




אנו בגרינברגר מאמינים ב:
שירות ברמה גבוהה והקשבה פעילה לצורכי לקוחותינו, בין אם מוסדיים או פרטיים.

ייבוא מהיצרנים המקוריים והאיכותיים ביותר ומתן אחריות יצרן ואחריות יבואן, 
תוך שימת דגש על התאמת המוצרים לתקנים המחמירים בעולם.

הקפדה על רמות מלאי זמינות, תוך מתן תשומת לב לשמירה על תקינות ויעילות במשלוחים.
חתירה לחדשנות בעיצוב, בפונקציונליות ובטכנולוגיות לכל מוצרינו.

נגישות בכל דרכי התקשורת ללקוחותינו, ומתן פתרונות ומענה מיידים ויעילים.
מחוייבות ללקוחותינו באספקת מוצרים באיכות הגבוהה ביותר תוך הקפדה על מתן פתרונות אישיים,

אשר יענו על צורכי הלקוח, כל זאת תוך שמירה על רמת שירות גבוהה.

חברת גרינברגר אשר נוסדה בראשית שנות ה-80, הינה חברה משפחתית מהמובילות והוותיקות בישראל בייבוא מוצרי עיצוב בכלל וחדרי שירותים 
ואמבט בפרט. המוטו שלנו הוא "משפחה שבוחרים", משפחה של ספקים, לקוחות ועובדים אשר בוחרים יום יום באיכות ובשירות הגבוהים ביותר 
שניתן למצוא. מטרת החברה לספק לכל לקוחותיה באשר הם את מוצרי העיצוב האיכותיים ביותר הקיימים בעולם, תוך שימת דגש על שירות 

ללקוחותיה ברמה הגבוהה ביותר שניתן, כערך עליון.

איטליה גרמניה

טורקיה צרפתאיטליהאיטליה

איטליה

איטליה

בריטניהאיטליה

בריטניה

גרמניה

פרופיל חברה

לרשותכם מגוון דרכים להיחשף למוצרינו:
באתר שלנו www.grinberger.co.il אשר בו תמצאו את כל המידע הדרוש לכם בלחיצת כפתור ותוכלו ליהנות ממגוון הקטלוגים של כל מוצרינו.

אולם התצוגה והאאוטלט שלנו עומדים גם כן לרשותכם ברחוב התעשייה 4 ראש העין.
בעשרות רבות של חנויות ברחבי הארץ, רשימה מלאה תוכלו למצוא באתר שלנו.

grinberger  Ltd :תנו לנו לייק והישארו מעודכנים בפייסבוק שלנו
info@grinberger.co.il ?פנו אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל שלנו

וכמובן נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ולתאם פגישה ב 03-9332793.



4

תוכן עניינים
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feel your style



שקע למכונת
גילוח

זכוכית

סבוניה עם חור

תאורת פלורוסינט

ניתן לחיתוך עפ"י
מידה רצויה

זכוכית אקרילית

פוליפרופילן

לא דורש
הארקה

נושא תו תקן
שוויצרי

נושא תו תקן
נורבגי לרעשים

מוצר עמיד באש

אנטיבקטריאלי

ניתן גם להדבקה 
ברכישת דבק 

בנפרד

רמת דציבלים

לא ניתן להפוך
את המוצר

מוצר עם מפסק 

מוצר עם
שקע ומפסק

סגירה שקטה

בסיס אנטי-סליפ

 LED תאורת

תאורת הלוגן

מוצר עם מפתח

ABS

נושא תקן אירופי

נושא תו תקן גרמני

עומד בהנחיות 
להגבלת חומרים 

מסוכנים - תו תקן ירוק

דרגת הגנה
למוצרים 
חשמליים

TUV
תקן בינלאומי

התקנה ב"קליק"

הספק זרם אויר

ניתן להפוך 
את המוצר

כושר הגדלה
של המוצר

מקרא סימנים
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 1320C
קולב כפול

לחלוק רחצה+מגבת

1320B
קולב לחלוק רחצה

7 ס"מ

 1320A
קולב לחלוק רחצה

4 ס"מ

 1390B
מוט למגבת/ידית אחיזה

50 ס"מ/עד 120 ק"ג

 1390C
מוט למגבת/ידית אחיזה

63 ס"מ/עד 120 ק"ג

 1395
ידית אחיזה

עד 150 ק"ג/35 ס"מ

 1325A
מחזיק נייר טואלט פתוח

 1328A
מחזיק נייר טואלט רזרבי

 AV426D
מחזיק נייר טואלט פתוח כפול

 1351A
סבונייה רשת מלבנית

27 ס"מ

 AV426F
מחזיק נייר טואלט סגור

 AV426E
מחזיק נייר טואלט סגור כפול

EG
O

3x7Hx4 ס"מ
מחיר :261 ₪

3x7Hx3 ס"מ
מחיר: 192 ₪ 

35x3Hx7 ס"מ
מחיר: 605 ₪ 

16x8Hx12 ס"מ
מחיר: 626 ₪ 

33x4Hx12 ס"מ
מחיר: 1,045 ₪ 

19x4Hx19 ס"מ
מחיר: 522 ₪ 

32x3Hx8 ס"מ
מחיר: 660 ₪ 

27x4Hx11 ס"מ
מחיר: 572 ₪ 

3x16Hx8 ס"מ
מחיר: 450 ₪ 

 1318C
מוט למגבת 

63 ס"מ

עד גמר המלאי

63x3Hx8 ס"מ
מחיר: 671 ₪ 

 1318A
מוט למגבת 

33 ס"מ

עד גמר המלאי

33x3Hx8 ס"מ
מחיר: 612 ₪ 

 1318B
מוט למגבת 

48 ס"מ

עד גמר המלאי

48x3Hx8 ס"מ
מחיר: 642 ₪ 

16x7Hx9 ס"מ
מחיר: 450 ₪ 

50x3Hx7 ס"מ
מחיר: 605 ₪ 

63x3Hx7 ס"מ
מחיר: 642 ₪ 

3x3Hx4 ס"מ
מחיר: 140 ₪ 

 1331A
סבונייה רשת פינתית

19 ס"מ
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1312A
סבונייה זכוכית

לסבון נוזלי

8x16Hx10 ס"מ
מחיר: 880 ₪ 

22x25Hx22 ס"מ
מחיר: 676 ₪ 

 1368
מדף למגבות+מתלה

63 ס"מ

 AV014B
מברשת אסלה תלויה/

מונחת מיכל פנימי אפור 
כולל ראש נוסף 

 1310A
כוס זכוכית

למברשת שיניים

1311Aעד גמר המלאי
סבונייה זכוכית

לסבון מוצק

עד גמר המלאי

EG
O

8x13Hx9 ס"מ
מחיר: 623 ₪ 

14x8Hx13 ס"מ
מחיר: 572 ₪ 

63x16Hx29 ס"מ
מחיר: 1,649 ₪ 

9x40Hx9 ס"מ
מחיר: 961 ₪ 

 1301
אשפתון
7 ליטר
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C
O

N
FO

RT

AH995A CR מחיר: 1,924 ₪
AH995A CU מחיר: 1,924 ₪

ידית אחיזה 40 ס"מ
כושר נשיאה עד 150 ק"ג

AH995B CR מחיר: 1,169 ₪
AH995B CU מחיר: 1,169 ₪

ידית אחיזה 64 ס"מ
כושר נשיאה עד 150 ק"ג

AH995C CR מחיר: 1,785 ₪
AH995C CU מחיר: 1,785 ₪

ידית אחיזה 70 ס"מ
כושר נשיאה עד 150 ק"ג

AH995F CR מחיר: 2,093 ₪
AH995F CU מחיר: 2,093 ₪

ידית אחיזה 144 ס"מ
כושר נשיאה עד 150 ק"ג

AH992A CR מחיר: 1,316 ₪
AH992F CU מחיר: 1,316 ₪

ידית אחיזה 55 ס"מ 135 מעלות
ימין שמאל/כושר נשיאה עד 150 ק"ג

AH994A CR  מחיר: 2,296 ₪
AH994A CU  מחיר: 2,296 ₪

ידית אחיזה שני מישורים 
לשירותים מונגשים, צד ימין

כושר נשיאה עד 150 ק"ג

AH994B CR  מחיר: 2,296 ₪
AH994B CU  מחיר: ₪2,296

ידית אחיזה שני מישורים 
לשירותים מונגשים, צד שמאל

כושר נשיאה עד 150 ק"ג

AH994C CR  מחיר: 2,338 ₪
AH994C CU  מחיר: 2,338 ₪

ידית אחיזה שני מישורים 
לשירותים מונגשים, צד ימין

כושר נשיאה עד 150 ק"ג

AH994D CR  מחיר: 2,338 ₪
AH994D CU  מחיר: 2,338 ₪

ידית אחיזה שני מישורים 
לשירותים מונגשים, צד שמאל

כושר נשיאה עד 150 ק"ג

AH993A CR  מחיר: 1,939 ₪
AH993A CU  מחיר: 1,939 ₪

ידית אחיזה שני מישורים לשירותים 
מונגשים, צד ימין

כושר נשיאה עד 150 ק"ג

AH993B CR  מחיר: 1,939 ₪
AH993B CU  מחיר: 1,939 ₪

ידית אחיזה שני מישורים לשירותים 
מונגשים, צד שמאל

כושר נשיאה עד 150 ק"ג

AH993C CR  מחיר: 2,079 ₪
AH993C CU  מחיר: 2,079 ₪

ידית אחיזה שני מישורים לשירותים 
מונגשים, צד ימין

כושר נשיאה עד 150 ק"ג

AH993D CR  מחיר: 2,079 ₪
AH993D CU  מחיר: 2,079 ₪

ידית אחיזה שני מישורים לשירותים 
מונגשים, צד שמאל 

כושר נשיאה עד 150 ק"ג

55x27Hx9 ס"מ144x8Hx9 ס"מ74x8Hx9 ס"מ64x8Hx9 ס"מ44x8Hx9 ס"מ

77x8Hx77 ס"מ

67x67Hx9 ס"מ67x67Hx9 ס"מ36x67Hx9 ס"מ36x67Hx9 ס"מ

101x8Hx67 ס"מ67x8Hx101 ס"מ77x8Hx77 ס"מ

CR - גימור כרום   
CU - גימור כרום בשילוב שחור מט  
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C
O

N
FO

RT AH9K1A
תושבת קבועה לידית 

אחיזה מתרוממת 
AH997CCR נשלפת

 AH925XCR
מחזיק נייר טואלט פתוח 

לשילוב בידית אחיזה 
מתרוממת או קבועה

 AH997CCR
ידית אחיזה מתרוממת נשלפת 

AH9K1A כולל תושבת דגם
כושר נשיאה עד 150 ק"ג

10x31Hx70 ס"מ
מחיר: 5,040 ₪ 

 AH997A
ידית אחיזה קבועה

כושר נשיאה עד 150 ק"ג

10x31Hx60 ס"מ
מחיר: 3,549 ₪ 

5x15Hx17 ס"מ
מחיר: 910 ₪ 

8x12Hx1.2 ס"מ
מחיר: 840 ₪ 

8x180Hx9 ס"מ8x180Hx9 ס"מ

CR - גימור כרום   
CU - גימור כרום בשילוב שחור מט  

35x18Hx38 ס"מ

AV036BWZ מחיר: 2,353 ₪
AV036BNE מחיר: 2,496 ₪ 

כסא מתקפל למקלחת 
עם ציפוי אנטיבקטריאלי
כושר נשיאה עד 160 ק"ג

WZ - צבע לבן   
NE - צבע שחור  

AH996B CR  מחיר: 1,918 ₪
AH996B CU  מחיר: 1,918 ₪

ידית אחיזה אנכית
חיבור לשמאל

כושר נשיאה עד 150 ק"ג

AH996A CR  מחיר: 1,918 ₪
AH996A CU  מחיר: 1,918 ₪

ידית אחיזה אנכית
חיבור לימין

כושר נשיאה עד 150 ק"ג
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טיפים ועצות לחדרי אמבטיה ושירותים נגישים
להיות רגיש באזור נגיש 

"...חוק שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות בא להגן 
על כבודו וחרותו של אדם עם מוגבלות, לעגן את 
ופעילה בחברה בכל  זכותו להשתתפות שוויונית 
תחומי החיים ולתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים 
בעצמאות,  חייו  את  לחיות  לו  שיאפשר  באופן 

פרטיות ובכבוד.  )תשנ"ח ח-1998( " 

וצבר  לכותרות  הנושא  עלה  האחרונות  בשנים 
ואכיפת  חקיקה  כדי  עד  רגילה  בלתי  תאוצה 
ידי הרשויות  החוקים בצורה בלתי מתפשרת על 
הרלבנטיות. זהו בהחלט אחד המאבקים החשובים 
והערכיים שידעה החברה בישראל. כתוצאה מכך 
ובהשפעת החוקים שנחקקו, אספנו כאן עבורכם 
תמצית של הנושאים החשובים משלב החשיבה, 
הנגשת  נושא  על  בפיקוח  וכלה  בביצוע  עבור 
בעלי  של  החיים  תחומי  בכלל  שונים  אזורים 

מוגבלויות שונות, זמניות או קבועות. 

נשמח לעמוד לשרותכם על מנת להרחיב בנושא 
גם באתר האינטרנט שלנו, בפייסבוק ובדוא"ל

. 03-9332793

אז מה כדאי וחשוב לדעת...
מאפס(  )בנייה  אמבטיה  חדר  של  חדשה  בבנייה 
חוקי הנגישות תקפים במלואם וללא פשרות ע"פ 

תקנון הנגישות )פרק 2.3(.  

התאמות  קיים,  רחצה  חדר  או  בבניין  מדובר  אם 
זאת, באם החלל  ע"פ התקנון, עם  יהיו  הנגישות 
ע"י  המקום  יותאם  מלאה,  אינו מאפשר התאמה 
הנחיות של יועץ נגישות מתו"ס )מבנים, תשתיות 

וסביבה( 

נובמבר 2017 הינו תאריך היעד האחרון להשלמת 
נגישים  רחצה  חדרי  הנגשת  כולל  נגישה,  סביבה 

בבתי מלון, אכסניות ומקומות ציבוריים.

לא כולם יודעים ש....
מוגבלויות  בעלי  עם  ישירות  מקושרת  נגישות 
צריכים  כולם  גלגלים...אבל  בכיסאות  ושימוש 
נגישות, כולנו  נעים באופן שונה וכולנו משתמשים 
מאתנו  אחד  ולכל  שונה  בצורה  הדברים  באותם 
צרכים המיוחדים לו באופן קבוע בחייו או לתקופה 
מסויימת...לדוגמא אישה בהריון, אדם ששבר את 

רגלו, אדם עם גב תפוס ועוד.

הנגישות אינה חובה בבית פרטי אלא בכל מקום 
המוגדר מרחב ציבורי.

נגישות ברגישות... הנחו את אנשי הצוות שלכם להשתמש במינוח הנכון, לדוגמא:

חדר נכים = חדר נגיש
שירותי נכים = שירותים מונגשים
חניית נכים = חנייה מונגשת  

באתר שלנו תוכלו למצוא את המפרט הכולל 
להנגשת חדרי אמבטיה ושירותים לבעלי מוגבלויות שונות

WWW.GRINBERGER.CO.IL  

WZ - צבע לבן   
NE - צבע שחור  
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 A0458E
מראה מגדילה פי 3

קוטר 18 ס"מ
מתכווננת על מוט 

 AV158A
מראה מגדילה פי 2

עם תאורה ומפיג אדים-
מתג נסתר, קוטר 23 ס"מ

 AV058C
מראה דו צדדית, רגילה+

מגדילה פי 3/קוטר 23 ס"מ

 AV058E
מראה מגדילה פי 3

עגולה מסגרת שקופה
קוטר 20 ס"מ

 AV058F
מראה מגדילה פי 3

מרובעת מסגרת שקופה 
20 ס"מ

 AV058D
מראה דו צדדית, רגילה+

מגדילה פי 3/קוטר 18 ס"מ

 A0458D
מראה מגדילה פי 3

קוטר 18 ס"מ
להדבקה על מקלחון/

זכוכית/ארון

 A0458B
מראה מגדילה פי 3

קוטר 18 ס"מ
עם זרוע גמישה

 A0458A
מראה מגדילה פי 3

קוטר 18 ס"מ

 A0458C
מראה מגדילה פי 3

קוטר 18 ס"מ
3 מפרקים

 12252
קולב זוגי

 562
קולב יחיד

 421
קולב זוגי

 12253
קולב שלישייה

 12254
קולב רביעייה

H
O

T
ELLER

IE

 420
קולב יחיד

18x47Hx19 ס"מ
מחיר: 1,976 ₪ 

23x23Hx31 ס"מ
מחיר: 2,632 ₪ 

18x18Hx2 ס"מ
מחיר: 626 ₪ 

20x20Hx26 ס"מ
מחיר: 1,032 ₪ 

18x18Hx41 ס"מ
מחיר: 1,705 ₪ 

20x20Hx26 ס"מ
מחיר: 961 ₪ 

19x4Hx5 ס"מ
מחיר: 239 ₪ 

8x7Hx5 ס"מ
מחיר: 182 ₪ 

18x18Hx26 ס"מ
מחיר: 1,260 ₪ 

18x25Hx35 ס"מ
מחיר: 1,821 ₪ 

29x4Hx5 ס"מ
מחיר: 301 ₪ 

7x7Hx5 ס"מ
מחיר: 160 ₪ 

18x18Hx26 ס"מ
מחיר: 1,271 ₪ 

23x27Hx35 ס"מ
מחיר: 1,561 ₪ 

39x4Hx5 ס"מ
מחיר: 428 ₪ 

5x7Hx5 ס"מ
מחיר: 175 ₪ 
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 415
מוט ישר 

למגבת מהקיר
45 ס"מ

 449H
סבונייה רשת 

פינתית עמוקה

 AV051A
סבונייה רשת 

בינונית עמוקה

 453H
סבונייה רשת 
כפולה עמוקה

 451H
סבונייה רשת עמוקה

 449
סבונייה רשת פינתית

H
O

T
EL

LE
R
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 AV420A
קולב יחיד

 450
סבונייה רשת

 451
סבונייה רשת

2x2Hx3 ס"מ
מחיר: 129 ₪ 

 AV120A
קולב לחלוק 
רחצה/מגבת
עומק 4 ס"מ
4x4Hx4 ס"מ

מחיר: 199 ₪ 

 AV120B
קולב כפול לחלוק רחצה 

+מגבת עומק 4 ס"מ

4x7Hx4 ס"מ
מחיר: 334 ₪ 

3x3Hx4 ס"מ
מחיר: 139 ₪ 

 AV120C
קולב שלישייה לחלוקי

רחצה/מגבות
עומק 4 ס"מ

25x4Hx4 ס"מ
מחיר: 455 ₪ 

7x7Hx45 ס"מ
מחיר: 356 ₪ 

13x4Hx10 ס"מ
מחיר: 360 ₪ 

20x4Hx12 ס"מ
מחיר: 491 ₪ 

16x4Hx16 ס"מ
מחיר: 423 ₪ 

17x7Hx17 ס"מ
מחיר: 478 ₪ 

29x9Hx14 ס"מ
מחיר: 865 ₪ 

39x7Hx14 ס"מ
מחיר: 910 ₪ 

20x7Hx13 ס"מ
מחיר: 596 ₪ 

 561
זוג קולבים

 418A/B/C
מוט למגבות

 AV190A/B/C
מוט למגבות

37/52/67x7Hx7 ס"מ
מחיר: 419/444/468 ₪ 

34/49/64x4Hx8 ס"מ
מחיר: 356/400/425 ₪ 
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 A06090
זוג מחזיקי מדף זכוכית

עד עובי 8 מ"מ

 AV408A
מדף זכוכית תלוי 

 AV408B
מדף זכוכית עם תוחם 

בגימור כרום 

 AV031A
סבונייה רשת פינתית 

עמוקה

 409
סבונייה מונחת

לסבון מוצק

 AV032A
סבונייה רשת פינתית

דו-קומתית

 AV051A
סבונייה רשת 

בינונית עמוקה

 411
סבונייה תלויה

לסבון מוצק

H
O

T
ELLER

IE

 462
ידית אחיזה+סבונייה 

פינתית עם גומי טרמופלסטי 
למניעת החלקה

 AV0320
סבונייה רשת פינתית 

דו-קומתית

 AV4670
סבונייה נירוסטה לסבון 
נוזלי עם מפתח, 1 ליטר 

אנטי ונדלי

 A0407A
סבונייה לסבון נוזלי 

מהמשטח, 0.75 ליטר

 5671
סבונייה לסבון נוזלי

1 ליטר

 5670
סבונייה לסבון נוזלי

0.5 ליטר

 541
מגש רשת לאמבטיה

410
כוס זכוכית תלוייה 

למברשות שיניים

66-72x6Hx13 ס"מ
מחיר: 954 ₪ 

35x7Hx25 ס"מ
מחיר: 1,014 ₪ 

21x38Hx21 ס"מ
מחיר: 1,148 ₪ 

29x9Hx14 ס"מ
מחיר: 865 ₪ 

22x38Hx22 ס"מ
מחיר: 1,577 ₪ 

22x9Hx22 ס"מ
מחיר: 708 ₪ 

8x16Hx11 ס"מ
מחיר: 836 ₪ 

10x18Hx12 ס"מ
מחיר: 1,133 ₪ 

12x30Hx15 ס"מ
מחיר: 1,175 ₪ 

13x3Hx9 ס"מ
מחיר: 490 ₪ 

7x11Hx10 ס"מ
מחיר: 379 ₪ 

60x5Hx16 ס"מ
מחיר: 1,119 ₪ 

60x3Hx16 ס"מ
מחיר: 897 ₪ 

4x4Hx2 ס"מ
מחיר: 337 ₪ 

13x37Hx7 ס"מ
מחיר: 479 ₪ 

13x7Hx11 ס"מ
מחיר: 610 ₪ 
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 AV426F
מחזיק נייר טואלט

סגור

 AV426E
מחזיק נייר טואלט

סגור כפול

 AV426D
מחזיק נייר טואלט

פתוח כפול

 525C
מתקן שקוע בקיר לקופסאות 

טישיו, ננעל

 V4284
מתקן מונח ל-4 

גלילי נייר טואלט

 AV425B
מחזיק נייר טואלט סגור

אנכי כפול

 AV042A
מתקן פלסטיק לשקיות היגייניות  

בגוון כרום מבריק 

 A04250
מתקן לקופסאות נייר טישיו

שקוע בריהוט

 725
מתקן לקופסאות טישיו

 925
מתקן לנייר טואלט חתוך 
לשומרי שבת/טישיו קטן 

 AV429
מתקן נירוסטהל-350 מגבות 

נייר מקופלות, ננעל

H
O

T
EL

LE
R
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16x19Hx11 ס"מ
מחיר: 851 ₪ 

16x8Hx12 ס"מ
מחיר: 626 ₪ 

33x4Hx12 ס"מ
מחיר: 1,045 ₪ 

32x3Hx8 ס"מ
מחיר: 660 ₪ 

12x43Hx12 ס"מ
מחיר: 415 ₪ 

30x16Hx7 ס"מ
מחיר: 1,404 ₪ 

15x16Hx7 ס"מ
מחיר: 806 ₪ 

13x10Hx10 ס"מ
מחיר: 583 ₪ 

5x16Hx8 ס"מ
מחיר: 528 ₪ 

13x13Hx13 ס"מ
מחיר: 494 ₪ 

16x17Hx8 ס"מ
מחיר: 559 ₪ 

26x43Hx13 ס"מ
מחיר: 2,078 ₪ 

10x14Hx3 ס"מ
מחיר: 164 ₪ 

25x14Hx9 ס"מ
מחיר: 699 ₪ 

27x14Hx6 ס"מ
מחיר: 697 ₪ 

14x11Hx6 ס"מ
מחיר: 322 ₪ 

29x16Hx6 ס"מ
מחיר: 744 ₪ 

 AV425A
מחזיק נייר פתוח

אנכי כפול

8029D
טואלט  נייר  מחזיק 
סגור כפול שקוע בקיר 

 3825
מחזיק נייר טואלט 

פתוח/רזרבי
AV071Z

מתקן שולחני לנייר טישו

8028D
מחזיק נייר טואלט 

סגור שקוע בקיר 

3827A
מחזיק נייר טואלט 
סגור - טריקה שקטה
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 AV602A
אשפתון נירוסטה 3 ליטר

עם פדל, ניקל מבריק

 AV427G
מתקן נירוסטה לנייר 

טואלט ג'מבו 

1301
אשפתון 7 ליטר

 AV0420
מתקן לשקיות היגייניות 

גדולות , בגוון ניקל מוברש

 AV602S
אשפתון נירוסטה תלוי

3 ליטר, ניקל מבריק 

 AV014B
מברשת אסלה 
תלויה/מונחת  

כולל ראש נוסף 

H
O

T
ELLER

IE

 490C
ידית אחיזה, 68 ס"מ

כושר נשיאה עד 80 ק"ג

33x32Hx12 ס"מ
מחיר: 1,149 ₪ 

13x24Hx3 ס"מ
מחיר: 337 ₪ 

17x25Hx23 ס"מ
מחיר: 287 ₪ 

21x29Hx28 ס"מ
מחיר: 344 ₪ 

17x25Hx23 ס"מ
מחיר: 649 ₪ 

32x41Hx16 ס"מ
מחיר: 1,777 ₪ 

22x25Hx22 ס"מ
מחיר: 598 ₪ 

22x25Hx22 ס"מ
מחיר: 676 ₪ 

9x40Hx9 ס"מ
מחיר: 961 ₪ 

33x8Hx7 ס"מ
מחיר: 447 ₪ 

12x39Hx13 ס"מ
מחיר: 632 ₪ 

11x40Hx12 ס"מ
מחיר: 617 ₪ 

53x8Hx7 ס"מ
מחיר: 559 ₪ 

68x8Hx7 ס"מ
מחיר: 656 ₪ 

 AV602B
אשפתון נירוסטה 5 ליטר

עם פדל, ניקל מבריק

 AV401D
פח נירוסטה מלבני פתוח, 

20 ליטר, תלוי

 401C
אשפתון נירוסטה פתוח

7 ליטר, מונח
22x34Hx22 ס"מ

מחיר: 728 ₪ 

 AV4010
אשפתון נירוסטה פתוח 10 

ליטר, מונח, ניקל מבריק

 A04140
מברשת אסלה תלוייה

 A0414A
מברשת אסלה תלוייה 

עם מיכל זכוכית

 490F
ידית אחיזה 53 ס"מ

כושר נשיאה עד 110 ק"ג

 490T
ידית אחיזה, 30 ס"מ

כושר נשיאה עד 150 ק"ג

12x38Hx10 ס"מ
מחיר: 523 ₪ 

 514
מברשת אסלה תלוייה 
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 491T
ידית אחיזה

2 מישורים ימין/שמאל
כושר נשיאה עד 150 ק"ג

 461
ידית אחיזה/מסעד לרגל פינתי עם 
גומי טרמופלסטי למניעת החלקה, 

כושר נשיאה עד 150 ק"ג

 436
כסא מתקפל למקלחת/אמבטיה 

כושר נשיאה עד 160 ק"ג

 438
כסא להנחה על האמבטיה 

כושר נשיאה עד 130 ק"ג

 492T
ידית אחיזה+סבונייה 

2 מישורים ימין/שמאל
Hכושר נשיאה עד 150 ק"ג

O
T

EL
LE

R
IE

43x22Hx12 ס"מ
מחיר: 611 ₪ 

43x22Hx12 ס"מ
מחיר: 1,015 ₪ 

35x3Hx3 ס"מ
מחיר: 423 ₪ 

70-85x19Hx35 ס"מ
מחיר: 2,050 ₪ 

35x11Hx34 ס"מ
מחיר: 1,849 ₪ 

 375
כסא למקלחת/אמבטיה, 

רגליים מפלדה בגימור כרום

 375A
כסא למקלחת אמבטיה,

רגליים מבראס בגימור כרום
31x42Hx31 ס"מ

מחיר: 954 ₪ 
31x42Hx31 ס"מ
מחיר: 1,253 ₪  35x18Hx38 ס"מ

AV036BWZ מחיר: 2,353 ₪
AV036BNE מחיר: 2,496 ₪ 

כסא מתקפל למקלחת 
עם ציפוי אנטיבקטריאלי

WZ - צבע לבן   
NE - צבע שחור  
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 467N
מדף רב שלבי 

למגבות מקופלות

A0452D WW
מייבש שיער לבן למגירה

1600 וואט 3 מהירויות
עם טרמוסטט בטיחות

באישור מכון התקנים הישראלי

 AV054YSN
מייבש שיער כולל שקע 

למכונת גילוח 1800 וואט, 
2 מהירויות-כסוף/שחור

באישור מכון התקנים הישראלי

A0452A WW
מייבש שיער 1200 וואט, 

עם טרמוסטט בטיחות
3 מהירויות

באישור מכון התקנים הישראלי

 470T
מדף למגבות + מתלה

470F
מדף למגבות + מתלה

 468
מדף למגבות

 468C
מדף למגבות+מתלה

H
O

T
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 1368
מדף למגבות+מתלה

63 ס"מ

 AV054B SN
מייבש שיער כולל שקע 

למכונת גילוח 1600 וואט, 
כסוף שחור

באישור מכון התקנים הישראלי

A04520 WW 
מייבש שיער 1200 וואט 

3 מהירויות 
עם טרמוסטט בטיחות

באישור מכון התקנים הישראלי

 AV054B WC
מייבש שיער כולל שקע 

למכונת גילוח 1600 וואט 
לבן כרום

באישור מכון התקנים הישראלי

 AV454B WW
מייבש שיער עם טיימר וטרמוסטט 

בטיחות1200 וואט כולל שקע 
למכונת גילוח 110/220 וולט

באישור מכון התקנים הישראלי

 AV454A WW
מייבש שיער עם טיימר 

וטרמוסטט בטיחות 1200 וואט
באישור מכון התקנים הישראלי

63x16Hx29 ס"מ
מחיר: 1,649 ₪ 

16x26Hx12 ס"מ
מחיר: 671 ₪ 

57x13Hx26 ס"מ
מחיר: 1,268 ₪ 

57x7Hx22 ס"מ
מחיר: 955 ₪ 

53x9Hx28 ס"מ
מחיר: 1,343 ₪ 

63x14Hx28 ס"מ
מחיר: 1,677 ₪ 

19x54Hx10 ס"מ
מחיר: 1,835 ₪ 

19x54Hx10 ס"מ
מחיר: 2,207 ₪ 

20x9Hx25 ס"מ
מחיר: 1,268 ₪ 

28x45Hx30 ס"מ
מחיר: 1500 ₪ 

19x25Hx12 ס"מ
מחיר: 590 ₪ 

26x29Hx30 ס"מ
מחיר: 1,562 ₪ 

25x22Hx12 ס"מ
מחיר: 1,134 ₪ 

26x29Hx30 ס"מ
מחיר: 1,544 ₪ 
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 584
מעמד ביגוד ומגבות

 588
מעמד ביגוד ומגבות

 456
מעצור לדלת מהרצפה

 457
מעצור לדלת מהקיר

 A0263A
וילון רחצה חסין אש

 A0148E
מוט לוילון רחצה 

חזית כרום
 A0148B

מוט לוילון רחצה 
פינתי, כרום

 A01470
תפס עליון למוט וילון

רחצה, כרום 

 A0146C
מוט לוילון רחצה

קפיצי

 A0259A
וילון רחצה רגיל

 585
מעמד ביגוד ומגבות כולל 

טבעת

 466
חוט לתליית 

כביסה

 403
פותחן בקבוקים 

Hבגימור כרום
O
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5x7Hx4 ס"מ
מחיר: 181 ₪ 

3x4Hx3 ס"מ
מחיר: 83 ₪

3x3Hx11 ס"מ
מחיר: 127 ₪

22x16Hx3 ס"מ
מחיר: 486 ₪ 

57x181Hx33 ס"מ
מחיר: 5,418 ₪ 

55x96Hx28 ס"מ
מחיר: 2,695 ₪ 

55x88Hx28 ס"מ
מחיר: 2,465 ₪ 

19x89Hx48 ס"מ
מחיר: 2,821 ₪ 

19x72Hx30 ס"מ
מחיר: 2,290 ₪ 

180x180H ס"מ
מחיר: 1,391 ₪ 

180x180H ס"מ
מחיר: 767 ₪ 

7x60Hx7 ס"מ
מחיר: 605 ₪ 

170x7Hx70 ס"מ
מחיר: 1,326 ₪ 

100x7Hx7 ס"מ
מחיר: 526 ₪ 

 416
טבעת פתוחה 

למגבת

 O10-L4     250 ס"מ
מחיר: 475 ₪ 

O10-L4     250 ס"מ
מחיר: 578 ₪ 

 AV086E
מעמד למברשת אסלה 

ומחזיק נייר טואלט פתוח

 AV085F
מעמד למגבות

3 מוטות
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 3618B/C/D/E
מוט למגבת

 3615
מתלה נייד דו-זרועי

למגבות

3618A
מוט למגבת 

FO
RU

M

18x20Hx6 ס"מ
מחיר: 369 ₪ 

47x6Hx8 ס"מ
מחיר: 647 ₪ 

26x6Hx8 ס"מ
מחיר: 291 ₪ 

36/52/66/87x6Hx8 ס"מ
מחיר: 396/480/518/757 ₪ 

 3616
טבעת למגבת
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 3611
סבונייה זכוכית 

לסבון מוצק

 3610
כוס זכוכית

למברשות שיניים

 3610D
כוס זכוכית כפולה 

למברשות שיניים

 3620A
קולב יחיד

3620B
קולב זוגי

FO
RU

M

7x10Hx12 ס"מ
מחיר: 291 ₪ 

17x10Hx12 ס"מ
מחיר: 497 ₪ 

11x6Hx14 ס"מ
מחיר: 291 ₪ 

7x17Hx13 ס"מ
מחיר: 539 ₪ 

6x8Hx8 ס"מ
מחיר: 201 ₪ 

7x6Hx5 ס"מ
מחיר: 219 ₪ 

43x22Hx12 ס"מ
מחיר: 886 ₪ 

58x6Hx14 ס"מ
מחיר: 679 ₪ 

14x6Hx14 ס"מ
מחיר: 593 ₪ 

66x6Hx14 ס"מ
מחיר: 930 ₪ 

33x8Hx7 ס"מ
מחיר: 478 ₪ 

11x41Hx15 ס"מ
מחיר: 536 ₪ 

9x40Hx9 ס"מ
מחיר: 961 ₪ 

5x16Hx8 ס"מ
מחיר: 361 ₪ 

15x14Hx6 ס"מ
מחיר: 468 ₪ 

 3612
סבונייה זכוכית 

לסבון נוזלי

 3649
סבונייה רשת

 3619C
מוט כפול למגבות

 3695
ידית אחיזה

כושר נשיאה עד 150 ק"ג

3692
ידית אחיזה+סבונייה רשת

ניתן להחליף צד ימין/שמאל
כושר נשיאה עד 150 ק"ג

 3609
מדף זכוכית

 3614
מברשת 

אסלה 
תלוייה

3625
מחזיק נייר טואלט

פתוח/רזרבי

 3626
מחזיק נייר טואלט

סגור

 AV014B
מברשת אסלה תלוייה/

מונחת מיכל פנימי אפור 
כולל ראש נוסף 
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 1825
מחזיק נייר טואלט

פתוח. ניתן גם להדבקה 

1810Z
כוס זכוכית מרובעת מונחת 

למברשת שיניים 
כולל בסיס למברשות

 1820A
קולב יחיד מרובע. 

ניתן גם להדבקה

 1820B
קולב זוגי מרובע

 1820C
קולב שלישייה מרובע

 1828
מחזיק נייר טואלט 

רזרבי. ניתן גם להדבקה

 1825B
מחזיק נייר טואלט 

כפול פתוח

 1826
מחזיק נייר טואלט 

סגור מרובע. ניתן גם 
להדבקה 

 1816
למגבת.  מרובעת  טבעת 

ניתן גם להדבקה 

 1809
מדף זכוכית מרובע

60 ס"מ

 1810
כוס זכוכית מרובעת 

למברשות שיניים. 
ניתן גם להדבקה

 1810F
כוס זכוכית מרובעת 

כפולה למברשות שיניים

 1811
סבונייה זכוכית מרובעת 

לסבון מוצק. ניתן גם 
להדבקה

 1810D
מתקן משולב כוס 

למברשת שיניים
סבונייה לסבון נוזלי

LE
A

22x14Hx6 ס"מ
מחיר: 659 ₪ 

15x10Hx6 ס"מ
מחיר: 645 ₪ 

31x3Hx8 ס"מ
מחיר: 573 ₪ 

6x14Hx8 ס"מ
מחיר: 401 ₪ 

19x3Hx8 ס"מ
מחיר: 401 ₪ 

7x11Hx7 ס"מ
מחיר: 378 ₪ 

60x3Hx16 ס"מ
מחיר: 431 ₪ 

17x3Hx5 ס"מ
מחיר: 330 ₪ 

11x3Hx5 ס"מ
מחיר: 229 ₪ 

6x3Hx5 ס"מ
מחיר: 158 ₪ 

20x16Hx11 ס"מ
מחיר: 830 ₪ 

12x5Hx12 ס"מ
מחיר: 378 ₪ 

12x5Hx14 ס"מ
מחיר: 373 ₪ 

7x11Hx11 ס"מ
מחיר: 373 ₪ 

20x10Hx11 ס"מ
מחיר: 604 ₪ 

10x35Hx14 ס"מ
מחיר: 760 ₪ 

6x3Hx0.8 ס"מ
מחיר: 164 ₪ 

7x16Hx11 ס"מ
מחיר: 516 ₪ 

7x15Hx8 ס"מ
מחיר: 516 ₪ 

 1812Z
סבונייה זכוכית מרובעת 

לסבון נוזלי מונחת כולל בסיס

 1812
סבונייה זכוכית 

מרובעת לסבון נוזלי

 1814
מברשת אסלה זכוכית 

מרובעת תלוייה

 R1800N0001
ערכת הדבקה

כולל רוזטה ודבק 
LEA לסדרת

 1811Z
סבונייה זכוכית מרובעת 

מונחת לסבון מוצק 
כולל בסיס

ניתן להזמין גם בגימורים
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LEA

 1818A/B/C/D
מוט למגבות מרובע

ניתן גם להדבקה

36-51-66-81x3Hx8 ס"מ
מחיר: 550/650/760/900 ₪ 

 1819B/C
מוט כפול למגבות

51/66x3Hx13 ס"מ
מחיר: 1,339/1,495 ₪ 

 1831
סבונייה רשת 

פינתית עמוקה
16x7Hx18 ס"מ
מחיר: 459 ₪ 

20x6Hx14 ס"מ
מחיר: 654 ₪ 

 1868
מדף למגבות+מתלה תחתון

66 ס"מ

66x9Hx25 ס"מ
מחיר: 2,405 ₪ 

1851
סבונייה רשת 

עמוקה מרובעת
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M
IT

O

גימור כרום     CR

גימור כרום   CU
בשילוב שחור מט   

גימור כרום   CW
בשילוב לבן מט    

גימור כרום מוברש  AC

גימור שחור מט    NV גימור לבן מט  BW

 2012Z
סבונייה זכוכית שקופה

מונחת לסבון נוזלי 
כולל בסיס 

 2010Z
כוס זכוכית שקופה מונחת 

למברשות שיניים 
כולל בסיס 

 2011Z
סבונייה זכוכית שקופה

מונחת לסבון מוצק 
כולל בסיס 

 AV014B
מברשת אסלה תלוייה/

מונחת מיכל פנימי אפור 
כולל ראש נוסף 

11x4Hx11 ס"מ
מחיר: 457 ₪ 

9x11Hx9 ס"מ
מחיר: 504 ₪ 

9x16Hx9 ס"מ
מחיר: 725 ₪ 

9x40Hx9 ס"מ
מחיר: 961 ₪ 

מחיר: 233 ₪

מחיר: 276 ₪

מחיר: 256 ₪

מחיר: 256 ₪

2020ACR
2020AAC
2020ANV
 2020ABW
קולב יחיד

 2020BCR
 2020BAC
 2020BNV
 2020BBW
קולב זוגי

מחיר: 290 ₪

מחיר: 330 ₪

מחיר: 319 ₪

מחיר: 319 ₪

    CR
 AC
  CU
   CW

   גימור כרום   
   גימור כרום מוברש

  גימור כרום בשילוב שחור מט 
   גימור כרום בשילוב לבן מט  

    NV
 BW

 גימור שחור   
 גימור לבן
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M
ITO

2026CR מחיר: 670 ₪
2026AC מחיר: 750 ₪
2026CU מחיר: 750 ₪
2026CW מחיר: 750 ₪
מחזיק נייר טואלט סגור

15x10Hx5 ס"מ

2010CR מחיר: 422 ₪
2010AC מחיר: 460 ₪

כוס זכוכית חלבית
למברשות שיניים

8x10Hx12 ס"מ

2012CR מחיר: 640 ₪
2012AC מחיר: 690 ₪
סבונייה זכוכית חלבית

לסבון נוזלי
8x15Hx13 ס"מ

2011CR מחיר: 439 ₪
2011AC מחיר: 480 ₪

סבונייה זכוכית חלבית    
לסבון מוצק

13x4Hx14 ס"מ

2018ACR מחיר: 540 ₪
2018AAC מחיר: 670 ₪
2018ACU מחיר: 610 ₪
2018ACW מחיר: 610 ₪

מוט למגבת 34 ס"מ
34x2Hx8 ס"מ

2018BCR מחיר: 590 ₪
2018BAC מחיר: 740 ₪
2018BCU מחיר: 640 ₪
2018BCW מחיר: 640 ₪

מוט למגבת 49 ס"מ
49x2Hx8 ס"מ

2018CCR מחיר: 620 ₪
2018CAC מחיר: 780 ₪
2018CCU מחיר: 710 ₪
2018CCW מחיר: 710 ₪

מוט למגבת 64 ס"מ
64x2Hx8 ס"מ

2018DCR מחיר: 720 ₪
2018DAC מחיר: 910 ₪
2018DCU מחיר: 830 ₪
2018DCW מחיר: 830 ₪

מוט למגבת 84 ס"מ
84x2Hx8 ס"מ

2025ACR מחיר: 422 ₪
2025AAC מחיר: 490 ₪
2025ACU מחיר: 464 ₪
2025ACW מחיר: 464 ₪

מחזיק נייר טואלט פתוח שמאל
17x3Hx8 ס"מ

2025BCR מחיר: 422 ₪
2025BAC מחיר: 490 ₪
2025BCU מחיר: 464 ₪
2025BCW מחיר: 464 ₪

מחזיק נייר טואלט פתוח ימין
17x3Hx8 ס"מ

2028CR מחיר: 422 ₪
2028AC מחיר: 490 ₪
2028CU מחיר: 464 ₪
2028CW מחיר: 464 ₪

מחזיק נייר טואלט רזרבי 
2x17Hx8 ס"מ

2016CCR מחיר: 640 ₪
2016CAC מחיר: 980 ₪
2016CCU מחיר: 770 ₪
2016CCW מחיר: 770 ₪

טבעת למגבת
28x16Hx8 ס"מ

2015CR מחיר: 1,250 ₪
2015AC מחיר: 1,440 ₪
2015CU מחיר: 1,440 ₪
2015CW מחיר: 1,440 ₪

מתלה נייד דו-זרועי למגבות
2x9Hx40 ס"מ

CR - גימור כרום   
AC - גימור כרום מוברש

CU - גימור כרום בשילוב שחור מט 
CW - גימור כרום בשילוב שחור מט  
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  A3710
כוס זכוכית חלבית
למברשות שיניים

A3711
סבונייה זכוכית חלבית

לסבון מוצק

 A3750
סבונייה רשת

 R0000K 
ערכת הדבקה 

כולל רוזטה ודבק 
לסדרת טוסקה 

 A3716
טבעת למגבת

A3718A/B/C
מוט למגבת

 A3719C
מוט כפול למגבות

 A3720
קולב יחיד

 A3725
מחזיק נייר טואלט פתוח

  A3726
מחזיק נייר טואלט סגור

 a37140
מברשת אסלה תלוייה/

מונחת מיכל פנימי אפור 
כולל ראש מברשת נוסף 

TO
SC

A

14x9Hx12 ס"מ
מחיר: 702 ₪ 

16x7Hx14 ס"מ
מחיר: 702 ₪ 

13x17Hx12 ס"מ
מחיר: 806 ₪ 

19x21Hx9 ס"מ
מחיר: 535 ₪ 

37/52/67x6Hx9 ס"מ
מחיר: 767/819/871 ₪ 

67x11Hx14 ס"מ
מחיר: 1,274 ₪ 

15x12Hx9 ס"מ
מחיר: 754 ₪ 

6x6Hx9 ס"מ
מחיר: 387 ₪ 

20x6Hx9 ס"מ
מחיר: 523 ₪ 

25x6Hx14 ס"מ
מחיר: 858 ₪ 

6x6Hx0.4 ס"מ
מחיר: 164 ₪ 

9x45Hx9 ס"מ
מחיר: 1,105 ₪ 

 A3712
סבונייה זכוכית חלבית

לסבון נוזלי 
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G
EA

LU
N

A

18x20Hx6 ס"מ
מחיר: 522 ₪

37x9Hx5 ס"מ
מחיר: 860 ₪

14x5Hx6 ס"מ
מחיר: 522 ₪

18x5Hx9 ס"מ
מחיר: 522 ₪

7x6Hx6 ס"מ
מחיר: 232 ₪

15x5Hx5 ס"מ
מחיר: 582 ₪

5x5Hx6 ס"מ
מחיר: 313 ₪

10150  מתלה נייד 
דו-זרועי למגבות

  10160
טבעת למגבת 

1020C  1025A  קולב מעוגל1020B  קולב זוגי1020A  קולב יחיד
מחזיק נייר טואלט פתוח

  1025B
מחזיק נייר טואלט 

פתוח מעוגל

  R10000 ניתן גם להדבקה ברכישת -                

  1010A
כוס זכוכית שקופה 

למברשות שיניים 

 1010D
מתקן משולב: כוס 

למברשות שיניים
+סבוניה לסבון נוזלי

1010E עד גמר המלאי
מתקן משולב: כוס 

למברשות שיניים
+סבוניה לסבון מוצק

עד גמר המלאי

מחיר: 522 ₪  מחיר: 522 ₪ 
8x11Hx13 ס"מ

מחיר: 522 ₪

1011
סבוניה זכוכית 

לסבון מוצק 

 10120
סבוניה זכוכית 

לסבון נוזלי 

 1010M
זוג חישוקים 

לשילוב עם סבוניה 
לסבון מוצק/נוזלי/כוס 

עד גמר המלאי

8x16Hx13 ס"מ
מחיר: 775 ₪ 

13x6Hx15 ס"מ
מחיר: 522 ₪ מחיר: 522 ₪ 

65x5Hx12 ס"מ
מחיר: 1,089 ₪ 

50x5Hx12 ס"מ
מחיר: 970 ₪ 

 1019B
מוט כפול למגבות

 1019C
מוט כפול למגבות

נמאס לכם מקידוחים בקירות?  חדש!!!  סדרה הניתנת גם להדבקה. 

 1018A/B/C/D
מוט למגבת

35/50/65/85x5Hx9 ס"מ
מחיר: 639/706/761/943 ₪ 
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  1026
מחזיק נייר טואלט סגור

 1025C
מחזיק נייר טואלט 

פתוח כפול

  1025D
מחזיק נייר טואלט פתוח

לצד שמאל

 1031A
סבוניה רשת פינתית

 1028
מחזיק נייר טואלט רזרבי

 1031B
מדף נירוסטה פינתי

  1051A
סבוניה רשת מלבנית

 1051B
מדף נירוסטה מלבני

 1068
מדף למגבות

עם מתלה

 1331A
סבוניה רשת פינתית

 1351A
סבוניה רשת מלבנית

 R10000
זוג שפופרות דבק 

להדבקת 3-5 אביזרים
* יש להזמין בנפרד

G
EA

LU
N

A

35x5Hx13 ס"מ
מחיר: 970 ₪

29x3Hx13 ס"מ
מחיר: 747 ₪ 

65x12Hx29 ס"מ
מחיר: 1,906 ₪ 

מחיר: 74 ₪ 
19x4Hx19 ס"מ
מחיר: 522 ₪ 

27x4Hx11 ס"מ
מחיר: 572 ₪ 

43x22Hx12 ס"מ
מחיר: 886 ₪ 

20x6Hx21 ס"מ
מחיר: 924 ₪ 

5x18Hx9 ס"מ
מחיר: 522 ₪ 

21x2Hx21 ס"מ
מחיר: 626 ₪ 

29x5Hx9 ס"מ
מחיר: 671 ₪ 

18x5Hx9 ס"מ
מחיר: 522 ₪

16x15Hx6 ס"מ
מחיר: 701 ₪

 3692
ידית אחיזה+סבוניה

ימין/שמאל
כושר נשיאה עד 150 ק"ג

  R10000 ניתן גם להדבקה ברכישת -                

35-51-66x5Hx7 ס"מ
מחיר: 650/700/770 ₪ 

/B/C
ידית אחיזה
1095
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קמים בבוקר, דבר ראשון קחו כמה דקות לעצמכם. לפחות 10 
דקות ומי שיכול/ה יותר הרי זה מבורך. תנשמו עמוק ותחשבו 

מה תרצו שיהיה היום. אין לדעת איך ייגמר היום, רק מה אתם 
רוצים. מה תביאו ליום הזה. אהבה, נתינה, הכלה, צחוק, רוח 

שטות, חמלה או כל דבר אחר שעולה על רוחכם. מי שאוהב את 
עצמו, אוהב את אלו שמסביבו. 

מוזמנים לעבור לשלב השני והחשוב של מקלחת מרעננת 
וממריצה. מים קרים, חמים או פושרים אתם תבחרו, רק תעשו 

את זה עם תשומת לב לעצמכם. זה זמן האיכות שלכם עם 
עצמכם או עם בני/ות הזוג שלכם.

יצאתם מהמקלחת, עברו לשלב השלישי והחשוב של טיפוח 
עצמי. גילוח, ניקוי פנים, בשמים וקרמים למיניהם, כל אחד 

ואחת ומה שעושה להם את זה. זמן אהבה לעצמכם. אין זמן 
היום? נסו מחר. אל תזניחו, טפחו את עצמכם.

נשימה קלה ועברנו ללבוש, השלב הרביעי המגניב שבו אתם 
מביאים את עצמכם לידי ביטוי. תשקיעו בעצמכם, זה לא 

חייב להיות יקר, מספיקה קצת יצירתיות ולהסתכל על עצמנו 
במראה. אנחנו צריכים להרגיש טוב עם עצמנו, לא מעניין מה 
אחרים חושבים. ולזכור אקססוריז, שימו על עצמכם שרשרת, 

כובע, צעיף, צמיד, סיכת ראש, משקפיים או כל דבר אחר 
שעולה על רוחכם. תנו חיוך לעצמכם במראה וצאו לעולם 

באהבה.

והנה הגענו לשלב החמישי שבו אנחנו נמצאים רוב היום, בבית 
או בעבודה, יש המון אתגרים וארועים יומיומיים שמתרחשים 

ועימם אני יכול/ה לבחור האם ואיך להתמודד. תתייחסו לדברים 
כפי שהם, בלי דרמות וסרטים. אל תאכלו לעצמכם את הראש. 
אם אתם מסוגלים ויודעים איך לפתור בעיה מסויימת, אין טעם 
לדאוג או להילחץ, ואם אתם לא יודעים איך לפתור, אז גם אין 

טעם לדאוג כי ברור שזה לא יעזור או יקדם אתכם. תהיו באהבה 
לעצמכם. תנו זמן לדברים, הכול מסתדר בסוף. וגם מה שלא, 
כנראה שזה מה שהיה צריך לקרות. תנשמו, ותנקו את הגוף 

מכל מה שתוקע. פפפפ....

השלב השישי הוא החזרה הביתה, הנחיתה הרכה על המסלול...
קחו רגע לפני שנכנסים לעבודה השנייה שמעבר לדלת, בין אם 

זה בן/בת זוג או ילדים, תעצרו וקחו אוויר ותחשבו מה מחכה 
לכם שם מעבר לדלת, אתם הרי כבר מנוסים בזה. תחליטו 
מראש איך נכנסים רעננים ככל שניתן הביתה ומשתדלים 
להשאיר את מה שהיה, מאחור. ואחרי שלקחתם נשימה 

מרגיעה, כנסו הביתה ודבר ראשון מקלחת)!(. זה מרענן, מחייה 
ומחזיר אנרגיות באופן מיידי. מרגיע ונעים)וגם נותן עוד כמה 

דקות של שקט לבד...( 

השלב השביעי והאחרון, הוא השלב בו אנחנו מכבים מנועים, 
כיבוי אורות, מורידים תריסים ועוד שלל כינויים. תקראו לזה איך 

שבא לכם, תכלס זה השלב שבו אנחנו סוגרים את הבאסטה. 
אין קבלת קהל, תבוא מחר, תתקשרי שבוע הבא, מצטער-סגור 
ועוד. זהו. עכשיו זמן מנוחה. עכשיו זה את, אתה או אתם. תנו 
לעצמכם מילה טובה וחיוך וגם למי שאיתכם. לחיות כל פעם 

יום אחד, מגיע לך

1
2
3
4

5

6
7

לחיים באהבה7טיפים

באהבה,
אלון גרינברגר

WWW.ALONPOWER.CO.ILרוצים עוד? היכנסו לאתר:
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italian beauty, italian style
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AT
LA

N
TA

 AH995A
ידית אחיזה 45 ס"מ

כושר נשיאה: עד 160 ק"ג

 AH995B
ידית אחיזה 45 ס"מ

כושר נשיאה: עד 160 ק"ג

 AH995C
ידית אחיזה 45 ס"מ

כושר נשיאה: עד 160 ק"ג

ML001
מברשת אסלה

 AT10
מדף זכוכית

 AT02AC
כוס למברשות שיניים 

זכוכית חלבית

 AT01DAC
סבוניה לסבון נוזלי

זכוכית חלבית

 AT01AC
סבוניה לסבון מוצק

זכוכית חלבית

AT03
מוט למגבות 60 ס"מ

AT06
מוט למגבות 30 ס"מ

AT45
מוט למגבות 45 ס"מ

AT07
טבעת למגבת

AT08
קולב יחיד

 AH994B
ידית אחיזה 45 ס"מ

כושר נשיאה: עד 160 ק"ג

 AH994C
ידית אחיזה 45 ס"מ

כושר נשיאה: עד 160 ק"ג

 AH994C
ידית אחיזה 45 ס"מ

כושר נשיאה: עד 160 ק"ג

AT05
מתלה נייד דו-זרועי

למגבות

 AT11C
מחזיק נייר טואלט 

סגור

AT11
מחזיק נייר טואלט 

פתוח

AT09
קולב זוגי

18x20Hx7 ס"מ
מחיר: 256 ₪ 

60x5Hx14 ס"מ
מחיר: 486 ₪ 

7x10Hx11 ס"מ
מחיר: 229 ₪ 

8x18Hx13 ס"מ
מחיר: 364 ₪ 

11x5Hx13 ס"מ
מחיר: 229 ₪ 

35x5Hx7 ס"מ
מחיר: 364 ₪ 

50x5Hx7 ס"מ
מחיר: 364 ₪ 

65x5Hx7 ס"מ
מחיר: 393 ₪ 

8x38Hx8 ס"מ
מחיר: 624 ₪ 

43x5Hx7 ס"מ
מחיר: 575 ₪ 

15x5Hx7 ס"מ
מחיר: 220 ₪ 

15x17Hx7 ס"מ
מחיר: 407 ₪ 

7x5Hx7 ס"מ
מחיר: 220 ₪ 

5x5Hx5 ס"מ
מחיר: 131 ₪ 

ניתן להזמין גם בגימורים
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SI
D

N
EY

 SY05
מתלה נייד דו-זרועי

 SY08
קולב יחיד

 SY09
קולב זוגי

 SY07
טבעת למגבת

 SY01AC
סבונייה לסבון מוצק 

זכוכית חלבית

 SY10
מדף זכוכית חלבית

 SY06/45/03
מוט למגבת 

7x10Hx11 ס"מ
מחיר: 239 ₪ 

18x18Hx12 ס"מ
מחיר: 377 ₪ 

60x5Hx14 ס"מ
מחיר: 506 ₪ 

11x5Hx13 ס"מ
מחיר: 239 ₪ 

18x20Hx7 ס"מ
מחיר: 267 ₪ 

35-50-65x5Hx7 ס"מ
מחיר: 355/382/412 ₪ 

43x5Hx7 ס"מ
מחיר: 584 ₪ 

15x17Hx7 ס"מ
מחיר: 231 ₪ 

15x17Hx7 ס"מ
מחיר: 417 ₪ 

7x5Hx7 ס"מ
מחיר: 230 ₪ 

5x5Hx5 ס"מ
מחיר: 140 ₪ 

 SY02
כוס למברשות שיניים

 SY01D
סבונייה לסבון נוזלי

 SY11C
מחזיק נייר טואלט 

סגור

 SY11
מחזיק נייר טואלט 

פתוח

ML001
מברשת אסלה

8x38Hx8 ס"מ
מחיר: 624 ₪ 

ניתן להזמין גם בגימורים



* המחירים אינם כוללים מע"מ36

 BI06DAC
מוט משולב למגבות 

ודיספנסר זכוכית 
קריסטל חלבית לסבון נוזלי

 BI20
מחזיק נייר טואלט פתוח

 BI20C
מחזיק נייר טואלט סגור

 BI01DAC
דיספנסר לסבון נוזלי

זכוכית קריסטל חלבית

BI01D
דיספנסר לסבון נוזלי

חרס לבן

 BI02
כוס למברשות שיניים

חרס לבן

 BI08
קולב יחיד לחלוק רחצה

BI02C
כוס למברשות שיניים

זכוכית קריסטל שקופה

 BI01CAC
סבונייה לסבון מוצק

זכוכית קריסטל חלבית

 BI01
סבונייה לסבון מוצק

חרס לבן

 BI09
קולב זוגי לחלוק רחצה

BR
IT

ISH

16x6Hx12.5 ס"מ
מחיר: 439 ₪ 

16x6Hx12.5 ס"מ
מחיר: 583 ₪ 

13.5x10Hx11.5 ס"מ
מחיר: 624 ₪ 

8x36.5Hx8 ס"מ
מחיר: 796 ₪ 

60x605Hx13.5 ס"מ
מחיר: 751 ₪ 

19.5x21.5Hx6 ס"מ
מחיר: 465 ₪ 

13.5x10.5Hx11.5 ס"מ
מחיר: 415 ₪ 

13x16.5Hx13 ס"מ
מחיר: 701 ₪ 

13.5x17Hx11.5 ס"מ
מחיר: 641 ₪ 

38x16.5Hx8 ס"מ
מחיר: 767 ₪ 

16x6Hx13 ס"מ
מחיר: 455 ₪ 

19.5x8Hx78.5 ס"מ
מחיר: 472 ₪ 

8x8Hx6 ס"מ
מחיר: 338 ₪ 

6x7Hx6 ס"מ
מחיר: 210 ₪ 

BI12
מברשת אסלה 
תלוייה/מונחת

 BI10
מדף זכוכית קריסטל שקופה

 BI07
טבעת למגבת



37 WWW.GRINBERGER.CO.IL * המחירים אינם כוללים מע"מ

 BI05
תלי נייד דו-זרועי למגבות

 BI04
מוט כפול למגבות

BI03
מוט למגבת

BI45
מוט למגבת

BI06
מוט למגבת

BR
IT

IS
H

54.5x7Hx12 ס"מ
מחיר: 828 ₪ 

31x8Hx6 ס"מ
מחיר: 584 ₪ 

45.5x6Hx8.5 ס"מ
מחיר: 590 ₪ 

55.5x6Hx8.5 ס"מ
מחיר: 644 ₪ 

44x6Hx6 ס"מ
מחיר: 825 ₪ 
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 LI25
מברשת אסלה 
תלוייה/מונחת

 LI01D
סבונייה לסבון נוזלי 

חרס לבן 

LI01
סבונייה לסבון מוצק

חרס לבן 

LI02
כוס למברשות שיניים

חרס לבן 

LIO2C
כוס למברשות שיניים

זכוכית קריסטל שקופה

LI01C
סבונייה לסבון מוצק

זכוכית קריסטל שקופה

 AH995C
ידית אחיזה 45 ס"מ

כושר נשיאה: עד 160 ק"ג

 HA995F
ידית אחיזה 45 ס"מ

כושר נשיאה: עד 160 ק"ג

 AH993A
ידית אחיזה 45 ס"מ

כושר נשיאה: עד 160 ק"ג

 AH993A
ידית אחיזה 45 ס"מ

כושר נשיאה: עד 160 ק"ג

LI11
מחזיק נייר טואלט 

פתוח מעוגל

 AH992A
ידית אחיזה 45 ס"מ

כושר נשיאה: עד 160 ק"ג

 AH994C
ידית אחיזה 45 ס"מ

כושר נשיאה: עד 160 ק"ג

 AH992A
ידית אחיזה 45 ס"מ

כושר נשיאה: עד 160 ק"ג

 AH992D
ידית אחיזה 45 ס"מ

כושר נשיאה: עד 160 ק"ג

 AH993B
ידית אחיזה 45 ס"מ

כושר נשיאה: עד 160 ק"ג

LI07
טבעת למגבת

LIBERT
Y

 LI08
קולב יחיד 

 LI09
קולב זוגי 

17x7Hx12 ס"מ
מחיר: 583 ₪ 

17.5x7Hx12.5 ס"מ
מחיר: 657 ₪ 

14x10.5Hx12 ס"מ
מחיר: 623 ₪ 

14x10.5Hx12 ס"מ
מחיר: 574 ₪ 

13x16.5Hx11 ס"מ
מחיר: 845 ₪ 

8x35.5Hx8 ס"מ
מחיר: 775 ₪ 

20.5x13Hx9 ס"מ
מחיר: 699 ₪ 

19x21Hx9 ס"מ
מחיר: 556 ₪ 

8x8Hx11.5 ס"מ
מחיר: 424 ₪ 

7x7.5Hx9 ס"מ
מחיר: 424 ₪ 

70x7Hx16.5 ס"מ
מחיר: 1,600 ₪ 

LI10
מדף זכוכית קריסטל שקופה 

עם תוחם ניקל 
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 LI04
מוט כפול למגבות

LI
BE

RT
Y

LI03
מוט למגבת

LI45
מוט למגבת

LI06
מוט למגבת

56.5x11Hx15 ס"מ
מחיר: 1,241 ₪ 

56.5x7Hx9 ס"מ
מחיר: 832 ₪ 

46x7Hx9 ס"מ
מחיר: 828 ₪ 

32.5x7Hx9 ס"מ
מחיר: 856 ₪ 
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M
A

D
R

A
S

 MA01CCRO/SWA
סבונייה לסבון מוצק זכוכית 

שקופה בשילוב עיטור סברובסקי

 MA60ACRO/SWA
מדף זכוכית קריסטל שקופה 

בשילוב עיטור סברובסקי

 MA07SCRO/SWA
טבעת למגבת 

בשילוב עיטור סברובסקי

 MA08 CRO/SWA
קולב זוגי 

בשילוב עיטור סברובסקי

 MA20 CRO/SWA
מחזיק נייר טואלט פתוח  
בשילוב עיטור סברובסקי

 MA12 CRO/SWA
מברשת אסלה תלוייה

בשילוב עיטור סברובסקי

 MA45 CRO/SWA
מוט למגבת בשילוב עיטור 

סברובסקי

 MA06 CRO/SWA
מוט למגבת בשילוב עיטור 

סברובסקי

 MA03 CRO/SWA
מוט למגבת 

בשילוב עיטור סברובסקי

 MA04 CRO/SWA
מוט כפול למגבות 

בשילוב עיטור סברובסקי 

 MA02CCRO/SWA
כוס למברשות שיניים זכוכית 

שקופה בשילוב עיטור סברובסקי

59.5x6Hx9 ס"מ
מחיר: 1,120 ₪ 

59.5x7.5Hx12.5 ס"מ
מחיר: 1,960 ₪ 

35.5x6Hx9 ס"מ
מחיר: 1,074 ₪ 

52.5x6Hx9 ס"מ
מחיר: 1,098 ₪ 

8x37Hx8 ס"מ
מחיר: 960 ₪ 

60x8Hx13.5 ס"מ
מחיר: 1,437 ₪ 

21.5x6.5Hx9 ס"מ
מחיר: 806 ₪ 

19.5x21.5Hx6 ס"מ
מחיר: 687 ₪ 

7x9Hx6.5 ס"מ
מחיר: 599 ₪ 

14x11Hx12.5 ס"מ
מחיר: 989 ₪ 

8x18Hx11 ס"מ
מחיר: 1,015 ₪ 
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M
A

D
R

A
S

 MA01CORO/SWA
סבונייה לסבון מוצק זכוכית 

שקופה בשילוב עיטור סברובסקי
גימור זהב

 MA07SORO/SWA
טבעת למגבת 

בשילוב עיטור סברובסקי
גימור זהב

 MA08 ORO/SWA
קולב זוגי לחלוק רחצה/מגבת 

בשילוב עיטור סברובסקי
גימור זהב

 MA20 ORO/SWA
מחזיק נייר טואלט פתוח  
בשילוב עיטור סברובסקי

גימור זהב

 MA12 ORO/SWA
מברשת אסלה תלוייה/מונחת

בשילוב עיטור סברובסקי
גימור זהב

 MA03 ORO/SWA
מוט למגבת בשילוב 

עיטור סברובסקי 
גימור זהב

 MA06 ORO/SWA
מוט למגבת בשילוב 

עיטור סברובסקי 
גימור זהב

 MA45 ORO/SWA
מוט למגבת בשילוב 

עיטור סברובסקי 
גימור זהב

 MA02CORO/SWA
כוס למברשות שיניים זכוכית 

שקופה בשילוב עיטור סברובסקי
גימור זהב

52.5x6Hx9 ס"מ
מחיר: 1,462 ₪ 

35.5x6Hx9 ס"מ
מחיר: 1,353 ₪ 

8x37Hx8 ס"מ
מחיר: 1,387 ₪ 

59.5x6Hx9 ס"מ
מחיר: 1,469 ₪ 

8x18Hx11 ס"מ
מחיר: 1,229 ₪ 

14x11Hx12.5 ס"מ
מחיר: 1,136 ₪ 

7x9Hx6.5 ס"מ
מחיר: 646 ₪ 

19.5x21.5Hx6 ס"מ
מחיר: 765 ₪ 

21.5x6.5Hx9 ס"מ
מחיר: 901 ₪ 
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 VN01DAC
סבונייה לסבון נוזלי זכוכית 

חלבית בשילוב עיטור פורצלן

 VN01C
סבונייה לסבון מוצק שקופה

זכוכית קריסטל בשילוב עיטור 
פורצלן

 VN20
מחזיק נייר טואלט פתוח 

בשילוב עיטור פורצלן

 VN08
קולב זוגי 

בשילוב עיטור פורצלן

 VN06
מוט למגבת בשילוב עיטור 

פורצלן

VN45
מוט למגבת בשילוב עיטור 

פורצלן

VN03
מוט למגבת בשילוב עיטור 

פורצלן

 VN04
מוט כפול למגבות בשילוב 

עיטור פורצלן

V
EN

EZ
IA

VN01D
סבונייה לסבון נוזלי 

חרס לבן בשילוב עיטור 
פורצלן

14x16.5Hx11 ס"מ
מחיר: 732 ₪ 

34x6Hx8.5 ס"מ
מחיר: 717 ₪ 

14.5x17Hx11.5 ס"מ
מחיר: 762 ₪ 

60x7Hx14 ס"מ
מחיר: 903 ₪ 

57x7Hx11.5 ס"מ
מחיר: 984 ₪ 

19.5x21.5Hx6 ס"מ
מחיר: 481 ₪ 

8x36.5Hx8 ס"מ
מחיר: 960 ₪ 

14x10.5Hx11.5 ס"מ
מחיר: 522 ₪ 

17.5x6Hx12.5 ס"מ
מחיר: 491 ₪ 

14x10.5Hx11.5 ס"מ
מחיר: 645 ₪ 

45x6Hx8.5 ס"מ
מחיר: 755 ₪ 

17.5x6Hx12.5 ס"מ
מחיר: 666 ₪ 

20.5x7Hx9 ס"מ
מחיר: 508 ₪ 

57.5x6Hx8.5 ס"מ
מחיר: 788 ₪ 

7x8Hx6 ס"מ
מחיר: 353 ₪ 

 VN10
מדף זכוכית קריסטל שקופה 

בשילוב עיטור פורצלן 

 VN12
מברשת אסלה/מונחת 
בשילוב עיטור פורצלן

 VN07S
טבעת למגבת

בשילוב עיטור פורצלן

VN01
סבונייה לסבון מוצק

חרס לבן בשילוב עיטור 
פורצלן

VN02
כוס למברשות שיניים 

חרס לבן בשילוב עיטור 
פורצלן

 VN02
כוס למברשות שיניים 

זכוכית קריסטל שקופה בשילוב 
עיטור פורצלן
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N
AT

U
R

A

 NA33
ספסל למקלחת 

מעץ טיק בשילוב 
רגלי נירוסטה

70x43.5Hx35 ס"מ
מחיר: 2,634 ₪ 

 NA92
כסא למקלחת 

מעץ טיק בשילוב 
רגלי נירוסטה

35x43.5Hx35 ס"מ
מחיר: 1,959 ₪ 

 TW205
מעמד למגבות

40x90Hx24 ס"מ
מחיר: 1,274 ₪ 

 TW206
מעמד הכולל 

מחזיק נייר טואלט פתוח 
ומברשת אסלה

40x90Hx24 ס"מ
מחיר: 1,274 ₪ 
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make it wonderful

AQUA205
ברז קיר מנתי חיבור מים 

קרים, עם כמות זרימה 
מתכווננת

4.1x5Hx14.4 ס"מ
מחיר: 925 ₪ 
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AQUA133
ברז פרח אלקטרוני
חיבור למים קרים

AQUA203
ברז פרח מנתי

BX120
כיור שוקת 120 ס"מ

RNDH200
כיור נירוסטה עגול

קוטר 23.3 ס"מ

RNDH260
כיור נירוסטה עגול

קוטר 29.4 ס"מ

RNDH300
כיור נירוסטה עגול 

קוטר 33.9 ס"מ

SANW212
כיור שוקת 

מירניט לילדים

EXOS130
ברז פרח אלקטרוני

BXSV6
מדף נירוסטה תלוי

60 ס"מ

AQUA201
ברז פרח מנתי

5.1x17.9Hx10.2 ס"מ
מחיר: 3,374 ₪ 

4.5x12.3Hx10 ס"מ
מחיר: 1,231 ₪ 

120x19.1Hx40 ס"מ
מחיר: 2,345 ₪ 

23.3x11Hx23.3 ס"מ
מחיר: 418 ₪ 

29.4x12.5Hx29.4 ס"מ
מחיר: 574 ₪ 

33.9x15Hx33.9 ס"מ
מחיר: 656 ₪ 

210x34Hx47 ס"מ
מחיר: 16,908 ₪ 

5.4x18.1Hx10.8 ס"מ

60x13.8Hx14.2 ס"מ
מחיר: 933 ₪ 

4.5x14.1Hx10 ס"מ
מחיר: 990 ₪ 

ARTH210
מייבש שיער 1300 וואט

25.5x38.8Hx26 ס"מ
מחיר: 9,829 ₪ 

ARTH101
מתקן לכיוון גובה 

ARTH210 עבור מייבש
25x121Hx14  ס"מ

מחיר: 5,352 ₪ 

CMPX538
משתנה אנטי 

ונדלית מנירוסטה

CMPX551
משתנה שוקת נירוסטה

31.3x73.3Hx34.2 ס"מ
מחיר: 7,545 ₪ 

120x51.6Hx23.5 ס"מ
מחיר: 6,338 ₪ 

CMPX592B
אסלה תלויה מנירוסטה
עם מושב אסלה שחור

CMPX503N
אסלה מזרחית

36x40.9Hx50 ס"מ
מחיר: 8,934 ₪ 

70x23.5Hx70 ס"מ
מחיר: 2,411 ₪ 

מוצרים כלליים משתנות, שקתות וכיורים
A

Q
U

A

55x12Hx45 ס"מ
מחיר: 4,178 ₪ 

 ANMW502
כיור מריניט לנכים

עם פס הגדרה
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 RODX600
מתקן נירוסטה צץ-רץ

500-800 דפים

 RODX605E
פח נירוסטה פתוח תלוי 

23 ליטר שקוע בקיר 

RO
D

A
N

69x40.8Hx16.9 ס"מ
מחיר: 1,999 ₪ 

27.5x35Hx12 ס"מ
מחיר: 684 ₪ 

 RODX600E
מתקן נירוסטה צץ-רץ

500-800 דפים שקוע בקיר

 RODX618E
סבונייה נירוסטה אנכית לסבון 

נוזלי 0.8 ליטר שקועה בקיר
15.4x46.3Hx14.3 ס"מ

מחיר: 1,431 ₪ 

27.5x35Hx12 ס"מ
מחיר: 1,636 ₪ 

 RODX611
פח נירוסטה היגייני עם מכסה 

כולל פח פנימי 4 ליטר

 RODX618
סבונייה נירוסטה אנכית 

לסבון נוזלי 0.5 ליטר

20x29.5Hx16.5 ס"מ
מחיר: 760 ₪ 

11.6x30Hx14.3 ס"מ
מחיר: 1,136 ₪ 

 RODX310
מייבש ידיים

2200W נירוסטה

 RODX605S
פח נירוסטה פתוח תלוי

18 ליטר 

 RODX602E
מתקן נירוסטה שקוע בקיר

צץ-רץ משולב עם פח

60x7Hx14 ס"מ
מחיר: 933 ₪ 

40.8x114.5Hx17 ס"מ
מחיר: 3,027 ₪ 

31.4x21Hx16.3 ס"מ
מחיר: 2,508 ₪ 

 RODX191
מתקן נירוסטה

לשקיות היגייניות

 RODX608
מכסה לפח נירוסטה

RODX607

 RODX602
מתקן נירוסטה צץ-רץ

משולב עם פח

48x19.2Hx21 ס"מ
מחיר: 805 ₪ 

41x114.8Hx17 ס"מ
מחיר: 3,880 ₪ 

9.1x15Hx2.1 ס"מ
מחיר: 226 ₪ 
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 SD80
סבונייה מהמשטח לסבון 
נוזלי, מיכל תחתון 1 ליטר

 RODX630
מתקן נירוסטה חשמלי 

לנייר ניגוב ידיים

 RODX619
סבונייה נירוסטה אופקית 

לסבון נוזלי 1 ליטר

 RODX619E
סבונייה נירוסטה אופקית לסבון 

נוזלי 1 ליטר שקועה בקיר

 RODX625
סבונייה נירוסטה אלקטרונית 

לסבון נוזלי תלוייה 

HDTX0001
מתקן נירוסטה 

לנייר טואלט פתוח

HDTX673E
תא שקוע בקיר

לגליל נייר טואלט

RODX674B
מתקן נירוסטה סגור לנייר 

טואלט כפול ננעל שקוע בקיר

BS677
מחזיק נירוסטה

לנייר טואלט סגור 

PURE001
ברז מנתי

חיבור למים קרים  

RODX661
שלט נירוסטה 

לשירותים

 RODX630E
מתקן נירוסטה חשמלי 

שקוע בקיר לנייר ניגוב ידיים

 RODX672
מתקן נירוסטה סגור לנייר 

טואלט כפול ננעל

 RODX672E
מתקן נירוסטה סגור לנייר 

טואלט כפול ננעל שקוע בקיר

 RODX687
מברשת אסלה תלוייה

RO
D

A
N

60x7Hx14 ס"מ
מחיר: 2,366 ₪ 

60x7Hx14 ס"מ
מחיר: 1,115 ₪ 

60x7Hx14 ס"מ
מחיר: 1,467 ₪ 

4.6x12.8Hx10.5 ס"מ
מחיר: 610 ₪ 

14.4x30.1Hx13.8 ס"מ
מחיר: 779 ₪ 

18.4x34.1Hx13.8 ס"מ
מחיר: 1‹106 ₪ 

9.7x23Hx10.7 ס"מ
מחיר: 371 ₪ 

60x7Hx14 ס"מ
מחיר: 388 ₪ 

60x7Hx14 ס"מ
מחיר: 152 ₪ 

20x14Hx13.2 ס"מ
מחיר: 893 ₪ 

21.4x24.3Hx13.2 ס"מ
מחיר:  421 ₪ 

12x29.6Hx10.7 ס"מ
מחיר: 1,332 ₪ 

29x39Hx22.6 ס"מ
מחיר: 3,105 ₪ 

34.1x44.1Hx22.6 ס"מ
מחיר: 3,709 ₪ 

4.4x40Hx14 ס"מ
מחיר: 665 ₪ 

 STRX680
מתקן נירוסטה לנייר 

כיסוי מושב אסלה
39.3x26.3Hx39.3 ס"מ

מחיר: 1,214 ₪ 
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 STRX619
סבונייה נירוסטה אופקית

לסבון נוזלי 1 ליטר

 STRX619E
סבונייה נירוסטה אופקית

לסבון נוזלי 1 ליטר
שקועה בקיר 

 STRX694
קולב כפול

 STRX680
מתקן נירוסטה לנייר 

כיסוי מושב אסלה

 SRTX605
פח נירוסטה תלוי 

34 ליטר

 STRX692
קולב יחיד למגבת/חלוק 

רחצה

 STRX625
סבונייה נירוסטה אלקטרונית 

לסבון נוזלי תלוייה

 STRX601
מתקן נירוסטה משולב סבונייה 

לסבון נוזלי ומתקן צץ-רץ 400 דפים

 STRX672E
מתקן נירוסטה לנייר 

טואלט כפול שקוע בקיר

 STRX672
מתקן נירוסטה לנייר

טואלט כפול

 STRX605E
פח נירוסטה תלוי 34 

ליטר שקוע בקיר 

 STRX602E
מתקן נירוסטה שקוע בקיר 

צץ-רץ משולב עם פח

 STRX210
מייבש ידיים נירוסטה

1500W

 STRX600
מתקן נירוסטה צץ-רץ

400 דפים

 STRX618
סבונייה נירוסטה אנכית 

לסבון נוזלי 1 ליטר

 STRX673E
מתקן נירוסטה לנייר טואלט

עם מכסה תלויה שקוע בקיר 

 STRX600E
מתקן נירוסטה צץ-רץ 
400 דפים שקוע בקיר 

 STRX637
מתקן נירוסטה לגליל נייר 

ניגוב ידיים

 STRX630
מתקן נירוסטה אלקטרוני 

לגליל נייר ניגוב ידיים

ST
R

ATO
S

12.9x15.3Hx15.3 ס"מ
מחיר: 388 ₪ 

6x1.8Hx6.9 ס"מ
מחיר: 139 ₪ 

27x52Hx30 ס"מ
מחיר: 1,839 ₪ 

20.25x86.2Hx32.7 ס"מ
מחיר: 3,342 ₪ 

13.4x30.5Hx30 ס"מ
מחיר: 1,267 ₪ 

14.7x63.2Hx32.7 ס"מ
מחיר: 2,343 ₪ 

39.3x26.3Hx39.3 ס"מ
מחיר: 1,214 ₪ 

6x3.8Hx1.8 ס"מ
מחיר: 146 ₪ 

20.3x116.2Hx32.8 ס"מ
מחיר: 4,267 ₪ 

22.7x38.5Hx29.4 ס"מ
מחיר: 4,140 ₪ 

23.4x38.5Hx30 ס"מ
מחיר: 4,083 ₪ 

13.4x30.5Hx39.6 ס"מ
מחיר: 1,721 ₪ 

14.2x33.1Hx18.3 ס"מ
מחיר: 1,518 ₪ 

14x30.3Hx15.6 ס"מ
מחיר: 1,174 ₪ 

20x30.5Hx30 ס"מ
מחיר: 3,802 ₪ 

13.4x30.4Hx10 ס"מ
מחיר: 1,003 ₪ 

15x15.4Hx18.6 ס"מ
מחיר: 1,330 ₪ 

15.9x18.1Hx21.1 ס"מ
מחיר: 1,790 ₪ 

12.6x30.3Hx12 ס"מ
מחיר: 1,661 ₪ 
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 STRX637
מתקן נירוסטה לגליל נייר 

ניגוב ידיים

 STRX601
מתקן נירוסטה משולב 

סבונייה לסבון נוזלי 
ומתקן צץ רץ 400 דפים

ST
R

AT
O

S

STRX687
מברשת אסלה

תלוייה

STRX624
מדף נירוסטה 60 ס"מ 

תלוי עם קצוות מעוגלים

STRX611E
פח היגייני 3.8 ליטר 
שקוע בקיר עם פח 

פנימי נשלף ומכסה סגור 

STRX607
פח נירוסטה תלוי 45 ליטר 

עם מתקן  אינטגרלי לשקיות

STRX608
מכסה נסגר לפח 

STRX607 נירוסטה

STRX220
מייבש ידיים 

1000W נירוסטה

STRX670
מתקן נירוסטה 

לנייר ג'מבו קוטר 
מקסימום 29.5 ס"מ

STRX611
פח היגייני 3.8 ליטר 
תלוי עם פח פנימי 
נשלף ומכסה סגור 

11x23Hx11 ס"מ
מחיר: 517 ₪ 

23.2x33.1Hx14.1 ס"מ
מחיר: 1,436 ₪ 

39.6x30.5Hx13.4 ס"מ
מחיר: 1,721 ₪ 

30.4x35.5Hx17 ס"מ
מחיר: 1,298 ₪ 

20.5x30.5Hx13.4 ס"מ
מחיר: 1,157 ₪ 

60x4.5Hx11 ס"מ
מחיר: 450 ₪ 

 29.4x38.5Hx22.7
מחיר: 4,140 ₪ 

 39.6x52.1Hx27
מחיר: 2,005 ₪ 

 39.6x18.3Hx22.9
מחיר: 1,974 ₪ 

 15.6x26.7Hx13
מחיר: 5,645 ₪ 
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 XINX600
מתקן נירוסטה 

צץ-רץ 400 דפים

 XINX630
מתקן נירוסטה אלקטרוני 

לגליל נייר ניגוב ידיים

 XINX210
מייבש ידיים נירוסטה

X
IN

O
X

 10.4x30Hx11.7
מחיר: 2,324 ₪ 

 12x30Hx11.7
מחיר: 2,567 ₪ 

 26.8x30Hx11.7
מחיר: 2,081 ₪ 

 34x38Hx22.5
מחיר: 4,965 ₪ 

 34x30Hx18
מחיר: 5,143 ₪ 

 XINX677
מתקן נירוסטה 

לנייר טואלט

 XINX672
מתקן נירוסטה לנייר 

טואלט כפול

 XINX687
מברשת אסלה תלוייה

 XINX605
פח נירוסטה תלוי 

7 ליטר

 XINX606
פח נירוסטה תלוי  

30 ליטר
 13.6x13.5Hx14
מחיר: 1,870 ₪ 

 13.6x22Hx16
מחיר: 2,271 ₪ 

11x30Hx11.7
מחיר: 1,174 ₪ 

 26.8x30Hx11.7
מחיר: 2,628 ₪ 

26.8x47Hx26.8
מחיר: 3,925 ₪ 

 XINX608
פח נירוסטה תלוי 

60 ליטר

 HBD191
מתקן נירוסטה לשקיות 

היגייניות

 XINXW601
עמדת החתלה

 34x67Hx34
מחיר: 5,529 ₪ 

9.2x15Hx2.2
מחיר: 369 ₪ 

80x39.5Hx72
מחיר: 11,850 ₪ 

 XINX617
סבוניה נירוסטה אנכית 
לקרם/קצף סבון 1 ליטר

 XINX616
סבוניה נירוסטה 

אנכית לקצף 650 מ"ל
10.4x30Hx11.7

מחיר: 2,324 ₪ 
10.4x30Hx11.7

מחיר: 2,246 ₪ 

 XINX617
סבוניה נירוסטה אנכית 
לקרם/קצף סבון 1 ליטר

 XINX625
סבוניה נירוסטה אלקטרונית 

לסבון נוזלי תלוייה
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בשנת 1973 עלו יצחק וברברה גרינברגר יחד עם בתם בת החודש, דיאנה, 
מברית המועצות. מיד עם הגעתו החל לעבוד במפעל "מרכבים" בבניית 

אוטובוסים.

בהנדסה  לשירות  התגייס  ויצחק  אלון  האמצעי  בנו  נולד   ,1975 בשנת 
קרבית בתפקיד חבלן ולאחר מכן חזר לעבוד במפעל מרכבים כאשר אחד 
משכניו שאל אם יוכל לעזור לו להפיץ אביזרי אמבטיה מפלסטיק בחברת 

אימפקס ויצחק שחיפש בזמנו כל עבודה נוספת שיכל לבצע הסכים.

והזריזה  המקצועית  בצורה  העבודה  את  ביצע  לו  האופיינית  במסירות 
זיהה את הפוטנציאל האדיר הטמון בבחור  ביותר, מנכ"ל אימפקס דאז 
אליו  יצאו  רק  בחברה  הסוכנים  כשיתר  ההפצה  מסיבוב  שחזר  הצעיר 

והציע לו עבודה קבועה ותשלום אחוזים על המכירות.

יצחק שיצר קשרים בזכות האופי הייחודי שלו עשה חיל בהפצה. לימים 
עבר לחברת היצרן של האביזרים שהפיץ, טליפלסט, שוב בזכות עבודה 
קשה, הקשרים שיצר והאהדה אליו בקרב החנויות והשכנים ביצע מספר 
עסקאות שהעלו אותו על דרך המלך ולאחר מספר שנים כשהכירו בינו 
לארץ  לייבא  מהראשונים  היה   INDA האיטלקי  המפעל  של  סוכן  לבין 
אביזרי אמבטיה עשויים מתכת שלא מחלידה והחל למכור אותם לחנויות 

הקמעונאיות המתמחות בתחום.

בחיל  שלו  הצבאי  השירות  את  וסיים  בינתיים  שבגר  אלון   1997 בשנת 
השריון התחיל את דרכו בחברה כמחסנאי, יותר מאוחר ביצע תפקידים 
נוספים של נהג, מתקין וסוכן בחנויות. כאשר פנו מפרויקט של בית אבות 
בין  INDA  שעד אז חולקה  בבקשה לקנות אביזרים איכותיים בכמויות, 

מספר חברות יבואניות בארץ כל אחת בתחומה החלה למכור בארץ 

לפרויקטים ולאחר שזיהה אלון את הפוטנציאל והוואקום שנוצר מפשיטת 
הרגל של אחת היבואניות החל להוביל את תחום הפרויקטים ושווק את 

המוצרים לפרויקטים רבים בארץ.

בן הזקונים, לחברה  רן,  2007 הצטרף  לאחר שירות קבע בצה"ל בשנת 
בתחילה כנהג ומאוחר יותר בתפקידים של מנהל משרד וסוכן לחנויות 

הקמעונאיות.

בשנת 2009 ובעקבות ההצלחה הרבה שלה כיבואנית פנו יצרנים נוספים 
בעלי שם עולמי לגרינברגר  ויחד עם הפוטנציאל הגלום בתחום הפרויקטים 
הוחלט על הרחבת סל המוצרים תוך התמקדות במותגים בלעדיים עם 
היום ממשיכים להרחיב  וגם  ושירות  איכות  איכותיים שנותנים  מוצרים 

את סל המוצרים.

כיום אנו פונים בגרינברגר ללקוחותינו באמצעות החנויות הקמעונאיות 
לרבות  המוסדי  בתחום  הפרויקטים  ארצית,  בפריסה  בתחום  המובילות 
תצוגה  באולם  המגובה  ליין  און  חנות  בישראל,  המלון  מבתי  כ-65% 
מדריכים  אנו  בו  ידע  מוקד  המהווה  הדרכה  מרכז  היבואן,  ואאוטלט 
מכירות  אנשי  דור ההמשך של אדריכלים, מעצבי הפנים,  עם  וחולקים 
והמקצועית  והידע שלנו על הדרך הטובה  ומקבלי ההחלטות מהניסיון 
שכולם  מנת  על  וללקוחותינו  ללקוחותיהם  איכותית  חוויה  לתת  ביותר 

יוכלו ליהנות מהמשפחה. 

הסיפור של גרינברגר בע"מ

שותפים, לקוחות וקולגות
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the french touch
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 63.2x51.75Hx55.8
מחיר: 1,199 ₪ 

 66.5x50Hx40
מחיר: 689 ₪ 

 67.5x70.5Hx52
מחיר: 713 ₪ 

 67.5x70.5Hx52
מחיר: 1,029 ₪ 

 26x53.1Hx34
מחיר: 5,000 ₪

 34.3x43Hx23.2
מחיר: 5,180 ₪

 23.2x28.5Hx19.4
מחיר: 2,520 ₪

 30x61.7Hx19.5
מחיר: 4,200 ₪

 22.5x25.5Hx22.5
מחיר: 430 ₪

 40x51Hx67.5
מחיר: 538 ₪ 

866303
מראה מגדילה דו-צדדית  

מגדילה 3X + מגדילה  

 866610
מראה מרובעת עם 

תאורת LED מרכזית 

 866655
מראה עגולה עם 

תאורת LED מרכזית 

 8661132
מראה מגדילה קוסמוס עם 
866914 תאורת LED  - זרוע עגולה  

קומקום 0.8 ליטר
 DUCHESSE

 34x28.5Hx18
מחיר: 1,446 ₪ 

 34x27Hx18
מחיר: 1,400 ₪ 

 24.5x30Hx24.5
מחיר: 734 ₪ 

 13x48.5Hx13
מחיר: 1,731 ₪

 30x105Hx30
מחיר: 1,750 ₪

 40.3x54.5Hx43.6
מחיר: 3,575 ₪

 24.5x31Hx4.5/30.5
מחיר: 1,230 ₪

 22.5x22.5Hx24
מחיר: 1,736 ₪ 

 12.7x19.4Hx20.8
מחיר: 508 ₪ 

 38x15Hx38
מחיר: 250 ₪

VELTIA
מייבש ידיים סילוני 

 811962
מייבש ידיים סילוני 

STELL'AIR לבן

 811791
מייבש ידיים סילוני 

EXP'AIR לבן

SUPAIR
מייבש ידיים סילוני 

500W לבן

 8661353
מיניבר 40 ליטר 

עם דלת אטומה - שחור

 899960
קופסת טישו 
בגימור שחור

 899546
פח 10 ליטר 
שחור/לחדר

 899881
פח שחור לחדר 

מחולק ל-3 )מיחזור(

 8991002
מאפרת נירוסטה 

תלויה 1.8 ליטר

 899616
מאפרת נירוסטה 

עמוד 3 ליטר

 866069
מתקן למזוודות 

בגימור כרום

 866196
מתקן למזוודות 

מעץ מהגוני עם בד שחור

 866276
מתקן למזוודות 

בגימור זהב עד 220 ק"ג

 866508
מתקן למזוודות 

בגימור זהב עם גב תמיכה  
עד 220 ק"ג

 866506
מתקן למזוודות 

בגימור כרום עם גב 
תמיכה עד 220 ק"ג

מופעל באמצעות סוללת ליתיום
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 CAPRI
מחמם מגבות 

תלוי

 EMPOLI
מחמם מגבות 

תלוי

FOCUS
מחמם מגבות 

תלוי
 10.5x117.7Hx60
מחיר: 5,402 ₪ 

7.6x77Hx50
מחיר: 4,741 ₪ 

 9.3x80Hx50
מחיר: 3,969 ₪ 

 VIC1CP
מחמם מגבות תלוי

 FL8050CPE
מחמם מגבות לחיבור להסקה

VLTR
75W-400W וסת חום

ON/OFF כולל מפסיק

 30x23.8Hx57.5
מחיר: 4,300 ₪ 

מחיר: 761 ₪ 

 9.3x77Hx50
מחיר: 1,764 ₪ 

 SIENA
מחמם מגבות תלוי

 VEN1CP
מחמם מגבות תלוי

 CVCS
כיסוי זווית למחמם מגבות 

)דגם מודרני(

 9.3x80Hx45
מחיר: 3,969 ₪ 

 11.5x14H
מחיר: 439 ₪ 

 12.5x57.5Hx57.5
מחיר: 4,190 ₪ 
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 HIDDEN
כיור סגור

 HIDDEN
כיור פתוח

bathroom concept



 SYSTEMA
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 SYSTEMA
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משפחה שבוחרים
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 SD123DR
סבונייה לסבון נוזלי 

תלוייה בגימור זהב/180 מ"ל

 SD0123
סבונייה לסבון נוזלי

תלוייה בגימור כרום/180 מ"ל

YR-8817
זרוע שני מישורים

60x60

YR-8823
ידית אחיזה 60 ס"מ

YR-8861
זרוע מתרוממת 

בגימור כרום מבריק או נירוסטה מוברש

מוצרי איכות מבית

 5.5x21.6Hx7.1
מחיר: 960 ₪ 

 7x23.9Hx8.6
מחיר: 1,690 ₪ 

 7x23.9Hx8.6
מחיר: 1300 ₪ 

 60x60Hx9
מחיר: 900 ₪ 

 7.9x26Hx80
מחיר: 1,138 ₪ 

 60x7.4Hx9
מחיר: 635 ₪ 

 5.5x21.6Hx7.1
מחיר: 1,240 ₪ 

SD0133DR
סבונייה לסבון נוזלי 

תלוייה בגימור זהב/350 מ"ל

 SD0133
סבונייה לסבון נוזלי 

תלוייה בגימור ניקל/350 מ"ל
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מוצרי איכות מבית

 4472
סבונייה לסבון נוזלי חצי ליטר 

בגימור אלומיניום מוברש
MR-K13HG

קולב לחיבור לזכוכית
MR-K300A

מוט לחיבור לזכוכית

 RL.MIR.GG081x081
מראה עגולה מסתובבת
MIRA קוטר 81 ס"מ דגם

 SL.SIR.GV100a080
מראה עם תאורת לד

ומפיג אדים

 SL.SIR.GV120a080
מראה עם תאורת לד

ומפיג אדים

 9988330
סבונייה רשת דו-קומתית 
ישרה לתלייה על מקלחון

 9988331
סבונייה רשת דו-קומתית 

מעוגלת לתלייה על מקלחון

 YR-015-LN
סבונייה רשת פינתית

 YR-GL-41116/41521/41127
סבונייה רשת מלבנית

 4481
סבונייה לסבון נוזלי 1 ליטר 

בגימור אלומיניום מוברש

 26/36/46x6Hx12.8
מחיר: 210/280/350 ₪ 

 22x6.5Hx14.7
מחיר: 168 ₪ 

 24x70Hx15
מחיר: 1,490 ₪ 

 24x70Hx21.5
מחיר: 1,490 ₪ 

 12x24Hx11.5
מחיר: 840 ₪ 

 3x3Hx5.3
מחיר: 98 ₪ 

LxLx7.25  לפי מידה
מחיר החל מ: 210 ₪ 

 81x81Hx7
מחיר: 6,900 ₪

 100x80Hx4
מחיר: 3,300 ₪

 120x80Hx4
מחיר: 3,500 ₪

 12x30Hx11.5
מחיר: 910 ₪ 
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מוצרי איכות מבית

 805.06.500
צץ רץ 

לנייר מגבות ידיים

 805.21.400
מחזיק נייר טואלט 

סגור ננעל

 805.06.100
סבוניה לסבון נוזלי 

600 מ"ל ננעל

 950.51.15090
מושב נשלף מתקפל

עם משענת למקלחת
בצבע לבן 

 950.51.15190
מושב נשלף מתקפל

עם משענת למקלחת
בצבע אפור פחם 

 950.51.02090
משענת למושב 

מתקפל למקלחת
בצבע לבן 

 950.51.21090
מושב מתקפל

למקלחת
בצבע לבן 

 30x36Hx13.5
מחיר: 2,830 ₪ 

 16.2x15.5Hx14.2
מחיר: 1,567 ₪ 

 9.5x27.5Hx10.5
מחיר: 2,300 ₪ 

 805.90.110
קולב יחיד

 800.01.10060
מראה מתכווננת 
עם מסגרת לבנה

 950.50.630XA
מאחז יד מתרומם 

נירוסטה
עד 100 ק"ג

 950.22.600RXA
מאחז יד 2 מישורים 

נירוסטה

 162.21.100XA
מחזיק נייר טואלט 

פתוח

 162.20.100XA
מברשת אסלה

 162.21.200XA
מחזיק נייר טואלט

פתוח כפול 
 3x6Hx6

מחיר: 295 ₪ 

 66.2x83.6Hx17.5
מחיר: 5,065 ₪ 

 13x18.1Hx85
מחיר: 5,180 ₪ 

 30x60Hx8.5
מחיר: 2,790 ₪ 

 13.7x11Hx1.5
מחיר: 645 ₪ 

 8.9x42.5Hx10.9
מחיר: 855 ₪ 

25x11Hx1.5
מחיר: 747 ₪ 

45x44.9Hx16.4/56.1
מחיר: 5,712 ₪ 

45x44.9Hx16.4/56.2
מחיר: 5,712 ₪ 

35x39Hx4.35
מחיר: 1,160 ₪ 

45x11Hx6.6/46.3
מחיר: 3,992 ₪ 

950.11.400  ללא חור לברז
950.11.401  עם חור לברז פרח

950.11.402   עם 3 חורים לברז מהמשטח
100x13Hx55 מחיר: 5,120 ₪ 

כיור נגיש תלוי עם 
חורי אחיזה אינטגרלים

*   ללא ברגים - ניתן לרכוש בנפרד עפ"י סוג הקיר
** קיים גם בגימורים

  *
 **

  
 **
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info@grinberger.co.il      www@grinberger.co.il      03-9336881     03-9332793     1380 התעשייה 4, ראש העין 4801792, ת.ד


