדול 
עובדת תחת שמש ישירה 

18V-20V מתח עבודה
גובה מקסימאלי של מים בעוצמה מלאה 5 מטר

מקסימום שאיבה 1350 ליטר לשעה
4 ראשי התזה שונים

GW-DO320 שרשרת מנורה סולארית | מק"ט

פאנל סולארי גדול המיוצר ביפן מחובר בעזרת חוט 
לשרשרת מנורות סולאריות הכוללת 50 לדים בטור 

בצבעים של כחול ולבן 
בעזרת תוכנה הכוללת 8 מצבים שונים ניתן לברור את 

סוג הדליקה והריצוד של המנורות  יכול לדלוק עד 30 
שעות בתאורה מרצדת ו-11 שעות בתאורה מלאה  

מתאים לעיטוף עצים, פרגולות, חנויות, שלטי חוצות, חגים, 
וכדומה 

GW-PS200 מנורה סולארית | מק"ט

פאנל סולארי גדול המיוצר ביפן מחובר בעזרת חוט למנורה 
סולארית הכוללת 10 לדים איכותיים  בעזרת משיכת חוט 

ניתן לברור בין 2 מצבי הדלקה, 5 לדים )יכול לדלוק עד 10 
שעות בטעינה מלאה(  או 10 לדים  )יכול לדלוק עד 5 שעות 

בטעינה מלאה(  מיועד למחסנים, מרתפים, חדרי מדרגות, 
חדר כביסה ועוד 

10w משאבה ומיזרקה סולארית, הספק

GW-FT015A  מק"ט

משאבה ומיזרקה סולארית 
10W הספק

עובדת בשעות אור בלבד
כושר הנפה 2מטר

הספק זרימה של 780 ליטר/שעה

2021 תאורה סולארית תאורה סולארית



GW-SR028 רבי אור סולארי עם חיישן תנועה | מק"ט

פאנל סולארי גדול המיוצר ביפן מחובר בעזרת חוט ארוך למנורה 
סולארית הכוללת 2 רבי אור חזקים במיוחד המופעלים על ידי זיהוי 

תנועה )בגובה 5 2 מטר יכול החיישן לזהות תנועה במרחק של 6 מטר(  
רבי האור יכולים להתכוונן ל-90 מעלות  בטעינה מלאה יכול לספק 

תאורה רציפה בת 5 4 שעות  את המנורה ניתן לקבע בקיר או לתפוס 
בעזרת קליפס )הכל כלול בקיט( 

מיועד לשבילים, גדירות, מפעלים, מחסנים, חניות, גינות, חצרות ולכל 
שימוש 

GW-SR012 רב אור סולארי עם חיישן תנועה | מק"ט

פאנל סולארי גדול המיוצר ביפן מחובר בעזרת חוט ארוך למנורה 
סולארית הכולל רב אור חזק במיוחד המופעל על ידי זיהוי תנועה )בגובה 

5 2 מטר יכול החיישן לזהות תנועה במרחק של 6 מטר(  הרב אור יכול 
להתכוונן ל-90 מעלות  בטעינה מלאה יכול לספק תאורה רציפה בת 

3 שעות  את המנורה ניתן לקבע בקיר או לתפוס בעזרת קליפס )הכל 
כלול בקיט( 

מיועד לשבילים, גדירות, מפעלים, מחסנים, חניות, גינות, חצרות ובכלל 
כל שימוש 

תאורה סולארית22

מבני עץ
רב שימושיים



www.fsc.org
FSC  C041523

ECO5 מק"ט | Spruce מבנה עץ איכותי מיוצר באירופה מעץ

מידות המחסן: 3x3 מ'
מידות פנים: 280x280 ס"מ

איכותי ביותר כולל רצפת עץ
קירות עבים בעובי 28 מ"מ

דלת קלה להתקנה - מידות: 155 רוחב x 176ס"מ גובה, כולל כל אביזרי הפרזול הדרושים, 
כולל חלונות זכוכית בחזית

גג מקורה בבד זפת לאיטום מלא מחדירת מים בעובי: 18 מ"מ
ריצפת עץ בעובי 18 מ"מ

ללא רצפה

POMMIER10 מק"ט | Spruce מבנה עץ איכותי ביותר עשוי מעץ

עובי קירות 34 מ"מ איכותי ביותר
מידות פנים: 380x280  ס"מ

כולל דלת ברוחב: 42 1 ס"מ x 9 1 ס"מ גובה, כולל חלונות זכוכית בחזית
גג מקורה בבד זפת לאיטום מלא מחדירת מים בעובי: 18 מ"מ

ללא רצפה
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34

2425 מבנה עץ רב שימושי מבנה עץ רב שימושי
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OLIVER 13 מק"ט | Spruce מבנה עץ איכותי ביותר עשוי מעץ

עובי קירות: 34 מ"מ, איכותי ביותר
מידות פנים 480x280 ס"מ

כולל דלת חלונות זכוכית בחזית    
הערכה כוללת את כל אביזרי הפרזול הדרושים לבניית הדלת
גג מקורה בבד זפת לאיטום מלא מחדירת מים בעובי 18 מ"מ

ללא רצפה

www.fsc.org
FSC  C041523
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OLIVER 14 מק"ט | Spruce מבנה עץ איכותי ביותר עשוי מעץ

עובי קירות 34 מ"מ, איכותי ביותר
מידות פנים 530x280 ס"מ

כולל דלת חלונות זכוכית בחזית    
הערכה כוללת את כל אביזרי הפרזול הדרושים לבניית הדלת
גג מקורה בבד זפת לאיטום מלא מחדירת מים בעובי 18 מ"מ 

ללא רצפה
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 ACASIA 7 מבנה לבריכה הכוללת חדר וגג פרגולה לשימוש מוצל לישיבה | מק"ט

Spruce מיוצר מעץ איכותי
עובי קירות: 28 מ"מ

דלת כפולה משולבת זכוכית
מיפתח הדלת: x 142 190 ס"מ גובה

כולל 3 חלונות בקיר האחורי
גג מקורה בבד זפת לאיטום מלא מחדירת מים בעובי 18 מ"מ
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גריל אסאדו ברזילאי מקצועי - מנגל הפחמים הטוב והאיכותי ביותר בארץ

צבוע בצבע שחור לתנור, עובי הפח 2 1 מ"מ, רשת איכותית צבועה אמייל בעובי 5 מ"מ, 
רגליים מגולוונות מתפרקות, קל לנשיאה

AMERICAN BUFFULO מבית

חדש

חדש

GL5040 גריל ברזילאי | מק"ט

גריל איכותי במידות 81x40x50 )ג( ס"מ 

GL6040 גריל ברזילאי | מק"ט

גריל איכותי במידות 71x40x60 )ג( ס"מ 

GL8040 גריל ברזילאי | מק"ט

גריל איכותי במידות 81x40x80 )ג( ס"מ 

חדש

CV006A כיסוי איכותי לגריל ברזילאי | מק"ט

כיסוי איכותי עשוי פוליאסטר לגריל ברזילאי מתאים 
02560-SS -למקטי"ם: 02560  ו

מידות הכיסוי 105x45x45  כולל חוט מתיחה לטובת 
אטימה מלאה בעת נשיאה

ארוז בתוך שקית תלייה, 24 יחידות בקרטון

GL7575 גריל ברזילאי | מק"ט

מידות ענק 75x75x81)ג( ס״מ

גריל אסאדו ברזילאי מקצועי - מנגל הפחמים הטוב והאיכותי ביותר בארץ

ברזל עבה במיוחד )2 מ"מ( המקנה למוצר אורך חיים ארוך, בעל מתקן לצלייה בשיטת 
אסאדו הדרום אמריקאית, כולל 2 רשתות עבות )6 מ"מ(, רגליים מתפרקות וידיות הרמה, 

מתאים לחצר, לשטח ולכל מקום
AMERICAN BUFFULO מבית

גריל ברזילאי | מק"ט 02560

מידות: 75x100x40 )ג( ס"מ

גריל ברזילאי | מק"ט 02570

מידות: 75x150x40 )ג( ס"מ

חדש

חדש

מהדורה 
מקצועית

מהדורה 
ביתית
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02560-SS גריל ברזילאי נירוסטה איכותי | מק"ט

גריל ברזילאי איכותי מידות 100x40    עשוי נירוסטה
איכותי ביותר

CV006A כיסוי איכותי לגריל ברזילאי | מק"ט

כיסוי איכותי עשוי פוליאסטר לגריל ברזילאי מתאים 
02560-SS -למקטי"ם: 02560  ו

מידות הכיסוי 105x45x45  כולל חוט מתיחה לטובת 
אטימה מלאה בעת נשיאה

ארוז בתוך שקית תלייה, 24 יחידות בקרטון

 GL-415 מנגל צבוע בתנור | מק"ט

מנגל מתקפל מידות: 80*30*12 ס"מ , גובה 75 ס"מ , 
כולל רשת צלייה, רגליים מרובעות מתקפלות בצורת 

"X"  , עובי הפח 9 0 ס"מ , מגיע עם מחזיק רשת  
AMERICAN BUFFULO

GL420A מנגל נירוסטה איכותי גדול מיוחד  | מק"ט

מידות 112x27x12ס"מ
גובה: 75 ס״מ

כולל 2 רשתות מידות 55x23 ס"מ
20x20 רגליים מרובעות גדולות ליציבות מלאה

חדש

חדש

חדש
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גריל אבן עשוי בריקים מיוצר בפורטוגל | מק"ט 790 

גריל אבן איכותי עשוי בריקים מיוצר בפורטוגל 
כולל גריל מתכת עם רשת נירוסטה עבה ומגירת איסוף לפחם שניכנס 

ומותאם לאזור הצלייה )מק"ט 139B ( במידות 48)ר(35x)ע(30x)ג(
מידות הגריל הן : 193)ג(98x)ר(50x)ע(

מידות שטח הצלייה: 51 ס"מ בעומק 35 ס"מ 
גודל מדף צד: 35 ס"מ רוחבו 
מידות מדף תחתון: 70 ס"מ  

139B מנגל ברזל איכותי כולל רשת ומגירת איסוף | מק"ט

מנגל ברזל לשימוש רגיל כמו כן לשימוש בתוך הגריל אבן )מתאים 
לדגמים 790 ודגם 734-1(

מיועד לשמור על נקיונו ולמקסם את אפקט הצלייה
כולל רשת נירוסטה איכותית ומגירת איסוף לאפר 

מידות כלליות 48)ר(*35)ע(*30)ג(

MADE IN PORTUGAL

MADE IN PORTUGAL

מטבח חצר ענק איכותי מיוצר בפורטוגל  | מק"ט 734-1 

מטבח חצר איכותי עשוי בריקים מיוצר בפורטוגל 
המטבח כולל: גריל צלייה, משטח עבודה, ברז וכיור, מדפים לאחסון 

כולל גריל מתכת עם רשת נירוסטה עבה ומגירת איסוף לפחם שניכנס 
ומותאם לאזור הצלייה )מק"ט 139B ( במידות 48)ר(35x)ע(30x)ג(

מידות הגריל: 245)ג(213x)ר(50x)ע(
מידות משטח העבודה: 65)ר(50x)ע(

מידות שטח הצלייה: 50)ר(35x)ע(
מידות כל מדף תחתון: 70)ר(50x)ע(

37x37 :מידות חיצוניות כיור
26 5x31 :מידות פנים כיור

3435 גריל - - גריל BBQBBQ



מטבח חצר ענק איכותי מיוצר בפורטוגל | מק"ט 206-1 

מטבח חצר איכותי עשוי בריקים עתיקים, מיוצר בפורטוגל 
המטבח כולל: גריל צלייה, משטח עבודה, ברז וכיור, מדפים לאחסון 

כולל גריל מתכת עם רשת נירוסטה עבה ומגירת איסוף לפחם שניכנס 
ומותאם לאזור הצלייה )מק"ט 178( במידות 60)ר(40x)ע(30x)ג(

מידות הגריל: 202)ר(57x)ע(245x)ג(
מידות משטח העבודה: 63)ר(57x)ע(

מידות שטח צלייה: 60)ר(40x)ע(
מידות כל מדף תחתון: 63)ר(57x)ע(

מידות מדף תחתון מתחת לגריל: 76)ר(57x)ע(
37x37 :מידות חיצוניות כיור

26 5x31 :מידות פנים כיור

גריל אבן עשוי בריקים עתיקים מיוצר בפורטוגל | מק"ט 204 

גריל אבן איכותי עשוי בריקים עתיקים מיוצר בפורטוגל 
כולל גריל מתכת עם רשת נירוסטה עבה ומגירת איסוף לפחם שניכנס 

ומותאם לאזור הצלייה )מק"ט 178( במידות 60)ר(40x)ע(30x)ג(
מידות הגריל הן : 245)ג(91x)ר(57x)ע(

מידות שטח הצלייה: 60 ס"מ בעומק 40 ס"מ 
גודל מדף:91 ס"מ חלק פנימי שלו 60 ס"מ, עומק 35 ס"מ

מנגל ברזל איכותי כולל רשת ומגירת איסוף | מק"ט 178

מנגל ברזל לשימוש רגיל כמו כן לשימוש בתוך הגריל אבן )מתאים 
לדגמים 204 ודגם 1-206(

מיועד לשמור על נקיונו ולמקסם את אפקט הצלייה
כולל רשת נירוסטה איכותית ומגירת איסוף לאפר 

מידות כלליות: 60)ר(40x)ע(30x)ג(

MADE IN PORTUGAL

MADE IN PORTUGAL
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Pompei  מנגל אבן

מנגל אבן איכותי ויפה, דגם ענק, עשוי יציקת בטון 
סגסוגת שיש במקומות החמים

מיוצר באיטליה, ניתן לשלב צביעה בצבע קוורץ ייחודי
כולל רשת גריל במידות 89x40  ס"מ 

ניתנת לכוונון של 3 מצבים 
לשימוש פחמים בלבד 

150x104x202 מידות מוצר מוגמר
90x170x140 גודל משטח

משקל 700 ק"ג

F2010  טאבון אבן | מק"ט

טאבון אבן איכותי ויפה עשוי יציקת בטון בשילוב בטון ושיש
בעל תערובת בטון יחודית בתוך הטאבון 

מיועד לאפיית לחם, פיצות ועוד 

מיוצר באיטליה  ניתן לשלב צביעה בצבע קוורץ ייחודי
גודל אזור אפייה 56x61  ס"מ 

ניתן לאפות 2 פיצות בגודל 30 ס"מ בכל זמן 

משקל – 600 ק"ג
מידות מוצר 95x103x190 ס"מ 
מידות משטח 82x60x120 ס"מ 

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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Caorle מנגל אבן איכותי ויפה עשוי יציקת בטון

מיוצר באיטליה, ניתן לשלב צביעה בכל צבע 
את הארובה יש לצבוע עם צבע קווארץ מיוחד אותו אנו 

מייבאים מאיטליה 
כולל רשת גריל במידות 67x40  ס"מ 

ניתנת לכיוונון של 3 מצבים 
לשימוש פחמים בלבד 

מידות מוצר מוגמר: 90x58x198 ס"מ 
גודל משטח: 82x48x100 ס"מ 

Vieste  מנגל אבן

מנגל אבן איכותי ויפה עשוי יציקת בטון משולב דמוי לבנים 
מיוצר באיטליה, ניתן לשלב צביעה בצבע קוורץ ייחודי

כולל רשת גריל במידות 67x40  ס"מ 

ניתנת לכיוונון של 3 מצבים 
לשימוש פחמים בלבד 

מידות מוצר מוגמר 110x65x206 ס"מ 
גודל משטח 82x48x140 ס"מ 

משקל 360 ק"ג 

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
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206-1-208A – מק"ט | ROCK  מטבח חצר מושלם כולל טאבון  סידרת

מטבח חצר איכותי עשוי בריקים עתיקים, מיוצר בפורטוגל
המטבח כולל: גריל צלייה, משטח עבודה, ברז כיור, מדפים לאחסון

כולל גריל מתכת עם רשת נירוסטה עבה ומגירת איסוף לפחם שניכנס
מותאם לאזור הצלייה )מק"ט 178( במידות 60)ר(40x)ע(30x)ג(

מידות המטבח: 202)ר(57x)ע(245x)ג(
מידות משטח העבודה: 63)ר(57x)ע(

מידות שטח הצלייה: 60)ר(40x)ע(
מידות כל מדף תחתון: 63)ר(40x)ע(

מידות מדף תחתון מתחת לגריל 76)ר(57x)ע(
37x37 מידות הכיור

31x26 5 מידות פנים הכיור
טאבון אבן איכותי ויוקרתי עשוי בריקים

מיוצר בפורטוגל, כולל מתקן העמדה מבריקים
75x80x90 :מידות מתקן ההעמדה

99x80x80 :מידות הטאבון כולל הארובה
משקל: 507 ק"ג 

להתקנה של מוצר זה נידרש מנוף

208A – טאבון אבן איכותי | מק"ט

טאבון אבן איכותי ויוקרתי עשוי בריקים
מיוצר בפורטוגל, כולל מתקן העמדה מבריקים

75x80x90 :מידות מתקן ההעמדה
99x80x80 :מידות: הטאבון כולל הארובה

משקל: 507 ק"ג
להתקנה של מוצר זה נידרש מנוף

MADE IN PORTUGAL

MADE IN PORTUGAL
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769A – מק"ט | NATIV  מנגל אבן בריקים לבן דגם

מנגל אבן פורטוגלי איכותי עשוי בריקים לבנים
כולל 2 מדפי עבודה בצדדים

מיוצר בפורטוגל
מידות: 205x50x123 ס"מ

30x35x48 : 139( מידותB – כולל גריל מתכתי ורשת צלייה )מק"ט
משקל: 330 ק"ג

MADE IN PORTUGAL

767A – מק"ט | NATIV  מנגל אבן בריקים לבן דגם

מנגל אבן פורטוגלי איכותי עשוי בריקים לבנים
מיוצר בפורטוגל

מידות: 205x50x72 ס"מ
30x35x48 : 139( מידותB – כולל גריל מתכתי ורשת צלייה )מק"ט

משקל: 327 ק"ג 

MADE IN PORTUGAL
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מטבח אבן פורטוגלי דגם GLASS | מק"ט  - 799-982-983

799 -  גריל אבן יוקרתי המיוצר בפורטוגל

206x57x80 :מידות
כולל דפנות זכוכית עמידות חום בצדדים
צבוע בלבן ושחור בשילוב לבנים אפורות

)30x40x60:כולל גריל מתכתי ורשת צלייה מק"ט - 178 ) מידות
משקל – 477 ק"ג

982 – משטח עבודה עשוי בטון

צבוע בשחור ולבן עם לבנים אפורות
82x57x80 :מידות

משקל 232 ק"ג

983 – משטח שטיפה כולל כיור וברז

82x57x80 :מידות

MADE IN PORTUGAL

מטבח אבן פורטוגלי דגם MINI | מק"ט – 986-987-988

986 – מיני גריל אבן פורטוגלי יוקרתי 

174x45x60 :מידות
עשוי בטון בצבעים שחור ולבן

30x35x48 :139( מידותB – כולל גריל מתכתי ורשת צלייה )מק"ט
משקל: 307 ק"ג

987 – מיני משטח עבודה עשוי בטון

צבוע בלבן ושחור כולל מדף תחתון
80x45x60 :מידות

משקל: 144 ק"ג

988 – מיני משטח שטיפה כולל ברז וכיור

80x45x60 :מידות

MADE IN PORTUGAL

986 – מיני גריל אבן

988 – מיני משטח שטיפה כולל ברז וכיור987 – מיני משטח עבודה עשוי בטון
799 -  גריל אבן

982 – משטח עבודה עשוי בטון 983 – משטח שטיפה כולל כיור וברז

4647 גריל - - גריל BBQBBQ



גריל אבן פורטוגלי דגם  PALMEIRA | מק"ט – 792

גריל אבן פורטוגלי איכותי ויוקרתי
צבוע בשחור ולבן

מידות : 181x62x89 ס"מ
)40x60 כולל רשת גריל מק"ט -  651 )מידות
)40x57 כולל מתקן גריל מק"ט – 143 )מידות

משקל:521 ק"ג

גריל אבן פורטוגלי דגם  PALMEIRA | מק"ט – 793

גריל אבן פורטוגלי איכותי ויוקרתי
צבוע בשחור ולבן

כולל מדף עבודה צדדי
מידות : 113x62x181 ס"מ

)40x60 כולל רשת גריל מק"ט -  651 )מידות
)40x57 כולל מתקן גריל מק"ט – 143 )מידות

משקל:544 ק"ג

MADE IN PORTUGALMADE IN PORTUGAL

4849 גריל - - גריל BBQBBQ



גריל אבן פורטוגלי דגם  PALMEIRA | מק"ט – 794

גריל אבן פורטוגלי איכותי ויוקרתי
צבוע בשחור ולבן

כולל 2  מדפי עבודה צדדים
מידות: 133x62x181 ס"מ

)40x60 כולל רשת גריל מק"ט - 651 )מידות
)40x57 כולל מתקן גריל מק"ט – 143 )מידות

משקל: 544 ק"ג

MADE IN PORTUGAL

139B – מק"ט | MINI ,NATIVE ,1-734 , מנגל פנימי מתאים לדגמים

מנגל ברזל כולל רשת צלייה איכותית, מגש איסוף לאפר, סולם גבהים
מידות 30x35x48 ס"מ

מנגל פנימי מתאים לדגמים GLASS ,1-206 ,204 | מק"ט – 178

מנגל ברזל כולל רשת צלייה איכותית, מגש איסוף לאפר, סולם גבהים
מידות 60x40x30 ס"מ

רשת גריל מתאים לדגמים: PALMEIRA | מק"ט – 651

רשת גריל איכותית 
מידות 40x60ס"מ

רשת גריל מתאים לדגמים: PALMEIRA יחד עם 651 | מק"ט – 143

רשת גריל איכותית 
מידות 40x57ס"מ

מדליק פחמים וקמינים איכותי וטבעי | 210666

מדליק פחמים איכותי הכולל 36 רצועות קובייה להדלקה
המוצר עשוי חומרים ירוקים וטבעיים בלבד

אינו מכיל דלקים וכימיקאלים
עבר ואושר את מכון התקנים הישראלי

כל רצועה יכולה לדלוק כ- 7 דקות בעוצמה גבוהה
אינו משאיר טעם לוואי וריחות לא נעימים

5051 גריל - - גריל BBQBBQ



HS844162D4 – גריל גז איכותי 4 מבערים וכירת צד | מק"ט

גריל גז 4 מבערים הכולל כירת צד
גובה הצלייה 88 ס"מ – נח מאוד לתפעול
מכסה שחור צבוע בתנור עם הגנת חום 

כולל שעון חום
רשת צלייה יצוקה

שטח צלייה – 3x64 39 ס"מ – גדול במיוחד
מתלה פנימי לחימום – 5x59 12 ס"מ

מבערים מתכת איכותיים
פאנל קדמי עשוי נירוסטה וצבע אפור בתנור

ארון שירות קדמי
2 גלגלי נשיאה

KITCHEN מטבח חצר איכותי ביותר | מק"ט

מטבח חצר איכותי ביותר
גריל גז 4 מבערים + כירת צד

גובה צלייה ועבודה 90 ס"מ – נח במיוחד
מכסה כיסוי עשוי נירוסטה

פלטות צלייה יצוקות
שטח צלייה - 5x74 42 ס"מ

מתלה פנימי לחימום – 5x74 12 ס"מ
ארונות שירות בחזית

כיור וברז

FKG-A2193-04 גריל גז 3 מבערים + כירת צד | מק"ט

גריל גז איכות 3 מבערים וכירת צד
42,000BTU : הספק

מבערים עשויים נירוסטה
רשת צלייה יצוקה

הצתת פיאזו
כולל מכסה ושעון חום

מאושר מכון התקנים הישראלי

GL601 מעשנת | מק"ט

מעשנת CHAR BROIL איכותית ביותר
מידות: 99x59x35 ס"מ

תא הבישול: 53x48 ס"מ
מדף חימום: 48x24 ס"מ

שולחן צד: 24x48 ס"מ
עובי מתכת: 6 0 מ"מ

משקל: 24 ק"ג 

ציפוי:
תנור - צבע בתנור עמיד לחום

שאר החלקים צבע רגיל בתנור

ציוד נלווה:
2 יחידות רשת בישול
1 יחידת כלי לפחמים

1 יחידה כלי לאפר
2 גלגלים

1 מדף
ארובה

5253 גריל - - גריל BBQBBQ



B8-A75 סט טיפול במנגל ארוז במזוודת אלומיניום | מק"ט

כולל סכין באורך 5 40 ס"מ , מברשת ניקוי 40 ס"מ , מברשת טיבול 41 ס"מ, 
מזלג 42 ס"מ, מלקחיים 43 ס"מ, תרבד 44 ס"מ  

 PP -כל הכלים עשויים מתכת אל חלד ו

OGE047 4 שיפודים עם ידיות עץ | מק"ט

באורך 46 ס"מ

 OGE015 מברשת ניקוי מקצועית למנגל | מק"ט

אורך: 46 ס"מ

F-A19 מברשת ניקוי למנגל | מק"ט

מתכת נירוסטה עשוייה PP, שערות נחושת 
מידות 2x8x49 5 8 ס"מ 

E3-A78-CLIPPERS מלקחיים נירוסטה איכותיים | מק"ט

 BBQ SET סט נירוסטה לטיפול בצלייה למנגל | מק"ט

סט כלים נירוסטה , ארוז בקרטון , כולל תרבד 35 ס"מ , 
מלקחיים 35 ס"מ , מזלג 34 ס"מ  

כל הכלים עשויים מתכת אל חלד איכותית 

כיסוי ברזנט לגריל | מק"ט 2192-07 

כיסוי לגריל 2 מבערים

כיסוי ברזנט לגריל | מק"ט 2013-01

כיסוי לגריל 3 מבערים

כיסוי ברזנט לגריל | מק"ט 2014-01

כיסוי לגריל 4 מבערים

OL-F165 מחמם חצר משולב מנגל | מק"ט

קמין לחצר לימי החורף הקרים שבהם רוצים אוויר 
נקי בלי לסבול מקור
משולב מנגל איכותי

מידות: קוטר – 55 ס"מ, גובה 152 ס"מ
גובה המנגל מהרצפה – 42 ס"מ

עובי המתכת באזור התחתון 8 0 מ"מ
עובי מתכת הארובה – 6 0 מ"מ

צבוע בתנור לחום עד 500 מעלות 
כולל רשת צלייה, רשת לפחם , מגירת אפר , כף 

איסוף לאפר , מוט לטיפול בעצים

OL-F180-1 מחמם חצר משולב מנגל | מק"ט

קמין לחצר לימי החורף הקרים שבהם רוצים אוויר נקי 
בלי לסבול מקור

משולב מנגל איכותי
כולל רשת צלייה, רשת לפחם , מגירת אפר , כף איסוף 

לאפר , מוט לטיפול בעצים
מידות : 45X45X200    ס"מ

גובה המנגל מהרצפה – 52 ס"מ
גובה הגריל עד תחילת הארובה – 120 ס"מ

גובה כללי – 2 מטר
עובי המתכת באזור התחתון 8 0 מ"מ

עובי מתכת הארובה – 6 0 מ"מ
צבוע בתנור לחום עד 500 מעלות

כולל רשת צלייה, רשת לפחם , מגירת אפר, כף איסוף 
לאפר, מוט לטיפול בעצים

5455 גריל - - גריל BBQBBQ
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קמפינג ומחנאות



12507/TT201 אוהל אוטמאטי ל-4 אנשים | מק"ט

אוהל אוטמאטי  בעל ריצפה מובנית, עמיד ומוגן בפני מים, 
כולל 3 חלונות עם רשת יתושים, כולל דלת כניסה עם רשת 
 UV יתושים, מוגן
מידות: 220x220x130 ס"מ

חוט ניצרה לפתיחה מהירה

    27196/TT301 אוהל איגלו ל-4 אנשים | מק"ט

אוהל להרכבה מהירה  בעל ריצפה מובנית, עמיד ומוגן בפני 
מים, כולל 3 חלונות עם רשת יתושים, כולל דלת כניסה עם רשת 

  UV יתושים, מוגן
ארוז בתיק נשיאה עם רוכסן 

מידות: 210x235x130 ס"מ

 27187/TT302 אוהל איגלו ל-6 אנשים | מק"ט

אוהל להרכבה מהירה  בעל ריצפה מובנית, עמיד ומוגן בפני 
מים, כולל 3 חלונות עם רשת יתושים, כולל דלת כניסה עם רשת 

 UV יתושים, מוגן
ארוז בתיק נשיאה עם רוכסן 

מידות: 210x300x160 ס"מ

27197/TT300 אוהל איגלו זוגי | מק"ט

אוהל להרכבה מהירה  בעל ריצפה מובנית, עמיד ומוגן בפני מים, כולל 3 
  UV חלונות עם רשת יתושים, כולל דלת כניסה עם רשת יתושים, מוגן

ארוז בתיק נשיאה עם רוכסן 
מידות: 205x150x100 ס"מ

5859 קמפינג ומחנאות קמפינג ומחנאות



TSB16116 – שמשיית חוף הופך לאוהל 180 ס"מ | מק"ט

שמשיית חוף 180 ס"מ ההופכת לאוהל חיפוי
8 צלעות חיזוק , 6 מ"מ פיברגלס 

2 וילונות צד
מוט אמצע עשוי אלומיניום 25/22 מ"מ

כולל תיק נשיאה
10 יחידות בקרטון

TSG16209 – שמשייה אוריינטלית איכותית לחוף 270 ס"מ | מק"ט

שמשייה אוריינטלית 270 ס"מ
24 צלעות חיזוק, 6 מ"מ פיברגלס

כולל פתח לשחרור אוויר חם בחלק העליון
כולל מוט אמצע הניתן להטיה 38 מ"מ

כולל תיק נשיאה

TSB16106 – שמשיית חוף 180 ס"מ | מק"ט

שמשיית חוף 180 ס"מ
8 צלעות חיזוק  בד פוליאסטר 180 גר

מוט אמצע הניתן להטיה 22/25 מ"מ
PVC כולל תיק נשיאה עשוי

12 יחידות בקרטון

TSB16114 – שמשיית חוף קש אפריקאית 210 ס"מ | מק"ט

שמשיית חוף דמוי קש 210 ס"מ
10 צלעות חיזוק 6 מ"מ פיברגלס

PP קש עשוי ניילון איכותי עם כיסוי
מוט אמצע הניתן להטייה 32/28 מ"מ צבוע בצבע עץ

כולל תיק נשיאה
4 יחידות בקרטון

6061 קמפינג ומחנאות קמפינג ומחנאות



TSW16041-B – בד תיחום ומניעת רוח | מק"ט

בד תיחום המיועד לתיחום של אזור מחנאות
מתאים לתיחום חוף ים, אגם נחל וכל מקום בו רוצים פרטיות

אורך – 480 ס"מ
גובה – 82 ס"מ

TNT עשוי 75 גרם למטר
4 מוטות בקוטר 16 מ"מ ובגובה 110 ס"מ

4 חבלים ו-4 מקבעים מברזל
כולל תיק נשיאה

כיסא קמפינג | מק"ט – 003 0000

כיסא קמפינג 
מידות 80)ר(80x)ג(

כולל תיק נשיאה
6 יחידות בקרטון

כיסא קמפינג DELUX איכותי ביותר | מק"ט - 001 0001

כיסא קמפינג איכותי ביותר מתקפל
מידות: 110x62x92)ג(

כולל תיק נשיאה
4 יחידות בקרטון

כיסא קמפינג HEAVY-DUTY איכותי ביותר | מק"ט – 003 0001

כיסא קמפינג מתקפל המתאים למשקלים כבדים
איכותי ביותר  כולל מסגרת מתכת

מידות: 90x60x61)ג(
כולל תיק נשיאה
4 יחידות בקרטו

כיסא קמפינג HEAVY-DUTY איכותי ביותר | מק"ט - 005 0001

כיסא קמפינג איכותי המתאים למשקלים כבדים
איכותי ביותר  כולל מסגרת מתכת

כולל רשת גב לאוורור
מידות: 90x72x55)ג(

כולל תיק נשיאה
4 יחידות בקרטון

6263 קמפינג ומחנאות קמפינג ומחנאות



כיסא קמפינג/חוף, ישיבה נמוכה דגם HAMBURG | מק"ט – 004 0201 

כיסא קמפינג איכותי , ישיבה נמוכה
מתאים לחוף הים ולשטח

מידות: 45/20x45x47 ס"מ
מתקפל לתוך תיק נשיאה

6 יחידות בקרטון

מיטת חוף מתקפלת דגם SIESTA | מק"ט – 000 0300

מיטת חוף מתקפלת
מידות: 57)ר(95x)ג(

5 יחידות במערום

כיסא קמפינג HEAVY-DUTY איכותי ביותר | מק"ט - 002 0003

כיסא קמפינג איכותי המתאים למשקלים כבדים
איכותי ביותר  כולל מסגרת אלומיניום שטוחה

מידות: 82x58 )ג(
כולל תיק נשיאה
6 יחידות בקרטון

סט שולחן וארבע כיסאות מתקפל למזוודה | מק"ט – 008 0500

MDF סט קמפינג עשוי אלומיניום בשילוב
כולל 4 כסאות מחוברים לשולחן ומתקפל למזוודה

מידות: 87x8547x13447)ג(

סט שולחן ושני ספסלים מתקפלים | מק"ט – 009 0500

MDF סט קמפינג עשוי אלומיניום בשילוב
מידות השולחן: 70x60x90)ג(
מידות הספסל: 38x23x86)ג(

6465 קמפינג ומחנאות קמפינג ומחנאות



  26534/CH400B כיסא נוח מרחף | מק"ט

כיסא נח מרחף למצבים שונים

26549/TL001 פנס ניטען לרכב בעל נורות לד | מק"ט

ניתן להשאיר ברכב בזמן נהיגה ולשלוף אותו עם היציאה מהרכב
בזמן הטעינה מוציא אור כחול עדין 

כיסא חוף מעץ - כמו של פעם | מק"ט  32104

  CH401B כיסא נוח / מיטה | מק"ט

180x60 :כיסא מרחף שהופך למיטה  מידות

  LG-020 מיטה מתקפלת עשוייה אלומיניום | מק"ט

AMERICAN BUFFULO עשוייה אלומיניום
לשימוש בקמפינג, אירוח חצר ועוד

מידות גדולות 43x189x65)ג(
רגליים ברזל 25 מ"מ עובי 8 0 מ"מ

PVC בד אוקספורד שילוב
מתאים למשקל של עד 100 ק"ג  ארוז בתיק נשיאה

6667 קמפינג ומחנאות קמפינג ומחנאות



צידנית מקצועית 65 ליטר עם גלגלים וידית נשיאה

LERPIN – 65L מק"ט

צידניות מקצועיות ואיכותיות ביותר, עשויות פלסטיק עמיד מבחוץ ומבפנים 
ובאמצע מילוי של חומר מבודד מסוג PU יוקרתי 

צידניות אלה מסוגלות לשמור על קור למשך בין  4- 7 ימים  לכל צידנית עובי 
דופן עבה במיוחד המייצרת תא קירור מבודד ביותר 

מערכת נעילה ייחודית לסגירה בטוחה ואטומה  פתח ניקוז אטום 
בדגמים 45 ו- 65 ליטר יש גלגלים וידית נשיאה טלסקופית 

צידנית מקצועית 45 ליטר עם גלגלים וידית נשיאה

LERPIN – 45L מק"ט

צידנית מקצועית 100 ליטר

LERPIN – 100L מק"ט 

CH-318 כיסא קמפינג איכותי מתקפל | מק"ט

כיסא קמפינג מתקפל עשוי בד אוקספורד עם חבלים
 AMERICAN 74)ג(, דגםx70x56 מידות גדולות

BUFFULO, ידיות אחיזה נוחות עם גומי למעלה, 
כולל כרית ראש, מתאים לחוף הים, קמפינג, חצר ועוד

נושא משקל של עד 100 ק"ג, 4 יחידות בקרטון

6SP1065 כיסא קמפינג מתקפל איכותי ביותר  | מק"ט

AMERICAN BUFFULO כיסא קמפינג איכותי ביותר גדול
מתאים למשקל של עד 100 ק"ג

כולל כרית ראש

6869 קמפינג ומחנאות קמפינג ומחנאות



קמפינג ומחנאות70

כלים ומכשירים 
לבית ולחצר



EB260A מפוח איכותי | מק"ט

מנוע 26 סמ"ק,
משקל 5 4 ק"ג 

GL330 כלי משולב | מק"ט

כלי משולב הכולל: 
חרמש מוטורי

מסור שרשרת
גוזם גדר חיה

המנוע בעל הספק של 800W  בנפח של 33 סמ"ק

CG430 חרמש מוטורי איכותי | מק"ט

חרמש מוטורי חזק במיוחד
מנוע 43 סמ"ק

 YD3800 מסור שרשרת | מק"ט

מסור שרשרת 38 סמ"ק, כולל שרשרת וקנה אורגון 
אמריקאי, פלג צ'מפיון, קרבורטור יפני וולברו,

מיכל 3 0 ליטר, משאבת שמן אוטומאטית,
אורך חיתוך 40 ס"מ 

YD5200 מסור שרשרת | מק"ט

מסור שרשרת 52 סמ"ק, כולל שרשרת וקנה אורגון 
אמריקאי, פלג צ'מפיון, קרבורטור יפני וולברו,

מיכל 6 0 ליטר, משאבת שמן אוטומאטית,
אורך חיתוך 47 ס"מ 

AG52 קודח אדמה מכני | מק"ט

קודח אדמה מכני איכותי
מנוע 52 סמ"ק, חזק במיוחד 

כולל מקדח בקוטר 200 מ"מ ובאורך 76 ס"מ 
מיועד לבעלי מקצוע בתחום: שיפוצים, כבישים, 

דרכים,מדרכות, שלטים, גדרות, גננים ועוד 

DB-100 מקדח אדמה בקוטר 100 מ"מ לעומק של 76 ס"מ | מק"ט

DB-150 מקדח אדמה בקוטר 150 מ"מ לעומק של 76 ס"מ | מק"ט

DB-200 מקדח אדמה בקוטר 200 מ"מ לעומק של 76 ס"מ | מק"ט

DB-250 מקדח אדמה בקוטר 250 מ"מ לעומק של 76 ס"מ | מק"ט

7273 כלי עבודה מוטוריים לגינה כלי עבודה מוטוריים לגינה



MITSUBISHI TU33 מק"ט |  MITSUBISHI חרמש מוטורי 33 סמ"ק

חרמש מוטורי מקצועי ביותר
מנוע מיצובישי יפן בנפח 33 סמ"ק

מיועד לקבלני גינון
מוצר איכותי הכולל: 

 	 MITSUBISHI JAPAN מנוע יפני מסוג מיצובישי
מנוע 2 פעימות	 
מוט בעובי 26 מ"מ	 
 מנוע הכולל מערכת קלא'צ 	 
 מערכת גיר	 
כיסוי להגנה	 
 ידית אחיזה אופניים	 

MITSUBISHI TU43 מק"ט |  MITSUBISHI חרמש מוטורי 43 סמ"ק

חרמש מוטורי מקצועי ביותר
מנוע מיצובישי יפן בנפח 43 סמ"ק

מיועד לקבלני גינון
מוצר איכותי הכולל: 

 	 MITSUBISHI JAPAN מנוע יפני מסוג מיצובישי
מנוע 2 פעימות 	 
מוט בעובי 26 מ"מ	 
 מנוע הכולל מערכת קלא'צ 	 
 מערכת גיר	 
כיסוי להגנה	 
 ידית אחיזה אופניים	 

HONDA GX-35 מק"ט |  HONDA חרמש מוטורי 35 סמ"ק

חרמש מוטורי מקצועי ביותר
מנוע הונדה תאילנד בנפח 35 סמ"ק

מיועד לקבלני גינון
מוצר איכותי הכולל: 

מנוע הונדה, מוט בעובי 26 מ"מ	 
 ניתן לחבר ידית LOOP עגולה 	 
מנוע 2 פעימות	 
מנוע הכולל מערכת קלא'צ	 
מערכת גיר	 
כיסוי להגנה	 
ידית אחיזה אופניים	 
מערכת חיתוך 2 שיניים	 

       TU-33MF  מק"ט |  MITSUBISHI  כלי משולב   33 סמ"ק

כלי משולב איכותי ביותר כולל מנוע 33 סמ"ק
מוצר מקצועי לגננים הכולל: 

 	   MITSUBISHI JAPAN  מנוע יפני מסוג
מנוע 2 פעימות 	 
מוט מתחלף בעובי 26 מ"מ	 
מנוע חזק עם קלא'צ	 
מערכת גיר	 
מסור שרשרת לגיזום עצים	 
מסור גדר חייה	 
חרמש מוטורי	 

7475 כלי עבודה מוטוריים לגינה כלי עבודה מוטוריים לגינה



QGZ40-35 משאבת מים מוטורית מכאנית | מק"ט

מיועדת לשאיבה מאסיבית
מנוע בגודל 43 סמ"ק

מרחק שאיבה -35 מטר
אורך שאיבה – 8 מטר

כושר שאיבה – 15 קוב לשעה
קוטר צינור יציאה של המים – 40 מ"מ

משקל נטו – 5 9 ק"ג

EB975 – מפוח גב מכני מקצועי | מק"ט

מפוח גב מקצועי, בעל עוצמה גבוהה ביותר
65 סמ"ק  מערכת פילטרים כפולה של ספוג ופילטר נייר

להגנה מרבית על הקרבוראטור  מערכת התנעה קלה ומהירה
קפיצים נגד רעידות

7677 כלי עבודה מוטוריים לגינה כלי עבודה מוטוריים לגינה



QL3000i 3000 |  מק"טw מושתק    INVERTER גנרטור

 171cc : נפח
התנעה: סליל

גודל מיכל דלק: 13 ליטר
400g/kwXh :צריכת דלק

זמן עבודה למיכל בניצולת של 70% : 12 שעות 
60dba :רעש
HZ 50 : תדר

110/220V : מתח יציאה
12v, 8.3A – קיים :  DC יציאת

2800w : הספק יציאה שוטף
3000W : הספק יציאה מקסימאלי

580X320X425 mm : מידות
מישקל: 49 ק"ג

שעון דלק : קיים
מייצב מתח: קיים

התראת שמן נמוך : קיים
מגן קצרים: קיים

חיבור מקבילי : קיים
CE, GS, Euro II, ETL, EPA, CARB, Noise level : תקנים

QL2300ig 2300 |  מק"טw  INVERTER גנרטור

 212cc : נפח
התנעה: סליל

גודל מיכל דלק: 15 ליטר
400g/kwXh :צריכת דלק

זמן עבודה למיכל בניצולת של 70% : 19 שעות 
65dba :רעש
HZ 50 : תדר

110/220V : מתח יציאה
12v, 8.3A – קיים :  DC יציאת

2000w : הספק יציאה שוטף
2300W : הספק יציאה מקסימאלי

520X440X460 mm : מידות
מישקל: 34 ק"ג

שעון דלק : קיים
מייצב מתח: קיים

התראת שמן נמוך : קיים
מגן קצרים: קיים

חיבור מקבילי : קיים
CE, GS, Euro II, ETL, EPA, CARB, Noise level : תקנים

QL3500ig 3500 |  מק"טw  INVERTER גנרטור

 212cc : נפח
התנעה: סליל

גודל מיכל דלק: 15 ליטר
400g/kwXh :צריכת דלק

זמן עבודה למיכל בניצולת של 70% : 13 שעות 
69dba :רעש
HZ 50 : תדר

110/220V : מתח יציאה
12v, 8.3A – קיים :  DC יציאת

3000w : הספק יציאה שוטף
3500W : הספק יציאה מקסימאלי

520X440X460 mm : מידות
מישקל: 35 ק"ג

שעון דלק : קיים
מייצב מתח: קיים

התראת שמן נמוך : קיים
מגן קצרים: קיים

חיבור מקבילי : קיים
CE, GS, Euro II, ETL, EPA, CARB, Noise level : תקנים

7879 כלי עבודה מוטוריים לגינה כלי עבודה מוטוריים לגינה



מכונות שטיפה בלחץ

LT501-1800B 130  | מק"טbar מכונת שטיפה בלחץ

סוג מנוע : 100% נחושת )פחמים(
1800w : הספק מנוע

מקסימום לחץ : 130 בר
מקסימום יציאת מיים : 7 ליטר /שעה

כולל אקדח התזה מתכוונן
אורך צינור: 5 מטר )בגלגלת(

אורך כבל חשמל: 5 מטר
משקל: 6 7 קג 

320X320X500 :מידות

LT701-2200B 150  | מק"טbar מכונת שטיפה בלחץ

סוג מנוע : 100% נחושת )פחמים(
2200w : הספק מנוע

מקסימום לחץ : 150 בר
מקסימום יציאת מיים : 5 7 ליטר /שעה

כולל אקדח התזה מתכוונן
אורך צינור: 5 מטר )בגלגלת(

אורך כבל חשמל: 5 מטר
משקל: 5 10 קג 

390X370X905 :מידות

LT701G-2100B 150  | מק"טbar מכונת שטיפה בלחץ

סוג מנוע : 100% נחושת )פחמים(
2100w : הספק מנוע

מקסימום לחץ : 140 בר
מקסימום יציאת מיים : 8 7 ליטר /שעה

כולל אקדח התזה מתכוונן
אורך צינור: 5 מטר )בגלגלת(

אורך כבל חשמל: 5 מטר
משקל: 6 7 קג 

390X370X905 :מידות

8081 כלי עבודה מוטוריים לגינה כלי עבודה מוטוריים לגינה



LT500-H צינור 5 מטר למכונת שטיפה בלחץ גבוה | מק"ט

 LT501-1800B צינור שטיפה לחץ גבוהה מתאים לדגם

LT700-H צינור 5 מטר למכונת שטיפה בלחץ גבוה | מק"ט

 LT701-2200B  ,LT701G-2100B : צינור שטיפה לחץ גבוהה מתאים לדגמים

LT500-N אקדח שטיפה למכונת שטיפה בלחץ גבוה | מק"ט

 LT501-1800B אקדח שטיפה בלחץ גבוהה מתאים לדגם

LT700-N אקדח שטיפה למכונת שטיפה בלחץ גבוהה / מק"ט

LT701-2200B  ,LT701G-2100B :אקדח שטיפה בלחץ גבוהה מתאים לדגמים

B05 מברשת רוטורית מסתובבת למכונת שטיפה בלחץ גבוה | מק"ט

מברשת מסתובבת לניקוי מקסימאלי בלחץ גבוהה

B02 מברשת רוטורית לניקוי של דקים ומשטחים | מק"ט

מברשת ניקוי איכותית לניקוי של דקים ומרחבים מעץ

8283 כלי עבודה מוטוריים לגינה כלי עבודה מוטוריים לגינה



כלי עבודה מוטוריים לגינה84

ריהוט גן
פסיפס



TC0011 כיסאות ברזל איכותיים עם כריות | מק"ט

רוחב 55 ס”מ, עומק 55 ס”מ , גובה 86 ס”מ

 TC001 שולחן פסיפס עגול | מק"ט

קוטר 92 ס”מ, גובה 74 ס”מ

 BS014 שולחן פסיפס מרובע |  מק"ט

60x60 מידות

 BS015 שולחן פסיפס עגול |  מק"ט

קוטר 60 ס״מ, גובה 72 ס״מ

 BS0141 כיסא פסיפס איכותי עם ידיות | מק"ט

רוחב 55 ס”מ | עומק 55 ס”מ | גובה 86 ס”מ

 BS0151 כיסא פסיפס עם ידיות | מק"ט

רוחב 55 ס”מ | עומק 55 ס”מ | גובה 86 ס”מ

 BS068 ספסל פסיפס זוגי איכותי | מק"ט

אורך 123 ס”מ עומק 57 ס”מ גובה 89 ס”מ
כולל כרית ישיבה

8687 ריהוט גן - ראטן  ריהוט גן - ראטן 



פינת אוכל מפסיפס לחצר שולחן פסיפס גדול

TC011 מק"ט
שולחן גדול 160x90 ס"מ

 TC0111 כסא פסיפס  | מק"ט

פינת אוכל מפסיפס לחצר שולחן פסיפס גדול

TC015 מק"ט
שולחן גדול 152x96 ס"מ

 TC0151 כסא פסיפס  | מק"ט

פינת אוכל מפסיפס לחצר שולחן פסיפס מלבני 

TC032 מק"ט
שולחן מלבני 120x80 ס"מ

 TC0321 כסא פסיפס  | מק"ט

 MESH-B מק"ט | MESH סט ריהוט גן עשוי רשת מתכת

סט הכולל שולחן ברזל עשוי רשת עם 4 כסאות
מצויין לחצר לתנאים קשים

איכותי ועמיד לכל תנאי מזג אוויר
צבע שחור

MESH-C-B   / ניתן לרכוש כיסאות בנפרד
MESH-T- B / ניתן לרכוש שולחן בנפרד

 MESH-W מק"ט | MESH סט ריהוט גן עשוי רשת מתכת

סט הכולל שולחן ברזל עשוי רשת עם 4 כסאות
מצויין לחצר לתנאים קשים

איכותי ועמיד לכל תנאי מזג אוויר
צבע לבן

MESH-C-B   / ניתן לרכוש כיסאות בנפרד
MESH-T- B / ניתן לרכוש שולחן בנפרד

8889 ריהוט גן - ראטן  ריהוט גן - ראטן 



ריהוט גן - ראטן 90

ריהוט גן
עץ



כורסת גב קצר | מק"ט 4

דגם גלבוע

5A כורסת נדנדה, גב גבוה | מק"ט

דגם צבעון

ספסל גן, גב קצר | מק"ט 6

דגם תבור 
רוחב 120 ס”מ 

שולחן קפה עגול | מק"ט 9

דגם שמשית 
קוטר 69 ס”מ, גובה 45 ס”מ

7TT ספסל זוגי עם שולחן אמצע, גב גבוה | מק"ט

דגם - גלעד 
רוחב 155ס”מ, גובה 94 ס”מ

כורסת גן, גב גבוה

4A מק"ט
דגם דרגות 

שולחן גדול עגול

13B מק"ט
דגם - כוכב הירדן 

קוטר 122ס”מ, גובה 61 ס”מ 
עם פתח והתקן לשמשיה

5A

4

9

6

 9B שולחן בר | מק"ט

דגם גילון
81 ס”מ x 107 ס”מ 

3B כיסא בר  | מק"ט

דגם טל אל
59 ס”מ x 56 ס”מ, גובה 123 ס”מ

שולחן אוכל | מק"ט 230

דגם צבי
90 ס”מ x 90 ס”מ, גובה 74 ס”מ

כיסא אוכל  | מק"ט 225

דגם השיטה
רוחב 38 ס”מ, עומק 5 49 ס”מ, גובה 5 82 ס”מ

9293 ריהוט גן  ריהוט גן 



נדנדת גן גדולה 4 מושבים | מק"ט 24

דגם הילה
254 ס”מ )ר(, 221 ס”מ )מושב(, 

195 ס”מ )ג(

נדנדת גן זוגית | מק"ט 26

דגם כרמל
218ס”מ )ר(, 165ס”מ )מושב(,

168 ס”מ )ג(

ספסל גינה גדול | מק"ט 7

דגם מולדת
198 ס”מ

שולחן קפה  | מק"ט 10

דגם - גן נר 
קוטר 5 91 ס”מ , גובה 5 44 ס”מ

כיסא פינת אוכל עם משענת ידיים 

3C מק"ט
דגם צורית

רוחב 58 ס”מ, עומק 53 ס”מ, גובה 92 ס”מ

כיסא גן / פינת אוכל 

מק"ט 3
דגם דב

רוחב 50 ס”מ, עומק 53 ס”מ, גובה 92 ס”מ

שולחן פינת אוכל ל-6 סועדים

21D מק"ט
דגם יובלים

אורך 173 ס”מ, רוחב 79 ס”מ, גובה 76 ס”מ

9495 ריהוט גן  ריהוט גן 



180-KKL שולחן קקל | מק"ט

שולחן מעץ אורן פיני כולל ספסלים אורך 180 ס"מ
רוחב פלטת השולחן 75 ס"מ

חתך עץ 5/15 4
צבוע בצבע מיוחד לעץ

160-KKL שולחן קקל | מק"ט

שולחן מעץ אורן פיני כולל ספסלים אורך 160 ס"מ
רוחב פלטת השולחן 75 ס"מ

חתך עץ 5/15 4
צבוע בצבע מיוחד לעץ

200-KKL שולחן קקל | מק"ט

שולחן מעץ אורן פיני כולל ספסלים אורך 200 ס"מ
רוחב פלטת השולחן 75 ס"מ

חתך עץ 5/15 4
צבוע בצבע מיוחד לעץ

SEV-ST/WIC/02  | HARD WOOD כיסאות עץ וייטנאמי עשוי

כיסא עץ איכותי משולב רטאן המיוצר בווייטנאם מעץ בוטניקה , שיטה
בעל מראה עתיק ומיוחד

GOL-16/25AUT  - מק"ט | HARD WOOD שולחן עץ נפתח 250/190 וייטנאמי עשוי

שולחן עץ איכותי המיוצר בווייטנאם מעץ בוטניקה, שיטה
בעל מראה עתיק ומיוחד

מידות: 190 אורך שניפתח ל- 250 ס"מ, רוחב 100 , גובה 74 ס"מ
מוגן בשמן עץ איכותי להגנה מלאה

מתאים ל – 8 -12 סועדים

GOL-16/21AUT  - מק"ט | HARD WOOD שולחן עץ נפתח 210/160 וייטנאמי עשוי

שולחן עץ איכותי המיוצר בווייטנאם מעץ בוטניקה , שיטה
בעל מראה עתיק ומיוחד
מידות: 160 אורך שניפתח ל- 210 ס"מ, רוחב 100 , גובה 74 ס"מ
מוגן בשמן עץ איכותי להגנה מלאה
מתאים ל- 6 -10 סועדים

9697 ריהוט גן  ריהוט גן 



SS15050 כיסא זולה גדול ואיכותי מעץ במגוון צבעים |  מק"ט

כיסא מעץ "אשוח" איכותי ביותר בעוביים שבין 5 1 – 0 3 ס"מ
צבוע בצבע ייחודי ביותר, מגיע במספר צבעים

מתאים למשקלים של עד 150 ק"ג
מידות הכיסא: 87x77x91)ג(

SS16050R – צבע אדום

SS16050NB – כחול SS16050SNAVY – ירוק יער SS16050Y – צהובSS16050W – לבן

SS16052 שולחן קפה מתקפל עשוי עץ "אשוח" במגוון צבעים | מק"ט

שולחן קפה קטן עשוי עץ "אשוח" איכותי
צבוע בצבע איכותי ביותר, מגיע במספר צבעים

מידות: 5x38 5x43 47)ג(

SS16052R – צבע אדום

SS16052NB – כחול SS16052SNAVY – ירוק יער SS16052Y – צהוב     SS16052W – לבן

SS16051 איכותי מעץ "אשוח" במגוון צבעים | מק"ט OTTOMAN משענת רגליים

משענת רגליים מעץ "אשוח" איכותי
צבוע בצבע איכותי ביותר, מגיע במספר צבעים 

מידות: 34x51x56)ג(

SS16051R – צבע אדום

SS16051NB – כחול SS16051SNAVY – ירוק יער SS16051Y – צהובSS16051W – לבן
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RF-405-BROWN סט ריהוט גן איכותי ביותר "מאווי" חום | מק"ט

סט גינה יוקרתי ואיכותי עשוי מסגרת אלומיניום עמידה 
רטאן חצי עגול בקוטר 6 מ"מ 

שש כורסאות גדולות ורחבות מידות 67)ר(66x)ע(89x)ג(
כריות איכותיות בעובי 5 ס"מ עם בד עבה 240גר/מ

שולחן גדול ורחב מידות 201)א(101x)ר(76x)ג(
זכוכית שקופה מונחת על השולחן

צבע חום בהיר וכהה מדורג

RF-405-WHITE סט ריהוט גן איכותי ביותר "מאווי" אפור | מק"ט

סט גינה יוקרתי ואיכותי עשוי מסגרת אלומיניום עמידה 
רטאן חצי עגול בקוטר 6 מ"מ 

שש כורסאות גדולות ורחבות מידות 67)ר(66x)ע(89x)ג(
כריות איכותיות בעובי 5 ס"מ עם בד עבה 240גר/מ

שולחן גדול ורחב מידות 201)א(101x)ר(76x)ג(
זכוכית שקופה מונחת על השולחן

צבע אפור לבן מלוכלך מדורג

100

RF400-ALUMINUM סט ריהוט גן איכותי עשוי אלומיניום | מק"ט

סט איכותי עשוי אלומיניום הכולל שולחן עגול גדול בקוטר 150 ס"מ גובה 75 ס"מ עם 
זכוכית מחוסמת 5 מ"מ כולל מגש עגול מסתובב לסלטים במרכז השולחן בקוטר 50 ס"מ, 

6 כורסאות עשויות אלומיניום, ריפודים בעובי 5 ס"מ עשויים פוליאסטר 180 גרם למטר, 
עובי הרטאן הוא 5 4 מ"מ חצי עיגול ועיגול מלא 

צבע חום עם כריות שמנת

RF400-STEEL סט ריהוט גן איכותי עשוי מתכת| מק"ט

סט איכותי עשוי מתכת הכולל שולחן עגול גדול בקוטר 150 ס"מ גובה 75 ס"מ עם זכוכית 
מחוסמת 5 מ"מ , כולל מגש עגול מסתובב לסלטים במרכז השולחן בקוטר 50 ס"מ, 6 כורסאות, 

ריפודים בעובי 5 ס"מ עשויים פוליאסטר 180 גרם למטר, עובי הרטאן הוא 5 4 מ"מ חצי עיגול 
ועיגול מלא  

צבע חום עם כריות שמנת 

100101 ריהוט גן - ראטן  ריהוט גן - ראטן 



RF406-CREAM סט ריהוט גן איכותי  | מק"ט

סט איכותי עשוי אלומיניום הכולל שולחן עגול ענק בקוטר 180 ס"מ גובה 75 ס"מ 
עם זכוכית מחוסמת 8 מ"מ , כולל מגש עגול מסתובב לסלטים במרכז השולחן 

בקוטר 60 ס"מ, 8 כורסאות עשויות אלומיניום, ריפודים בעובי 5 ס"מ עשויים 
פוליאסטר 180 גרם למטר, רטאן שטוח 8x1 2 מ"מ 

קרם עם כריות אפורות

RF406-BLACK סט ריהוט גן איכותי  | מק"ט

סט איכותי עשוי אלומיניום הכולל שולחן עגול ענק בקוטר 180 ס"מ גובה 75 ס"מ 
עם זכוכית מחוסמת 8 מ"מ , כולל מגש עגול מסתובב לסלטים במרכז השולחן 

בקוטר 60 ס"מ, 8 כורסאות עשויות אלומיניום, ריפודים בעובי 5 ס"מ עשויים 
פוליאסטר 180 גרם למטר, רטאן שטוח 8x1 2 מ"מ 

שחור עם כריות אפורות 

RF-402-CREAM סט ריהוט גן איכותי עשוי אלומיניום | מק"ט

סט איכותי עשוי אלומיניום הכולל שולחן מרובע 150*150ס"מ גובה 75 ס"מ עם 
זכוכית מחוסמת 8 מ"מ , 8 כורסאות עשויות אלומיניום , ריפודים בעובי 5 ס"מ 

עשויים פוליאסטר 180 גרם למטר, רטאן שטוח 8*2 1 מ"מ  
צבע קרם עם כריות שמנת 

RF-402-BLACK סט ריהוט גן איכותי  | מק"ט

סט איכותי עשוי אלומיניום הכולל שולחן מרובע 150*150ס"מ גובה 75 ס"מ עם 
זכוכית מחוסמת 8 מ"מ, 8 כורסאות עשויות אלומיניום, ריפודים בעובי 5 ס"מ 

עשויים פוליאסטר 180 גרם למטר, רטאן שטוח 8x1 2 מ"מ 
צבע שחור עם כריות אפורות 

102103 ריהוט גן - ראטן  ריהוט גן - ראטן 



HTWR-T138S  סט ריהוט ענק אלומיניום משולב רטאן עגול איכותי ויוקרתי | מק"ט

סט הכולל רטאן עגול איכותי 5 מ"מ
6 כורסאות גדולות ונוחות מאוד

שולחן ענק במידות: 200x100x740 )ג(
צבע הרטאן : לבן מלוכלך משולב אפור

צבע הכריות: אפורות עם כפתורים
מתכת: אלומיניום

HTWR-T300S סט ריהוט גן פינה גדול ויוקרתי, אלומיניום משולב רטאן | מק"ט

סט רטאן שטוח
צבע הרטאן: חום משולב אפור

צבע הכריות: לבן מלוכלך
מתכת: אלומיניום
כולל שולחן קפה

HTWR-T350S סט ריהוט גן פינה גדול ויוקרתי, אלומיניום משולב רטאן | מק"ט

סט רטאן חצי עגול
צבע הרטאן: לבן מלוכלך משולב אפור

צבע הכריות: אפורות עם כפתורים
מתכת: אלומיניום

כולל שולחן אוכל משולב

SYH166W – סט ריהוט גן איכותי אלומיניום משולב רטאן | מק"ט

סט ישיבה איכותי הכולל ספה 2 מושבים 2 כורסאות עם כריות ושולחן קפה 
הסט בנוי מאלומיניום משולב רטאן חצי עגול

866x875x85 :כורסאות גדולות - מידות
885x875x150 :ספה זוגית - מידות

842x858x115 :שולחן קפה עם זכוכית - מידות

104105 ריהוט גן - ראטן  ריהוט גן - ראטן 



HTWR-2244S-W סט סלוני איכותי, אלומיניום משולב רטאן | מק"ט

סט סלוני הכולל שולחן ספה זוגית ושתי כורסאות
עשוי אלומיניום משולב רטאן שטוח

צבע לבן מלוכלך  כריות בצבע לבן מלוכלך
יש את הסט השחור לצבוע דומה באפור לבן

HTWR-2244S-B סט סלוני איכותי, אלומיניום משולב רטאן | מק"ט

סט סלוני הכולל שולחן ספה זוגית ושתי כורסאות
עשוי אלומיניום משולב רטאן שטוח

צבע שחור, כריות בצבע לבן מלוכלך

SWG-010-8 נדנדת רטאן איכותית | מק"ט

נדנדת רטאן מתכתית DELUX איכותית
צבע שוקו

מידות: 199x145x195ס"מ
גג עשוי פוליאסטר  250 ג/מ

מזרון איכותי 200ג/מ  צבע אדום קפה
כולל כריות נוחות
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RF-409-BLACK סט רטאן איכותי בצבע שחור | מק"ט

כולל: ספה בגודל 84x64x112 ס"מ,
2 כורסאות מידות 84x64x60 ס"מ, 

שולחן קפה גדול מידות 38x45x100 ס"מ עם זכוכית מחוסמת 5 מ"מ שקופה, 
כריות אפורות משולב עם רטאן שחור בעובי 2x8 1 מ"מ

RF-409-WHITE סט רטאן איכותי בצבע לבן | מק"ט

כולל: ספה בגודל 84x64x112 ס"מ,
2 כורסאות מידות 84x64x60 ס"מ, 

שולחן קפה גדול מידות 38x45x100 ס"מ עם זכוכית מחוסמת 5 מ"מ שקופה, 
כריות כתומות משולב עם רטאן לבן בעובי 2x8 1 מ"מ

RF217 סט ראטן איכותי "לונדון"| מק"ט

סט ראטן איכותי הכולל:
2 כורסאות  מידות: 74x75x70 ס"מ

ספה זוגית  מידות: 134x75x70 ס"מ
כולל מזרון בעובי 8 ס"מ 

שולחן קפה  מידות: 134x50x36 ס"מ  
עם משטח זכוכית בעובי 5 מ"מ 

מסגרת ברזל איכותית 

RF267 סט ראטן איכותי לחצר ולבית "פאריז" | מק"ט

שלדת אלומיניום 
140x75x65 – )2 מידת כל ספה )סה"כ

75x75x65 – מידת יחידת פינה
צבע: שחור

עובי כריות: 10 ס"מ 
צבע כריות: אפור 
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S12028 סט אלומיניום איכותי לחצר ולבית | מק"ט

סט הכולל שולחן ו- 6 כסאות איכותיים עשוי אלומיניום עם מעטפת רטאן
מידות השולחן 150*90 ס"מ  כולל זכוכית בעובי 5 "ממ

שש כיסאות אלומיניום עבה 25 מ"מ  מכוסים ברטאן
כריות ישיבה בעובי 5 ס"מ

סט 8 כסאות "איידהו" | מק"ט 760275

סט ישיבה אלומיניום גדול ואיכותי הכולל:
שולחן ו-8 כסאות 

מידות השולחן: x 150x150 )70 גובה(
 63x57 5x86 :מידות הכיסא

מיועד לבית ולחוץ
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SYH268W – סט ריהוט גן איכותי אלומיניום משולב רטאן | מק"ט

סט ישיבה איכותי הכולל ספה 2 מושבים 2 כורסאות עם כריות ושולחן קפה
הסט בנוי מאלומיניום משולב רטאן חצי עגול

77x80x80 :כורסאות גדולות מידות
77x80x135 :ספה זוגית מידות

 33x50x100 :שולחן קפה עם זכוכית מעל מידות

SYH272W – סט ריהוט גן איכותי אלומיניום משולב רטאן | מק"ט

סט ישיבה איכותי הכולל ספה 3 מושבים 2 כורסאות עם כריות ושולחן קפה 
הסט בנוי מאלומיניום משולב רטאן חצי עגול

77x80x80 :כורסאות גדולות מידות
77x80x190 :ספה תלת מידות

 33x58x120 :שולחן קפה עם זכוכית מעל מידות

מיטת אלומיניום עם רטאן "הוואי" | מק"ט 760420

כולל גגון, יוקרתי ואיכותי
מידות: 200x126x70 ס"מ 

RF-415A סט ישיבה שכיבה מודולארי עם סוכך הצללה מתכוונן | מק"ט

סט איכותי הניתן להפרדה למספר אלמנטים לישיבה ושכיבה
עשוי מממסגרת מתכת עם רטאן שחור 8*2 1 מ"מ

מזרון עובי 5 ס"מ עשוי פוליאסטר
סוכך מתכוונן

מידות : קוטר 180*75)ג(

112113 ריהוט גן - ראטן  ריהוט גן - ראטן 
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RLF-007CF-B סט ישיבה הכולל שולחן ושש כסאות |  מק"ט

סט ישיבה הכולל שולחן במידות 72x90x150)ג( משולב זכוכית
כולל חור לשמשייה בשולחן

69x56x89 6 כסאות מתכת צבוע בשחור מידות
כיסאות משולבות רצועות PVC בגב ובמושב

כריות עשויות פוליאסטר בעובי 8 ס"מ
כריות צבע בז'

RLF-007CF-G סט ישיבה הכולל שולחן ושש כסאות | מק"ט

סט ישיבה הכולל שולחן במידות 72x90x150)ג( משולב זכוכית
כולל חור לשמשייה בשולחן

69x56x89 6 כסאות מתכת צבוע בשחור מידות
כיסאות משולבות רצועות PVC בגב ובמושב

כריות עשויות פוליאסטר בעובי 

FS-028- WHITE סט ריהוט גן "כרתים" מאלומיניום איכותי | מק״ט

סט הכולל שולחן ו-6 כסאות  גודל השולחן 70x150x90 ג׳, זכוכית 5 מ"מ,  
 ,89x72x54 כורסאות איכותיות עם כריות מידות הכורסא

כריות 160 גרם למטר עשויה פוליאסטר, 5 ס"מ עובי
מסגרות צבע שמנת, כריות צבע שמנת

כיסא איכותי כולל ריפוד שמנת

FS-028-W-CHAIRS מק"ט

ריפוד איכותי שמנת

FS-028-CUSHION-W מק"ט

כיסא איכותי כולל ריפוד בז'

FS-028-G-CHAIRS מק"ט

ריפוד איכותי בז'

FS-028-CUSHION-B מק"ט

FS-028-BEIGE  סט ריהוט גן "כרתים" מאלומיניום איכותי | מק״ט

סט הכולל שולחן ו-6 כסאות  גודל השולחן 70x150x90 ג׳, זכוכית 5 מ"מ, 
 ,89x72x54 כורסאות איכותיות עם כריות מידות הכורסא

כריות 160 גרם למטר עשויה פוליאסטר, 5 ס"מ עובי 
מסגרות צבע שמנת, כריות צבע אפור

116117 ריהוט גן  ריהוט גן 



FS-018-W סט הכולל שולחן אלומיניום ו- 6 כסאות בד | מק"ט

סט הכולל שולחן אלומיניום לבן עם זכוכית בצבע לבן משי במידות 72X90X160)ג(        
שש כיסאות אפורים עם בד ב'ז עשוי ברזל   מושב רחב וגדול 92X72X55)ג(

FS-018-B סט הכולל שולחן אלומיניום ו- 6 כסאות בד | מק"ט

סט הכולל שולחן אלומיניום שחור עם זכוכית בצבע שחור משי במידות 72X90X160)ג( 
שש כיסאות אפורים עם בד שחור עשוי ברזל   מושב רחב וגדול 92X72X55)ג(

כיסא מתכת משולב בד צבע לבן

CH-340-W מק"ט

כיסא מתכת משולב בד צבע שחור

CH-340-B מק"ט

כיסא מתכת משולב בד צבע ירוק 

CH-340-G מק"ט

TB-024-W סט הכולל שולחן אלומיניום ו-10 כסאות בד | מק"ט

סט הכולל שולחן אלומיניום לבן עם זכוכית בצבע לבן משי במידות 74X120X200)ג(
שש כיסאות אפורים עם בד ב'ז עשוי ברזל   מושב רחב וגדול 92X72X55)ג(

TB-024-B סט הכולל שולחן אלומיניום ו-10 כסאות בד | מק"ט

סט הכולל שולחן אלומיניום שחור עם זכוכית בצבע שחור משי במידות 74X120X200)ג(
שש כיסאות אפורים עם בד שחור עשוי ברזל   מושב רחב וגדול 92X72X55)ג(

כיסא מתכת משולב בד צבע לבן

CH-340-W מק"ט

כיסא מתכת משולב בד צבע שחור

CH-340-B מק"ט

כיסא מתכת משולב בד צבע ירוק 

CH-340-G מק"ט

118119 ריהוט גן  ריהוט גן 



שולחן וכסאות אלומיניום איכותיים

סט הכולל שולחן מתקפל בגדלים ואורכים שונים שולחן איכותי ביותר
עשוי אלומיניום עם רגליים עבות 60*60 בעובי 2 1 מ"מ  צבוע בתנור

כולל כיסאות אלומיניום איכותיים בכוללים סלינג כפול וספוג נח לישיבה ארוכה נוחה
מידות הכיסא : 58*62*89 ס"מ  הסטים מגיעים בצעי שמנת מאט ושחור מאט

S12003T-90/180 שולחן אלומיניום לבן נפתח איכותי  |        מק"ט

S12003T-135/270 שולחן אלומיניום לבן נפתח איכותי | מק"ט

S12003T-200/320 שולחן אלומיניום לבן נפתח איכותי | מק"ט

S12003T-B-90/180 שולחן אלומיניום שחור נפתח איכותי  |        מק"ט

S12003T-B-135/270 שולחן אלומיניום שחור נפתח איכותי | מק"ט

S12003T-B-200/320 שולחן אלומיניום שחור נפתח איכותי | מק"ט

S13002-CB -כיסא אלומיניום איכותי מסגרת שחורה עם סלינג שחור כפול וספוג | מק"ט

S13002-CW -כיסא אלומיניום איכותי מסגרת לבנה עם סלינג שחור כפול וספוג | מק"ט

כיסא מתכת משולב בד צבע לבן

CH-340-W מק"ט

כיסא מתכת משולב בד צבע שחור

CH-340-B מק"ט

כיסא מתכת משולב בד צבע ירוק 

CH-340-G מק"ט

120121 ריהוט גן  ריהוט גן 



FS-010 סט ביסטרו ירוק מתקפל לרכב | מק"ט

סט הכולל שולחן ו- 2 כסאות 

 BISTRO SET-3C  פינת ישיבה ביסטרו כולל 3 כסאות ושולחן | מק"ט

סט ביסטרו הכולל שולחן עגול 60 ס"מ
3 כסאות רטאן חום עם משענות ידיים

TB001 שולחן ביסטרו | מק"ט
RC002 כיסא ביסטרו | מק"ט

פינת ישיבה משולבת רטאן וברזל 

שולחן עגול בקוטר 80 ס"מ
עם זכוכית 5 מ"מ מחוסמת וחור מובנה לשמשייה

4 כסאות ראטן עם משענות ידיים

TB003 שולחן | מק"ט

RC001 כסא | מק"ט

TB17SET-B סט ישיבה הכולל 6 כסאות | מק"ט

סט ישיבה הכולל שולחן 70x80x140 משולב זכוכית
ושש כיסאות סלינג צבע שחור

TB17SET-W סט ישיבה הכולל 6 כסאות | מק"ט

סט ישיבה הכולל שולחן 70x80x140 משולב זכוכית
ושש כיסאות סלינג צבע שחור

122123 ריהוט גן  ריהוט גן 



PRC100-SET סט ביסטרו עשוי כסאות פלסטיק | מק"ט

סט הכולל 2 כסאות עשויים מסגרת מתכת ופלסטיק פנימי 
0 8x25 71 , צינורותx60x55 מידות

שולחן קוטר 60 עם זכוכית

TB001-CH340 סט ביסטרו הכולל 2 כסאות סלינג ושולחן 60 | מק"ט

סט הכולל שולחן בקוטר 60 ס"מ ו2 כסאות סלינג    
צבע שחור

TB006-CH340B סט הכולל שולחן מרובע ו- 4 כסאות | מק"ט

סט הכולל שולחן מרובע ו- 4 כסאות סלינג 
צבע שחור

TB003-CH340B סט שולחן 80 ס"מ ו-4 כסאות | מק"ט

סט הכולל שולחן 80 ס"מ ו4 כסאות סלינג 
צבע שחור

124125 ריהוט גן  ריהוט גן 



TB006RC002 סט שולחן ו- 4 כסאות רטאן חום | מק"ט

סט הכולל שולחן מרובע x80 80 עם 4 כסאות רטאן חומים

TB006RC001 סט שולחן ו- 4 כסאות רטאן שחור | מק"ט

סט הכולל שולחן מרובע x80 80 עם 4 כסאות רטאן שחורים 

TB006S13002CB סט שולחן ו – 4 כסאות אלומיניום שחור מסגרת לבנה איכותיים | מק"ט

סט הכולל שולחן מרובע x80 80 עם 4 כסאות אלומיניום שחורים

TB006S13002CW סט שולחן ו – 4 כסאות אלומיניום שחור מסגרת שחורה איכותיים | מק"ט

סט הכולל שולחן מרובע x80 80 עם 4 כסאות אלומיניום מסגרת לבנה

126127 ריהוט גן  ריהוט גן 



TB-018B שולחן אלומיניום איכותי שחור עם זכוכית 6 סועדים | מק"ט

שולחן אלומיניום איכותי המתאים ל- 6 סועדים
מידות 90x160 שחור

TB-018W שולחן אלומיניום איכותי לבן עם זכוכית 6 סועדים | מק"ט

שולחן אלומיניום איכותי המתאים ל- 6 סועדים
מידות 90x160 לבן 

TB-025B שולחן אלומיניום איכותי שחור עם זכוכית 10 סועדים | מק"ט

שולחן אלומיניום איכותי המתאים ל- 10 סועדים
74x120x200 מידות

TB-025W שולחן אלומיניום איכותי לבן עם זכוכית 10 סועדים | מק"ט

שולחן אלומיניום איכותי המתאים ל- 10 סועדים
74x120x200 מידות

128129 ריהוט גן  ריהוט גן 



TB-001 שולחן מתכת משולב זכוכית עגול קוטר 60 ס"מ | מק"ט

שולחן זכוכית ביסטרו 60 ס"מ

TB-003 שולחן מתכת משולב זכוכית עגול קוטר 80 ס"מ | מק"ט

שולחן זכוכית ביסטרו 80 ס"מ

TB006 80  | מק"טx80 שולחן מתכת משולב זכוכית מרובע מידות

שולחןמתכת איכותי משולב זכוכית

TB017-B שולחן מתכת    שחור משולב זכוכית מתאים ל- 6 סועדים | מק"ט

  140x80x70 שולחן מתכת איכותי מידות
צבע שחור

130131 ריהוט גן  ריהוט גן 



TB017-W שולחן מתכת לבן משולב זכוכית מתאים ל- 6 סועדים | מק"ט

  140x80x70 שולחן מתכת איכותי מידות
צבע לבן

כיסא רטאן שחור משולב ברזל

RC001 מק"ט

כיסא רטאן חום משולב ברזל

RC002 מק"ט

כיסא מתכת משולב בד צבע לבן

CH-340-W מק"ט

כיסא מתכת משולב בד צבע שחור

CH-340-B מק"ט

כיסא מתכת משולב בד צבע ירוק 

CH-340-G מק"ט

כיסא איכותי כולל ריפוד שמנת

FS-028-G-CHAIRS מק"ט

כיסא איכותי כולל ריפוד בז'

FS-028-W-CHAIRS מק"ט

S12003T-B-90/180 שולחן אלומיניום שחור נפתח איכותי | מק"ט

S12003T-B-135/270 שולחן אלומיניום שחור נפתח איכותי | מק"ט

S12003T-B-200/320 שולחן אלומיניום שחור נפתח איכותי | מק"ט

S12003T-90/180 שולחן אלומיניום לבן נפתח איכותי | מק"ט

S12003T-135/270 שולחן אלומיניום לבן נפתח איכותי | מק"ט

S12003T-200/320 שולחן אלומיניום לבן נפתח איכותי | מק"ט

132133 ריהוט גן  ריהוט גן 



FS-031-B סט - שולחן עם 2 כורסאות רחבות וספה | מק״ט

סט הכולל שולחן עם 2 כורסאות רחבות וספה  גודל הספה 84x120x74, גודל הכיסא 84x74x60 , שולחן מידות 50x60x80 ג׳, 
שולחן 5 מ"מ זכוכית , כריות פוליאסטר עבות במיוחד 160 גרם למטר בעובי 10 ס"מ  

צבע מסגרת שמנת עם ריפוד שחור 

 FS-031-W סט - שולחן עם 2 כורסאות רחבות וספה | מק״ט

סט הכולל שולחן עם 2 כורסאות רחבות וספה  גודל הספה 84x120x74, גודל הכיסא 84x74x60 , שולחן מידות 50x60x80 ג׳, 
שולחן 5 מ"מ זכוכית , כריות פוליאסטר עבות במיוחד 160 גרם למטר בעובי 10 ס"מ  

צבע מסגרת שמנת עם ריפוד לבן 

L8013 מיטת שיזוף איכותית | מק"ט

מיטת שיזוף איכותית משולבת עץ אלון 
ואלומיניום, על גלגלים

S6806B מיטת שיזוף מתקפלת | מק"ט

מיטת שיזוף ארגונומית, מיוצרת באיטליה
מתקפלת למספר מצבים כולל אפשרות כיסא

ניתן לקפלה לאחסון נמוך
איכותית ונוחה במיוחד

בצבע לבן

134135 ריהוט גן  ריהוט גן 



SC-130 נדנדת מיטה | מק"ט

נדנדה איכותית כוללת גזיבו עובי בד 180 גר׳
מידות: 235)א(155X)ר(245/200X)ג(

מידות כיסא: 155)א(105X)ר(
עובי מזרון 7 ס"מ
עובי בד 140 גר׳

כולל 4 כריות 2 לצד ו-2 לאמצע
מגיע בצבעים אפור ולבן שמנת

ריהוט גן 136

ריהוט גן 
פלסטיקה



BXTY-115 שולחן חצר רב שימושי | מק"ט

שולחן חצר מתקפל ל-BBQ או לניקוי דגים, כולל ברז 
המתחבר לצינור גן בחיבור מהיר ופשוט, כיור עם צינור יציאה 

לביוב הניתן להניח בדלי, השולחן מתקפל וניתן לאחסון  
מידות: x 115x59   )5 94 גובה(, עובי המשטח 5 6 ס"מ

HY-Y81 שולחן בר גבוה | מק"ט

מידות: קוטר 81 ס"מ, גובה 110 ס"מ 

HY-HY53 כיסא בר גבוה | מק"ט

מידות: 45x79x123 ס"מ

138139 ריהוט גן  ריהוט גן 



HY-Z240 שולחן רב שימושי ענק מתקפל | מק"ט

מידות: 242x76 )74 גובה(

HY-Z180 שולחן מתקפל רב שימושי  | מק"ט

כולל ידית נשיאה  
מידות: x180x75)75 גובה(

YCZ-76X-2 שולחן מתקפל מתכוונן | מק"ט

רב שימושי יכול להגיע לגבהים שבין 5-35 71 ס"מ  מידות משטח 
76x50 ס"מ 

HY-Z122 שולחן רב שימושי מתקפל | מק"ט

מידות: 74x122x60 )גובה( ס"מ

שולחנות מלבניים מתקפלים

140141 ריהוט גן  ריהוט גן 



HM-B113 סט ישיבה הכולל שני ספסלים ושולחן מתקפלים | מק"ט

   113x68x74 סט מתקפל הכולל 2 ספסלים ושולחן מידות

סט פלסטיק המורכב משני ספסלים ושולחן מתקפל

HY-Z180 – שולחן פלסטיק מתקפל 8 1 מטר / מק"ט
  BSLD183 – ספסל פלסטיק מתקפל 8 1 מטר / מק"ט

Y122Z53 סט ישיבה הכולל שולחן מתקפל ו-6 כיסאות | מק"ט

סט מתקפל הכולל שולחן ו-6 כיסאות   

142143 ריהוט גן  ריהוט גן 



HM-BT180-B שולחן פלסטיק חום איכותי מתקפל בגימור רטאן | מק"ט

שולחן פלסטיק איכותי מתקפל
74X76X180 מידות

HM-T53-B כיסא מתקפל פלסטיק משולב ברזל | מק"ט

כיסא איכותי מתקפל
מידות 88X50X45 ס"מ

צבע חום

HM-BT180-W שולחן פלסטיק לבן איכותי מתקפל בגימור רטאן | מק"ט

שולחן פלסטיק איכותי מתקפל
74X76X180 מידות

HM-T53-W כיסא מתקפל פלסטיק משולב ברזל | מק"ט

כיסא איכותי מתקפל
מידות 88X50X45 ס"מ

צבע לבן

144145 ריהוט גן  ריהוט גן 



שולחנות עגולים מתקפליםשולחנות מרובעים מתקפלים
F-80 80 | מק"טx80x74x4.5 שולחן מרובע מתקפל מידות

80x80x74x4 5 שולחן מרובע מתקפל מידות

F-87 87 | מק"טx87x74x4.5 שולחן מרובע מתקפל מידות

87x87x74x4 5 שולחן מרובע מתקפל מידות

HY-ZY122 שולחן עגול מתקפל  | מק"ט

קוטר 122 ס"מ  גובה 74 ס"מ
מתקפל לשניים

מתאים ל- 6 סועדים

HM-FR-152 שולחן מתקפל בקוטר 152 ס"מ עובי 4.5 ס"מ | מק"ט

שולחן מתקפל איכותי עגול בקוטר 152 ס"מ מתאים ל- 8 סועדים

HM-FR-183 שולחן מתקפל בקוטר 183 ס"מ עובי 4.5 ס"מ | מק"ט

שולחן מתקפל איכותי עגול בקוטר 183 ס"מ מתאים ל- 10 סועדים

146147 ריהוט גן  ריהוט גן 



YCD-55  כיסא רב שימושי על גלגלים | מק"ט

עם משענות ידיים, על גלגלים, מגיע בצבע כחול 
מידות: x 53 5x58 )86 גובה( ס"מ

כיסאות
HY-Y53 כיסא איכותי ביותר | מק"ט

מידות: 88x45x50 ס"מ

HM-T53-B כיסא מתקפל איכותי גבוהה עם גימור רטאן צבע חום | מק"ט

 45x50x88 כיסא מתקפל חום בגימור רטאן מידות

HM-T53-W כיסא מתקפל איכותי גבוהה עם גימור רטאן צבע לבן | מק"ט

 45x50x88 כיסא מתקפל לבן בגימור רטאן מידות

148149 ריהוט גן  ריהוט גן 



ריהוט גן 150

סוככים שמשיות
והצללה



 AGP-400X400-B שמשייה מקצועית ביותר | מק"ט

מידות 4x4 מ'
איכותית מאוד, כוללת מוט שליטה להורדה והרמה 

עשוייה אלומיניום, קוטר 78 מ"מ 
22x35 בעלת 8 צלעות

מסגרת צבע לבן
בד פוליאסטר 300 גרם למטר

צבע שמנת
כולל בסיס ברזל "+"

כולל כיסוי לשמשייה

 AGP-500X500-B שמשייה מקצועית ביותר | מק"ט

מידות 5x5 מ'
איכותית מאוד, כוללת מוט שליטה להורדה והרמה 

עשוייה אלומיניום, קוטר 78 מ"מ 
22x35 בעלת 8 צלעות

מסגרת צבע לבן
בד פוליאסטר 300 גרם למטר

צבע שמנת
כולל בסיס ברזל "+"

כולל כיסוי לשמשייה

שמשייה עגולה מקצועית ענקית בקוטר 7 מטר

 700-B001 מק"ט

עשוייה אלומיניום עם מוט מרכזי 80/100 מ"מ 
20x40 בעלת 12 צלעות אלומיניום

 PA כולל בד עבה 280 גרם למטר עם ציפוי
צבע שמנת

עם וילונות ופתח יציאת חום 
מסגרת צבועה בתנור בלבן

כולל בסיס ברזל גדול 23x23x1 ס"מ 
עמידה לרוח עד 40 קמ"ש

600-B001 שמשייה עגולה מקצועית ענקית בקוטר 6 מטר | מק"ט

עשוייה אלומיניום עם מוט מרכזי 80/100 מ"מ 
20x40 בעלת 12 צלעות אלומיניום

 PA כולל בד עבה 280 גרם למטר עם ציפוי
צבע שמנת

עם וילונות ופתח יציאת חום 
מסגרת צבועה בתנור בלבן

כולל בסיס ברזל גדול 23x23x1 ס"מ 
עמידה לרוח עד 40 קמ"ש

152153 סוככים, שמשיות והצללה סוככים, שמשיות והצללה



UM010-G / UM010-W שמשית מוט אמצע איכותית | מק"ט

שמשייה איכותית עם מוט אמצע כולל:
ידית להרמה והורדה, 6 צלעות, מוט אמצע בקוטר 38 מ"מ, כולל פתח 
איוורור עליון, בד פוליאסטר בעובי 160 גר/מ , צבוע בתנור בצבע לבן 

מבריק  
ניתן לקבל בצבע ירוק כהה ולבן שבור 

UM104-W / UM104-G / D016  שמשיית בננה עגולה | מק"ט

קוטר 3 מטר
מוט בקוטר 48 ממ עבה במיוחד, 8 צלעות, 
בד פוליאסטר 180 גרם/מטר, ידית הרמה מנועלה, 
עם שמלה בצדדים, מגיע עם בסיס צלב מתכתי, צבעים: ירוק ושמנת 

TAP.W27 6 שמשיית קיר 6 צלעות | מק"ט

מיועד למרפסות, מסעדות רחוב, דירות קרקע בעלי קיר 
חיצוני לגינה 

קוטר 7 2 מטר
עשוי מוט אלומיניום בקוטר 5 33 מ"מ 

צלעות 12x18 מ"מ 
מוט תמיכה מתכתי 

צבוע בתנור 
בד פוליאסטר 180 גר/מ 

B005-270 שמשייה אוריינטלית ייחודית בישראל | מק"ט

בעלת 24 חוטי צלעות המקנה אווירת מטרייה גדולה, קוטר 270 ס"מ 
, עשויה מוט אלומיניום בקוטר 38 מ"מ, הרמה נעשית בעזרת ידית 

מנועלה, צבועה בתנור  משקל 180 גרם/מטר, בד פוליאסטר 
צבעים: שמנת וירוק תפוח  

)המוצר מגיע ללא בסיס, ניתן להזמין בסיס מתאים מחברת אביגיל 
כלים נאים בע"מ( 

154155 סוככים, שמשיות והצללה סוככים, שמשיות והצללה



D-069 שמשיה איכותית 3.5 מ׳ עשויה אלומיניום | מק"ט

שמשיה בקוטר 5 3 מ׳ 
אלומיניום בעובי 70x45 מ״מ מוט קישור וחיבור 

ראשי מתכת 35x18 מ״מ  6 זרועות חיבור 18x12 מ״מ כולל מנואלה 
כולל בסיס צלב 

UM200UB350 - שמשיית צד 3 מטר כולל בסיס מובנה | מק״ט

שמשיית בננה איכותית כוללת מערכת רוטורית שניתן לסובב 360 מעלות
 40x25 77 מ"מ  צינור ברזלx53 עשוייה אלומיניום

8 צלעות חיזוק  בד פוליאסטר 200 גר/מ
מנועלה להרמה, פתח איוורור

84 17x84 5 כולל בסיס שמשייה פלסטיק

156157 סוככים, שמשיות והצללה סוככים, שמשיות והצללה



TSB16116 – שמשיית חוף הופך לאוהל 180 ס"מ | מק"ט

שמשיית חוף 180 ס"מ ההופכת לאוהל חיפוי
8 צלעות חיזוק , 6 מ"מ פיברגלס 

2 וילונות צד
מוט אמצע עשוי אלומיניום 25/22 מ"מ

כולל תיק נשיאה
10 יחידות בקרטון

TSG16209 – שמשייה אוריינטלית איכותית לחוף 270 ס"מ | מק"ט

שמשייה אוריינטלית 270 ס"מ
24 צלעות חיזוק, 6 מ"מ פיברגלס

כולל פתח לשחרור אוויר חם בחלק העליון
כולל מוט אמצע הניתן להטיה 38 מ"מ

כולל תיק נשיאה

TSB16106 – שמשיית חוף 180 ס"מ | מק"ט

שמשיית חוף 180 ס"מ
8 צלעות חיזוק  בד פוליאסטר 180 גר

מוט אמצע הניתן להטיה 22/25 מ"מ
PVC כולל תיק נשיאה עשוי

12 יחידות בקרטון

TSB16114 – שמשיית חוף קש אפריקאית 210 ס"מ | מק"ט

שמשיית חוף דמוי קש 210 ס"מ
10 צלעות חיזוק 6 מ"מ פיברגלס

PP קש עשוי ניילון איכותי עם כיסוי
מוט אמצע הניתן להטייה 32/28 מ"מ צבוע בצבע עץ

כולל תיק נשיאה
4 יחידות בקרטון

שמשיית חוף

158159 סוככים, שמשיות והצללה סוככים, שמשיות והצללה



GB260A גזיבו טלסקופי מתקפל איכותי ומקצועי | מק"ט

גודל 3x3 מ' עם תורן אמצע
25x25/30x30 – עובי רגליים

צבע מסגרת כסוף אפור
צבע בד ירוק תפוח

ארוז בתיק נשיאה איכותי 

  HC-F07  גזיבו אקסקלוסיבי איכותי גדול במיוחד | מק"ט

גזיבו איכותי גדול במיוחד מידות 3x4 מטר גובה 6 2 מטר
מוטות 48 מ"מ / 25 מ"מ

בד גג עשוי  PVC  איכותי 250 ג/מ 
בד קירות עשוי פוליאסטר 180 ג/מ

משקל 50 ק"ג 

160161 סוככים, שמשיות והצללה סוככים, שמשיות והצללה



GB475גזיבוי אקסלוסיבי גדול במיוחד | מק"ט

גזיבוי אקסלוסיבי גדול במיוחד במידות 4x3 מטר  עשוי מתכת , עובי 
המוטות : 18x18/ 20x20 /40x40 , מתכת צבועה באפור , גג עשוי 

בד פוליאסטר בצבע חום 220 גרם למטר , קירות צד עשוים בד 
פוליאסטר 160 גרם למטר צבע חום 

סוכך איכותי

Swing Hand hook
(amount: 1)

BW סידרת סוככי

סוככי גזרה רחבים במיוחד
ניתן לפתוח כל צד בנפרד

מגיע בצבע שמנת 
מיועד למסעדות, בתי קפה, 

חניות, ועוד 

גודלמק"ט

S300*2003 מטרx2

S400*2504 מטרx2 5

S400*3004 מטרx3

S500*3006 מטרx3 5

S600*3506 מטרx3 5

גודלמק"ט

S300*2003 מטרx2

S400*2504 מטרx2 5

S400*3004 מטרx3

S500*3006 מטרx3 5

S600*3506 מטרx3 5

סוככים איכותיים

המוצר עשוי בחלקו אלומיניום ובחלקו מתכת, בעל בד פוליאסטר 320 גרם, הגנת 
UV דרגה 8, מצופה PU, לשימוש במרפסות, חלונות, מסעדות, ועסקים שונים  

אינו מיועד להגנה מגשם ורוחות 
צבעים: ירוק לבן, כחול לבן, צהוב לבן, שמנת 

162163 סוככים, שמשיות והצללה סוככים, שמשיות והצללה



סוככי גשם "מרקיזות"

קורות בצבע אפור עם חיפוי שקוף או חיפוי מאט 
משולבות גג פלסטי בעובי 7 2 מ"מ  

קורות בצבע לבן עם חיפוי שקוף  משולבות גג פלסטי בעובי 7 2 מ"מ  

קורות בצבע לבן חיפוי בצבע שקוף או קורות בצבע חום חיפוי 
בצבע חום  משולבות גג פלסטי בעובי 0 2 מ"מ 

קורות אלומיניום בצבע שחור וחיפוי כהה או שקוף,
משולבות גג פלסטי בעובי 7 2 מ"מ  

ניתן ליצור רצף של גגונים )ראה תמונה למטה( 

צבע גגרוחב המפתחאורך הקורותמק"ט

F100x120Bכהה120 ס"מ100 ס"מ

F100x120Cשקוף150 ס"מ100 ס"מ

F100x150Bכהה120 ס"מ100 ס"מ

F100x150Cשקוף120 ס"מ100 ס"מ

צבע גגרוחב המפתחאורך הקורותמק"ט

I90x140BRחלבי140 ס"מ90 ס"מ

I90x140CRשקוף160 ס"מ90 ס"מ

I120x140BRחלבי140 ס"מ120 ס"מ

I120x140CRשקוף160 ס"מ120 ס"מ

צבע גגרוחב המפתחאורך הקורותמק"ט

K80x120Cשקוף120 ס"מ80 ס"מ

K80x120Gאפור140 ס"מ80 ס"מ

K100x120Gשקוף120 ס"מ100 ס"מ

K100x120Cאפור140 ס"מ100 ס"מ

צבע גגרוחב המפתחאורך הקורותמק"ט

G100x150-WC-PLשקוף150 ס"מ100 ס"מ

G100x240-WC-PLשקוף240 ס"מ100 ס"מ

G120x150-WC-PLשקוף150 ס"מ120 ס"מ

F

I

K

G

בסיס פלסטיק לשמשייה | מק"ט 8010710001275  

מידות 60x60 - מיוצר באיטליה

בסיס פלסטיק לשמשייה | מק"ט 8010710001190

מידות 45x45 - מיוצר באיטליה

MADE IN ITALY

בסיס לשמשיות מקצועיות 135 ק"ג | מק"ט 798

מיועד לשמשיות מקצועיות וגדולות – מוט אמצע עד 10 ס"מ קוטר
75x75x11 5 :מידות

בסיס שמשייה לשמשיות ענק כולל גלגלים

798CR – מק"ט

בסיס שמשיות איכותי הכולל גלגלי הזזה איכותיים
משקל: 5 135 ק"ג

מידות: 75x75x11 5 ס"מ
קוטר כניסה מקסימאלי – 5 11 ס"מ 

לא ניתן לחבר שמשייה מתחת ל- 9 ס"מ קוטר מוט
5x5 , 4x4 מתאים לשמשיות גדולות

בסיס לשמשיית צד 40 קג | מק"ט 991

בסיס לשמשיית צד 40 ק"ג 
מידות: 48x48x8 5  ס"מ 

MADE IN PORTUGAL

164165 סוככים, שמשיות והצללה סוככים, שמשיות והצללה



 NTH25 בסיס שמשייה | מק"ט

בסיס עגול, גימור מגע עור, עשוי אבן,
מידות: קוטר 480 מ"מ, גובה 65 מ"מ

מידות צינור: 255x58 מ"מ 
מתאם 48/38 מ"מ

משקל מוערך: 25 ק"ג
צבע: שחור

 DTH25B בסיס שמשייה | מק"ט

בסיס 4/1 שמשייה , דגם בלוק,
מידות: x 470  x 470 50 מ"מ 

משקל מוערך: 25 ק"ג 
צבע: שחור

מעמד שמשייה פורצלן - קאסה בלנקה

FSS004  מק"ט

מוזאיקה בעל מראה אוטנטי, איכותי, 25 ק"ג, 
קוטר 50 ס"מ, גובה 31 ס"מ 

מעמד שמשייה פורצלן - מרקש

FSS001 מק"ט

מוזאיקה בעל מראה אוטנטי, איכותי, 25 ק"ג, 
קוטר 50 ס"מ, גובה 31 ס"מ 

 NTH40B בסיס שמשייה | מק"ט

בסיס עגול, גימור מגע עור, עשוי אבן,
מידות: 550x80 מ"מ 

מידות צינור: x 295  63 מ"מ 
מתאם: 58/48 מ"מ 

משקל מוערך: 40 ק"ג 
צבע: שחור

בסיס שמשייה עגול נייד על גלגלים

 NTH50WW-B מק"ט

 בסיס שמשייה עגול, גימור מגע עור, 
עשוי אבן, נייד על גלגלים

מידות: x 600 90 מ"מ
מידות צינור: x295 63  מ"מ

צבע: שחור
מתאם: 58/48 מ"מ

משקל מוערך: 50 ק"ג

סוככים, שמשיות והצללה166

השקיה



אקדח השקיהאקדח פלסטיק פשוטאקדח השקייהאקדח מתכת איכותי 

 מק"ט
X863PA

 מק"ט
X826G-6

 מק"ט
X722R 

 מק"ט
X841DP-7 

מתכוונן עם ידית קדמית 
ושליטה 

מלאה על הזרימה של המים
7 מצביםפלסטיקפלסטיק 6 מצבים

קיט אקדח 2 מחברים סט השקיה
מהירים ומחבר ברז

ממטרת פטיש על דקר 
מתכתי

ממטרת Pop-up גזרתית 
מתכווננת

K42B מק"טK826GB מק"טX3APB מק"טCHP412 מק"ט

כולל אקדח אף, מחברים 
מהירים

קיט הכולל אקדח 5 מצבים
2 מחברים מהירים

1 מחבר ברז

168169 השקיה השקיה



  KF-749-SS מוט השקיה 1:3 | מק"ט

קיט 3 מוצרים במוצר אחד הכולל: 
מקלחת חצר

מערכת ערפול וקירור
ממטרת גובה

  HRW20/2A גלגלת קפיצית איכותית | מק"ט

הכוללת: צינור "1/2 באורך 20 מ', מחברים מהירים ואקדח 
השקיה, בעלת קפיץ להחזרת הצינור בסיום השימוש

HRW001 מתקן לגלילת 45 מטר צינור | מק"ט

כולל ארונית שירות לאחסון אקדח השקיה מחברים מזמרות 
או כל שימוש אחסון אחר, מוצר פרקטי ביותר וקל להרכבה

משפך איכותי 9 ליטר איטלקי

מק"ט 1046801071000

משפך איכותי 4 ליטר איטלקי

מק"ט 2010710001022

MADE IN ITALY

TM21001T קוצב השקיה מכאני | מק"ט

קוצב השקיה מכאני איכותי לחסכון מרבי במים

SX50733R/HX09-1 מרסס 1.5 ליטר | מק"ט

עם שסתום וראש פליז

170171 השקיה השקיה



PU25-841AS צינורות ספירליים באורך 7.5 מטר | מק"ט

קיט צינור ספיראלי EVA, באורך 5 7 מטר 
כולל: צינור, אקדח השקיה 7 מצבים ומחברים תואמים  

PU50-826G צינורות ספירליים באורך 15 מטר | מק"ט

קיט צינור ספיראלי EVA, באורך 15 מטר 
כולל: צינור, אקדח השקיה 6 מצבים ומחברים תואמים  

השקיה172

מוצרי חימום



PHH-3000BS 3000  | מק"טw פטריית חימום חשמלית אינפרא אדום

פטריית חימום חשמלית איכותית ביותר
3000W בעלת הספק של

כולל 2 מנורות הלוגן איכתיות
3000w/ 1500w ניתן לווסת 2 רמות חום

גובה המוצר 188 ס"מ
קוטר צלחת חימום – 60 ס"מ
בעל מפסק כיבוי בעת נפילה

3 7m*1 5mm2*3G - כבל מסוג
IP34 מוגן מיים על פי תקן

כיסוי מגן לפטריית חימום טלסקופית

 ZHQ1821SH-ADTC-C מק"ט

 ZHQ1821SH-ADTC פטריית חימום טלסקופית | מק"ט

 2100w כוללת מוט טלסקופי מתכוונן לשימוש חוץ ופנים הבית
איכותית ביותר, כולל הגנת כיבוי בעת נפילה , עשוי נירוסטה  

ואלומיניום 
מאושר ע"י מכון תקנים הישראלי 

חימום חשמל

174175 מוצרי חימום מוצרי חימום



ZHQ2125-C74RM פטריית מנורת חימום בעלת 2 ספירלות | מק"ט

2500w – הספק מקסימאלי
1000w – הספק ביניים

מידות:  קוטר 74 ס"מ )ענק( , גובה:5 33 ס"מ 

PHH-2000BR 2000  / מק"טw פטריית חימום תלויה לתוך וחוץ הבית כולל שלט

פטרייה אינפרא אדום תלויה לתקרה 
כולל 2 מנורות הלוגן עם מפסקי הפעלה

קוטר צלחת חימום 5 59 ס"מ 
2000w/1400w/700w : ניתן ליצור את רצף החימום הבא

נישלט על ידי שלט רחוק לשימוש נח ויעיל 
שרשרת מהתקרה באורך 50 ס"מ 

IP34 מוגן מים על פי תקן

ZHQ2431RS מקרן חימום איכותי | מק"ט

מקרן חשמל איכותי ביותר על עמוד נירוסטה איכותי
2400W בעל עוצמה מרבית של

מוצר איכותי, ניתן לשימוש במסעדות, חצרות, 
משרדים, פרגולות ועוד

ניתן למיקום על קיר בעזרת מתקן קיר

SW-30 3000  | מק"טw מקרן חימום אינפרא אדום

מקרן חשמל אינפרא אדום איכותי ביותר על עמוד נירוסטה 
איכותי בתוך מבנה אלומיניום איכותי

בעל אפקט החזרת חום חזק ביותר, חימום אדום
מיועד להתקנת קיר או תקרה בלבד
מידות המוצר : 830x175x165  מ"מ

PHS-3000R 3000  | מק"טw מקרן חימום אינפרא עם שלט

מקרן חום איכותי על עמוד בטכנולוגית אינפרא אדום
3000w/2000w/1000w ניתן להפעיל במספר מצבי חום

טיימר בן 1-24 שעות הפעלה + שלט רחוק
ניתן לכיוון גובה 110 – 180 ס"מ

מידות: )1005x740x)1960-1610מ"מ

176177 מוצרי חימום מוצרי חימום



CHX-20GR 2000  | מק"טw מחמם איכותי לבית

תנור חימום איכותיבעל פאנל קדמי עשוי זכוכית
בעל לוח הפעלה דיגיטאלי לחיץ הכולל טיימר 

ללא אורות, ללא ריחות לוואי ושקט במיוחד
תרמוסטאט אוטומאטי המגן מחימום יתר
ניתן לכוון טמפרטורה בין  35–15 מעלות

מידות: 840x260x525 מ״מ
ניתן לקבע על הקיר או לנייד על גלגלים

HSS-A (SS( פטריית חימום גז איכותית עשוייה נירוסטה | מק"ט

גובה - 244 ס"מ , רוחב כיפה עליונה 81 ס"מ , רוחב הבסיס 44 ס"מ
הספק מקסימאלרי 44,000BTU שהם 13,000 וואט  

הספק מינימאלי 17,000BTU שהם 5,000 וואט  
צריכת גז לשעה 870-450 גר/ש  

רדיוס חום 5 מטר 

 HSS-A פטריית חימום גז איכותית עשוייה מתכת | מק"ט

גובה - 244 ס"מ , רוחב כיפה עליונה 81 ס"מ , רוחב הבסיס 44 ס"מ
הספק מקסימאלרי 44,000BTU שהם 13,000 וואט
הספק מינימאלי 17,000BTU שהם 5,000 וואט
צריכת גז לשעה 870-450 גר/ש
רדיוס חום 5 מטר

חימום גז

178179 מוצרי חימום מוצרי חימום



LQ-HE01 תנור חימום גז משולב חשמל | מק"ט

תנור חשמל משולב גז
הדלקה קלה בעזרת סוללות

טכנולוגיית חימום אינפרא אדום
מערכת הגנת כיבוי בעת נפילה

3 לוחות קרמיות לחימום
4 2kw-1 3kw – הספק חימום גז החל מ

400wx3 – הספק חימום חשמלי

KSP-229 תנור נפט איכותי | מק"ט

להסקה בשעת הפסקת חשמל או סופה, ניתן 
למלא עד 5 4 ליטר שמספיקים ל- 17 שעות 

רדיוס חום 5 מטר 

S85A1 תנור חימום נפט איכותי | מק"ט

מידות: 42x31x51 5  ס"מ
משקל: ב/נ – 6/7 ק"ג

מיכל דלק: 2 4 ליטר
צריכה: 26 23-0 0 ליטר לשעה
BTU/H 7000-8300 :הספק

זמן עבודה למיכל: 8-10 שעות

חימום נפט

180181 מוצרי חימום מוצרי חימום



מוצרי החימום של חברת אביגיל הינם קמינים יצוקים איכותיים ביותר.
מוצרים אלה משווקים בכל העולם בכלל זה במדינות אירופה הקרות וצפון אמריקה.

הקמינים ניזונים מעצים כך שעלות התפעול שלהם זולה ונוחה במיוחד.

 JA001 קמין | מק"ט

מידות - רוחב: 5 45  ס"מ עומק: 39  ס"מ גובה: 63 ס"מ
מידות דלת - רוחב: 3 33 ס"מ גובה: 38 ס"מ 

מידת זכוכית - רוחב: 5 21 ס"מ גובה: 19 ס"מ 
מבנה – 2 קירות ברזל: הראשון יציקת ברזל , עובי 6 מ"מ,

             השני קיר לבנים מתכת פנימי בעובי 5 מ"מ 
 SCHOTT זכוכית – קרמית מיוצרת בגרמניה  ע"י חברת

              מחוסמת ועמידה עד 1200 מעלות 
צבע – עמיד חום בין 1000-800 מעלות, לא רעיל 

מגירת איסוף - כולל מגירת ניקוי נשלפת לניקוי מהיר ונח 
משקל – 85 ק"ג 

סוג ארובה – פנימית קוטר "5 
אביזרים נלווים - זוג כפפות, ידית שליפה

7 5kw הספק

קמין | מק"ט JA062חימום עץ פנים הבית

מידות - רוחב: 66 ס"מ עומק: 50 ס"מ גובה: 67 ס"מ
מידות דלת - רוחב: 45 ס"מ גובה: 5 32 ס"מ

מידת זכוכית - רוחב: 5 36 ס"מ גובה: 5 23 ס"מ
מבנה – 2 קירות ברזל: הראשון יציקת ברזל, עובי 6 מ"מ,

            השני קיר לבנים מתכת פנימי בעובי 5 מ"מ
  SCHOTT זכוכית – קרמית מיוצרת בגרמניה  ע"י חברת

              מחוסמת ועמידה עד 1200 מעלות
צבע – עמיד חום בין 1000-800 מעלות, לא רעיל

מגירת איסוף - כולל מגירת ניקוי נשלפת לניקוי מהיר ונח
משקל – 135 ק"ג

סוג ארובה – פנימית קוטר "6
אביזרים נלווים - זוג כפפות, ידית שליפה

17kw הספק

182183 מוצרי חימום מוצרי חימום



JA043 קמין | מק"ט

מידות - רוחב: 70 ס"מ עומק: 45 ס"מ  גובה: 71 ס"מ
מידות דלת - רוחב: 47 ס"מ  גובה: 5 37 ס"מ

מידת זכוכית - רוחב: 5 40 ס"מ  גובה: 5 23 ס"מ 
מבנה – 2 קירות ברזל: הראשון יציקת ברזל , עובי 6 מ"מ , השני קיר 

לבנים מתכת פנימי בעובי 5 מ"מ 
זכוכית – קרמית מיוצרת בגרמניה  ע"י חברת SCHOTT  מחוסמת 

ועמידה עד 1200 מעלות 
צבע – עמיד חום בין 1000-800 מעלות, לא רעיל 

מגירת איסוף - כולל מגירת ניקוי נשלפת לניקוי מהיר ונח 
משקל – 190 ק"ג 

סוג ארובה – פנימית קוטר "6 
אביזרים נלווים - זוג כפפות, ידית שליפה

18kw הספק

JA031 קמין איכותי עם דלת חזית וצד | מק"ט

מידות - רוחב: 83 ס"מ עומק: 75 ס"מ  גובה: 55 ס"מ - ענק
מידות דלת חזית - רוחב: 5 46 ס"מ  גובה: 5 59 ס"מ

מידות דלת צד - רוחב: 34 ס"מ  גובה: 5 46 ס"מ
מידת זכוכית חזית - רוחב: 5 31 ס"מ  גובה: 5 51 ס"מ

מידת זכוכית צד - רוחב: 5 31 ס"מ  גובה: 5 26 ס"מ
מבנה – 2 קירות ברזל חיצונית יצוקה בעובי 6 מ"מ השני לבני 

מתכת 5 מ"מ
  SCHOTT זכוכית – קרמית מיוצרת בגרמניה  ע"י חברת

מחוסמת ועמידה עד 1200 מעלות
צבע – עמיד חום בין 800-1000 מעלות, לא רעיל

מגירת איסוף - כולל מגירת ניקוי נשלפת לניקוי מהיר ונח
משקל – 210 ק"ג

סוג ארובה – פנימית קוטר "6
אביזרים נלווים - זוג כפפות, ידית שליפה

24kw הספק

184185 מוצרי חימום מוצרי חימום



JM001-6-SS   צינור ארובה  נירוסטה 6" באורך מטר | מק"ט

JM001-6-GS   צינור ארובה מגולוון 6" באורך מטר | מק"ט

5-JM001- SS  צינור ארובה נירוסטה 5" באורך מטר | מק"ט

5-JM001- GS  צינור ארובה מגולוון 5" באורך מטר | מק"ט

JM004-6-SS זווית חיבור נירוסטה 90 מעלות לארובה 6" | מק"ט

JM004-6-GS זווית חיבור מגולוון 90 מעלות לארובה 6" | מק"ט

JM004-5-SS זווית חיבור  נירוסטה 90 מעלות לארובה 5" | מק"ט

JM004-5-GS זווית חיבור מגולוון 90 מעלות לארובה 5" | מק"ט

JM005-6-SS זווית חיבור  נירוסטה 45 מעלות לארובה 6" | מק"ט

JM005-6-GS זווית חיבור מגולוון 45 מעלות לארובה 6" | מק"ט

JM005-5-SS זווית חיבור  נירוסטה 45 מעלות לארובה 5" | מק"ט

5-JM005- GS זווית חיבור מגולוון 45 מעלות לארובה 5" | מק"ט

JM006-6-SS כדור אוורור   נירוסטה לארובה 6" | מק"ט

כדור ארובה להוצאת חום ועשן מתאים ל-6" בלבד
במקרה של ארובת 5" יש להוסיף מתאם

JM007-6-SS נירוסטה לארובה 6" | מקט  T ארובת ביקורת

JM007-6-GS מגולוון לארובה 6" | מקט  T ארובת ביקורת

JM007-5-SS נירוסטה לארובה 5" | מקט  T ארובת ביקורת

JM007-5-GS מגולוון לארובה 5 " | מקט  T ארובת ביקורת

  T ביקורת מיועדת לקמינים אשר הארובה יוצאת ישירות מהקיר עם  T ארובת
שנמצא מחוץ לבית, בתחתית יש פקק אשר בהסרתו ניתן לשחרר הארובה 

JM008-6-SS כובע" נירוסטה לארובה 6" | מק"ט"

JM008-6-GS כובע" מגולוון לארובה 6" | מק"ט"

JM008-5-SS כובע" נירוסטה לארובה 5" | מק"ט"

JM008-5-GS כובע" מגולוון לארובה 5" | מק"ט"

כובע מיועד לקצה הארובה למנוע כניסת מיים וציפורים

JM009-6-SS נירוסטה לארובה 6" | מק"ט  H

JM009-6-GS מגולוון לארובה 6" | מק"ט  H

JM009-5-SS נירוסטה לארובה 5" | מק"ט  H

JM009-5-GS מגולוון לארובה 5" | מק"ט  H

סוף ארובה מסוג "H " מיועד לאזורים עם רוחות חזקות אשר יכולות 
להשפיע על היניקה

186187 מוצרי חימום מוצרי חימום



FPT001 כלי טיפול ועבודה לקמין | מק"ט

כולל מברשת ניקוי, יעה, ומוט דקר 
גובה: 5 68 ס"מ 

כולל מתקן אחסון 

FD-106B מתקן איחסון ללוגים לתנור חום | מק"ט

מתקן איחסון ללוגים של עץ                  
44 5x32x35 5 :מידות

FT-306B מתקן איחסון ללוגים לתנור חום | מק"ט

מתקן איחסון ללוגים של עץ                            
כולל: מתקן איחסון דו קומתי + סט כלים נילווה              

מידות: 73x30x45 ס"מ

FT-174B | מתקן איחסון ללוגים לתנור חום

מתקן איחסון ללוגים של עץ                            
כולל: מתקן איחסון + סט כלים נילווה     

כולל גלגלים        
מידות: 80x35x35 ס"מ

FS-1409B2 מפריד הגנה מתכתי להגנה מקמין | מק"ט

מפריד הגנה ממתכת להגנה מקמין, צבע שחור,
מידות: 101)א(5x 63)ג(

FS-305BF מפריד הגנה מתכתי להגנה מקמין | מק"ט

מפריד הגנה ממתכת להגנה מקמין, צבע שחור,
מידות: 101)א(61x)ג(

FS-3B מפריד הגנה מתכתי להגנה מקמין | מק"ט

מפריד הגנה ממתכת להגנה מקמין, צבע שחור,
מידות: 5 96)א(61x)ג(

188189 מוצרי חימום מוצרי חימום



OL-F165 מחמם חצר משולב מנגל | מק"ט

קמין לחצר לימי החורף הקרים שבהם רוצים אוויר 
נקי בלי לסבול מקור
משולב מנגל איכותי

מידות: קוטר – 55 ס"מ, גובה 152 ס"מ
גובה המנגל מהרצפה – 42 ס"מ

עובי המתכת באזור התחתון 8 0 מ"מ
עובי מתכת הארובה – 6 0 מ"מ

צבוע בתנור לחום עד 500 מעלות 
כולל רשת צלייה, רשת לפחם , מגירת אפר , כף 

איסוף לאפר , מוט לטיפול בעצים

OL-F180-1 מחמם חצר משולב מנגל | מק"ט

קמין לחצר לימי החורף הקרים שבהם רוצים אוויר נקי 
בלי לסבול מקור

משולב מנגל איכותי
כולל רשת צלייה, רשת לפחם , מגירת אפר , כף איסוף 

לאפר , מוט לטיפול בעצים
מידות : 45X45X200    ס"מ

גובה המנגל מהרצפה – 52 ס"מ
גובה הגריל עד תחילת הארובה – 120 ס"מ

גובה כללי – 2 מטר
עובי המתכת באזור התחתון 8 0 מ"מ

עובי מתכת הארובה – 6 0 מ"מ
צבוע בתנור לחום עד 500 מעלות

כולל רשת צלייה, רשת לפחם , מגירת אפר, כף איסוף 
לאפר, מוט לטיפול בעצים

מוצרי חימום190

כלי עבודה ידניים לגינה



מקוש עם מוט
P-1.5KG מק"ט

משקל 5 1 ק”ג 

מקוש עם מוט
P-2KG מק"ט

   משקל 2 ק”ג 

מיני מעדר מקצועי ראש מחודד
HK03W מק"ט

ראש מחודד 

מיני מעדר מקצועי ראש שטוח
  HK04W מק"ט

ראש שטוח 

מגרפת חריש
מק"ט 17403 

כולל מוט, אראטור, שיניים מתחלפות 

את שפיכה רחב ביותר אלומיניום 
 SA005L מק"ט

  אורך מוט 1470 מ”מ  

קלשון חפירה  
 F6321F מק"ט

מוט איכותי מפיברגלאס 

מגרפה מקצועית
BR014 מק"ט

14 שיניים, מוט ארוך

מגרפה מקצועית
BR014F מק"ט

14 שיניים,
מוט מפיברגלאס

192193 כלי עבודה ידניים לגינה כלי עבודה ידניים לגינה



מזמר ה ביתית
420C מק"ט

מזמרה איכותית
421A מק"ט

HEAVY DUTY מזמרה
 474A מק"ט

מיני מקלטר
 626A מק"ט

מיני כף 
626B/GT200-2 מק"ט

מיני מגרפה
626H מק"ט

מיני מעדר
626G מק"ט

גורף עלים מתכתי מתכוונן 
  R1AD מק"ט

כולל מוט 

מגרפת איסוף מתכת קבועה
  R1A מק"ט

22 שיניים 

מגרפת איסוף פלסטיק גדולה
R9BPA מק"ט

27 שיניים, כולל מוט באורך 122 
ס"מ 

גוזם ענפים טלסקופי
020AJLC מק"ט

משקל 2 1 ק”ג 

מספרי גיזום ענפים
 021GB מק"ט

אורך מוט 900 מ”מ 

194195 כלי עבודה ידניים לגינה כלי עבודה ידניים לגינה



WB6414T מריצה מקצועית ואיכותית | מק"ט

בגודל 90 ליטר, פח מגולוון בעובי 7 0 מ"מ, 
גלגל פניאומאטי עם לאגר, 

כושר העמסה 200 ק"ג 

גלגל חילוף למריצות:

WB6414T-W מק"ט
גלגל למריצה גלגל אחד

WB6425-W מק"ט
גלגל למריצה 2 גלגלים

גלגל מריצה פנאומטי, לחץ אוויר, צמיג ניילון, חזק ואיכותי 

WB6425 מריצה מקצועית 2 גלגלים | מק"ט

שני גלגלים פניאומאטיים עם לאגר, 
ארגז בגודל 90 ליטר, 

עשוי פח מגולוון בעובי 7 0 מ"מ, 
כושר העמסה 300 ק"ג  

כלי עבודה ידניים לגינה196

עציצים ומוצרי נוי



אדנית שתילה עם גימור כדור עץ  | מק"ט 110013

מידות 100x40x40 ס"מ 
עשוי אלון סיני

צבע לבן 

חבית עץ לשתילה | מק"ט 326

40x27x24 ס"מ
צבוע חום

עשוי מעץ אלון סיני 

מערכת שתילה

מק"ט 322

מידות 33x33x50 ס"מ
עשוי אלון סיני

עציץ שתילה מעץ לקיר

מק"ט 318

מידות 22x15x25 ס"מ
עשוי עץ אלון 

שתי חביות שתילה בנויות יחד

מק"ט 321

מידות 57x46x45 ס"מ
עשוי מעץ אלון סיני 

B91503  בית ציפורים  | מק"ט

מידות 13x12x20 5 ס"מ
עשוי אלון סיני 
טבעי

B91505 בית ציפורים | מק"ט

מידות 16x12x22 5 ס"מ
עשוי אלון סיני

צבוע צהוב וירוק

D47 מלונה מעץ איכותי | מק"ט

גודל 56x66x60 5 ס"מ
עשוי אלון סיני 

משולב צבעים חום ואדום

152A  אדנית שתילה מעץ  | מק"ט

גודל 50x16x20 ס"מ
עשוי אלון סיני 

צבע חום

335B  תחנת קמח מעץ דקורטיבית לגינה | מק"ט

במידות: 46x40x70 ס"מ
עשוייה אלון סיני

צבע צהוב

CL07-1 גלגל כירכרות מעץ כדקורציה לגינה | מק"ט

מידות 90x3 ס"מ

W321A מתקן שתילה מעץ כפול | מק"ט

מידות 57x50x50 ס"מ
עשוי עץ אלון 

מזרקה חשמלית משולבת מפלי חביות עם ברז עתיק

SS16096 מק"ט

3 חביות עץ מסוג "אשוח" 
משולבות משאבה חשמלית

משולב ברז עתיק
כולל שכבת פלסטיק פנימית להגנה על העץ

קטרי החביות: 5 27 , 43 , 5 60 ס"מ 

198199 עציצים ומוצרי נוי עציצים ומוצרי נוי



SS16087 אדנית עץ משולבת לוגים מעץ "אשוח" / מק"ט

אדנית עץ גדולה
מתאימה למסעדות, בתי קפה ובתים פרטיים

קוטר הרגליים: 8 ס"מ
עובי הקירות: 2 1 ס"מ
עובי התחתית: 2 ס"מ

מידות: 5x91 5 91 5 91 ס"מ

SS16089 אדנית עץ משולבת לוגים מעץ "אשוח" | מק"ט

אדנית עץ גדולה
מתאימה למסעדות, בתי קפה ובתים פרטיים

קוטר הרגליים: 8 ס"מ
עובי הקירות: 2 1 ס"מ
עובי התחתית: 2 ס"מ

מידות: 61x91 5x91 5 ס"מ

SS16088 אדנית עץ משולבת לוגים מעץ "אשוח" / מק"ט

אדנית עץ גדולה
מתאימה למסעדות, בתי קפה ובתים פרטיים

קוטר הרגליים: 8 ס"מ
עובי הקירות: 2 1 ס"מ
עובי התחתית: 2 ס"מ

מידות: 5x91 5 91 122 ס"מ

SS16090 אדנית עץ כפולה משולבת לוגים מעץ "אשוח" | מק"ט

אדנית עץ כפולה גדולה
מתאימה למסעדות, בתי קפה ובתים פרטיים

קוטר הרגליים: 7 ס"מ
עובי הקירות: 2 1 ס"מ
עובי התחתית: 2 ס"מ

מידות:38x150x35 5 ס"מ

200201 עציצים ומוצרי נוי עציצים ומוצרי נוי



סט 3 חצאי חביות עם מתכת וידיות ברזל מסביב

 300FG מק"ט

במידות שונות:
29x18 ,33x20 , 39x23 ס"מ 

עשוי מעץ אלון סיני 
צבוע בחום 

שלושה עציצי שתילה  | מק"ט 305 

במידות שונות:
39x18x12 ס"מ
45x23x16 ס"מ

51x28x20 ס"מ 
עשוי מעץ אלון סיני 

300FV סט הכולל שלושה חצאי חביות  | מק"ט

במידות שונות:
 30x19  ,36x24 ,42x28  ס"מ

עשוי מעץ אלון סיני 
צבע טבעי

300FQ סט הכולל שלושה עציצי שתילה מעץ | מק"ט

במידות שונות:
46x27x20 ס"מ
40x23x17 ס"מ
33x19x14 ס"מ

עשוי מעץ אלון סיני 
צבע טבעי 

323A באר נוי מעץ מקורה  | מק"ט

מקורה, לשימוש הן כעציץ והן כדקורצייה
מידות 45x32x68 ס"מ

235B מריצת שתילה מעץ מקורה  | מק"ט

מידות 80x39x80 ס"מ

142B מריצת שתילה מעץ  | מק"ט

מידות 98x39x40 ס"מ

עגלת עץ לשתילה | מק"ט 2200

מידות 116x40x45 ס"מ

202203 עציצים ומוצרי נוי עציצים ומוצרי נוי



SS16121 שבשבת רוח "ענקית"  | מק"ט

שבשבת רוח גדולה עשוייה עץ 
מוצר "מדליק" לחצר

מידות: 292x92x108 )ג( ס"מ

עציצים ומוצרי נוי206

 מוצרי עזר
לבית ולגינה



JA1102  מעמד דקורטיבי לעציצים | מק"ט

אופניים דקורטיביות מברזל, מידות: 46x23x27 ס"מ

JA1101  מעמד דקורטיבי לעציצים | מק"ט

אופניים דקורטיביות מברזל הכוללות 2 מקומות לעציצים,
מידות: 64x45x36 ס"מ

JA1106 מעמד דקורטיבי לעציצים | מק"ט

אופניים דקורטיביות מברזל, מידות: 26x50x28 ס"מ

FF1114 מעמד דקורטיבי לעציץ | מק"ט

מתקן מברזל להנחת עציץ, מידות: 31x31x39 ס"מ

JA1104 מעמד דקורטיבי לעציצים | מק"ט

אופניים דקורטיביות מברזל, מידות: 41)ג(50x)א(29x)ר(

KF-801-15 מערכת קירור וצינון ערפילית להתקנה מהירה | מק"ט

מקטין את הטמפרטורה בכ-110C לשימוש מהיר
בשמשיות, גדרות, אוהלים, פרגולות, מרפסות שמש, 

גגות שיזוף, בריכות שחייה, חצרות, פינות ישיבה, מסעדות ועוד 
הקיט כולל: 

צינור 5x8 מ"מ, באורך 15 מטר – 
8 דיזות להתזת הערפל )יחידה אחת משמשת ליחידה אחרונה בקו( – 
8 מתקני תליה מהירים של הצינור – 
8 קליפסים לתפיסה קבועה )במידת הצורך( – 
מתאם ברז– 

204205 עציצים ומוצרי נוי עציצים ומוצרי נוי



1-BOX מזוודת ברגים מודולרית | מק"ט

מזוודת ברגים מודולארית 18 תאים נשלפים,
עשוי חומרי פלסטיק ייחודיים, מיוצר בטייוואן 

מנעול אזעקה נייד | מק"ט 85311080

עוצמת כריזה 120 דציבלים
9V מופעל באמצעות סוללה

אורך כבל 4 2 מ'
מוגן כנגד שבירה, נייד

ניתן לקבע לקיר או לגוף המוצר

QQ0302- מק"ט | S3 מגפי בטיחות איכותיות תקן
UF371

מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי 
עמידות בפני: שמן, מיים, חדירת עצמים בסוליה, ברזל בכיפה, סוליה 

נגד החלקה, נגד חשמל אנטי סטטי 
עשוי מעור נאפה איכותי 

מידות: 40 - 46

208209 מוצרי עזר לבית ולגינה מוצרי עזר לבית ולגינה



TCD-7127 מתלה קיר לכביסה | מק"ט

מתלה כביסה איכותי היוצא מהקיר 
מיועד למרפסות, חדרי כביסה קטנים, קירות בבתי קרקע 

עשוי אלומיניום
מידות 108x108x38 ס"מ 

ג'ריקן איכותי לאחסון דלקים בגודל 5 ליטר | מק"ט 8010710001343

מיוצר באיטליה 

ג'ריקן איכותי לאחסון דלקים בגודל 10 ליטר | מק"ט 8010710001350

מיוצר באיטליה 

ג'ריקן איכותי לאחסון דלקים בגודל 20 ליטר | מק"ט 8010710001367

מיוצר באיטליה 

פח אשפה ענקי  | מק"ט 8010710001923

לחצר ולבית בצבע צהוב כולל מכסה 
מיוצר באיטליה

פח אשפה ענקי  | מק"ט 8010710001947

לחצר ולבית בצבע כחול כולל מכסה 
מיוצר באיטליה

 TCD-402 עמוד לתליית כביסה אלומיניום | מק"ט

כולל 4 זרועות 
50 מטר חבל 

קוטר מוט מרכזי – 40x1900 מ"מ 
ניתן לקבע לאדמה בעזרת דיבל אדמה קודח 

210211 מוצרי עזר לבית ולגינה מוצרי עזר לבית ולגינה



מוצרי עזר לבית ולגינה212

מוצרי חשמל



LC002-1/FB-65 - מאוורר חצר ערפל איכותי ענק | מק"ט

מאוורר ערפל איכותי הכולל מאוורר ענק 26 אינץ  )66 ס"מ(
עשוי מתכת, מסתובב, 3 מהירויות 

ניתן לכוון את המים בין 0 ל–5 ליטר לשעה
מנמיך טמפרטורה בין 5-3 מעלות

מרחק ריסוס – 10-8 מטר
מכסה שטח: בין 50-30 מ"ר

גודל מיכל מים: 41 ליטר
מנוע מוגן מים

MFC3600 – מצנן איכותי לחצר ולבית | מק"ט

שטח צינון : 30 מ"ר
3600M3/hr :זרימת אוויר

הספק חשמלי: 200w , 2 מהירויות
מיכל מיים: 40 ליטר

40x61x93 :מידות

MFC-6000 – מצנן איכותי לחצר ולבית | מק"ט

שטח צינון : 50 מ"ר
6000M3/hr :זרימת אוויר

הספק חשמלי:  - 370w , 2 מהירויות
מיכל מיים: 60 ליטר
43x71x113:מידות

MFC18000 – מצנן איכותי ענק לחצר ולבית | מק"ט

שטח צינון : 150 מ"ר
18000M3/hr :זרימת אוויר

הספק חשמלי:  - 670w , 3 מהירויות
מיכל מיים: 160 ליטר
64x116x150 :מידות

מצנני חצר איכותיים ביותר, מצננים ומנעימים את הזמן במקומות החמים והיבשים.
מצננים אלה עובדים במקומות חמים ויבשים בלבד. מיועדים לגינות, גני אירועים, 

מפעלים, מחסנים ועוד.
השימוש בטוח יעיל ופשוט. חסכוני מאוד בחשמל.

214215 מצננים מצננים



מצננים216

אנשי קשר:

avigail@avigail-products.com משרדי הנהלה ושירות לקוחות                      אביגיל / שילת / ציפי      077-811-0909            

gal@avigail-products.com                   054-659-7095                           מנהל שירות ומכירות: צפון                            גל בן חמו

lior71268@gmail.com מנהל שירות ומכירות: מרכז ודרום               ליאור רזל                           054-665-4939                          

eitanavigail76@gmail.com מנהל שירות ומכירות: ירושלים ומרכז         איתן ללוש                         054-4411-872                  

 machsan@avigail-products.com        050-208-0805                        מנהל מחסן ולוגיסטיקה                                  אמיר יצקאן

כתובת משרדים:                                                                                                                     מושב מולדת 118

טלפון:                                                                                                                                           077-811-0909

פקס:                                                                                                                                             077-811-0900

ronen@avigail-products.com דוא"ל:                                                                                                   

www.avigail-products.com 

כלים נאים בע"מ כלים נאים בע"מ

פרופיל חברה
חברת אביגיל כלים נאים הינה חברה המתמחה ביבוא והפצת מוצרי איכות לבית ולגינה במחירים 

הוגנים ותחרותיים 

בשנים האחרונות תופסות החצר והגינה מקום חשוב בחיי היום יום ובתרבות הפנאי שלנו 

החברה מספקת מגוון רחב ורענן של מוצרים לחצר ולבית, מוצרים חדשניים שנבחרו ונבחנו בקפידה 

חלק מהמוצרים הם בעלי תקנים עולמיים ומכון התקנים הישראלי 

לחברה נציגי שירות הפוקדים ומשרתים את לקוחותיה נאמנה לאורך כל ימות השנה 

כמו כן, לחברה שירותים לוגיסטיים מתקדמים 

לחברה לקוחות רבים ברחבי הארץ המשווקים את מוצריה מידי יום ביומו 

כלקוח החברה, אנו מודים לך על שיתוף הפעולה לאורך השנים ומקווים 
שתמצא במוצרינו מכנה משותף לעסקיך בשנים הקרובות.
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כלים נאים בע"מ

קטלוג מוצרים
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כלים נאים בע"מ

www.avigail-products.com


