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סדרת סברס
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צלחות
צלחות קרם פס זהב

1416

1414

1294

צלחת  26ס”מ קרם פס זהב,
ארוז  20יחידות

צלחת  23ס”מ קרם פס זהב,
ארוז  20יחידות

צלחת  19ס”מ קרם פס זהב,
ארוז  20יחידות

5557

5555

5556

קסרול קרם פס זהב,
 ,SABRESארוז  10יחידות

מרקיה  17ס”מ קרם פס זהב,
 ,SABRESארוז  10יחידות

לפתניה קרם פס זהב,
 ,SABRESארוז  10יחידות

צלחות לבנות פס כסף

7749

7748

7747

צלחת  26ס”מ לבנה פס כסף,
ארוז  20יחידות

צלחת  23ס”מ לבנה פס כסף,
ארוז  20יחידות

צלחת  19ס”מ לבנה פס כסף,
ארוז  20יחידות

5559

2107

5558

קסרול לבן פס כסף,
ארוז  10יחידות

מרקיה לבנה פס כסף,
ארוז  10יחידות

לפתניה לבנה פס כסף,
ארוז  10יחידות
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צלחות לבנות עיטור כסף

5562

5561

5560

צלחת  26ס”מ לבנה עיטור כסף,
 ,SABRESארוז  10יחידות

צלחת  23ס”מ לבנה עיטור כסף,
 ,SABRESארוז  10יחידות

צלחת  19ס”מ לבנה עיטור כסף,
 ,SABRESארוז  10יחידות

5565

5563

5564

קסרול לבן עיטור כסף,
 ,SABRESארוז  10יחידות

מרקיה לבנה עיטור כסף,
 ,SABRESארוז  10יחידות

לפתניה לבנה עיטור כסף,
 ,SABRESארוז  10יחידות
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קערות וצלוחיות הגשה

4452

4450

8089

קערה קשיחה “ 12שקופה

קערה קשיחה “ 9.5שקופה

קערה קשיחה “ 8שקופה

4451

8044

4504

קערה קשיחה  27ס”מ
שקופה אובלית

מגש סברס ,שקוף
 22x32ס”מ

מגש ענק סברס ,שקוף
 32x46ס”מ

5566

3143

3

מגש סברס מחולק ל ,6-שקוף

מגש מחולק ל ,4-שקוף

סט כף /מזלג הגשה שקוף
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כוסות

4005

4006

8581

כוס יין,
ארוז  10יחידות

כוס שמפניה גדולה,
ארוז  10יחידות

כוס יין קטנה+רגל

כלי הגשה וסכו”ם

3

4

1411

1413

סט כף /מזלג הגשה שקוף

מלקחיים גדולות שקופות

כפית טעימות מוכספות,
ארוז  100יחידות

מזלג טעימות מוכסף,
ארוז  100יחידות

1283

1284

1285

3587

מזלג מהודר מוכסף,
ארוז  50יחידות

סכין מהודר מוכסף,
ארוז  50יחידות

כף מהודרת מוכספת,
ארוז  50יחידות

כפית מהודרת מוכספת,
ארוז  50יחידות
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כלים מתכלים
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סדרת טבע

1435

1434

1433

צלחת “ 10.5טבע לבן,
ארוז  25יחידות

צלחת “ 9טבע לבן,
ארוז  25יחידות

צלחת “ 7טבע לבן,
ארוז  25יחידות

6525

2109

2108

מרקיה טבע גדולה במיוחד
 850מ”ל,ארוז  25יחידות

קערה לסלט טבע לבן,
ארוז  25יחידות

מרקיה טבע  OZ 14לבן,
ארוז  25יחידות

0216

1437

6528

מגש אובלי טבע גדול “,10
ארוז  25יחידות

קסרול גדול אובלי מתכלה,
ארוז  25יחידות

כוס טבע ,OZ 8
ארוז  25יחידות
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סדרת מוצרי דקל

8203

8204

8205

צלחת דקל עגולה גדולה,10" ,
ארוז  10יחידות

צלחת דקל עגולה בינונית ",9
ארוז  10יחידות

צלחת דקל עגולה קטנה,6" ,
ארוז  10יחידות

8200

8201

8202

צלחת דקל מרובעת גדולה,10" ,
ארוז  10יחידות

צלחת דקל מרובעת בינונית,8" ,
ארוז  10יחידות

צלחת דקל מרובעת קטנה,
" ,6ארוז  10יחידות

8212

8211

8210

מגש דקל אובלי גדול,15" ,
ארוז  6יחידות

מגש דקל אובלי בינוני,13.5" ,
ארוז  6יחידות

מגש דקל אובלי קטן,13.5" ,
ארוז  6יחידות
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8213

8217

8216

לפתניה דקל,
ארוז  25יחידות

גביע רוטב דקל,2" ,
ארוז  25יחידות

כף דקל,
ארוז  25יחידות

8208

8206

קערה מקס  750ccדקל ארוז  25יחידות

קערה מקס  250ccדקל ארוז  25יחידות

8208

8208

מכסה לקערה מקס  750ccדקל ארוז  25יחידות

מכסה לקערה מקס  250ccדקל ארוז  25יחידות
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סדרת מוצרי במבוק

1865

1866

1864

1867

קונוס במבוק  18ס”מ,
ארוז  50יחידות

קונוס במבוק  16ס”מ,
ארוז  50יחידות

קונוס במבוק  12.5ס”מ,
ארוז  50יחידות

מעמד תצוגה מעץ
לקונוס במבוק  10חורים

1863

1889

1862

סירונית במבוק גדולה,
 18ס”מ ,ארוז  50יחידות

סירונית במבוק בינונית,
 12ס”מ ,ארוז  100יחידות

סירונית במבוק קטנה,
 9ס”מ ,ארוז  100יחידות

1939

1938

1937

סירונית הגשה גדולה,
 21.5ס”מ ,ארוז  500יחידות

סירונית במבוק בינונית,
 13ס”מ ,ארוז  500יחידות

סירונית במבוק קטנה,
 12ס”מ ,ארוז  1000יחידות
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1873

1891

תבנית אפייה מעץ
 7x11.5x24.5ס”מ,
ארוז  25יחידות

תבנית אפייה מעץ
 11x18.1ס”מ,
ארוז  25יחידות

7017

1931

1896

שיפוד יפני  18ס”מ,
ארוז  200יחידות

קיסם מעוצב  90מ”מ,
ארוז  100יחידות

כוס עץ גדולה לקינוח 6 ,ס”מ,
ארוז  50יחדות

2431

2430

5401

קרטון ,TAKEWAY - BIO 2
 22x15.5x5ס”מ

קרטון ,TAKEWAY - BIO 1
 14x11.5x6.5ס”מ

קרטון  T.A.איכותי להמבורגר,
 14.5x14x10ס”מ,
ארוז  210יחידות

2432

2434

1096

קרטון לנקניקיה
 19x14.5x5.5ס”מ

כוס הגשה סקופי לבן

גביע רוטב  50ccטבע לבן,
ארוז  50יחידות
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חד פעמי
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כוסות לשתיה חמה
2235

3229

8250

3230

כוס קרטון  OZ 2.5לאספרסו,
ארוז  50יחידות

כוס קרטון  OZ 4לאספרסו,
ארוז  50יחידות

כוס קרטון ,OZ 8

ארוז  50יחידות

כוס קרטון ,OZ 10

0121

1457

7444

כוס קרטון ,OZ 12

כוס קרטון ,OZ 16

נושא כוסות

7890

8251

180

כוס קרטון ,8B
ארוז  50יחידות

כוס קרטון לבן ,OZ 8

ארוז  50יחידות

מכסה שחור לכוס
אוז ארוז  100יחידות

0122

6671

179

1731

מכסה
לכוס קרטון ,OZ 12
ארוז  100יחידות

מכסה
לכוס קרטון ,OZ 10
ארוז  100יחידות

מכסה
לכוס קרטון ,OZ 8
ארוז  100יחידות

מכסה
לכוס קרטון ,OZ 4
ארוז  100יחידות

ארוז  50יחידות

ארוז  50יחידות

ארוז  50יחידות

OZ8 / 8B
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גביעי גלידה וT.A-

6012

6013

6014

כוס גלידה פירות  180מ”ל,
ארוז  50יחידות

כוס גלידה פירות  140מ”ל,
ארוז  50יחידות

כוס גלידה פירות  100מ”ל,
ארוז  50יחידות

0070

0071

פוליגלידה  750מ”ל,
 0.5ק”ג

פוליגלידה  1500מ”ל,
 1ק”ג

2384

2385

2388

גביע קרטון לפסטה  750לבן,
ארוז  50יחידות

גביע קרטון לפסטה  750מודפס,
ארוז  50יחידות

מכסה לגביע פסטה ,750
ארוז  50יחידות

6333

6335

6331

6332

כוס קרטון למרק ,OZ 12
ארוז  50יחידות

מכסה לכוס קרטון
למרק

גביע קרטון למרק ,OZ 16
ארוז  50יחידות

מכסה לגביע קרטון
OZ 16
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כוסות לשתיה קרה

3557

3555

3553

4621

כוס שליש 350 ,מ”ל,
ארוז  50יחידות

כוס חצי  500מ”ל,
ארוז  40יחידות

מכסה שטוח לכוס
 350/500מ”ל,
ארוז  100יחידות

מכסה כיפה לכוס
 350/500מ”ל,
ארוז  50יחידות

2908

4005

4006

8581

כוס מרובעת,
ארוז  20יחידות

כוס יין ארוז במגש קרטון,
ארוז  20יחידות

כוס שמפניה גדולה
ארוז במגש קרטון,
ארוז  20יחידות

כוס יין קטנה+רגל,
ארוז  10יחידות

4111

6356

0127

8857

כוס יין,
ארוז  50יחידות

כוס מרוקו (לונג),
ארוז  10יחידות

כוס ליקר קטן,
ארוז  50יחידות

כוס יהלום קריסטל,
ארוז  50יחידות
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4606
כוס מעוצבת פרחי בר,
ארוז  50יחידות

צבעים הקיימים במלאי
לכוס מעוצבת פרחי בר:
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3559

3556

3554

0680

כוס טוליפ  250מ”ל,
ארוז  50יחידות

כוס טוליפ  350מ”ל,
ארוז  50יחידות

כוס טוליפ  560מ”ל,
ארוז  50יחידות

כוס טוליפ  680מ”ל,
ארוז  50יחידות

4624

4628

מכסה כיפה לכוס טוליפ ,350/250
ארוז  50יחידות

מכסה כיפה כוס טוליפ ,680/560
ארוז  100יחידות

4626

4629

מכסה שטוח לכוס טוליפ ,350/250
ארוז  50יחידות

מכסה שטוח לכוס טוליפ ,680/560
ארוז  50יחידות

תכלת

צהוב

לילך

בורדו

כחול

ירוק

כתום

קרם

זהב

0119
כוס  200מ”ל ,בצבעים,
ארוז  100יחידות

0116

0117

4656

כוס  200מ”ל ,שקופה,
ארוז  100יחידות

כוס  180מ”ל ,שקופה,
ארוז  100יחידות

מכסה לכוס  180מ”ל,
ארוז  100יחידות
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0115
כוס  180מ”ל ,שקופה,
ארוז  100יחידות
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חד פעמי לבן
5665

5663

4117

5667

צלחת עמוקה,9“ ,
ארוז  30יחידות

מרקיה,
ארוז  25יחידות

קסרול,
ארוז  25יחידות

לפתניה,
ארוז  25יחידות

0217

3060

3051

צלחות גדולות במיוחד,
 23ס”מ ,ארוז  50יחידות

צלחות גדולות,
ארוז  50יחידות

צלחות קטנות,
ארוז  50יחידות

1103

1005

1001

1000

מזלג,
ארוז  100יחידות

סכין,
ארוז  100יחידות

כף,
ארוז  100יחידות

כפית,
ארוז  100יחידות
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חד פעמי מהודר
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צלחות צבעוניות מהודרות
צבעים הקיימים במלאי:

5683

5687

צלחות יהלום קטנות,9“ ,
ארוז  100יחידות

צלחות יהלום קטנות,7“ ,
ארוז  100יחידות

4604

2202

צלחות בייסיק,10.5“ ,
ארוז  75יחידות

צלחות בייסיק,9“ ,
ארוז  100יחידות

2367

2201

צלחות בייסיק,,7“ ,
ארוז  100יחידות

מרקייה בייסיק,
ארוז  100יחידות
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סכו”ם מהודר
צבעים הקיימים במלאי:

1027

1443

7929

1021

סכין מהודרת,
ארוז  50יחידות

מזלג מהודר,
ארוז  50יחידות

כף מהודרת,
ארוז  50יחידות

כפית מהודרת,
ארוז  50יחידות

1306

1304

1305

1308

סכין  POPשקופה,
ארוז  50יחידות

מזלג  POPשקוף,
ארוז  50יחידות

כף  POPשקופה,
ארוז  50יחידות

כפית  POPשקופה,
ארוז  100יחידות

1024

1023

0915

בוחשני קפה,
ארוז  1000יחידות

בוחשני קוקטייל,
ארוז  100יחידות

קלשונים,
ארוז  500יחידות

4000

3999

1007

כפיות גלידה לבנות

כפיות גלידה ,טעימות ,צבעוני,
 1ק”ג

סט קייטרינג 5 ,פריטים

4007
כפיות גלידה ,זוהר ניאון ,ארוז  3600יחידות
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צלחות ומגשיות קלקר
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מוצרי קלקר

6342

4107

4106

מגש קלקר אוולי גדול (,)TK43
ארוז  125יחידות

מרקיה קלקר,
ארוז  125יחידות

לפתניה קלקר (,)PAKTIV
ארוז  125יחידות

4110

1768

צלחת קלקר “,)PAKTIV( 9
ארוז  125יחידות

צלחת קלקר “,)PAKTIV( 7
ארוז  125יחידות

8054

8057

8058

לאנץ’-בוקס המבורגר

לאנץ’-בוקס שלושה תאים

לאנץ-בוקס תא אחד
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שקיות ניילון
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שקיות אשפה ושירות

7602

7603

7600

אשפתון  600גרם 75x85
 L.Dבגליל,
ארוז  25יחידות

אשפתון  900גרם 75x90
 L.Dבגליל ,ירוק,
ארוז  25יחידות

אשפתון  900גרם 75x90
 L.Dבגליל ,שחור
ארוז  25יחידות

4951

2155

4301

אשפתון שרוך ,52x65 L.D
ארוז  60יחידות

אשפתון שרוך “ביג באג” ,95x78
ארוז  20יחידות

אשפתון ידיות ,75x90 L.D
ארוז  25יחידות

4359

7013

8644

אשפתון  75x90 L.Dשחור עבה,
 ,M4ארוז  25יחידות

שקיות 90x130 L.D

שקיות 80x120 L.D
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3025

3045

גליל שירות , 25x30
במשקל  500גרם

גליל שירות , 30x45
במשקל  500גרם

7012

9223

5069

אשפתון  50x50 H.Dבגליל,
ארוז  100יחידות

אשפתון  110x110 H.Dשטוח,
ארוז  500יחידות

אשפתון  50x70 H.Dבגליל,
ארוז  100יחידות

14x20

22x32

18x25

4917

4925

4940

שקיות ,14x20 L.D
משקל  500גרם בחבילה

שקיות ,18x25 L.D
משקל  1ק”ג בחבילה

שקיות ,22x32 L.D
משקל  1ק”ג בחבילה

2446
25x35

30x40

שקיות ( 24x46 L.Dשקופות ללחם)
ארוז  4,000יחידות

8102

שקיות ( 40x60 L.Dלקטניות) ,לשקילה

4935

4930

שקיות ,25x35 L.D
משקל  1ק”ג בחבילה

שקיות ,30x40 L.D
משקל  2ק”ג בחבילה
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4941

שקיות ( 25x50 L.Dלדגים) ,לשקילה

שקיות מזון והקפאה

4921

3298

שקיות מזון  HDשטוח ,מרשרש,
ארוז  100יחידות

שקיות הקפאה  HDשטוח,
ארוז  100יחידות

2169

4927

שקיות הקפאה מתכלות בגליל,
במארז זוגי

שקיות מזון מתכלות בקופסא
מבצע זוגי
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שקיות גופיה

שקיות גופיה ניילון מודפסות
1874

4777

4778

4779

שקיות גופיה קטן מתכלות,
ארוז  100יחידות

שקיות גופיה בינוני מתכלות,
ארוז  100יחידות

שקיות גופיה גדול מתכלות,
ארוז  100יחידות

שקיות סופר ג’מבו מתכלות,
ארוז  100יחידות

ירקנים
44

48

50

63

70

90

קטן

ג’מבו

גדול

בינוני

סופר ג’מבו

34

40

46

55

60

70

3075

9700

7851

0801

0900

3070/3071

0801

3075

שקיות גופיה לבן גדול יפני ,דגם ח’  ,ארוז  20חב’ בשק

שקיות גופיה קטן צבעוני ספור ,דגם ח’ ,ארוז  30חב’ בשק

0800

3001

שקיות גופיה צבעוני קטן משקל ,דגם ח’

שקיות גופיה לבן גדול משקל ,דגם ח’

7850

7852

שקיות גופיה ספור לבן גדול ,דגם “זהב”

שקיות גופיה ספור צבעוני קטן ,דגם “זהב”

0900

9700

שקיות גופיה ,שקוף ירקנים ,ייצור מיטב (דגם )M

שקיות גופיה ג’מבו  60x70 H.Dס”מ

9700

3070

שקיות גופיה סופר ג’מבו  70x90 H.Dס”מ

שקיות גופיה ,כתום ירקנים ,ייצור מיטב (דגם )M

3071

7851

שקיות גופיה ניילון ( 70x90 L.Dלמכבסות)

שקיות גופיה ספור שחור בינוני ,דגם “זהב”
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שקיות פס סגור
6

8

10

4

18

6

12

7

2449

2450

2448

2451

שקיות פס-סוגר 4x6 ,ס”מ,
ארוז  100יחידות

שקיות פס-סוגר 6x8 ,ס”מ,
ארוז  100יחידות

שקיות פס-סוגר 7x10 ,ס”מ,
ארוז  100יחידות

שקיות פס-סוגר 8x12 ,ס”מ,
ארוז  100יחידות

15

18

20

10

25

12

19

15

2452

2858

2453

2862

שקיות פס-סוגר 10x15 ,ס”מ,
ארוז  100יחידות

שקיות פס-סוגר 12x18 ,ס”מ,
ארוז  100יחידות

שקיות פס-סוגר 15x20 ,ס”מ,
ארוז  100יחידות

שקיות פס-סוגר 19x25 ,ס”מ,
ארוז  100יחידות

35

40
30

25

2854

2855

שקיות פס-סוגר 25x35 ,ס”מ,
ארוז  100יחידות

שקיות פס-סוגר 30x40 ,ס”מ,
ארוז  100יחידות

- 30 -

סדרת מפות
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מפות
8467

8437

מפות שישיות עבות

מפות שמיניות עבות

8466

8436

מפות שישיות

מפות שמיניות

3859

1942

מפת  45מטר

מפת  45מטר ,קריסטל ,עבה במיוחד

5030

0178

מפות ניילון דובדבן ,מודפס בשני צבעים

גליל ניילון במשקל 60 ,ס”מ נפתח ל 120 -ס”מ
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8192

5029

מפות אל בד
 +ראנר טנדרלי 137x274

מפת אל-בד 1.10x1.80 ,מטר

5027

5026

מפות אל-בד  25מטר

מפות אל-בד  100מטר

1955
מפות אל-בד  16מטר  +ראנר

5036

5037

מפה מהודרת מוטבעת 1.40x2.70 ,מטר

גליל מפה מהודרת מוטבעת 1.40x12.0 ,מטר
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פתרונות אריזה ואחסון
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מיכלים אינטגרליים
6097

6098

6100

מיכל אינטגרלי ,חמוצים אישי,
 80מ”ל

מיכל אינטגרלי ,חמוצים אישי,
 100מ”ל

מיכל אינטגרלי ,חמוצים אישי,
 150מ”ל

2332

2333

6956

מיכל אינטגרלי ,מעדנית 40

מיכל אינטגרלי ,מעדנית 60

מיכל אינטגרלי ,מעדנית 80

6955

2744

2745

מיכל אינטגרלי ,יובל 22

מיכל אינטגרלי ,יובל 45

מיכל אינטגרלי ,יובל 65

4357

4356

4358

מיכל אינטגרלי ,הדר 50

מיכל אינטגרלי ,הדר 70

מיכל אינטגרלי ,הדר 90
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4352

4353

4354

מיכל אינטגרלי ,בר 40

מיכל אינטגרלי ,בר 50

מיכל אינטגרלי ,בר 65

4355

4400

4402

מיכל אינטגרלי ,בר 80

רולדה פלסטיק ארוכה

רולדה פלסטיק מקופלת
גבוהה

1953

5032

7913

מיכל אינטגרלי כתר שטוח 45

מיכל אינטגרלי כתר כיפה/
שטוח 35

מיכל אינטגרלי כתר כיפה 55

4118

5033

2740

מיכל אינטגרלי כתר כיפה/שטוח 65

מיכל אינטגרלי כתר כיפה/שטוח 75

רול עדין סטנדרט
270×189×90
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3231

3232

3233

קערה לסלט+מכסה מחובר,
 1ליטר

קערה לסלט+מכסה מחובר,
 750מ”ל

קערה לסלט+מכסה מחובר,
 500מ”ל

6231

1996

2498

2499

קערה לסלט+מכסה מחובר,
 375מ”ל

קערה לסלט+מכסה מחובר,
 250מ”ל

גביע  500דליקטס
מכסה מחובר

גביע  370דליקטס
מכסה מחובר

4588

8676

8655

8654

תחתית שחורה
אולימפוס פלוס

מכסה גבוה שקוף
אולימפוס פלוס

מקארון  10תאים
תחתית שחורה

מקארון  10תאים
מכסה שקוף

7484

1925

1918

8590

יום הולדת גדול קוטר 32
תחתית שחורה+מכסה

יום הולדת קטן קוטר 28
תחתית שחורה+מכסה

יום הולדת בייבי קוטר 24
תחתית שחורה+מכסה

סברינה גבוה פלסטיק
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גביעי רוטב

1832

1824

2910

6059

גביע קונוס  70סמ”ק,
ארוז 100

מכסה לגביע קונוס  70סמ”ק,
ארוז 100

מיקרובר  20סמ”ק ,
ארוז  5000יחידות

מיקרובר  30סמ”ק ,
ארוז  5000יחידות

6003

6004

6005

גביע רוטב  +מכסה מחובר
 50מ”ל ,ארוז  50יחידות

גביע רוטב  +מכסה מחובר
 28מ”ל ,ארוז  50יחידות

גביע רוטב  +מכסה מחובר
 10מ”ל ,ארוז  50יחידות

מיכלי גלידה
0070

0071

פוליגלידה  750מ”ל,
 0.5ק”ג

פוליגלידה  1500מ”ל,
 1ק”ג
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מיכלים

6051

1714

6043

מיכל  +מכסה  4.5ליטרP.P. ,

מיכל  2.5ליטרP.P. ,

מיכל  3ליטרP.P. ,

1715

6052

מכסה למיכל  2.5ליטרP.P. ,

מכסה למיכל  3ליטרP.P. ,

6041

6039

4936

מיכל  2ליטרP.P. ,

מיכל  1ליטרP.P. ,

מיכל  650גרםP.P. ,

1715

6052

מכסה למיכל  2+1ליטרP.P. ,

מכסה למיכל  650גרםP.P. ,

6032

6031

6030

6033

מיכל שחור  4.5ליטר

מיכל שחור  2ליטר

מיכל שחור  1ליטר

מיכל שחור  0.5ליטר

4937

4937

מכסה למיכל
 4.5ליטר מלבני

מכסה למיכל
 0.5ליטר מלבני
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1736

1737

1738

קערה עגולה ,שחורה,
 1ליטר

קערה עגולה ,שחורה,
 750מ”ל

קערה עגולה ,שחורה,
 500מ”ל

1740
מכסה לקערה עגולה ,שקוף ,ל 1 -ליטר  750 /מ”ל  500 /מ”ל

4609

5025

4403

פור בוקס תחתית
 +מכסה

מגש מחולק למיקרו
 +מכסה ,שחור/שקוף

קופסא מחולקת טו-בשבט
 +מכסה ,שקוף/שחור

2162

קופסה פלסטיק  1/2גסטרונום,
 4.5קילו ,שחור/לבן 8x29.5x24 ,ס”מ,
אורז  100יחידות

2163

מכסה לקופסה  1/2גסטרונום,
 4.5קילו ,שחור/לבן 8x29.5x24 ,ס”מ,
אורז  100יחידות
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6003
גביע רוטב  +מכסה מחובר
 50מ”ל ,ארוז  50יחידות

גביעים לסלטים
2149

2148

2150

2147

גביע “ P.P. 150גנוב”
(מס’ ,) 249
ארוז  100יחידות

גביע P.P. 150

גביע P.P. 250

גביע גבוה P.P. 500

(מס’ ,)221/248
ארוז  100יחידות

(מס’ ,)231/247
ארוז  100יחידות

(מס’ ,)241/251
ארוז  50יחידות

7941
מכסה  101לגביע  500,250,150,125ארוז  100יחידות

2170

0114

1100

גביע ( P.P. 270מס’ ,)165/115
ארוז  50יחידות

גביע רחב ( P.P. 500מס’ ,)116 / 167
ארוז  50יחידות

גביע  P.P. 1000קשיח
(מס’  ,)174ארוז  36יחידות

7924
מכסה  117לגביעים  ,270,500,1000ארוז  100יחידות

7005

0151

0251

גביע “ P.E.T. 150גנוב”( ,מס’ ,)134
ארוז  50יחידות

גביע ( ,P.E.T. 150מס’ ,)135
ארוז  50יחידות

גביע ( ,P.E.T. 250מס’ ,)139
ארוז  50יחידות

0271

0502

7941

גביע ( ,P.E.T. 270מס’,)148
ארוז  40יחידות

גביע ( ,P.E.T. 500מס’ ,)153
ארוז  40יחידות

מכסה ( ,P.E.T. 139מס’ ,)139
ארוז  100יחידות
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מארזים
2093

2092

2091

גביע  1000גרם  +מכסה,
ארוז  5יחידות

גביע  500גרם  +מכסה,
ארוז  7יחידות

גביע  270גרם  +מכסה,
ארוז  8יחידות

2090

2089

גביע  250גרם  +מכסה,
ארוז  10יחידות

גביע  150גרם  +מכסה,
ארוז  10יחידות

2087

2085

2086

מיכל  +מכסה 4.5 ,ליטר,
ארוז  3יחידות

מיכל  +מכסה 2.5 ,ליטר,
ארוז  4יחידות

מיכל  +מכסה 3 ,ליטר,
ארוז  4יחידות

2084

2083

מיכל  +מכסה 2 ,ליטר,
ארוז  6יחידות

מיכל  +מכסה 1 ,ליטר,
ארוז  7יחידות
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אלומיניום וניילון נצמד
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תבניות ומגשי אלומיניום

5007

0105

5008

תבנית ענק מס’ ,200
 4.5x36x30ס”מ

תבנית מלבנית מס’ ,105
 6x26x30ס”מ

תבנית מלבנית מס’ ,90
 5x30x21ס”מ

5006

5004

5010

תבנית  8Bמלבנית ,אובן,
 3x22x18ס”מ

תבנית  TVמלבנית מחולקת,
 3x22x18ס”מ

תבנית  8Aמלבנית ,עמוקה,
 6.5x26x19ס”מ

5013

5005

5075

תבנית אינגליש ,קצר,
 5x23.5x10ס”מ

תבנית אינגליש ,ארוך,
 5x30x10ס”מ

תבנית אלומיניום לב
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5018

5017

5028

תבנית רוסטר ,948
 10x44x32ס”מ

תבנית גסטרונום ביתי ,923
 7.5x38.5x28ס”מ

תבנית גסטרונום,
 7x45x26ס”מ

5021

5019

0105

תבנית  105מחוזקת,925 ,
 7x33x27ס”מ

תבנית רוסטר מדורגת,905 ,
 7x42x32ס”מ

תבנית מלבנית מס’ ,105
 6x26x30ס”מ

4749

9859

5016

תבניות עמוקות עבות במיוחד

תבניות אפיה עבות במיוחד

תבנית אלומיניום מאפינס
שישיות

1316

1353

5003

תבנית  6Bמלבנית,
 4x15x12ס”מ

תבנית  6Cמלבנית,
 4x15x12ס”מ

תבנית מס’  5מרובעת,
 3x16.5x16.5ס”מ
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1312

1313

5014

תבנית אלומיניום עגולה,
מס’  17 ,12ס”מ

תבנית אלומיניום עגולה,
מס’  20 ,13ס”מ

תבנית אלומיניום עגולה,
עמוקה לטורט מס’  23 ,26ס”מ

5012

1315

1111

תבנית אלומיניום עגולה לטורט,
מס’  27 ,27ס”מ

תבנית אלומיניום ביצה

תבנית עגולה למאפינס,
 11ס”מ ,ארוז  50יחידות

3534

3352

3353

מגש אלומיניום  V3אובלי ,ענק,
מרוקע 54.5 ,ס”מ

מגש אלומיניום  V2אובלי ,בינוני,
מרוקע 43 ,ס”מ

מגש אלומיניום  V1אובלי ,קטן,
מרוקע 35 ,ס”מ

3355

3350

מגש אלומיניום  Vעגול ,שטוח,
מרוקע ,ענק 40 ,ס”מ

מגש אלומיניום  Vעגול ,שטוח,
מרוקע 30 ,ס”מ
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מכסי תבניות אלומיניום

1317

5002

1517

מכסה לתבנית אלומיניום ,6B
ארוז  100יחידות
 12x14.5ס”מ

מכסה לתבנית מס’ ,5
ארוז  100יחידות
 15x15ס”מ

מכסה לתבנית מס’ ,6C
ארוז  100יחידות
 13x16ס”מ

1104

5011

5009

מכסה לתבנית אובן/מחולקת,
ארוז  100יחידות
 17x21.5ס”מ

מכסה לתבנית ,8A

ארוז  100יחידות
 18.5x25.5ס”מ

מכסה לתבנית ,90
ארוז  100יחידות
 21x30.5ס”מ

1105

5074

1314

מכסה לתבנית ,מס’ ,105
ארוז  100יחידות
 25x31ס”מ

מכסה לתבנית גסטרונום,
ארוז  75יחידות
 26x45ס”מ

מכסה לתבנית מס’ ,13
ארוז  100יחידות
קוטר  20ס”מ
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רדידי אלומיניום וניילון נצמד
2112

0173

אלומיניום קצר ,דגם כוכבים,
 18x30x30ס”מ

רדיד אלומיניום  100מיקרון,
רוחב  60ס”מ

2111

2128

אלומיניום ארוך ,דגם כוכבים,
 18x30x45ס”מ

רדיד אלומיניום  50מיקרון,
רוחב  60ס”מ

9981

0161

0162

אלומיניום צץ רץ,
ארוז  200יחידות

ניילון נצמד מוסדי רחב

ניילון נצמד מוסדי צר

2129

0170

0174

ניילון נצמד  6 ,45/1500ק”ג

סטרץ למשטחים ,שקוף

סטרץ בייבי
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סדרת מוצרי נייר
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נייר טואלט וממחטות אף

2012

7009

1904

נייר טואלט טישו ליטופית,
 40גלילים

נייר טואלט טישו ליטופית,
 12גלילים

סדין רפואי יבוא  2גלילים
עם למינציה

4615

4616

ממחטות אף טישו
ארוז חמישיות

ממחטות אף בשקית,
ארוז 200

7035

6334

2049

נייר טואלט פטנט טישו,
 36גלילים

נייר טואלט ג’מבו טישו,
 12גלילים

נייר טואלט צץ רץ חתוך,
 9000יח’
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מגבות נייר

3011

3012

8018

מגבות צץ רץ לבן,
ארוז  3600יחידות

מגבות צץ רץ טישו דו שכבתי,
ארוז  2500יחידות

מתקן עומד
לגליל תעשייתי

2029

2864

7944

מגבות ברקן,
 6גלילים

מגבות קונטרול טישו,
 6גלילים

מגבת נייר פרחוני טישו,
 6גלילים

2023

2028

2031

שישיית נייר מגבת  150מ’

גליל תעשיה טישו,
דגם  1200מטר

גליל תעשייתי טישו פרחוני,
 600מטר

No Touch
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מפיות

8083

8766

6500

מפיות פסטי חד שכבתי
ארוז  100ייצור מיטב

מפיות קוקטייל לבן

מפיות קוקטייל ממותגות
לפי דרישה

2345

5531/5530

6500

מפית שמינית לבן,
 40x40ס”מ

מפית שמינית ,ארוז 2400
לבן  /צבעוני

מפית שמינית ,ממותגת
לפי דרישה

0206

6500

1030

מפיות דיספנסר טישו
מודפס בתאבון

מפיות דיספנסר טישו ממותגות
לפי דרישה

מפיונית
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נייר פרגמנט ,אפייה ועיתון

1118

6056

6057/1697

נייר פרגמנט צץ-רץ

נייר פרפין  5ק”ג

נייר סנדויץ ,ארוז  100יחידות
גודל :רגיל  /ענק  23x34ס”מ

1527

4061

7050

נייר אפייה ביתי,
ארוז  50יחידות

נייר אפייה 40x60 ,ס”מ,
סיליקון ,ארוז  1000יחידות

נייר אפייה 50x70 ,ס”מ,
סיליקון ,ארוז  1000יחידות

3142

6042

6040

נייר עיתון 40x60 ,ס”מ

נייר עיתון שלם

נייר עיתון חתוך
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0407

0408

קש נייר,
ארוז  500יחידות

קש נייר ארומה,
ארוז  500יחידות

2383

2382

2381

נייר פרגמנט לבן מודפס,
 30x40ס”מ,
ארוז  1000יחידות

נייר פרגמנט חום מודפס,
 30x40ס”מ,
ארוז  1000יחידות

נייר פרגמנט לבן מודפס,
 20x15ס”מ,
ארוז  4000יחידות

5405

5404

שקיות קונוס פרגמנט לצ’יפס
 21ס”מ,
ארוז  1000יחידות

שקיות קונוס פרגמנט לצ’יפס
 17ס”מ,
ארוז  1500יחידות
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אריזות קרטון למזון

6653

6654

6656

קרטון טורט 24

קרטון טורט 29

קרטון טורט 36

8593

8594

8595

קרטון  0.5ק”ג

קרטון  1ק”ג

קרטון  1.5ק”ג

1442

6680

8596

קרטון  0.5ק”ג
 +מכסה מודפס שיבולים

קרטון צ’יינט קטן

קרטון תצוגה 100
לבן 4.5 ,ק”ג

7903

6681

קרטון  1.5ק”ג
 +מכסה מודפס שיבולים

קרטון צ’יינט גדול

8597
מכסה לקרטון תצוגה 100
לבן 4.5 ,ק”ג
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8641

8642

7785

כוס פופקורן OZ 24

כוס פופקורן OZ 46

קרטון משולש לקרפ

תבניות אפייה מקרטון

1906

4954

4953/4929

מאפינס עגול קטן ארוז 40
בקופסת PVC

תבנית מאפינס 7 ,ס”מ

תבנית עוגת סבתא מקרטון
בלי חור  /עם חור

4952

2501

2507

תבנית אינגליש מקרטון

תבנית ניר בינוני 105

תבנית נייר ענק 210
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שקיות נייר

6534

6532

שקיות בגט שלם,
ארוז  500יחידות

שקיות חצי בגט ,אלומיניום,
ארוז  500יחידות

6564

6565

6598

6533

שקיות נייר ,אלומיניום,
 22x32ס”מ,
אורז  500יחידות

שקיות לעוף בגריל,
 22x32ס”מ,
אורז  500יחידות

שקיות בתאבון קטן,
ארוז  500יחידות

שקיות חצי בגט,
ארוז  500יחידות

6567

6566

3202

3200

קרטון לצ’יפס

שקיות לצ’יפס,
אורז  50יחידות

שקיות נייר טבעי
 +ידית ,קטן

שקיות נייר טבעי
 +ידית גדול
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פלאפל גדול

פלאפל קטן

מס’ 2

מס’ 1

15x16

18x19

8x15

11x18

5202

5205

5201

5022

שקיות פלאפל
קטן ,חום

שקיות פלאפל
גדול ,חום

שקיות נייר
מס’  ,1חום

שקיות נייר
מס’  ,2חום

מס’ 4

מס’ 8

מס’ 6

13x21

16x21

16x26

1116

1017

1115

שקיות נייר
מס’  ,4חום

שקיות נייר
מס’  ,6חום

שקיות נייר
מס’  ,8חום

מס’ 12

מס’ 16

מס’ 14

24x33

18x29

24x36

1012

1114

1014

שקיות נייר
מס’  ,12חום

שקיות נייר
מס’  ,14חום

שקיות נייר
מס’  ,16חום
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המטבח המקצועי
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ציוד למטבח
המקצועי

0300

4313

4312

פלייסמנט

דפי הפרדה ,פרגפלסט

צלופן להפרדה,
ארוז  3מארזים של  5ק”ג

1117/1857

4316

4317

שקיות זילוףL / M ,

סינרים חד-פעמיים ,עבים במיוחד,
ארוז  100יחידות

סינרים חד-פעמיים,
ארוז  100יחידות

4909

3013

0209

שמלות חד-פעמיות 1.3 ,מטר,
ארוז  100יחידות

כובע טבח,
ארוז  100יחידות

כפפות לטקס ניטריל
שחור/כחול ,ארוז 100

ארוז  100בקרטון
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0209

5679

כפפות לטקס ניטריל
שחור/כחול ,ארוז 100

כפפות לטקס

במידות S/M/L/XL

4314

1830

6853

משולש לפלאפל

שולחנית לפיצה,
ארוז  1000יחידות

קרטון לפיצה (סלייס),
ארוז  5ק”ג בחבילה

2600

7478

7010

שיפודי עץ 30 ,ס”מ,
ארוז  100יחידות

שיפודי עץ 30 ,ס”מ ,עבה במיוחד,
ארוז  100יחידות

שיפודי עץ 25 ,ס”מ,
ארוז  100יחידות

7477

7017

1857

שיפודי עץ 15 ,ס”מ,
ארוז  200יחידות

שיפוד יקטורי (יפני) 18 ,ס”מ,
ארוז  200יחידות

חימומית ג’ל עד  4שעות
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0196

0193

0194

0195

בקבוק רוטב 0.3 ,ליטר,
ארוז  24יחידות

בקבוק רוטב 0.5 ,ליטר,
ארוז  24יחידות

בקבוק רוטב 0.7 ,ליטר,
ארוז  24יחידות

בקבוק רוטב 1 ,ליטר,
ארוז  24יחידות

קיסמים וקשים

5700

5701

1340

קיסם קישוט מטריה,
ארוז  100יחידות

קיסם קישוט,
ארוז  100יחידות

מגבון בד לח למסעדות,
ארוז  100יחידות

0406

0400

7777

קש מתקפל שחור,
ארוז  400יחידות

קש מתקפל צבעוני,
ארוז  400יחידות

קש ארומה,
ארוז  300יחידות
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תיבות קלקר לבנות

תיבות אחסון ושינוע הזמינות בכל עת
מק”ט

מידות חוץ בס”מ

מידות פנים בס”מ

עובי הדופן בס”מ

נפח בליטרים

כמות בחבילה

170

53 x 43.5 x 35

47 x 37 x 29.5

3

51

3

173

53.5 x 43.5 x 27.5

47 x 37 x 21

3

36

6

400

47 x 29 x 32.5

40 x 22 x 26.5

3.5

23

4

719

46 x 35 x 35

42 x 31 x 31

2

40

3

730

34 x 14 x 18.5

30.5 x 10 x 14

2

4.3

18

746

34.5 x 24.5 x 20

30.5 x 20 x 16

1.5

10

18

748

40 x 25 x 25

35 x 20 x 20

2.2

14

10

750

50 x 40 x 20

46 x 36 x 15

2

23

8

751

50 x 40 x 27

46 x 36 x 22

2

36

6

752

47 x 31 x 28

41.5 x 25.5 x 21.5

2.8

23

5

775

59 x 39 x 25

51 x 32 x 18

3.2

30

6

תיבות אחסון ושינוע בהזמנה מיוחדת
מק”ט

מידות חוץ בס”מ

מידות פנים בס”מ

עובי הדופן בס”מ

נפח בליטרים

כמות בחבילה

0164

52 x 33.5 x 17.5

49 x 31 x 13

1.2

20

6

0167

41.7 x 31.1 x 32.4

32.7 x 22.1 x 22.1

4.5

16

1

0180

50 x 40 x 26.5

44 x 34 x 20

3

30

6

0181

59 x 39 x 23.5

53 x 33 x 17

3

31

1

0182

48.4 x 33.9 x 33.5

36 x 21.5 x 21.5

6

17

1

0345

53 x 39 x 23

49 x 35 x 17.5

2

30

6
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תיבות שינוע מזון מקצועיות שחורות

2134

2140

2132

2142
מק”ט

תיאור

167

2143
מידות פנימיות (עומק  xרוחב  xאורך) בס”מ מידות חיצוניות (גובה  xרוחב  xאורך) בס”מ

2140

גסטרונום ( 27עמוק)

53.5 x 33 x 27

59.5 x 39 x 31.7

2134

גסטרונום ( 22נמוך)

53.5 x 33 x 22

59.5 x 39 x 25.7

2132

מנות אישיות 28

46.3 x 36.7 x 22.5

52.5 x 42.6 x 28

167

מנות אישיות 40

46.3 x 36.7 x 29.5

52.5 x 42.6 x 35

2142

מחוזקת +ידיות

54.8 x 34.8 x 33.5

65.5 x 40.5 x 40

2143

מנות אישיות 16

46.6 x 36.7 x 17.5

52.3 x 42.6 x 19

תיבות לאחסון יין

0731

0732

0733

תיבה לאחסון
 1בקבוקי יין

תיבה לאחסון
 2בקבוקי יין

מתאם לתיבת אחסון
ל 6-בקבוקי יין
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מוצרי ניקיון
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אביזרים וחומרי ניקיון

7727

7780

1902

סחבות לחות לרצפה בדלי,
ארוז  50יחידות

מטליות לניקוי משטחים בדלי,
ארוז  400יחידות

מילויי למטליות לניקוי
משטחים בדלי,
ארוז  400יחידות

5762

8015

8016

מטליות שיש בתפזורת

סופר מגבת 800 ,גרם

סופר מגבת 400 ,גרם

6428

8700

5750

מיקרופייבר לשיש אוניברסל
רביעייה

מיקרופייבר לרצפה אוניברסל
שלישייה

סחבות ריצפה
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4599

5752

4600

כיסוי הפלא
ארוז  30יחידות

כרית יפנית מבריקל
ארוז שש יחידות

סקוטש מבריקל הפלא
ארוז  3יחידות

6410

6411

2297

ג’ל כלים עם חומץ
 720מ”ל 24%

ג’ל כלים עם חומץ
 1ליטר 24%

מטליות מיקרופייבר לניקוי והבר־
קה  30×30ס”מ ,ארוז  2יחידות

2562

6420

5652

מטליות מיקרופייבר נשלפות
לניקוי כללי ,ארוז  10יחידות

מטליות מיקרופייבר לרצפות
 80×50ס”מ ,ארוז  2יחידות

מטליות מיקרופייבר גדולות
לניקוי כללי מבריקל
ארוז  3יחידות
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מתקנים ומוצרים משלימים
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מתקנים
1964
מילוי
למטהר אוויר

8060

8032

8033

1963

מתקן לכוס קרטון,
דגם מיטב 8/6

מתקן לכוסות חם

מתקן לכוסות קר

מתקן להפצת ריח,
מטהר אוויר

7025

8036

8031

מתקן טואלט ג’מבו,
פלסטיק

מתקן טואלט ג’מבו,
נירוסטה

מתקן לנייר טואלט
חתוך שבת

8040

2625

8018

מתקן לנייר דיספנסר

מתקן תלייה
לנייר תעשייתי

מתקן עומד
לנייר תעשייתי
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2628

8017

8030

מתקן קונטרול לנייר מגבת

מתקן מגבונית

מתקן לצץ רץ פלסטיק

8035

1331

1330

מתקן נייר צץ רץ ,נירוסטה

מתקן סבון שקוף קטן

מתקן סבון שקוף גדול

מוצרים משלימים
6667

6666

מלחם שקיות  30ס”מ

מתקן לניילון נצמד 1500

6673
מלחם שקיות  20ס”מ
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2061

8047

אקדח מחירים

סרט דבק צבעוני
למכונה E-7

2062

8046

גליל מדבקות
לאקדח מחירים

מתקן לסרט דבק E-7

1446

347

348

מתקן לדבק

גליל דבק חום,
 66מטרPVC ,

גליל דבק שקוף,
 60מטר מ,P.P. -
חזק במיוחד

0191

0189

0190

להבונים ,ארוז  50יחידות

נר נשמה שבועי

נר נשמה

2126

2126

2141

פחם כ 2 -ק”ג

נייר צילום ,A4
ארוז  500יחידות

מגבוני בד
בבישום עדין
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www.meitavit.com
מפעל ומחסן ראשי  -צומת מסמיה מתחם סיבי דרום
טלפון:
טלפון:
פקס:

08-6242424
08-6605777
08-9519470

חנות המפעל סניף תל אביב (בתוך מתחם מסטרל)
03-6447014
טלפון:
כתובת :שדרות בן צבי 29

חנות המפעל סניף צפון
04-8830555
טלפון:
כתובת :הגליל  42סחנין

כל הזכויות שמורות .אין לשכפל ,להקליט ,לתרגם או להציג ,לאחסן במאגרי מידע ,בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי,
מכאני או אחר ,כל חלק שהוא מהחומר שבקטלוג זה ,ללא רשות מפורשת בכתב מחברת “סימפלי פייפר בע”מ”.

