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שידת טפסים
8/35כל מגרה 

42עומק 
פורמייקה לבנה
מגרות טריקה שקטה





 אסלה תלויה מחרס לבן דגם לוטם55 מק"ט  384

 מקטpresto 1000E90050003מזרם נסתר תוצרת

 כיור רחצה תלוי בשירותים תוצרת חרסה פלמה 5
ברז פרח "חמת" דגם

 מאחז קבוע אופקי ואנכי60/60ס"מ אלומיניום בציפוי ניילון 



 אספקה והתקנה נקודת מים תוצרת חמת דגם1291-1
802101כולל צינור שרשורי דגם

גרמניה  WITZENMAN יצרן  גמיש2מ' קוני, ספירלה כפול 
HADAR 801404מתלה מתכוונן הדר גימור כרום דגם 

Talya 801695דגם  Ø85 מזלף טליה 
מצב זרימה אחד פטמות סיליקון לניקוי 

Dolev 801760אבנית וראש מקלחת חמת דגם 
ס"מ  כולל זרוע כרום 90 מעלות אורך 18-20

 אסלה תלויה מחרס לבן דגם לוטם55 מק"ט  384

 מקטpresto 1000E90050003מזרם נסתר תוצרת

Clear 305333

 מדף זכוכית טריפלקס6 מ"מ כולל ליטוש יהלום רוחב 50-60ס"מ 

 מראת קריסטל 4 מ"מ לתליה במידות 55-60/80-90ס"מ לרבות מסגרת אלומיניום 

ללא בירוץ 
ידית מרפק ברז פרח "חמת" דגם

 כיור רחצה תלוי בשירותים תוצרת חרסה פלמה 5

 מאחז קבוע אלומיניום60ס"מ בציפוי ניילון 

 מאחז קבוע אופקי ואנכי60/60ס"מ אלומיניום בציפוי ניילון 

 אינטרפוץ4 דרך "חמת" מקט 30418



 אספקה והתקנה נקודת מים תוצרת חמת דגם1291-1
802101כולל צינור שרשורי דגם

גרמניה  WITZENMAN יצרן  גמיש2מ' קוני, ספירלה כפול 
HADAR 801404מתלה מתכוונן הדר גימור כרום דגם 

Talya 801695דגם  Ø85 מזלף טליה 
מצב זרימה אחד פטמות סיליקון לניקוי 

Dolev 801760אבנית וראש מקלחת חמת דגם 
ס"מ כולל זרוע כרום90 מעלות אורך 18-20

 אסלה תלויה מחרס לבן דגם לוטם55 מק"ט  384

 מקטpresto 1000E90050003מזרם נסתר תוצרת

 מדף זכוכית טריפלקס6 מ"מ כולל ליטוש יהלום רוחב 50-60ס"מ 

 כיור רחצה תלוי בשירותים תוצרת חרסה פלמה 5

 מראת קריסטל 4 מ"מ לתליה במידות 55-60/80-90ס"מ לרבות מסגרת אלומיניום 

ברז פרח "חמת" דגם

 מאחז קבוע אופקי ואנכי60/60ס"מ אלומיניום בציפוי ניילון 

 מאחז קבוע אלומיניום60ס"מ בציפוי ניילון 

 אינטרפוץ4 דרך "חמת" מקט 30418



 אספקה והתקנה נקודת מים תוצרת חמת דגם1291-1
802101כולל צינור שרשורי דגם

גרמניה  WITZENMAN יצרן  גמיש2מ' קוני, ספירלה כפול 
HADAR 801404מתלה מתכוונן הדר גימור כרום דגם 

Talya 801695דגם  Ø85 מזלף טליה 
מצב זרימה אחד פטמות סיליקון לניקוי 

Dolev 801760אבנית וראש מקלחת חמת דגם 
ס"מ כולל זרוע כרום90 מעלות אורך 18-20

 מדף זכוכית טריפלקס6 מ"מ כולל ליטוש יהלום רוחב 50-60ס"מ 

 מראת קריסטל 4 מ"מ לתליה במידות 55-60/80-90ס"מ לרבות מסגרת אלומיניום 

 כיור רחצה תלוי בשירותים תוצרת חרסה פלמה 5
ברז פרח "חמת" דגם

 מאחז קבוע אלומיניום60ס"מ בציפוי ניילון 

 אינטרפוץ4 דרך "חמת" מקט 30418



דלפק קבלה ראשי
מבט על
פורמייקה חיצונית
ARPA 3447
מבנה עליון קוריאן לבן או שווה ערך

לבן -פורמיקה פנימית 
מגרות טריקה שקטה
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