
רשת עזרה ואחווה גאה להציג:

summer 2020

קטלוג 
טקסטיל ומתנות לבית

קטלוג 
טקסטיל ומתנות לבית

דגמים המופיעים בקטלוג הנם בכפוף למלאי הקיים,
המלאים מתעדכנים מעת לעת,

יתכנו שינויים בדגמים ניתן להתעדכן מול צוות החנות ט.ל.ח



"עזרה ואחווה", השם שמקפל בתוכו קרוב ל-30 שנות פעילות בקרב המגזר החרדי והדתי בישראל.
רשת העוסקת במכירת סל כללי של מוצרי "לא מזון". ממש "סופרמרקט" למגוון מוצרים המקיף את כל צרכי המשפחה כל השנה לחגיה

ולעונותיה.

החל מהלבשה כללית לכל המשפחה, הנעלה, גרביים, כלי בית ומתנות, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, טקסטיל ועיצוב לבית, צעצועים ומכשירי 

כתיבה, וכן מספקת מענה לכל עונות וחגי השנה כגון: סוכות, חנוכיות, יריד פורים ופסח וחזרה לבית הספר ועוד.

הרשת החלה את פעילותה לפני כ-30 שנה בעיר בני ברק, כעמותה למכירת מוצרים בהוזלה מיוחדת לטובת משפחות ומכאן שמה המיתולגי 

"עזרה ואחווה" , השם שטבוע עמוק בתודעת הקהילה הדתית והחרדית בישראל ומחוצה לה.

כיום הרשת מחזיקה 3 סניפי ענק של אלפי מטרים עם מגוון מקיף וחסר תקדים- תחת קורת גג אחת, גולת היסוד שלנו, כרשת- היא חתירה תמיד 

למחיר ההוגן ביותר לרווחת הקהילה לצד חווית הקניה המנצחת, שאינה נופלת ממרכזי הקניות הגדולים והמכובדים בארץ ומחוצה לה.

לצד ההיסטוריה הכ"כ מרשימה עושה הרשת כעת עוד קפיצת מדרגה בהיסטורית הרגלי הצריכה של לקוחותיה הרבים.

הנהלת הרשת משיקה קטלוג מרשים, וכן אתר מכירות אונליין, המציג את מבחר מוצרי הרשת בהנגשה אישית וישירה עד לבית הלקוח. ניתן יהיה 

לקבל עדכונים שוטפים על המתחדש במגוון המוצרים ועל הזדמנויות מיחדות המתחדשות בכל עת.

יצוין כי רשת "עזרה ואחווה" הנה הרשת היחידה המציעה סל מגוון של מוצרי הלבשה, הנעלה, תינוקות, צעצועים, מצעים, מוצרי חזרה לבית 

הספר ,יודאיקה, כלי בית ומוצרי חשמל המותאמים במיוחד למשפחות החפצות להנהיג בביתן אורח חיים דתי.

במקום להתרוצץ ולחפש אחר מוצרים מותאמים לציבור הדתי- מאתנו תקבלו רשת בטחון מלאה של יהדות, מחיר, וחוויה מנצחת.

אתם מוזמנים לבקר ולהתרשם באחד מסניפי הרשת, ועד אז החלו לדפדף להזמין ולהנות מהשרות הטוב ביותר מהרשת האמינה ביותר.

קניה מהנה!

בסיעתא דשמיא



בסיעתא דשמיא

מבנה הקטלוג:
על מנת להקל על זרימת המידע, ומאחר ומדובר במחלקות רבות עם מגוון של אלפי מוצרים, חילקנו עבורכם את המוצרים של כלל החנות ל-9 

קטלוגים נפרדים לפי מחלקות עם כללי רכישה המותאמים אישית לכל קטלוג.

איך מזמינים???
1. מעיינים בכייף בקטלוג ובוחרים את המוצרים שאהבתם.

2. בוחרים שיטת הזמנה רצויה:  

• מייל- ממלאים את טופס האקסל המצורף ושולחים אלינו 

 Ez6711666@gmail.com  :למייל

• מערכת טלפונית- מבצעים רכישה דרך המענה הקולי 

במספר 03-5232395 ועוקבים אחר ההוראות.

(יש להקיש את מספר הפריט בין 4 ספרות בצבע כחול) 
3. נציג מטעמינו יחזור אליכם בהקדם.

משלוחים:
זמן אספקה:  תוך 3-6 ימי עסקים

עלות משלוח: 30 ₪ עם שליח עד הבית

    15 ₪- בקניה מעל 250 ₪

    חינם- בקניה מעל 500 ₪

• מחירי המשלוח מתייחסים למוצרים סטנדרטיים בגודלם, ולא למוצרים בעלי נפח.

• החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל משלוחים בעלי נפח גדול.

• מחירי המשלוח מתייחסים למידת קרטון סטנדרטית למשלוחים.

• ט.ל.ח

סניפי הרשת: 
סניף בני ברק- רחוב שלמה המלך 14. 

סניף מודיעין עלית (ברכפלד) - רחוב שדרות יחזקאל 2 מודיעין עלית. 

סניף ביתר עלית- רחוב המגיד ממעזריטש 38.

שעות פעילות הסניפים: 11:00-21:00 (מתכונת קורונה)

לסניפי הרשת חייגו 03-6711666 

שרות לקוחות למזמינים דרך הקטלוג/ 
אתר האינטרנט: 03-6711639



Distribut�s of Od� Products
מפיץ ריח 100 מ“ל דיפיוזר ריחני ואיכותי במיוחד לבישום הבית 39.80 ש“ח מק“ט 383-104 

דיפיוזר 100 מ“ל בבקבוק זהב יוקרתי
 46.90 ש“ח מק“ט 383-131

דיפיוזר 100 מ“ל בבקבוק כסף יוקרתי
 46.90 ש“ח מק“ט 383-131

מפיץ ריח 150 מ“ל 
 נצנץ דיפיוזר ריחני ואיכותי

 במיוחד לבישום הבית 46.90 ש“ח מק“ט 383-150 

 בודי ספלאש במארז פלסטי קל ונוח לנשיאה בתיק 60 מ“ל
23.90 ש“ח, מק“ט: 383-123
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Distribut�s of Od� Products
קרם ידיים 100 מ“ל 24.90 ש“ח מק“ט 383-108

POPPY CRUSH secret gardenessence of goldwhite flowerfrench musktemping nashipeach delightIRIS & BERGAMOTPATCHOULI LAVENDER
VANILLA 

תחליב גוף במרקם מפנק המועשר בקמומיל ואלוורה 260 מ“ל 49.80 ש“ח מקט: 383-126

FRENCH MUSKTEMPING NASHIWHITE FLOWER ESSENCE OF GOLDPOPPY CRUSHIRIS & BERGAMOTSECRET GARDEN

מפיצי ריח
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Distribut�s of Od� Products
 גליליות סבון עשויות בעבודת-יד לבישום ארונות ומגירות. 18.90 ש“ח, מק“ט 383-101 

 

סבון שושנה יצוק בעבודת יד, לבישום ארונות, מגירות או לרחצה – ארוז בבד טול. 18.90 ש“ח, מק“ט 383-102 

SECRET GARDEN PATCHOULI LAVENDER
VANILLA 

VELVET CRYSTALWHITE FLOWER FRENCH MUSK

SECRET GARDEN PATCHOULI LAVENDER
VANILLA 

VELVET CRYSTALWHITE FLOWER FRENCH MUSK

התמונה להמחשה בלבד
יחידה אחת 

מפיצי ריח

90319032903390349035

90369037903890399040



Fu� set of Microfi�a wid� 90 �ands
סט מלא מיקרופיברה רוחב 90 מותגים

313-50366
99.80 ש“ח

313-50366
99.80 ש“ח

313-50366
99.80 ש“ח

313-50366
99.80 ש“ח

9041
9042

90439044

9045

313-50366
99.80 ש“ח



סט מלא 100% כותנה מיטה יחיד
 רוחב  90 ס“מ
מק“ט  313-102
129.60 ש“ח

Sets of children's models f� single beds
סטים דגמי ילדים למיטת יחיד

3.האפי2. מוזיקלי1. פלמינגו

7. לילית6. פיראט4. טינטין 5. יוניקורן

904690479048

9050 904990519052



Linens in bulk
מצעים בתפזורת 100% כותנה

נייבי מוקה לילך לבן תפוח

תכלתשחוררויאלצהובסגול

נמכר 
בתפזורת

80/200    39.80 ש"ח   313-41883   
90/200    43.90 ש"ח   313-00262
120/200  55.80 ש“ח   313-38340
160/200  63.50 ש“ח   313-00255 
180/200  69.90 ש“ח   313-00248

סדין
ציפה יחיד  150/200   79.80 ש"ח   313-00279   

ציפה זוגי  200/220    98.50 ש“ח   313-01252

ציפה לכריתציפה לפוך
זוג ציפיות 50/70    25.50 ש"ח   313-00231

90539054905590569057

90589059906090619062



Linens in bulk

טוריקז ורוד פוקסיה ורוד עתיק אדום בורדו

חוםאפור כההאפור בהיראופרייטורוד בייבי

נמכר 
בתפזורת

מצעים בתפזורת 100% כותנה

80/200    39.80 ש"ח   313-41883   
90/200    43.90 ש"ח   313-00262
120/200  55.80 ש“ח   313-38340
160/200  63.50 ש“ח   313-00255 
180/200  69.90 ש“ח   313-00248

סדין
ציפה יחיד  150/200   79.80 ש"ח   313-00279   

ציפה זוגי  200/220    98.50 ש“ח   313-01252

ציפה לכריתציפה לפוך
זוג ציפיות 50/70    25.50 ש"ח   313-00231

90639064906590679068

90699070907190729073



Bedding Set סט מלא 100% כותנה

מיטה יחיד רוחב 90

מיטה וחצי רוחב 120

מיטה זוגית רוחב 160 

מיטה זוגית רוחב 180 

129.60 ש“ח

145.90 ש“ח

189.70 ש“ח

204.90 ש“ח 

313-102

313-00040

313-00019

313-00026

סט מלא 100% כותנה

קלואי

סט מלא 100% כותנה

שקדיה
סט מלא 100% כותנה

קים

סט מלא 100% כותנה

קניה
סט מלא 100% כותנה

ציפורים

סט מלא 100% כותנה סט מלא 100% כותנה

שני קמילה

100% כותנה סרוקה בצפיפות של 145 חוטים לאינץ'.
מעניקים תחושה רכה . 

תוצרת הארץ.

9074

9077907890799080

90759076



אמלמפי ג‘ונגל

ברקן בריקסביוטיפולארט

Bedding Set סט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנהסט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנהסט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנה סט מלא 100% כותנה

נווה

מיטה יחיד רוחב 90

מיטה וחצי רוחב 120

מיטה זוגית רוחב 160 

מיטה זוגית רוחב 180 

129.60 ש“ח

145.90 ש“ח

189.70 ש“ח

204.90 ש“ח 

313-102

313-00040

313-00019

313-00026

100% כותנה סרוקה בצפיפות של 145 חוטים לאינץ'.
מעניקים תחושה רכה . 

תוצרת הארץ.

908190829083

9084908590869087



סליפי

דייזי

סאנשייןליסט

ישגבלבבות

לוטוס

Bedding Set סט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנהסט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנהסט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנה סט מלא 100% כותנה

מיטה יחיד רוחב 90

מיטה וחצי רוחב 120

מיטה זוגית רוחב 160 

מיטה זוגית רוחב 180 

129.60 ש“ח

145.90 ש“ח

189.70 ש“ח

204.90 ש“ח 

313-102

313-00040

313-00019

313-00026

100% כותנה סרוקה בצפיפות של 145 חוטים לאינץ'.
מעניקים תחושה רכה . 

תוצרת הארץ.

908890899090

9091909290939094



פנטזיה פרפקט

ספרינג כחולספרינג אורכי

פרדייז

Bedding Set סט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנה סט מלא 100% כותנה

מיטה יחיד רוחב 90

מיטה וחצי רוחב 120

מיטה זוגית רוחב 160 

מיטה זוגית רוחב 180 

129.60 ש“ח

145.90 ש“ח

189.70 ש“ח

204.90 ש“ח 

313-102

313-00040

313-00019

313-00026

100% כותנה סרוקה בצפיפות של 145 חוטים לאינץ'.
מעניקים תחושה רכה . 

תוצרת הארץ.

90959096

909790989099



Bedding Set סט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנה סט מלא 100% כותנה

מיטה יחיד רוחב 90

מיטה וחצי רוחב 120

מיטה זוגית רוחב 160 

מיטה זוגית רוחב 180 

129.60 ש“ח

145.90 ש“ח

189.70 ש“ח

204.90 ש“ח 

313-102

313-00040

313-00019

313-00026

100% כותנה סרוקה בצפיפות של 145 חוטים לאינץ'.
מעניקים תחושה רכה . 

תוצרת הארץ.

95349535

9538 95369537



Bedding Set סט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנהסט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנה סט מלא 100% כותנה

מיטה יחיד רוחב 90

מיטה וחצי רוחב 120

מיטה זוגית רוחב 160 

מיטה זוגית רוחב 180 

129.60 ש“ח

145.90 ש“ח

189.70 ש“ח

204.90 ש“ח 

313-102

313-00040

313-00019

313-00026

100% כותנה סרוקה בצפיפות של 145 חוטים לאינץ'.
מעניקים תחושה רכה . 

תוצרת הארץ.

95399540

95419542



Bedding Set  ”רומנטקס“

סט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנהסט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנהסט מלא 100% כותנה

סט מלא 100% כותנה סט מלא 100% כותנה

סט יחיד 100%  כותנה סרוקה רוחב 90 ס“מ

מבצע 89.70 ש“ח במקום  114.90 ש“ח 

954395449545

9547 954695489549



Beddings f� a Jewish bed
מצעים למיטה יהודית

1

4

2

זוג מצעים למיטה יהודית :
2 סדינים, 2 ציפיות לכרית, 2 ציפות לפוך. 

רוחב 90 , בד פרקל, 180 צפיפות חוט. 

 50% כותנה 50% פוליאסטר 

-ניתן לבחור כל דגם בעיצוב שונה-

קלפה: 298.70 ₪

פס חבל: 320.00 ₪

פליסה 340.00 ₪

גיפיור: 379.80 ₪

פרנזים: 365.00 ₪ 

 128-1044

 128-3925

 128-3926

128-2325

128-47109100

91029103

9101



Beddings f� a Jewish bed
מצעים למיטה יהודית

זוג מצעים למיטה יהודית :
2 סדינים, 2 ציפיות לכרית, 2 ציפות לפוך. 

רוחב 90 , בד פרקל, 180 צפיפות חוט. 

 50% כותנה 50% פוליאסטר 

-ניתן לבחור כל דגם בעיצוב שונה-

קלפה: 298.70 ₪

פס חבל: 320.00 ₪

פליסה 340.00 ₪

גיפיור: 379.80 ₪

פרנזים: 365.00 ₪ 

 128-1044

 128-3925

 128-3926

128-2325

128-4710
91049105

91069107
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Beddings f� a Jewish bed
מצעים למיטה יהודית

זוג מצעים למיטה יהודית :
2 סדינים, 2 ציפיות לכרית, 2 ציפות לפוך. 

רוחב 90 , בד פרקל, 180 צפיפות חוט. 

 50% כותנה 50% פוליאסטר 

-ניתן לבחור כל דגם בעיצוב שונה-

קלפה: 298.70 ₪

פס חבל: 320.00 ₪

פליסה 340.00 ₪

גיפיור: 379.80 ₪

פרנזים: 365.00 ₪ 

 128-1044

 128-3925

 128-3926

128-2325

128-4710
91089109

91109111



Beddings f� a Jewish bed
מצעים למיטה יהודית

1

4

2

זוג מצעים למיטה יהודית :
2 סדינים, 2 ציפיות לכרית, 2 ציפות לפוך. 

רוחב 90 , בד פרקל, 180 צפיפות חוט. 

 50% כותנה 50% פוליאסטר 

-ניתן לבחור כל דגם בעיצוב שונה-

קלפה: 298.70 ₪

פס חבל: 320.00 ₪

פליסה 340.00 ₪

גיפיור: 379.80 ₪

פרנזים: 365.00 ₪ 

 128-1044

 128-3925

 128-3926

128-2325

128-47109500

95029503

9501

להחליף מיספור



Beddings f� a Jewish bed
מצעים למיטה יהודית

1

4

2

זוג מצעים למיטה יהודית :
2 סדינים, 2 ציפיות לכרית, 2 ציפות לפוך. 

רוחב 90 , בד פרקל, 180 צפיפות חוט. 

 50% כותנה 50% פוליאסטר 

-ניתן לבחור כל דגם בעיצוב שונה-

קלפה: 298.70 ₪

פס חבל: 320.00 ₪

פליסה 340.00 ₪

גיפיור: 379.80 ₪

פרנזים: 365.00 ₪ 

 128-1044

 128-3925

 128-3926

128-2325

128-47109504

95069507

9505

להחליף מיספור



Beddings f� a Jewish bed
מצעים למיטה יהודית

1

4

2

זוג מצעים למיטה יהודית :
2 סדינים, 2 ציפיות לכרית, 2 ציפות לפוך. 

רוחב 90 , בד פרקל, 180 צפיפות חוט. 

 50% כותנה 50% פוליאסטר 

-ניתן לבחור כל דגם בעיצוב שונה-

קלפה: 298.70 ₪

פס חבל: 320.00 ₪

פליסה 340.00 ₪

גיפיור: 379.80 ₪

פרנזים: 365.00 ₪ 

 128-1044

 128-3925

 128-3926

128-2325

128-47109508

95109511

9509

להחליף מיספור



Beddings f� a Jewish bed
מצעים למיטה יהודית

1

4

2

זוג מצעים למיטה יהודית :
2 סדינים, 2 ציפיות לכרית, 2 ציפות לפוך. 

רוחב 90 , בד פרקל, 180 צפיפות חוט. 

 50% כותנה 50% פוליאסטר 

-ניתן לבחור כל דגם בעיצוב שונה-

קלפה: 298.70 ₪

פס חבל: 320.00 ₪

פליסה 340.00 ₪

גיפיור: 379.80 ₪

פרנזים: 365.00 ₪ 

 128-1044

 128-3925

 128-3926

128-2325

128-47109512

95149515

9513

להחליף מיספור



Beddings f� a Jewish bed
מצעים למיטה יהודית

זוג מצעים למיטה יהודית :
 2 סדינים, 2ציפיות לכרית 2ציפות לפוך. רוחב מטר מתאים 
גם לרוחב 90 כי יש גומי סביב כל הסדין. בד פרקל כותנה. 

180 צפיפות חוט 50 % כותנה 50% פוליאסטר.

952195229523

קלפה 308-23             
פליסה 308-23-2        
קיץ/חורף 308-18-04 

287.90 ש“ח          
349.80 ש“ח  
398.70 ש“ח



קלפה 308-23             
פליסה 308-23-2        
קיץ/חורף 308-18-04 

Beddings f� a Jewish bed
מצעים למיטה יהודית

זוג מצעים למיטה יהודית :
 2 סדינים, 2ציפיות לכרית 2ציפות לפוך. רוחב מטר מתאים 
גם לרוחב 90 כי יש גומי סביב כל הסדין. בד פרקל כותנה. 

180 צפיפות חוט 50 % כותנה 50% פוליאסטר.

951895199520

287.90 ש“ח          
349.80 ש“ח  
398.70 ש“ח



Beddings f� a Jewish bed
מצעים למיטה יהודית

זוג מצעים למיטה יהודית :
 2 סדינים, 2ציפיות לכרית 2ציפות לפוך. רוחב מטר מתאים 
גם לרוחב 90 כי יש גומי סביב כל הסדין. בד פרקל כותנה. 

180 צפיפות חוט 50 % כותנה 50% פוליאסטר.

95169517

קלפה 308-23             
פליסה 308-23-2        
קיץ/חורף 308-18-04 

287.90 ש“ח          
349.80 ש“ח  
398.70 ש“ח



זוג מצעים למיטה יהודית :
סט יוקרה אקסקלוסיב "אמריקן סליפ" 6 

חלקים: 2 סדינים רוחב 90  גובה 25 ס"מ עם 
גומי סביב סדין מדוגם, 2 ציפיות לכרית  

דגם קלפה ,2 ציפות לפוך 

Beddings f� a Jewish bed
מצעים למיטה יהודית

2
1

225.90 ש“ח 01-AS101 :מקט
כרית קלפה

249.80 ש“ח 01-AS104 :מקט
סטאן מגע כרית תחרה

כותנה
91129113

911491159116 קלפהקלפהתחרה

קלפה קלפה



Beddings f� a Jewish bed
מצעים למיטה יהודית

225.90 ש“ח 01-AS101 :מקט
כרית קלפה

249.80 ש“ח 01-AS104 :מקט
כרית תחרה

זוג מצעים למיטה יהודית :
סט יוקרה אקסקלוסיב "אמריקן סליפ" 6 

חלקים: 2 סדינים רוחב 90  גובה 25 ס"מ עם 
גומי סביב סדין מדוגם, 2 ציפיות לכרית  

דגם קלפה ,2 ציפות לפוך 

סטאן מגע 
כותנה

91179118

911991209121

תחרהתחרה

קלפהקלפהקלפה



סאטן מגע כותנה

 59.80 ש“ח

Beddings f� a Jewish bed
סט יחיד רוחב 90

9524

952695279528

9525



סאטן מגע כותנה

 59.80 ש“ח

Beddings f� a Jewish bed
סט יחיד רוחב 90

9529

953195329533

9530



Cushion כריות

כרית נוצות פריד טבעי  
מקט: 323-685070
49.80 ש“ח

נוצות 
טבעי

כרית סינטטית לבן/צבעוני גוד נייט
מקט: 382-102

19.80 ש“ח

סנטטי

כרית בריאות תמיכה קשה סינטטי גוד נייט
מקט: 382-104

45.90 ש“ח

סנטטי
תמיכה
 קשה

זוג כריות ויסקו כרמיה
מקט: 137-81083
119.8 ש“ח

ויסקו

כרית פלוס פריד, 50 % נוצות 50% הוליפייבר   
מקט: 323-665070
69.80 ש“ח

 50% 
נוצות
 50% 

הוליפייבר

כרית אקסקלוסיב תמיכה רגילה, תלת שכבתית  במילוי נוצות עדינות ופלומה 
מקט: 323-660013
134.90 ש“ח

במילוי 
נוצות 
ופלומה

913191329133

913491359136



Mattress Protect�s and pi�ow garden
מגיני מזרון ומגן כרית

מגן מזרון כותון אבניו  PVC  ושכבת מגבת
313-38333   רוחב 80 ס"מ    מחיר 38.90 ש"ח
313-38340  רוחב 90 ס"מ   מחיר: 39.80 ש"ח
313-38357  רוחב 1.20 מ'    מחיר: 49.80 ש"ח
313-38371  רוחב 1.60 מ'    מחיר: 59.80 ש"ח
313-38388  רוחב: 1.8 מ'    מחיר: 69.80 ש"ח

   

מגן מזרון  PV  ושכבת מגבת.   
182-100   רוחב 70/80/90   מחיר: 67.50 ש“ח
182-104   רוחב   120 ס"מ    מחיר: 87.90 ש“ח
182-113   רוחב   160 ס"מ    מחיר: 119.8 ש“ח
182-114   רוחב   180 ס"מ    מחיר: 127.5 ש“ח

 ובהרתחהבמייבשעמיד 

מגן כרית  PV 50*70 ומגבת  

מקט: 182-11783

25.50 ש“ח

 ובהרתחהבמייבשעמיד 

זוג מגני כרית  PV 50*70 ומגבת 

מקט: 313-38418

29.80 ש“ח

 ובהרתחהבמייבשעמיד 

 ובהרתחהבמייבשעמיד 

שעוונית עבה למיטת נוער מתלבש עם גומי
מידה: 80*190 מקט: 136-124

15.90 ש“ח
שעוונית עבה למיטת נוער (עבה במיחוד)

מידה: 80*190 מקט: 136-125
22.90 ש“ח

שעוונית עבה למיטת נוער מתלבש עם גומי
מידה: 90*190 מקט: 136-123

16.90 ש“ח
שעוונית עבה למיטת נוער (עבה במיחוד)

מידה: 120*190 מקט: 136-197
24.90 ש“ח

כותון אבניו פנדה פנדה

כותון אבניו

913791389139

9140

9141

9142

9143

9144

9145

9146

9147

9148



Winter and Summer Blankets
שמיכות חורף וקיץ

פוך 100% נוצות 

מקט: 323-577001

189.70 ש“ח

1200
גרם

פוך סינטטי מילוי הוליפייבר 

מקט: 382-200

68.70 ש“ח

400
גרם

שמיכה קטיפה איכותית מודפסת יחיד

מקט: 192-264

69.80 ש“ח

שמיכות פיקה 100% כותנה יחיד /זוגי 
לבן, שמנת, בז, טורקיז, כחול רויאל,אפור,אדום,

ורוד בייבי,ורוד פוקסיה ירוק תפוח ,סגול
יחיד

מק“ט: 157-1158
58.70 ש“ח

זוגי
מק“ט: 157-40044
78.70 ש“ח

פוך 100% נוצות 

מקט: 182-100346

198.70 ש“ח

1400
גרם

פוך 100% נוצות 

מקט: 157-1195

139.80 ש“ח

בית הכותנה  פנדהפריד

914991509151

915291539154

אזל מהמלאי

אזל מהמלאי



Kitchen Towels מגבות מטבח

מגבת מטבח משובצת כחול, אדום, ירוק, אפור 

מקט: 182-119

14.90 ש“ח ליח‘

מגבת מטבח צבעונית 

מקט: 313-119

9.80 ש“ח ליח‘

סט שלישיית מגבות מטבח אמיטקס 40*60 

מודפס פרחים תכלת , אפור

מקט: 128-4690

29.80 ש“ח

סט שלישיית מגבות מטבח אמיטקס 40*60

 מודפס שחור ולבן עם זהב

 מקט: 128-5414

33.90 ש“ח

שלישיית מגבות מטבח 40*60 ריקמה

 מקט: 157-1160-1

29.80 ש“ח

שלישיית מגבות מטבח 30*50 מודפס 

 מקט: 157-1160-1

29.80 ש“ח

מוקהירוקאפוראדוםטורקיזכחול

9155

9156

9157
9158

915991609161916291639164

91659166
9167916891699170

9171917291739174



High School Towels מגבות בית ספר

סט 3 מפיות בית ספר

מקט: 136-1024

8.50 ש“ח

מפית בית ספר מודפסת

 מקט: 83-351

3.90 ש“ח

מגבת בית ספר חלקה 30*30

מקט: 136-112

2.90 ש“ח

מגבת בית ספר מודפסת 30*50

 מקט: 83-9901

4.90 ש“ח

מגבת בית ספר מודפסת 30*50

 מקט: 83-9901

4.90 ש“ח

מגבת בית ספר מודפסת 30*50

 מקט: 83-9901

4.90 ש“ח

דגם 3 דגם 2 917591769177דגם 1

9178
91799180

9181
9182

9183
9184

9185



Aprons and kitchen glovesסינרים וכפפות למטבח

זוג כפפות למטבח

מקט: 313-39989

27.90 ש“ח

סט כפפה מגבת ותחתית לסיר

מקט: 105-116

13.90 ש“ח

סינר מגבת חצי 

מקט: 195-107

19.8 ש“ח

PVC+סינר שלם מגבת

מקט: 157-1011

14.90 ש“ח

91869187

91889189



מגבת חלקה צבעונית

Ba� towels מגבות רחצה

 מקט: 313-116 פנים 50*90  24.90 ש“ח   מקט:313-117 גוף 70*130 44.90 ש“ח  מקט: 313-118 ענק  150*100  68.70 ש“ח

חום בהירורוד עתיקג‘ינסבורדואפור כההאפור בהיר

כחול נייבילבןכחול רויאלירוקטורקיז כההחציל

שמנתשחורסגול בהירסגול

919091919192919391949195

919691979198919992009201

9202920392049205



Panda Towels מגבות ג‘קארד/ ריקמה

מגבת מודפסת פנים
פנים: 90*50  182-1001  29.80 ש“ח
גוף: 130*70  182-102   59.80 ש“ח 

מגבת מודפסת פנים
פנים: 90*50  182-1001  29.80 ש“ח
גוף: 130*70  182-102   59.80 ש“ח 

מגבת מודפסת פנים
פנים: 90*50  182-1001  29.80 ש“ח
גוף: 130*70  182-102   59.80 ש“ח 

מגבת מודפסת פנים
פנים: 90*50  182-1001  29.80 ש“ח
גוף: 130*70  182-102   59.80 ש“ח 

מגבת ריקמה
ידיים: 50*30  313-45355   15.90 ש“ח 
פנים: 90*50  313-45386   26.90 ש“ח
גוף: 70*130  313-45430  45.90 ש“ח

מגבת ריקמה
ידיים: 50*30  313-45355   15.90 ש“ח 
פנים: 90*50  313-45386   26.90 ש“ח
גוף: 70*130  313-45430  45.90 ש“ח

מגבת ריקמה
ידיים: 50*30  313-45355   15.90 ש“ח 
פנים: 90*50  313-45386   26.90 ש“ח
גוף: 70*130  313-45430  45.90 ש“ח

מגבת ריקמה
ידיים: 50*30  313-45355   15.90 ש“ח 
פנים: 90*50  313-45386   26.90 ש“ח
גוף: 70*130  313-45430  45.90 ש“ח

9206

9207

9208

9209

9210

9211

9212

9213

9214

9215

9216

9217

9218

9219

9220

9221

9222

9223

9224

9225



מגבת פורטו מודפסת
 פנים: 50*90  195-401 28.90 ש“ח
גוף: 70*130   195-402  59.80 ש“ח

Jacquard Towels מגבות ג‘קארד

מגבת אמיקס-טוסקנה
 ידיים: 50*30  128-5355  14.90 ש“ח
פנים: 50*90   128-5356  34.50 ש“ח
גוף: 70*130    128-5357  61.80 ש“ח

מגבת ג'קארד בית הכותנה 
פנים: 50*90   157-44714  19.80 ש“ח
גוף: 70*130    157-44707  39.80 ש“ח

 ענק: 150*100  157-44721  59.80 ש“ח

92269227922892299230

92319232923392349235

923692379238



Towel Robe חלוק מגבת

חלוק מגבת
 כחול שחור לבן תכלת טורקיז ורוד סגול אפור

S-2xl
157-1001

 89.70 ש“ח

חלוק מגבת
לבן כחול רויאל טורקיז ורוד בייבי ורוד פוקסיה סגול לילך אפרסק

מק“ט 591-01001
59.80 ש“ח

קיים ב-9 מידות ו7 צבעים

מידה
3-4
5-6
7-8

9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20

גיל
גילאי שנתיים עד שלוש

4
6
8

10
12
13
14
15

92489248

92499274 9271 9270



Carpet Ba� שטיח אמבטיה
שטיחון מגבת כפות רגליים 70*50 ס“מ

מק“ט 313-114

28.90 ש“ח

חוםלבןנייבי

אפורבורדוורוד עתיק

925092519252

925392549255



ba�room curtain וילונות אמבטיה תחרה

וילון אמבטיה חלק תחרה+כותרת מידות
 180*180 מק“ט 128-4681  79.80 ש“ח
 180*240  מק“ט 128-4683 99.80 ש“ח 

וילון אמבטיה מדוגם תחרה+כותרת מידות
 180*180 מק“ט 128-5381  99.80 ש“ח

 180*240  מק“ט  128-4382 119.80 ש“ח 

92569257925892599260



Sofa Covers כיסויי ספה

כיסוי ספה 3 חלקים 

מק“ט: 157-1145

135.90 ש“ח

כיסוי ספה 3 חלקים אלסטי.

צבע בורדו

מק“ט: 157-44356

254.90 ש“ח

כיסוי ספה 3 גדולה מושבים

מק“ט: 157-1146

229.90 ש“ח
 בד ג'קארד. 

צבע זהב

926192629263



Tarlean maps מפות טרלין

מידה: 110*150

מקט: 106-1016

14.50 ש“ח

מידה: 145*200

מקט: 106-1019

34.90 ש“ח

מידה: 145*240

מקט: 106-1020

39.80 ש“ח

מפה טרלין בצבעים לבן 
מידה: 145*300

מקט: 106-1021

38.50 ש“ח

מידה: 145*350

מקט: 106-1022

44.60 ש“ח

מידה: 145*400

מקט: 106-1026

51.50 ש“ח

מידה: 145*450

מקט: 106-1070

57.40 ש“ח

מידה: 145*500

מקט: 106-1071

63.80 ש“ח
150RD :מידה

מקט: 106-1014

25.50 ש“ח

180RD :מידה

מקט: 106-1403

44.80 ש“ח

מידה: 145*550

מקט: 106-1025

69.80 ש“ח

9264926592669267

9272927392749275

928092819282



Col�ful maps מפות צבעוניות
מפה פרחונית לורה בצבעים: ירוק

מידה: 140*250

מקט: 365-14394

66.90 ש“ח

מידה: 140*400

מקט: 365-14554

109.80 ש“ח

מידה: 145*250

מקט: 365-66867

76.90 ש“ח

מידה: 145*300

מקט: 365-66928

93.70 ש“ח

מידה: 145*400

מקט: 365-66980

117.90 ש“ח

מידה: 140*300

מקט: 365-14431

83.90 ש“ח

מידה: 140*350

מקט: 365-14462

98.70 ש“ח

מפה מדלן עגולה שמנת

180RD :מידה

מקט: 365-67048

76.80 ש“ח

מפה מדלן בצבעים:  אפור

930993109311

9312

931393149315

9316



Maps wi� runner מפות עם ראנר

מפה + ראנר
מידה: 150*240

מקט: 483-2115

49.80 ש“ח

מפה+ראנר יוקרתית

מידה: 110*150

מקט: 106-1738

44.90 ש“ח

מידה: 240*150

מקט: 106-1739

74.90 ש“ח

מידה: 300*150

מקט: 106-1740

84.90 ש“ח

מידה: 350*150

מקט: 106-1746

104.90 ש“ח

מידה: 400*150

מקט: 106-1886

119.70 ש“ח

מידה: 450*150

מקט: 106-1204

134.90 ש“ח

מידה: 500*150

מקט: 106-1206

157.90 ש“ח

9317
9318931993209321

932293239324



Jacard maps מפות ג'קארד

מפה שרמוט עם מסגרת סאטן רחבה לבן

מידה: 85*85

מקט: 106-21-22-1

17.90 ש“ח

מידה: 110*110

מקט: 106-21-22-2

29.90 ש“ח

מידה: 160*110

מקט: 106-21-22-3

44.90 ש“ח

מידה: 150*200

מקט: 106-21-22-4

59.80 ש“ח

מידה: 150*240

מקט: 106-21-22-5

74.90 ש“ח

מידה: 150*300

מקט: 106-21-22-10

104.90 ש“ח

מידה: 150*350

מקט: 106-21-22-11

134.90 ש“ח

מידה: 150*400

מקט: 106-21-22-8

161.90 ש“ח

9329933093319332

9333933493359336



Jacard maps מפות ג'קארד

 מפה אורגנזה עם מסגרת סאטן רחבה לבן

מידה: 160*110

מקט: 483-1902

39.80 ש“ח

מידה: 150*240

מקט: 483-1906

59.80 ש“ח

מידה: 150*300

מקט: 483-1909

76.50 ש“ח

מידה: 150*400

מקט: 483-1912

102.90 ש“ח

מידה: 150*340

מקט: 106-1911

86.70 ש“ח

מידה: 150*450

מקט: 483-1913

115.90 ש“ח

9337

9337

94049405

933893399340



 מפה מוריה איכותית שמנת

מידה: 155*110

מקט: 106-1036

28.70 ש“ח

מידה: 155*200

מקט: 106-1037

49.80 ש“ח

מידה: 155*240

מקט: 106-1035

62.50 ש“ח
מידה: 155*400

מקט: 106-1040

101.90 ש“ח

מידה: 155*450

מקט: 106-1041

115.80 ש“ח

מידה: 155*500

מקט: 106-1042

127.50 ש“ח

מידה: 155*300

מקט: 106-1038

76.50 ש“ח

מידה: 155*350

מקט: 106-1039

89.70 ש“ח

מפה מוריה איכותית עגולה שמנת
155RD :מידה

מקט: 106-1043

45.90 ש“ח

Lace and Jazz maps מפות תחרה וג'קארד
מפה רקומה שושנה לבן

מידה: 90*90

מקט: 438-1412

49.80 ש“ח

מידה: 110*160

מקט: 438-1419

77.80 ש“ח

מידה: 150*240

מקט: 438-1412

96.80 ש“ח

מידה: 150*300

מקט: 483-1417

114.90 ש“ח

מידה: 150*350

מקט: 483-1420

136.90 ש“ח

מפה רקומה שושנה לבן עגולה
180RD :מידה

מקט: 438-1418

94.80 ש“ח

93509351935293539354

935593569357

9358

93599360940094019407

9402



מפה תחרה מבד סאטן לבן 

מידה: 110*160
מקט: 105-110-1
87.90 ש“ח

מידה: 150*250
מקט: 105-110-2

149.80 ש“ח

מידה: 150*300
מקט: 105-110-3

179.80 ש“ח

מידה: 150*350
מקט: 105-110-4

204.80 ש“ח

מידה: 150*400
מקט: 105-110-5

232.80 ש“ח

Lace and Jazz maps מפות תחרה

מפה תחרה

מידה: 110*110
מקט: 105-012-16
61.80 ש“ח

מידה: 110*160
מקט: 105-012-2
79.80 ש“ח

מידה: 150*200
מקט: 105-012-13
79.80 ש“ח

מידה: 150*250
מקט: 105-012-3

149.80 ש“ח

מידה: 150*300
מקט: 105-012-5

179.80 ש“ח

937693779378

93799380

93819382938393849385



Lace and Jazz maps מפות ג'קארד

מפה רחבה במיוחד בצבעים: לבן

מידה: 170*250
מקט: 105-017-1
89.60 ש“ח

מידה: 170*300
מקט: 105-017-2
98.60 ש“ח

מידה: 170*350
מקט: 105-017-3

119.70 ש“ח

מידה: 170*400
מקט: 105-017-3

134.80 ש“ח

מפה ויולט רחבה בצבעים: לבן

מידה: 110*155
מקט: 106-1712

45.70 ש“ח

מידה: 155*240
מקט: 106-1705

98.70 ש“ח

מידה: 155*300
מקט: 106-1709

128.90 ש“ח

מידה: 155*350
מקט: 106-1708

148.70 ש“ח

מידה: 400*155
מקט: 106-1707

164.90 ש“ח

מידה: 155*450
מקט: 106-1706

189.70 ש“ח

מידה: 155*500
מקט: 106-1714

209.70 ש“ח

מידה: 155*550
מקט: 106-1703

229.80 ש“ח

93869387

93899390

9391939293949395

9396939793989399


