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ברוכים הבאים לקו החדש של מטבחים מעוצבים וחדשניים של
מטבח הינו העוגן של הבית ,אליו מתמזגים בהרמוניה כל החושים ,הטעמים הנפלאים ,הניחוחות מעוררי התיאבון ,הצלילים והגוונים.
ב-
מכירים בתפקידו המרכזי של המטבח כמוקד השיח בין בני המשפחה ,כמייצג ומשקף את סגנון החיים ,ההרגלים והלך 		
הרוח בבית לצד חשיבות המראה האסתטי שלו .מתוך כך פיתחנו שיטות ייצור חדשניות ויצירתיות על מנת להתאים את המטבח לצרכי
המשפחה בעידן הנוכחי.
שיטות אלו מבוססות על ייצור מראש של יחידות מודולריות בגדלים והרכבים שונים ,המותאמים לכל צורך או דרישה .באופן הזה ,אתם
מוזמנים לעצב לעצמכם את מטבח החלומות שלכם בקליק באתר החברה או באמצעות אחד המעצבים המוסמכים שלנו באחד
			
מאולמות התצוגה .נוסחת ייצור זו מקצרת משמעותית את זמני האספקה ולצד זה אתם חוסכים הרבה כסף ,כל זאת ללא
פגיעה בחומרי הגלם המשובחים שלנו  -החל מהארונות ועד לפרזול המשלים.
ב-

המטבח שלכם לא יתיישן לעולם ,נהפוך הוא :תוכלו לשדרג אותו בקליק ובמחיר אטרקטיבי ביותר.

הצוות שלנו ילווה אתכם בכל שלב ,בכל שאלה או תהייה ,כך שתהליך תכנון המטבח יהווה עבורכם הנאה  -מרגע ההזמנה ועד לאספקה.
מזמינים אתכם לטעום את המטבח הבא שלכם ולהרכיב לכם חלום בקליק.
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חזיתות וידיות מומלצות למטבח מודרני
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מטבחים מעוצבים
עם אחריות
לכל החיים
המטבח המעוצב שלכם מבית “ModulR
 ”Kitchensזו לא רק רכישה ,זו השקעה!
אנו מאמינים במוצרים איכותיים!
אנו גם מאמינים כי מוצרים איכותיים
צריכים לשרת אתכם לאורך כל חיי
המוצר ,התקופה הארוכה ביותר בקרב
יצרני

המטבחים

והריהוט

במדינת

ישראל .במילים פשוטות ,ההשקעה
שלכם מוגנת כל עוד המטבח בבעלותכם.
(בכפוף לתעודת אחריות)
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Modern

מודרני

Modern Kitchen

מטבח מודרני
האצילות מחייבת
מטבח מודרני הוא הברבור של המטבחים :יש לו מראה נקי,
טהור ואצילי ולרוב מאופיין בגוונים אחידים ורגועים,
כשהצבעים הבהירים הם הדומיננטיים.
זהו מטבח פונקציונלי וחומרי הגלם מחזקים תכונה זו .הארונות
מגיעים עם ידיות אינטגרליות ,החזיתות נבחרו בקפידה ליצירת
קווים מודרניים ועדכניים .שילובים של זכוכית ,מתכות (נירוסטה
ואלומיניום) ופרזולים בזויות ישירות ,תורמות למראה הנקי שלו.
העיצוב הוא מינימליסטי ,סימטרי ומטאלי.
ב  ModulRתקבלו היצע רחב של סגנונות מודרניים ,החל ממודרני
טהור ועד מודרני משולב באלמנטים כפריים.
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חזיתות וידיות מומלצות למטבח מודרני
פולימר פורטה
FD-PLM-0102

FD-PLM-0101

משי לבן אלפים

משי אפור בהיר

FD-PLM-0103

FD-PLM-0105

משי קשמיר

משי שנהב

פשתן לבן

FD-HPL-0403

אוקסיד כספית

FD-HPL-0402

פשתן אפור בהיר

FD-HPL-0404

גרניט פלדה

אקריל היי גלוס
FD-AKR-0101

FD-AKR-0102

FD-AKR-0103

FD-AKR-0104

לבן צחור

לבן מט

FD-HPL-0105

אפרפר

FD-HPL-0102

שנהב

FD-HPL-0107

אפור גרפיט

אורבן אבן

אורבן
FD-HPL-0401

מט חלק
FD-HPL-0101

מסגרת לויטרינה אלומיניום

שמנת

FD-HPL-0301

אורבן שמנת

FD-HPL-0303

חום אפרפר שיש

לבן

FDV-AL-QUBG

GL-AL-12

לבן מט

FDV-AL-QUNT

אלומיניום טבעי

שמנת מט

שחור מגורען

אפור בהיר

אפור כהה

טכנולוגיית ננו

סהרה

זכוכית

קליר שמנת

צבע אורבן בטון

HN-INT6080-W03 HN-INT6080-N00

HN-INT206-N00

FD-HPL-0304

HN-INT6080-B05 HN-INT6080-C11

HN-INT206-C11

HN-INT206-B05

צפחה אפורה

FD-AKR-0106

שמנת

אלומיניום טבעי

שמנת מט

לבן מט

שחור מט

ידית אינטגרלית 6080

CNC

HN-INT6080C-W03 HN-INT6080C-N00

אלומיניום טבעי

לבן מט

FD-AKR-0108

שחור

שמנת מט

שחור מט

אלומיניום טבעי

שמנת מט

FD-HPL-0501

FD-HPL-0502

FD-GLS-0101

HN-INT208-N00

אלומיניום טבעי

HN-INT208-C11

שמנת מט

ידית

FD-HPL-0503

FD-HPL-0504

FD-GLS-0103

FD-GLS-0104

אפור גרפיט

HN-INT208-W03

לבן מט

HN-INT208-B05

שחור מט

אינטגרלית L

קליר לבן

אלומיניום טבעי
HN-INTL-C11

משי משי לבן

HN-INTL-W03

לבן מט

קליר שמנת

שמנת מט

שחור

שחור מט

פורטה Top Glass

FD-GLS-0102

לבן שמיים

לבן מט

ידית אינטגרלית 208

HN-INTL-N00

סהרה

GL-AL-13

משי משי ברונזה

ידית אינטגרלית 206

HN-INT6080C-B05 HN-INT6080C-C11

FD-AKR-0107

שקוף

GL-AL-11

קליר לבן שלג

HN-INT206-W03

אקריל סופר מט
FD-AKR-0105

FDV-AL-QUCM FDV-AL-QUWM

GL-AL-10

ידית אינטגרלית 6080
FD-HPL-0302

זכוכית לויטרינה אלומיניום

משי משי שמנת

HN-INTL-B05

שחור מט
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Classic Kitchen

מטבח קלאסי
משתבח עם הזמן
מטבח קלאסי הוא הקונצנזוס של המטבחים .מעין סגנון נצחי ,שזורם
איתנו למשך תקופות ודורות .תמיד יש בו עניין ואפשר לומר שהוא
אף משתבח עם הזמן.
היופי שבו הוא בפרקטיות שבו ,לצד תחושת השלווה והרוגע הנובע
ממראהו ועל כן יכול לשרת אותנו למשך שנים רבות.
כשמו כן הוא ,באופי וביופי – פשוט קלאסי .החזיתות מאופיינות
במראה הקלאסי שלהן ומבחר הידיות האיכותיות הנלוות אליהן הוא
רחב.
פשוט עושה חשק לבשל!
ב  ModulRנשמח להציג בפניכם שלל עיצובים קלאסיים ,מנוסטלגיים
ועד משודרגים ,העומדים בסטנדרטים הגבוהים שניתן להציע כיום.
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חזיתות וידיות מומלצות למטבח קלאסי
פולימר פורטה
FD-PLM-0101

FD-PLM-0104

משי לבן אלפים

משי שמנת

FD-PLM-0105

FD-PLM-0108

משי קשמיר

לבן מט

ידית דגם  5005מידה  192מ"מ,
נירוסטה
מק''טYMN50053 :

ידית דגם  8516מידה  128מ״מ,
שחור מט
מק''טYMN8516K :

אפרפר

מגנוליה

אפור גרפיט

ידית דגם  8516מידה  128מ״מ,
פליז מוברש
מק''טYMN8516S :

ידית דגם  8516מידה  192מ״מ,
פליז מוברש
מק''טYMN8516U :

ידית דגם  8516מידה  256מ״מ,
פליז מוברש
מק''טYMN8516V :

ידית דגם  8516מידה  320מ״מ,
פליז מוברש
מק''טYMN8516W :

דית דגם  H3018מידה  128מ"מ,
נירוסטה
מק''טYMN50121 :

ידית דגם  H3018מידה  292מ"מ,
נירוסטה
מק''טYMN50125 :

אלון מבוקע טבעי

FD-HPL-0203

FD-HPL-0204

סאקורה חום בהיר

אקריל סופר מט

מסגרת לויטרינה אלומיניום

זכוכית לויטרינה אלומיניום

FD-AKR-0105

FD-AKR-0106

FDV-AL-QUCM FDV-AL-QUWM

GL-AL-10

FD-AKR-0107

FD-AKR-0108

FDV-AL-QUBG

GL-AL-12

לבן

סהרה

ידית דגם  H3018מידה  492מ"מ,
נירוסטה
מק''טYMN50129 :

FD-HPL-0202

אלון מבוקע מעושן

טיק

ידית דגם  8516מידה  192מ״מ,
לבן מט
מק''טYMN8516F :

ידית דגם  8516מידה  256מ״מ,
לבן מט
מק''טYMN8516G :

ידית דגם  8516מידה  320מ״מ,
לבן מט
מק''טYMN8516H :

ידית דגם  391מידה  242מ״מ
מוברש
מק''טYMN03914 :

ידית דגם  391מידה  292מ״מ
מוברש
מק''טYMN03915 :

ידית דגם  391מידה  342מ״מ
מוברש
מק''טYMN03916 :

ידית דגם  391מידה  392מ״מ
מוברש
מק''טYMN03917 :

FD-HPL-0107

מגע עץ
FD-HPL-0201

ידית דגם  8516מידה  192מ״מ,
שחור מט
מק''טYMN8516M :

ידית דגם  8516מידה  256מ״מ,
שחור מט
מק''טYMN8516N :

ידית דגם  8516מידה  320מ״מ,
שחור מט
מק''טYMN8516P :

ידית דגם  391מידה  96מ״מ
מוברש
מק''טYMN03910 :

ידית דגם  391מידה  128מ״מ
מוברש
מק''טYMN03911 :

ידית דגם  391מידה  160מ״מ
מוברש
מק''טYMN03912 :

ידית דגם  391מידה  192מ״מ מוברש
מק''טYMN03913 :

FD-HPL-0103
ידית דגם  8516מידה  128מ״מ,
לבן מט
מק''טYMN8516D :

FD-HPL-0105

ידית דגם  5005מידה  292מ"מ,
נירוסטה
מק''טYMN50055 :

ידית דגם  5005מידה  392מ"מ,
נירוסטה
מק''טYMN50057 :

ידית דגם  5005מידה  492מ"מ,
נירוסטה
מק''טYMN50059 :

ידית דגם  8516מידה  128מ״מ,
מט מוברש
מק''טYMN85161 :

ידית דגם  8516מידה  192מ״מ,
מט מוברש
מק''טYMN85163 :

ידית דגם  8516מידה  256מ״מ,
מט מוברש
מק''טYMN85164 :

ידית דגם  8516מידה  320מ״מ,
מט מוברש
מק''טYMN85165 :

משי כחול אינדיגו

מט חלק
FD-HPL-0101

ידיות

שמנת

שחור

לבן מט

FDV-AL-QUNT

אלומיניום טבעי

שמנת מט

שחור מגורען

שקוף

קליר שמנת

GL-AL-11

קליר לבן שלג

GL-AL-13

משי משי ברונזה
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Village Kitchen

מטבח כפרי
ניחוחות נוסטלגיים לצד חדשנות
מטבח כפרי הוא לא רק טרנדי ,הוא משרת אצלנו צורך :צורך
בחמימות ,ברומנטיות ,בניתוק מההמולה ,בשקט ובשלווה.
המטבח הכפרי מעלה בנו ריחות של תבשילים ,של קדירות ושל
חשק לבישולים.
כיום המטבח הכפרי משלב אלמנטים וטכנולוגיות חדשניות
המותאמות לשימוש צרכי המשפחה העכשווית.
הפרזול מתקדם ומותאם לעידן הנוכחי והחזיתות מעוטרות בחריטות
המעניקות למטבח מראה כפרי.
ב  ModulRתוכלו לקבל עיצובים מרהיבים ואיכותיים ,המשלבים
נוסטלגיה לצד חדשנות ,מה שיהפוך לכם את המטבח לייחודי וחוויתי.
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חזיתות וידיות מומלצות למטבח כפרי
אנגלי לייט
FD-PLM-0201

ויטרינה לפולימר
FD-PLM-0202

FD-PLM-0203

משי לבן אלפים

משי אפור בהיר

משי שנהב

FD-PLM-0205

FD-PLM-0206

FD-PLM-0207

משי קשמיר

משי כחול

משי ירוק עתיק

FD-PLM-0204

FD-PLM-0101

משי שמנת

FD-PLM-0208

משי כחול אינדיגו

FD-PLM-0301

FD-PLM-0105

FD-PLM-0106

FD-PLM-0107

משי כחול

משי ירוק עתיק

משי שמנת

FD-PLM-0108

משי כחול אינדיגו

זכוכית לויטרינה פולימר

FD-PLM-0302

FD-PLM-0303

משי לבן אלפים

משי אפור בהיר

משי שנהב

FD-PLM-0305

FD-PLM-0306

FD-PLM-0307

משי קשמיר

משי לבן אלפים

משי אפור בהיר

משי שנהב

משי קשמיר

מיקונוס

FD-PLM-0102

FD-PLM-0103

FD-PLM-0104

משי כחול

משי ירוק עתיק

FD-PLM-0304

משי שמנת

GL-PLM-00

GL-PLM-01

GL-PLM-02

GL-PLM-03

שקוף

FD-PLM-0308

רטרו סטפס

משי כחול אינדיגו

פולקלור חצי שקוף

קטיפה ארט יערה

גאודה

FD-PLM-0401

FD-PLM-0402

FD-PLM-0403

משי לבן אלפים

משי אפור בהיר

משי שנהב

FD-PLM-0405

FD-PLM-0406

FD-PLM-0407

משי קשמיר

משי כחול

משי ירוק עתיק

FD-PLM-0404

משי שמנת

כפתור דגם  2025קוטר  30מ"מ,
פליז רומא
מק''טYUG20252 :

כפתור  2025קוטר  30מ״מ,
פליז פירנצה
מק''טYUG20256 :

כפתור דגם WPO780
רוז גולד
מק''טYUG07802 :

ידית דגם  139מידה 128מ"מ
פליז עתיק
מק''טYTG01394 :

ידית דגם  139מידה  96מ"מ,
פליז עתיק
מק''טYTG01392 :

ידית  96, 5031מ"מ,
פליז רומא
מק''טYTG5031C :

ידית דגם  5031מידה  96מ"מ,
פליז עתיק
מק''טYTG50310 :

ידית דגם  96 ,5031מ"מ,
רוז גולד
מק''טYTG5031R :

ידית דגם  2588מידה  96מ"מ,
מושחר
מק''טYTN25880 :

ידית דגם  128 8556מ"מ ,פליז
עתיק +פורצלן
מק''טYPN85562 :

FD-PLM-0408

משי כחול אינדיגו

סלוניקי
FD-PLM-0501

FD-PLM-0502

FD-PLM-0503

משי לבן אלפים

משי אפור בהיר

משי שנהב

FD-PLM-0505

FD-PLM-0506

FD-PLM-0507

משי קשמיר

משי כחול

משי ירוק עתיק

FD-PLM-0504

משי שמנת

FD-PLM-0508

משי כחול אינדיגו

ידית דגם  128, 139מ"מ,
רוז גולד
מק''טYTG0139S :

ידית דגם  ,WMN780מ"מ ,128
רוז גולד
מק''טYTG07808 :

ידית דגם  ,WMN780מ"מ ,160
רוז גולד
מק''טYTG0780A :

ידית דג ידית  139מידה 128מ"מ,
מושחר
מק''טYTG0139A :

כפתור דגם ,8256
פליז שמנת
מק''טYPN82560 :

ידית דגם  5005מידה  292מ"מ,
נירוסטה
מק''טYTG06192 :

כפתור דגם  2025קוטר  30מ"מ,
רוז גולד
מק''טYUG2025M :

ידית דגם  128 8556מ"מ
פליז עתיק  +פורצלן
מק''טYPN85562 :

ידית  139מידה  96מ"מ,
מושחר
מק''טYTG01398 :

ידית דגם  619מידה  128מ"מ,
כסף עתיק
מק''טYTG06192 :
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HiTech Kitchen

מטבח הייטק
העתיד כבר כאן

מטבח הייטקי הוא אמנות של ממש .מלבד מראהו היוקרתי ונוחות
השימוש בו ,הוא גם מתוחכם וחכם .אתם פותחים דלת של ארון
מעוצב ,אבל מסתבר שזו הדלת של המקרר.
המטבח ההייטקי הוא אולטרה מודרני ומאובזר בחידושים טכנולוגיים
המתקדמים בשוק .העיצוב מאופיין בקווים נקיים והחזיתות נטולות
ידיות .את הידיות מחליף מנגנון  Tip - Onהנפתח בשיטת & Push
( Openלחיצה ופתיחה) .החזיתות מגיעות במרקמים שונים ובציפויים
שונים ,כגון :דמוי בטון ,מתכת ,זכוכית ועוד.
זה הקץ לחריקת דלתות וניקוי הידיות .הכול כל כך שקט ונקי במטבח
ההייטקי.
ב  ModulRהמטבח ההייטקי יספק לכם נוחות ,נגישות ,פרקטיות,
אסתטיות והרבה שקט .לכם נותר רק ליהנות מהשהייה בו.
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חזיתות מומלצות למטבח הייטק
מגע עץ

זכוכית פורטה Top Glass

FD-HPL-0201

FD-HPL-0202

FD-HPL-0203

FD-HPL-0204

אלון מבוקע טבעי אלון מבוקע מעושן

טיק

סאקורה חום בהיר

אורבן אבן
FD-HPL-0301

אורבן שמנת

FD-HPL-0303

חום אפרפר שיש

פשתן לבן

FD-HPL-0403

אוקסיד כספית

FD-HPL-0302

צבע אורבן בטון

FD-HPL-0304

צפחה אפורה

GL-AL-10

שקוף

GL-AL-12

קליר שמנת

GL-AL-11

קליר לבן שלג

GL-AL-13

משי משי ברונזה

מסגרת לויטרינה אלומיניום

FD-HPL-0501

FD-HPL-0502

FDV-AL-QUCM FDV-AL-QUWM

FD-HPL-0503

FD-HPL-0504

FDV-AL-QUBG

לבן שמיים

אפור גרפיט

סהרה

שחור

FD-PLM-0101

FD-PLM-0102

לבן מט

FDV-AL-QUNT

אלומיניום טבעי

שמנת מט

שחור מגורען

אקריל היי גלוס

פשתן אפור בהיר

משי לבן אלפים

משי אפור בהיר

FD-GLS-0101

קליר לבן

FD-GLS-0102

FD-HPL-0404

FD-PLM-0103

FD-PLM-0105

FD-GLS-0103

FD-GLS-0104

FD-HPL-0402

גרניט פלדה

FD-AKR-0105

FD-AKR-0106

FD-AKR-0107

FD-AKR-0108

סהרה

משי משי לבן

משי משי שמנת

פולימר פורטה

אקריל סופר מט

לבן

FD-GLS-0103

FD-GLS-0104

קליר לבן

קליר שמנת

טכנולוגיית ננו

אורבן
FD-HPL-0401

FD-GLS-0101

FD-GLS-0102

זכוכית לויטרינה אלומיניום

שמנת

שחור

משי שנהב

משי קשמיר

מט חלק
FD-HPL-0101

לבן מט

FD-HPL-0105

אפרפר

משי משי לבן

קליר שמנת

משי משי שמנת

אקריל סופר מט
FD-HPL-0102

שנהב

FD-HPL-0107

אפור גרפיט

FD-AKR-0105

לבן

FD-AKR-0107

סהרה

FD-AKR-0106

שמנת

FD-AKR-0108

שחור
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ארונות תחתיים
ארון תחתון עם דלת ומדף

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
מדף אחד

 30ס"מ
 40ס"מ
 45ס"מ
 50ס"מ
 60ס"מ

BC-1DSH-30
BC-1DSH-40
BC-1DSH-45
BC-1DSH-50
BC-1DSH-60

ארון תחתון עם  2דלתות
ומגירה

מגירה אחת 15x55
מדף אחד

 60ס"מ
 80ס"מ
 90ס"מ

BC-2DDR-60
BC-2DDR-80
BC-2DDR-90

ארון תחתון עם  3מגירות
15,30,30

 2מגירות  30x55ס"מ
מגירה אחת 15x55

 50ס"מ
 60ס"מ
 80ס"מ
 90ס"מ
 100ס"מ
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BC-3DR1-50
BC-3DR1-60
BC-3DR1-80
BC-3DR1-90
BC-3DR1-100

Base Cabinet
ארון תחתון עם  2דלתות

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
מדף אחד

 60ס"מ
 80ס"מ
 90ס"מ

BC-2DSH-60
BC-2DSH-80
BC-2DSH-90

ארון תחתון עם  2מגירות
37 ,37

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
 2מגירות 37,5x55
 50ס"מ
 60ס"מ
 80ס"מ
 90ס"מ
 100ס"מ

BC-2DR1-50
BC-2DR1-60
BC-2DR1-80
BC-2DR1-90
BC-2DR1-100

ארון תחתון עם  3מגירות
25,25,25

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
 3מגירות 25x55

 50ס"מ
 60ס"מ
 80ס"מ
 90ס"מ
 100ס"מ

BC-3DR2-50
BC-3DR2-60
BC-3DR2-80
BC-3DR2-90
BC-3DR2-100

ארון תחתון עם דלת ומגירה

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
מגירה אחת 55x15
מדף אחד

 30ס"מ
 40ס"מ
 45ס"מ
 50ס"מ
 60ס"מ

BC1-1DDR-30
BC1-1DDR-40
BC1-1DDR-45
BC1-1DDR-50
BC1-1DDR-60

ארון תחתון עם  2מגירות
ומגירה פנימית

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
 2מגירות 55x37.5
מגירה פנימית אחת עומק 55

 50ס"מ
 60ס"מ
 80ס"מ
 90ס"מ
 100ס"מ

BC1-2DR2-50
BC1-2DR2-60
BC1-2DR2-80
BC1-2DR2-90
BC1-2DR2-100

ארון תחתון עם  3מגירות
ומגירה פנימית

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
 3מגירות 55x25
מגירה פנימית אחת עומק 55
 50ס"מ
 60ס"מ
 80ס"מ
 90ס"מ
 100ס"מ

BC1-3DR3-50
BC1-3DR3-60
BC1-3DR3-80
BC1-3DR3-90
BC1-3DR3-100

ארונות תחתיים
ארון  2או  3מגירות לבקבוקים
ותבלינים  -עם חזית דמי 75

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ

ארון  2או  3מגירות לבקבוקים
ותבלינים  -עם חזית דמי 15,60

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ

 30ס"מ
 40ס"מ
 45ס"מ

BC1-B21-30
BC1-B21-40
BC1-B21-45

 2מגירות

 30ס"מ
 40ס"מ
 45ס"מ

BC1-B22-30
BC1-B22-40
BC1-B22-45

 2מגירות

 30ס"מ
 40ס"מ
 45ס"מ

BC1-B31-30
BC1-B31-40
BC1-B31-50

 3מגירות

 30ס"מ
 40ס"מ
 45ס"מ

BC1-B32-30
BC1-B32-40
BC1-B32-45

 3מגירות

ארון  2או  3מגירות לבקבוקים
ותבלינים  -עם חזית דמי 15,30,30

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ

ארון  2או  3מגירות לבקבוקים
ותבלינים  -עם חזית דמי 37,37

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ

 30ס"מ
 40ס"מ
 45ס"מ

BC1-B23-30
BC1-B23-40
BC1-B23-45

 2מגירות

 30ס"מ
 40ס"מ
 45ס"מ

BC1-B33-30
BC1-B33-40
BC1-B33-45

 3מגירות

 30ס"מ
 40ס"מ
 45ס"מ

BC1-B25-30
BC1-B25-40
BC1-B25-45

 2מגירות

 30ס"מ
 40ס"מ
 45ס"מ

BC1-B35-30
BC1-B35-40
BC1-B35-45

 3מגירות

ארון  2או  3מגירות לבקבוקים
ותבלינים  -עם חזית דמי 25,25,25
גובה  75ס"מ-עומק  57ס"מ
 30ס"מ
 40ס"מ
 45ס"מ

BC1-B24-30
BC1-B24-40
BC1-B24-50

 2מגירות

 30ס"מ
 40ס"מ
 45ס"מ

BC1-B34-30
BC1-B34-40
BC1-B34-50

 3מגירות
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ארונות תחתיים
ארון תחתון לכיור  -עם
דלת  75ס״מ

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
 50ס"מ
 60ס"מ

BC1-S11-50
BC1-S11-60

ארון תחתון לכיור עם
 2דלתות וחזית דמי  15ס״מ

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
 60ס"מ
 80ס"מ
 90ס"מ
 100ס"מ

BC1-S22-60
BC1-S22-80
BC1-S22-90
BC1-S22-100

ארון תחתון לכיור
עם דלת 25,25,25

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
 50ס"מ
 60ס"מ
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BC1-S14-50
BC1-S14-60

Base Cabinet
ארון תחתון לכיור  -עם 2
דלתות  75ס״מ

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
 60ס"מ
 80ס"מ
 90ס"מ
 100ס"מ

BC1-S21-60
BC1-S21-80
BC1-S21-90
BC1-S21-100

ארון תחתון לכיור
עם דלת 15,30,30

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
 50ס"מ
 60ס"מ

BC1-S13-50
BC1-S13-60

ארון תחתון לכיור
עם  2דלתות 25,25,25

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ

 60ס"מ
 80ס"מ
 90ס"מ
 100ס"מ

BC1-S24-60
BC1-S24-80
BC1-S24-90
BC1-S24-100

ארון תחתון לכיור עם דלת
 60וחזית דמי ,15

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
 50ס"מ
 60ס"מ

BC1-S12-50
BC1-S12-60

ארון תחתון לכיור עם  2דלתות
15,30,30

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
 60ס"מ
 80ס"מ
 90ס"מ
 100ס"מ

BC1-S23-60
BC1-S23-80
BC1-S23-90
BC1-S23-100

ארון תחתון לכיור
עם דלת 37,37

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ

 50ס"מ
 60ס"מ

BC1-S15-50
BC1-S15-60

ארונות תחתיים

ארון תחתון לתנור בילדאין עם מגירה

ארון תחתון עם  4מגירות

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
מגירה אחת 55x30
 3מגירות 55x15
 40ס"מ
 50ס"מ

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ

 60ס"מ

BC1-4DR1-40
BC1-4DR1-50

ארון תריס

ארון תריס

גובה  133ס"מ
עומק  57ס"מ
 2מדפים

גובה  133ס"מ
עומק  30ס"מ
 2מדפים

HC1-RL57-65

HC1-RL30-60

 65ס"מ

 60ס"מ

ארון תחתון לכיור
עם  2דלתות 37,37

BC1-OV-60

ארון תחתון פינתי עם מתקן נשלף

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ

רוחב  110ס"מ  -דלת  45ס״מ
רוחב  115ס״מ  -דלת  50ס״מ

BC1-C1M1-110
BC1-C1M1-115

ארון תחתון פינתי עם מדף

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
 60ס"מ
 80ס"מ
 90ס"מ
 100ס"מ

BC1-S25-60
BC1-S25-80
BC1-S25-90
BC1-S25-100

רוחב  105ס"מ  -דלת  40ס״מ
רוחב  110ס"מ  -דלת  45ס״מ
רוחב  115ס״מ  -דלת  50ס״מ

BC1-C1SH-105
BC1-C1SH-110
BC1-C1SH-115
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ארונות עליונים
ארון עליון עם דלת

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ

 30ס"מ
 40ס"מ
 45ס"מ
 50ס"מ
 60ס"מ

WC1-1D75-30
WC1-1D75-40
WC1-1D75-45
WC1-1D75-50
WC1-1D75-60

Base Cabinet
ארון עליון עם  2דלתות

ארון עליון ג 75 .עם קלפה HF

 60ס"מ WC1-2D75-60
 80ס"מ WC1-2D75-80
 90ס"מ WC1-2D75-90
 100ס"מ WC1-2D75-100

 60ס"מ WC1-HF75-60
 80ס"מ WC1-HF75-80
 90ס"מ WC1-HF75-90
 100ס"מ WC1-HF75-100
 120ס"מ WC1-HF75-120

גובה  75ס"מ  -עומק  30ס"מ

גובה  75ס"מ  -עומק  30ס"מ

* אופציה לוויטרינה

ארון עליון למתקן ייבוש
כלים עם דלת

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
 60ס"מ

WC1-1D75Y1-60

ארון עליון למתקן ייבוש
כלים ,עם  2דלתות

גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ
 60ס"מ
 80ס"מ
 90ס"מ

WC1-2D75Y1-60
WC1-2D75Y1-80
WC1-2D75Y1-90

ארון עליון למתקן ייבוש
כלים עם קלפה HF
גובה  75ס"מ  -עומק  57ס"מ

 60ס"מ
 80ס"מ
 90ס"מ

WC1-HF75Y1-60
WC1-HF75Y1-80
WC1-HF75Y1-90
* אופציה לוויטרינה

ארון עליון פינתי עם דלת

ארון עליון עם קלפה HK / HKS

רוחב  65ס"מ
דלת  30ס"מ

 60ס"מ WC1-HK47-60
 80ס"מ WC1-HK47-80
 120ס"מ WC1-HK47-120
 140ס"מ WC1-HK47-140
 160ס"מ WC1-HK47-160

גובה  75ס"מ  -עומק  30ס"מ

WC1-C-65
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גובה  47ס"מ  -עומק  30ס"מ

* אופציה לוויטרינה

ארון עליון עם קלפה HK

גובה  37ס"מ  -עומק  30ס"מ

 60ס"מ WC1-HK37-60
 80ס"מ WC1-HK37-80
 90ס"מ WC1-HK37-90
 120ס"מ WC1-HK37-120
 140ס"מ WC1-HK37-140
 160ס"מ WC1-HK37-160
* אופציה לוויטרינה
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ארונות גבוהים

High Cabinets

ארונות גבוהים עבור תנור בילד-אין בגובה  75ס״מ

ארון בילד-אין

גובה  ,210רוחב  60עומק 57

ארון בילד-אין

ג/ת  75עם  2מגירות
ודלת

ג/ת  75עם  2מגירות,
מיקרו ודלת

ג/ת  75עם  2מגירות,
מיקרו וקלפה

ג/ת 75
עם מדפים

דלת  75ס"מ
תנור בילד-אין
מגירה עם חזית 75
מגירה פנימית

דלת  37.5ס"מ
קלפה  37.5ס"מ
תנור בילד-אין
דלת 75

קלפה  37.5ס"מ
קלפה  37.5ס"מ
תנור בילד-אין
דלת 75

דלת  75ס"מ
תנור בילד-אין
דלת  75ס"מ

HC1-B75DR1-60

HC1-B75DR2-60

HC1-B75DR3-60

HC1-B75SH1-60

תנור ומדפים

תנור ומדפים

מזווים מומלצים בשילוב עם ארונות בילד-אין בגובה  75ס״מ

ארון מזווה
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ארון בילד-אין

ארון בילד-אין

תנור ומדפים

תנור ומדפים

גובה  ,210עומק 57

ארון מזווה

* תנור בילד-אין להמחשה בלבד

עם  5מגירות
וקלפה

עם  5מגירות
ו 2-דלתות

ארון מזווה 75

עם  2מגירות
ו 3-דלתות

ארון מזווה 75

דלת  37.5ס"מ
דלת  172.5ס"מ

דלת  37.5ס"מ
דלת  172.5ס"מ

דלת  75ס"מ
דלת  60ס"מ
מגירה עם חזית  75ס"מ
ומגירה פנימית

דלת  75ס"מ
דלת  60ס"מ
דלת  75ס"מ

HC1-P5DR2-60
HC1-P5DR2-50
HC1-P5DR2-40

HC1-P5DR1-60
HC1-P5DR1-50
HC1-P5DR1-40

HC1-P75DR1-60
HC1-P75DR1-50
HC1-P75DR1-40

HC1-P75SH1-60
HC1-P75SH1-50
HC1-P75SH1-40

 60ס"מ
 50ס"מ
 40ס"מ

 60ס"מ
 50ס"מ
 40ס"מ

 60ס"מ
 50ס"מ
 40ס"מ

 60ס"מ
 50ס"מ
 40ס"מ

עם מדפים
ו 3-דלתות

ארונות גבוהים
ארונות גבוהים עבור תנור בילד-אין בגובה  60ס״מ

ארון בילד-אין

גובה  ,210רוחב  60עומק 57

ארון בילד-אין

ארון בילד-אין

ארון בילד-אין

ארון בילד-אין

ג/ת  60עם  2מגירות,
מיקרו ודלת

ג/ת  60עם  2מגירות,
מיקרו וקלפה

ג/ת  60עם  2מגירות ,30
מיקרו ודלת,

ג/ת  60עם  2מגירות ,30
מיקרו וקלפה

ג/ת  60עם מדפים
ומיקרו

דלת גובה  37.5ס"מ
קלפה  HLגובה  52ס"מ
עם מדפים ומיקרו
מגירה עם חזית 60
מגירה פנימית

קלפה  HK-Sגובה  37.5ס"מ
קלפה  HLגובה  52.5ס"מ
עם מדפים ומיקרו
מגירה עם חזית 60
מגירה פנימית

דלת גובה  37.5ס"מ
קלפה  HLגובה  52ס"מ
עם מדפים ומיקרו
 2מגירות 55x30

קלפה  HK-Sגובה  37.5ס"מ
קלפה  HLגובה  52.5ס"מ
עם מדפים ומיקרו
 2מגירות 55x30

דלת גובה  37.5ס"מ
קלפה  HLגובה  52ס"מ
עם מדפים ומיקרו

HC1-B60DR4-60

HC1-B60SH1-60

תנור ומדפים

HC1-B60DR1-60

תנור ומדפים

HC1-B60DR2-60

מזווים מומלצים בשילוב עם ארונות בילד-אין בגובה  60ס״מ

תנור ומדפים

HC1-B60DR3-60

תנור ומדפים

תנור ומדפים

* תנור בילד-אין להמחשה בלבד

גובה  ,210עומק 57

ארון מזווה  60עם
 2מגירות  30ו2-
דלתות

ארון מזווה 60

ארון מזווה

עם  5מגירות
ודלת

ארון מזווה

עם  2מגירות
ודלת

דלת גובה  37.5ס"מ
דלת  112.5ס"מ
 2מגירות 55x30

דלת גובה  37.5ס"מ
דלת  112.5ס"מ
מגירה עם חזית  60ס"מ
מגירה פנימית

דלת גובה  37.5ס"מ
דלת  172ס"מ

דלת 210
 5מגירות פנימית

דלת 210
 2מגירות פנימיות

HC1-P60DR2-60
HC1-P60DR2-50
HC1-P60DR2-40

HC1-P60DR1-60
HC1-P60DR1-50
HC1-P60DR1-40

HC1-PSH1-60
HC1-PSH1-50
HC1-PSH1-40

HC1-P5DR3-60
HC1-P5DR3-50
HC1-P5DR3-40

HC1-P2DR1-60
HC1-P2DR1-50
HC1-P2DR1-40

 60ס"מ
 50ס"מ
 40ס"מ

 60ס"מ
 50ס"מ
 40ס"מ

 60ס"מ
 50ס"מ
 40ס"מ

 60ס"מ
 50ס"מ
 40ס"מ

עם  2מגירות
ו 2-דלתות

 60ס"מ
 50ס"מ
 40ס"מ

עם מדפים
ו 2-דלתות

ארון מזווה
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ארונות גבוהים
גובה  ,172רוחב  60עומק 57

ארונות בילד-אין קצרים

ארון בילד-אין

ארון בילד-אין

ארון בילד-אין

ג/ת  60קצר עם  2מגירות  30ודלת

ג/ת  60קצר עם  2מגירות  30ומיקרו

ג/ת  60קצר עם מדפים

דלת  52.5ס"מ
תנור בילד-אין
 2מגירות 55x30

קלפה  HLגובה  52.5ס"מ
תנור בילד-אין
 2מגירות 55x30

דלת  52.5ס"מ
תנור בילד-אין
דלת  60ס"מ

HC1-BS60DR1-60

HC1-BS60DR2-60

HC1-BS60SH1-60

תנור ומדפים

מזווים מומלצים בשילוב עם ארונות בילד-אין קצרים

תנור ומדפים

גובה  ,172רוחב  60עומק 57

ארון מזווה קצר

ארון מזווה קצר

תנור ומדפים

* תנור בילד-אין להמחשה בלבד

ארון מזווה קצר

עם  5מגירות ודלת

קצר עם  2מגירות  30ודלת

עם מדפים ודלת

דלת  172ס"מ
 5מגירות

דלת  112.5ס"מ
 2מגירות 55x30

דלת  172ס"מ
 5מדפים

 60ס"מ
 50ס"מ
 40ס"מ
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High Cabinets

HC1-PS5DR1-60
HC1-PS5DR1-50
HC1-PS5DR1-40

 60ס"מ
 50ס"מ
 40ס"מ

HC1-PS60DR1-60
HC1-PS60DR1-50
HC1-PS60DR1-40

 60ס"מ
 50ס"מ
 40ס"מ
 30ס"מ

HC1-PSSH1-60
HC1-PSSH1-50
HC1-PSSH1-40
HC1-PSSH1-30

ארונות גבוהים
גובה  ,210רוחב  60עומק 57

ארונות גבוהים עבור תנור בילד-אין כפול

ארון בילד-אין

ארון בילד-אין

ארון בילד-אין

ארון בילד-אין

ג/ת  15לתנור כפול
עם מגירה  15ומיקרו

ג/ת  30לתנור כפול
עם מגירה  30ודלת

ג/ת  30לתנור וחצי
עם מגירה  30ומיקרו

ג/ת  60לתנור וחצי
עם  2מגירות  30ודלת

קלפה  HK-Sגובה 37.5
קלפה  HLגובה 52.5
תנור כפול
מגירה 55x15

דלת 60
תנור כפול
מגירה 55x30

קלפה  HK-Sגובה 37.5
קלפה  HLגובה 52.5
תנור בילד-אין
מגירה 55x30

דלת 60
תנור וחצי 90
מגירה עם חזית 60
 2מגירות 55x30

דלת  60ס"מ
תנור בילד-אין
מיקרו  38.8ס״מ
מגירה עם חזית 60
מגירה פנימית

HC1-2B15DR1-60

HC1-2B30DR2-60

HC1-2B30DR1-60

HC1-2B60DR1-60

HC1-2B60DRMI-60

תנור ומדפים

תנור ומדפים

תנור ומדפים

תנור ומדפים

גובה  ,75רוחב  60עומק 32

ארון עליון
מעל למקרר
עם קלפה HK

ארון עליון
מעל למקרר
עם  2דלתות

WC-HK37FR-80
WC-HK37FR-90
WC-HK37FR-95
WC-HK37FR-100
WC-HK37FR-110
WC-HK37FR-120

WC1-D37FR-95
WC1-D37FR-100
WC1-D37FR-120

גובה  37ס"מ
עומק  57ס"מ

 80ס"מ
 90ס"מ
 95ס"מ
 100ס"מ
 110ס"מ
 120ס"מ

ארון בילד-אין

ג/ת  60עם  2מגירות
ומיקרו בנוי

גובה  37ס"מ
עומק  57ס"מ

תנור ומדפים

* תנור בילד-אין להמחשה בלבד

ארון עליון פתוח
 Sabiaלבקבוקים

ארון עליון פתוח עם
מדף Sabia

ארון עליון פתוח
 Sabiaעם מדף

גובה  75ס"מ
רוחב  15ס"מ

גובה  75ס"מ
רוחב  35ס"מ

גובה  75ס"מ
רוחב  60ס"מ

OU-B75S1-15

WOU-1SH75S1-35

WOU-1SH75S1-60

ארון עליון פתוח
Sabia

ארון עליון פתוח
עם  2מדפים Sabia

ארון עליון פתוח
 Sabiaעם  2מדפים

גובה  37ס"מ
רוחב  60ס"מ

גובה  75ס"מ
רוחב  35ס"מ

גובה  75ס"מ
רוחב  60ס"מ

WOU-37S1-60

WOU-2SH75S1-35

WOU-2SH75S1-60
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דלתות

חזיתות
פורמייקה מט חלק

פורטה חלק
ציפוי פולימר המעניק
מראה אחיד וחזק ומקנה
למטבח מראה ייחודי.
מתאים לרוב סגנונות
העיצוב ומשתלב נהדר עם
חומרים אחרים.

לוח מט חלק ונעים בצבעים
עדינים ,מתאים למטבחים
פתוחים וליצירת אווירה
חמימה נעימה ושקטה.

FD-PLM-0201

משי לבן אלפים

FD-PLM-0205

משי קשמיר

FD-PLM-0202

FD-PLM-0203

FD-PLM-0206

FD-PLM-0207

משי אפור בהיר משי שנהב

משי כחול

משי שמנת

לבן מט

FD-PLM-0208

FD-HPL-0105

משי כחול אינדיגו

אפרפר

שנהב

FD-HPL-0106

ירוק עמוק

אורבן אבן

מגע עץ
עץ מלא שלעולם לא יצא
מהאופנה .מראה העץ
משרה אווירה חמה ביתית
ונינוחה ,החזית מפורמייקה
ברמה גבוהה במיוחד עם
טקסטורה בטכנולגיית לייזר
מתקדמת המחקה מרקם
עץ טבעי.

FD-PL-0201

FD-PL-0202

FD-PL-0203

FD-PL-0204

חזיתות פורמייקה דמויות
אבן ובטון ,המעניקות
מראה מודרני ומרשים,
במרקמים אורבניים ולא
שגרתיים המשרה אווירה
חדשנית ומתקדמת.

אלון מבוקע טבעי אלון מבוקע מעושן

טיק

FD-PL-0301

FD-PL-0302

FD-PL-0303

FD-PL-0304

אורבן שמנת

צבע אורבן בטון

חום אפרפר שיש צפחה אפורה

סאקורה חום בהיר

אקריל היי גלוס

אורבן
חזיתות פורמייקה דמויות
אבן ובטון ,המעניקות
מראה מודרני ומרשים,
במרקמים אורבניים ולא
שגרתיים המשרה אווירה
חדשנית ומתקדמת.

לוח אקרילי חלק מבריק
המודבק על  MDFמעניק
למטבח מראה עשיר
ומרשים ,פרקטי וקל לניקוי.

FD-PL-0401

פשתן לבן

FD-PL-0403
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משי ירוק עתיק

FD-PLM-0204

FD-HPL-0101

FD-HPL-0102

אוקסיד כספית

FD-PL-0402

פשתן אפור בהיר

FD-PL-0404

גרניט פלדה

FD-AKR-0101

לבן צחור

FD-AKR-0103

אפור בהיר

FD-AKR-0102

שמנת

FD-AKR-0104

אפור כהה

FD-HPL-0103

מגנוליה

FD-HPL-0107

אפור גרפיט

FD-HPL-0104

כחול קרח

FD-HPL-0108

שחור מט

מגוון חזיתות לבחירה
אקריל סופר מט

אולטרא מט נאנו

לוח אקרילי המודבק על
 MDFבמראה מט ,מתאים
לחללים גדולים וליצירת
אווירה חמה וביתית,
עמיד בפני טביעות אצבע
ושריטות.

FD-AKR-0107

FD-AKR-0105

FD-AKR-0108

FD-AKR-0106

סהרה

שחור

צבעים חלקים ועדינים
בגימור מט משי ,שטח
פנים חלק וקטיפתי למגע,
עמיד במיוחד בפני שרי־
טות וטביעת אצבע.

לבן

זכוכית פורטה גלאס

FD-HPL-0501

FD-HPL-0502

FD-HPL-0503

FD-HPL-0504

לבן שמיים

אפור גרפיט

שמנת

אנגלי לייט

חזיתות זכוכית מחוסמת
המעניקות למטבח מראה
יוקרתי במיוחד .דגם
"קליר" מתאים למטבחים
מודרניים ושוקקי חיים.
דגם "משי משי" מתאים
יותר ליצירת אווירה
חמימה ומשפחתית
מודרנית ומזמינה.

סהרה

שחור

FD-GLS-0101

FD-GLS-0102

FD-GLS-0103

FD-GLS-0104

קליר לבן

משי משי לבן

קליר שמנת

משי משי שמנת

מיקונוס
זוהי מסגרת כפרית
אמיתית .חיתוך בזוית
של  45מעלות במסגרת
מייצר אופי ועניין .בחרו
במסגרת רוקפור לקבלת
מטבח במראה עשיר ,חם
ומסוגנן.

FD-PLM-0101

משי לבן אלפים

FD-PLM-0105

משי קשמיר

FD-PLM-0102

FD-PLM-0103

FD-PLM-0106

FD-PLM-0107

משי אפור בהיר משי שנהב

משי כחול

משי ירוק עתיק

דלת גאודה המשלבת
פסים אופקיים לאורך
לוקחת צעד אחד קדימה
את המראה הכפרי לכיוון
המטבחים של פרובנס.
המראה המתקבל הוא
יחודי ומלא בנוכחות.

FD-PLM-0104

משי שמנת

FD-PLM-0301

משי לבן אלפים

FD-PLM-0305

FD-PLM-0108

משי קשמיר

משי כחול אינדיגו

FD-PLM-0302

FD-PLM-0303

FD-PLM-0306

FD-PLM-0307

משי אפור בהיר משי שנהב

משי כחול

משי ירוק עתיק

FD-PLM-0304

משי שמנת

FD-PLM-0308

משי כחול אינדיגו

סלוניקי

גאודה
דגם קלאסי של דלת
מסגרת בקווים נקיים
ומעודנים .מתאימה גם
למי שמחפש מטבח
בסגנון כפרי לייט .נהדרת
גם בשילוב ידיות ניקל
ומשטחים בגווני אפור
אופנתי.

FD-PLM-0201

משי לבן אלפים

FD-PLM-0205

משי קשמיר

FD-PLM-0202

FD-PLM-0203

FD-PLM-0206

FD-PLM-0207

משי אפור בהיר משי שנהב

משי כחול

משי ירוק עתיק

FD-PLM-0204

משי שמנת

FD-PLM-0208

משי כחול אינדיגו

דלת זו מתכתבת עם סגנון
העיצוב האנגלי שהוא
מאופק אך בעל מסורת
קלאסית .פס העיטור
הבולט על הדלת הוא
מינימליסטי אך מלא
בשיק ומתכתב עם דלתות
בעיצוב מסורתי.

FD-PLM-0501

משי לבן אלפים

FD-PLM-0505

משי קשמיר

FD-PLM-0502

FD-PLM-0503

FD-PLM-0506

FD-PLM-0507

משי אפור בהיר משי שנהב

משי כחול

משי ירוק עתיק

FD-PLM-0504

משי שמנת

FD-PLM-0508

משי כחול אינדיגו
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Handles

ידיות
ידית דג ידית  139מידה
128מ"מ ,מושחר
מק''טYTG0139A :

ידית פרופיל דגם  818לבן
 250מ"מ
מק''טYMN0818D :

ידית דגם  5005מידה 492
מ"מ ,נירוסטה
מק''טYMN50059 :

דית דגם  H3018מידה
 128מ"מ ,נירוסטה
מק''טYMN50121 :

ידית דגם  H3018מידה
 292מ"מ ,נירוסטה
מק''טYMN50125 :

ידית דגם  H3018מידה
 492מ"מ ,נירוסטה
מק''טYMN50129 :

ידית  96, 5031מ"מ,
פליז רומא
מק''טYTG5031C :

ידית דגם  5031מידה 96
מ"מ ,פליז עתיק
מק''טYTG50310 :

ידית דגם  96 ,5031מ"מ,
רוז גולד
מק''טYTG5031R :

ידית דגם  8516מידה 192
מ״מ ,שחור מט
מק''טYMN8516M :

ידית דגם  8516מידה 256
מ״מ ,שחור מט
מק''טYMN8516N :

ידית דגם  8516מידה 320
מ״מ ,שחור מט
מק''טYMN8516P :

ידית דגם  128, 139מ"מ,
רוז גולד
מק''טYTG0139S :

ידית דגם ,WMN780
 128מ״מ ,רוז גולד
מק''טYTG07808 :

ידית דגם ,WMN780
 160מ״מ ,רוז גולד
מק''טYTG0780A :

ידית דגם  8516מידה 192
מ״מ ,לבן מט
מק''טYMN8516F :

ידית דגם  8516מידה 256
מ״מ ,לבן מט
מק''טYMN8516G :

ידית דגם  8516מידה 320
מ״מ ,לבן מט
מק''טYMN8516H :

כפתור דגם ,8256
פליז שמנת
מק''טYPN82560 :

כפתור ברזל עתיק
EXP2024/30.24
מק''טYUG2024A :

כפתור דגם  2025קוטר
 30מ"מ ,רוז גולד
מק''טYUG2025M :

ידית דגם  8516מידה 192
מ״מ ,פליז מוברש
מק''טYMN8516U :

ידית דגם  8516מידה 256
מ״מ ,פליז מוברש
מק''טYMN8516V :

ידית דגם  8516מידה 320
מ״מ ,פליז מוברש
מק''טYMN8516W :

ידית דגם  139מידה 64
מ"מ ,פליז עתיק
מק''טYTG01390 :

ידית דגם  139מידה 96
מ"מ ,פליז עתיק
מק''טYTG01392 :

ידית דגם  139מידה
128מ"מ פליז עתיק
מק''טYTG01394 :

ידית צינור מוברש H968369-ידית צינור מוברשH8369-
 96מ״מ:
 160מ״מ
מק''טYMN83690 :
מק''טYMN83692 :

ידית צינור מוברש H8369-
 224 224מ״מ
מק''טYMN83694 :

ידית דגם  619מידה 128
מ"מ ,כסף עתיק
מק''טYTG06192 :

ידית דגם  128 8556מ"מ,
פליז עתיק +פורצלן
מק''טYPN85562 :

ידית דגם  2588מידה 96
מ"מ ,מושחר
מק''טYTN25880 :

ידית דגם  128 8556מ"מ
פליז עתיק  +פורצלן
מק''טYPN85562 :

ידית דגם  996כרום מט
 250מ"מ
מק''טYMN0996M :

ידית דגם  996שחור
 350מ"מ
מק''טYMN0818F :

ידית דגם  996שחור
 250מ"מ
מק''טYMN0818D :

ידית דגם  996מוברש
 350מ"מ
מק''טYMN09965 :

ידית דגם  996מוברש
 250מ"מ
מק''טYMN09963 :

ידית  139מידה  96מ"מ,
מושחר
מק''טYTG01398 :

ידית פרופיל דגם  818לבן
 350מ"מ
מק''טYMN0818F :

ידית פרופיל דגם 818
שחור  350מ"מ
מק''טYMN0818P :

ידית פרופיל דגם 818
מוברש  350מ"מ
מק''טYMN08185 :

ידית דגם  391מידה 96
מ״מ ,מוברש
מק''טYMN03910 :

ידית דגם  391מידה 128
מ״מ ,מוברש
מק''טYMN03911 :

ידית דגם  391מידה 160
מ״מ ,מוברש
מק''טYMN03912 :

ידית דגם  391מידה 192
מ״מ מוברש
מק''טYMN03913 :

ידית דגם  391מידה 242
מ״מ ,מוברש
מק''טYMN03914 :

ידית דגם  391מידה 292
מ״מ ,מוברש
מק''טYMN03915 :

ידית דגם  391מידה 342
מ״מ ,מוברש
מק''טYMN03916 :

ידית דגם  391מידה 392
מ״מ ,מוברש
מק''טYMN03917 :

ידית דגם  8516מידה 128
מ״מ ,לבן מט
מק''טYMN8516D :

ידית דגם  8516מידה 128
מ״מ ,מט מוברש
מק''טYMN85161 :

ידית דגם  8516מידה 192
מ״מ ,מט מוברש
מק''טYMN85163 :

ידית דגם  8516מידה 256
מ״מ ,מט מוברש
מק''טYMN85164 :

ידית דגם  8516מידה 320
מ״מ ,מט מוברש
מק''טYMN85165 :

ידית דגם  8516מידה 128
מ״מ ,פליז מוברש
מק''טYMN8516S :

ידית אינטגרלית
6080
אלומיניום טבעי,
לבן מט ,שמנת מט
ושחור מט
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ידית פרופיל דגם  818שחור ידית פרופיל דגם  818מוברש
 250מ"מ
 250מ"מ
מק''טYMN08183 :
מק''טYMN0818M :

ידית דגם  5005מידה 128
מ"מ ,נירוסטה
מק''טYMN50051 :

ידית דגם  5005מידה 192
מ"מ ,נירוסטה
מק''טYMN50053 :

ידית דגם  5005מידה 292
מ"מ ,נירוסטה
מק''טYMN50055 :

ידית דגם  5005מידה 392
מ"מ ,נירוסטה
מק''טYMN50057 :

כפתור דגם  2025קוטר
 30.80מ"מ ,פליז רומא
מק''טYUG20252 :

כפתור  2025קוטר  30מ״מ,
פליז פירנצה
מק''טYUG20256 :

כפתור דגם WPO780
רוז גולד
מק''טYUG07802 :

ידית אינטגרלית
CNC 6080
אלומיניום טבעי,
לבן מט ,שמנת מט
ושחור מט

ידית אינטגרלית
דגם 306
עם גב זכוכית

ידית אינטגרלית
דגם 208
עם גב פורמיקה

ידית אינטגרלית
דגם 206
אלומיניום טבעי,
לבן מט ,שמנת מט
ושחור מט

ידית דגם  8516מידה 128
מ״מ ,שחור מט
מק''טYMN8516K :

ידית דגם  996כרום מט
 350מ"מ
מק''טYMN0996P :

אביזרים

Accessories

צירים
רוב צירי  Blumמגיעים עם בלומושן אינטגרלי
אשר מקנה לארון טריקה שקטה

מנגנון מכאני לפתיחה :טיפ-און
חזיתות ללא ידיות ,שימוש עם מנגנון טיפ-און
מכאני התומך בפתיחתם .כל שנדרש לפתיחה
ולסגירה ,זה ללחוץ קלות על החזית.

מנגנון האטה לסגירה שקטה :בלומושן
בלומושן ,מנגנון שמאט את הסגירה ומתאים את
עצמו למשקל המגירה/קלפה/ודלת .חזיתות ללא
ידיות נסגרות תמיד בצורה חלקה ושקטה ללא
מאמץ ולא משנה כמה כוח הופעל בסגירתם.

מגיעים בלומושן לטריקה שקטה
מנגנון הרמה BLUM AVENTOS

צירים לדלתות בארונות סטנדרטיים
קלפה כפולה

צירים לדלתות ארון מזווה במטבח

קלפה מעל ומעבר

מנגנון מכאני לפתיחה :טיפ-און
קלפה אופקית

מנגנון מכאני לפתיחה
מגירות פנימיות TANDEMBOX Antaro -
פתרונות מתקדמים לניצול מקום אחסון
בצורה אופטימלית
מנגנון קלפה אוונטוס HF
מגירות אנטארו
רגליים למטבח ,ראש ביצה לברגים
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אביזרים
ב-

אנו חושבים כמה צעדים קדימה ודואגים

שהמטבח שלכם יהיה פרקטי ונוח לתפעול לצד מראה
נקי ואסתטי.
זה מתחיל בעיצוב חדשני של המגירות בטכנולוגית
טנדם-בוקס המשופרת ,הכוללת מוט גלריה מלבני,
המאפשרת לנצל את חלל האחסון במלואו ,תוך גישה
קלה ונוחה למוצרים .ניתן להוסיף זכוכית בין הדופן
למוט הגלריה ובכך להקנות למגירה מראה ועיצוב
אחיד.
לקבלת מראה נקי וחדשני ,הוספנו את מנגנון Tip-
 ,Onהמאפשר את פתיחתן וסגירתן של המגירות
והקלאפות בלחיצה פשוטה בחזית וחוסך את הצורך
בידיות חיצוניות או אינטגרליות.
מעבר לפרקטיות ,המנגנון נותן מענה לאזורים עם
לחות כמו המטבח.
מיותר לציין שלא התפשרנו על איכות המוצר ולכן
 Blumהוא מותג הדגל שמלווה אותנו וכל העת ממשיך
לפתח ,לייעל ולשדרג את איכות חיינו במטבח.
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Accessories

מודולית

אונליין דיזיינר

בעזרת אפליקציית ״מודולית״ אונליין דיזיינר
שנמצאת לשימושכם באתר האינטרנט שלנו:
 www.modulr.co.ilניתן לבחור סטים של
מטבחים מוכנים מראש או לתכנן הכל מאפס
וכך להתחיל את המסע למטבח חלומותיך.
תוכל/י לעצב ולהתאים שילובים שונים של
ארונות תחתיים ועליונים ,מזווים ,משטחי
עבודה ,מגירות שונות ,מדפים ,חזיתות ,ועוד.
הפתרון הזה מאפשר לך בקלות ובנוחות (בלי
להיות מעצב פנים או אדריכל) לקבל את חלל
המטבח המעוצב בהתאם לטעמך ורצונך.
במידה ובכל זאת תרצה/י עזרה או יעוץ של
אחד מהמעצבים המוסמכים שלנו ,תוכל/י
תמיד להיעזר בהם לפי הצורך.
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Caesarstone

שיש קיסר
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וולנוט 3350

בונדי 3200

שיש אבן קיסר דגם 3040

לאגוס בלו 4350

לונדון גריי 5000

שיטאקי 4230

אויסטר 4030

קלאמשל 4130

אטיקה לבן 5143

פרוסטי קארינה 5141

וואנילה נויר 5100

פיאטרה גריי 5003

אלפיין מיסט 5110

טאג׳ רויאל 5212

טוסקן דאון 5104

סימפוני גריי 5133

אורבן ספארי 5134

נובל גריי 5211

קוסמופוליטן וייט 5130

דרימי מארפיל 5220

שיש קיסר

Caesarstone

פלאנל גריי 4643

הייז 2030

שיש אבן קיסר דגם 3100

שיש אבן קיסר דגם 4004

שיש אבן קיסר דגם 6350

מורלנד פוג 6046

שיש אבן קיסר דגם 6041

שיש אבן קיסר דגם 4230

שיש אבן קיסר דגם 9601

שיש אבן קיסר דגם 3142

אייס סנואו 9141

שיש אבן קיסר דגם 4120

שיש אבן קיסר דגם 4255

שיש אבן קיסר דגם 4001

שיש אבן קיסר דגם 4141

שיש אבן קיסר דגם 4600

שיש אבן קיסר דגם 4003

שיש אבן קיסר דגם 4220

שיש אבן קיסר דגם 4601

שיש אבן קיסר דגם 6100
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Caesarstone

שיש קיסר

40

שיש אבן קיסר פורצלן 12מ"מ דגם 110

שיש אבן קיסר פורצלן 12מ"מ דגם 411

שיש אבן קיסר פורצלן 12מ"מ דגם 600

שיש אבן קיסר פורצלן 12מ"מ דגם 130

שיש אבן קיסר פורצלן 12מ"מ דגם 510

שיש אבן קיסר פורצלן 12מ"מ דגם 300

שיש אבן קיסר פורצלן 12מ"מ דגם 150

שיש אבן קיסר פורצלן 12מ"מ דגם 530

שיש אבן קיסר פורצלן 12מ"מ דגם 201

שיש אבן קיסר פורצלן 12מ"מ דגם 410

שיש אבן קיסר פורצלן 12מ"מ דגם 580

שיש אבן קיסר פורצלן 12מ"מ דגם 400

שיש אבן קיסר דגם 5380

שיש אבן קיסר דגם 2003

שיש אבן קיסר דגם 3142

שיש אבן קיסר דגם 4255

שיש אבן קיסר דגם 5130

שיש אבן קיסר 2230

שיש אבן קיסר דגם 6131

שיש אבן קיסר דגם 4033

שיש קיסר

Caesarstone

שיש אבן קיסר דגם 5810

שיש אבן קיסר דגם 6313

שיש אבן קיסר דגם 6141

שיש אבן קיסר דגם 6003

שיש אבן קיסר דגם 4011

שיש אבן קיסר דגם 1141

שיש אבן קיסר דגם 6046

שיש אבן קיסר דגם 4023

שיש אבן קיסר דגם 1111
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Laminam

גרניט פורצלן

למינם

4350 לאגוס בלו

Bianco Lasa 8510

Arabescato Oro Lucidato 8485

Arbescato Oro Lucidato 58485

Calacatta Oro Michelangelo MAT883020

Bianco Statuario Venato S.T 8570

58570  מבריקBianco Statuario Venato

Bianco Statuario Altissimo S.T 8870

Calacatta Oro Venato S.T8535

Calacatta_Oro_Venato 58835 מבריק

Calacatta Oro Michelangelo 58835 מבריק

Calacatta Oro Michelangelo S.T8835

Invisible white S.T. 8490

Diamond Cream 58550 מבריק

Carrara 8475

Carrara 8475

Noir Desir 58540 מבריק

Nero Greco 8545

Marmorino Oro 8350

Marmorino Oro Lucidato 58350

42

Laminam

Statuaretto mat 8470

Sahara Noir 8541

Pietra grey mat859520

Noir Desir 854020

Calce Grigio 8180

Calce Bianco 8110

Calce Avorio 8150

Calce Antrcite 8190

Ardesia Nero a Spacco 8050

Ardesia bianco a Spacco 8040

Calce Tortora 8165

Calce Nero 8140

Cemento Grigio 8030

Cemento Cenere 8020

Breccia Beige Luc 58010

Bluestone 8555

Onice Avorio Lucidato 58950

Emperador extra lucidato 58770

Orobico Grigio 58530 מבריק
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למינם

Onice Avorio 8950

Laminam

גרניט פורצלן

למינם

Pietra di Savoia perla mat 8585

Pietrae Bocciardata 8580

Pietrae Bocciardata 8590

Orobico Grigio 58530 מבריק

Collection Nero 814520

Bianco Assoluto 8111

Traventino Grigio venato 8565

Pietra Piasentina Taupe 8586

Fokos terra 20 862020

Fokos Sale 20 861020

Fokos Roccia 20 863020

Fokos Piombo20 864020

PIET. PIASENTINA GRIGIO 20+9130

PIET. DI CARD GRIG_20+9110

PIE DI CARDOSO NERO 20+9120

Fluidosolodo blu Luc 1111

Ossido Bruno 8275

Legno Venezia Sabbia 8520

Legno Venezia Fumo 8560

Legno Venezia Corda 8525
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Laminam

Oxide Perla 8220

45

למינם

Oxide Nero 8240

Oxide Bianco 8210

Ossido Nero 824520

Seta Liquorice 8780

Seta Gris 8740

Seta blanc 8710

ננוקריל

חיפויי יוקרה למקררים

Nanocryl

חזיתות וידיות מומלצות למטבח מודרני
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Our partners:

info@modulr.co.il

077-5387077 .פקס
modulr.kitchens

Global Edge Sourcing LTD

0733-744744.טל

www.modulr.co.il
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