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יבואנית ומשווקת בלעדית של מותגים מובילים לחדר  "נוטלי" 
הרחצה והמטבח בישראל. 

 אנחנו    מביאים  את  הטוב  ביותר! 
והפצה  ק  ו ו שי א,  בו חברת נוטלי היא חברה משפחתית, העוסקת בי
ומטבחי איכות ממיטב החברות באירופה.  ם  י סניטרי של מוצרים 

השתייכותה של   "נוטלי"   לקבוצת חברות הפועלות במספר  מדינות 
באירופה,  מקנה  לה נגישות ועוצמה למותגי מפתח בינלאומיים, ואלו 

 מתורגמים לטובת הצרכן בישראל. 

ביניהם:  , ם מ ו ח ת ב ם  י ט ל ו ב ל מותגי   החברה   המיוצגים  בארץ נחשבים 

חברת    hansgrohe  -  AXOR   חברת  הברזים והמקלחות  המובילה 
בעולם  מבחינת  עיצוב, טכנולוגיה,   פרסים    והכרה   בינלאומית  עוד 

משנת 1901. 

לם  ו ע FRANKE הנחשבת לגדולה ולמובילה ב חברת הענק השוויצרית 
משנת 1911.  עוד  ה  ל פעי ו ח  ב מט ל ה  רוסט ני ו ט  גרני רי  ו כי ר  צו י בי

KALDEWEI Germany  הידועה  באמבטיות ואגניות הפלדה  חברת 
30 שנות  אחריות   שלה, הנחשבות לטובות ולמובילות בעולם, עם 

בינלאומית. 

חברת unidrain החלוצה בתחום תעלות הניקוז אשר מתאפיינת בעיצוב 
סקנדינבי אלגנטי ואיכותי. 

Cosmic-Pomd'or חברת האביזרים וארונות  האמבטיה         
הגדולה מברצלונה.

הסטנדרטים הגבוהים וחסרי הפשרות, הם שהביאו להצלחתן של אותן 
חברות, ובהתאם להם, פועלת גם חברת נוטלי, המקפידה לשמור על 

אמינות, איכות,  מחויבות גבוהה ואחריות כלפי  לקוחותיה. 

"נוטלי"   עומדת   בתקני   הייצור  המחמירים ביותר ומקפידה    
להעניק   ללקוחותיה   שירות   ברמה גבוהה במיוחד. 
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התקנה שטוחה
אפשרות עד 5 חורים

כולל אביק
לא כולל סיפון

מידת ארון מינימלי  60 ס"מ

 ₪ 1,450

MYTHOS MTG 210-70

1350295856

1350491155

1350295853

135.0491.154

לבן

פלטיניום

אפור אבן

גרפיט שחור

KUBUS KBG 210-50

 ₪ 1,230

התקנה שטוחה
ללא חורים
כולל אביק

לא כולל סיפון
מידת ארון מינימלי 60 ס"מ

1350491346

1350491345

1350491347

1350491344

לבן

פלטיניום

אפור אבן

גרפיט שחור

Granite

מפרט טכני עמוד 38   |    המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.

התקנה שטוחה
אפשרות עד 4 חורים

כולל אביק
לא כולל סיפון

מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

DCG 220-37 3 1/2PRIMO

1350607693

1350607692

1350607694

1350607649

לבן

פלטיניום

אפור אבן

גרפיט שחור

 ₪ 1,880

התקנה שטוחה
ללא חורים
כולל אביק

לא כולל סיפון
מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

KUBUS KBG 210-70

1350491365

1350491361

1350491367

1350491349

לבן

פלטיניום

אפור אבן

גרפיט שחור

 ₪ 1,780



5 4

DCG 210 3 1/2PRIMO

 ₪ 1,790

התקנה שטוחה
אפשרות עד 4 חורים

כולל אביק
לא כולל סיפון

מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

1350607646

1350607643

1350607648

0607628 135

לבן

פלטיניום

אפור אבן

גרפיט שחור

1350495823

1350495822

1350495824

1350495612

התקנה שטוחה
אפשרות עד 4 חורים

כולל אביק
לא כולל סיפון

מידת ארון מינימלי 60 ס"מ

ELLIPSE ELG 210

 ₪ 1,580

לבן

פלטיניום

אפור אבן

גרפיט שחור
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BOX BXX 210/110-54

1270477239

 ₪ 2,150

התקנה שטוחה
ללא חורים
כולל אביק

Overflow כולל
מידת ארון מינימלי 60 ס"מ

נירוסטה

BOX BXX 210/110-68

1270369284

 ₪ 2,300

התקנה שטוחה
ללא חורים
כולל אביק

Overflow כולל
מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

נירוסטה

Stainless Steel

 ₪ 1,950

התקנה שטוחה
ללא חורים, כולל אביק

Overflow כולל
מידת ארון מינימלי 70 ס"מ

נירוסטה
1270433024

BOX 210-65

 ₪ 2,200
1270548097

BOX 210-80

התקנה שטוחה
ללא חורים, כולל אביק

Overflow כולל
מידת ארון מינימלי 85 ס"מ

נירוסטה

מפרט טכני עמוד 39-40 |    המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.
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PLANAR PPX 210-58 TL

התקנה שטוחה, כולל אביק
כולל Overflow, כולל ידית הפעלה לאביק

הכיור כולל שני חורים במיקום 10 ס"מ ימינה 
ו-10 ס"מ שמאלה מהמרכז

אחד לברז ואחד לאביק האוטומטי
מידת ארון מינימלי 60 ס"מ

1270203469

 ₪ 2,800

נירוסטה

התקנה שטוחה כולל אביק
כולל Overflow, כולל ידית הפעלה לאביק

הכיור כולל שני חורים במיקום 10 ס"מ ימינה 
ו-10 ס"מ שמאלה מהמרכז

אחד לברז ואחד לאביק האוטומטי
מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

 ₪ 3,100
1270198197

נירוסטה

PLANAR PPX 210-78 TL

התקנה שטוחה
 ללא חורים
כולל אביק

Overflow כולל
מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

1270370188

 ₪ 3,700

נירוסטה

BOX BXX 220/120-34-34

התקנה תחתונה
ללא חוריםכולל אביק

Overflow ללא
מידת ארון מינימלי 60 ס"מ

 ₪ 1,600
1220290215

נירוסטה

PRESTIGE PCX 110-54
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CRYSTAL - CLV 210

התקנה שטוחה, כולל אביק
כולל 2 זכוכיות דקורטיביות
כולל ידית הפעלה לאביק 

הכיור כולל שני חורים 
אחד לברז ואחד לאביק האוטומטי

מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

 ₪ 4,250

נירוסטה

1270306327
זכוכיות בגוון שחור

1270306381
זכוכיות בגוון לבן

BOX CENTER BXX 220-54-27

התקנה שטוחה 
כולל אביק

Overflow כולל
כולל ידית הפעלה לאביק

וחור לברז
כולל אביזרים משלימים

מידת ארון מינימלי 90 ס"מ

 ₪ 8,100

1270538260
כיור שמאל, אבזרים ימין1270538259

כיור ימין, אביזרים שמאל

מפרט טכני עמוד 40-41   |   המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.
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ברז מטבח נשלף 
זרוע מסתובבת מצב יחיד

 כרום

 ₪  1,400
3214853000

VARIARC ואריארק

ברז מטבח נשלף 
מצב אחד

 כרום

 ₪  1,370
9872808000

שחור מט

 ₪  1,790
9872808670

 נירוסטה

 ₪  1,790
9872808800

ברז מטבח חצי קשת 
פייה נשלפת, 

שני מצבי זרימה

 כרום

TALIS S   טליס

 ₪  1,600
2104376000

 כרום

 ₪  2,000

ברז מטבח נשלף 
זרוע מסתובבת ומזלף נשלף 
שני מצבי זרימה לא מקובעים

3214851000

FOCUS   פוקוס

 ₪  1,150

ברז מטבח נשלף 
שני מצבים 

 ₪  1,400
 שחור מט

Good

כרום

ברז מטבח עם פייה נשלפת,
שני מצבי זרימה

 כרום

ALLEGRO E   אלגרו 

 ₪  1,700
2104373000

נירוסטה

 ₪  2,250

VARIARC   ואריארק

5431815670

5431813000

5431815800

TALIS טליס

מפרט טכני עמוד 42-48  |  המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.
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TALIS   טאליס

 ₪  1,600

3214863000
ברז מטבח 
שני מצבים 

מסדרת טאליס קלאסיק

FOCUS   פוקוס

 ₪  1,600

5431820670

ברז מטבח עם פייה מסתובבת, 
 לא נשלף גימור שחור מט

ברז מטבח נשלף 
זרוע מסתובבת ומזלף נשלף 
שני מצבי זרימה לא מקובעים

ATLAS    אטלס

 ₪  1,550

  נירוסטה

 1150156201

ברז מטבח נשלף
מצב יחיד

PESCARA L   פסקרה

 ₪  2,400
1150472960

נירוסטה
ברז מטבח נשלף

2 מצביםחצי מקצועי, 

Stainless Steel  Full BodyStainless Steel  Full Body

מפרט טכני עמוד 42-48  |  המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.
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 נירוסטה

 כרום

שחור מט

 ₪  2,000

ברז מטבח נשלף
שני מצבים

 ₪  2,600
9872800670

9872800000

9872800800

Better

ברז מטבח נשלף 
S מסדרת טאליס סלקט
 כרום

נירוסטה

TALIS   טליס

 ₪  2,950
9872821000

 ₪  3,650
9872821800

 כרום

נירוסטה

METRIS   מטריס

 ₪  2,500
3214820000

 ₪  3,250
3214820800

ברז מטבח נשלף 
שני מצבים 

METRIS

 ₪  3,550

ברז מטבח 2 חורים,
 ידית הפעלה בנפרד
 SBOX כולל מנגנון 
עבור הצינור הנישלף

 ₪  4,550
 נירוסטה

 כרום

שחור מט

 ₪  2,600

 ₪  4,900

9873818000

9873818800

9873818670

מפרט טכני עמוד 42-48  |  המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.

מטריס   
TALIS M54   טליס
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AQUNO

670 800 000

ברז מטבח פייה בגובה 250 מ"מ
מזלף עם מצב זרימה יחיד 

ומפל זרימה בגוף הברז

Best

 נירוסטה

 כרום

שחור מט

 ₪  4,000

 ₪  5,600

9873837800

9873837000

9873837670

 ₪  5,200

מפרט טכני עמוד 42-48  |  המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.

מגיע עם סלסלה מק"ט  40963000 /  ראה עמוד 36
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Aquno Select M81
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D

 נירוסטה

 כרום

גימור מיוחד

STARCK   סטארק

 ₪  3,300

ברז מטבח נשלף הכולל מזלף
2 מצבי זרימה

 ₪  4,700
97688572

97688565

 ₪  4,950
97688565XXX

 נירוסטה

 כרום

 ₪  3,780

 ₪  5,100
39863800

39863000

ברז מטבח סלקט נשלף
עם 2 מצבי זרימה

CITTERIO   צ‘יטריו

 נירוסטה

 כרום

גימור מיוחד

 ₪  3,150

 ₪  5,200
97527215

97518763

 ₪  5,200
97518763XXX

ברז מטבח נשלף 
מזלף נשלף עם שני מצבי ספרי

 כרום

נירוסטה
 ₪  3,450

97822884

 ₪  5,150
97822877

ברז מטבח נשלף עם פיה 
מסתובבת 2 מצבים 

Best

ברז מטבח בעיצוב תעשייתי 

 כרום

נירוסטה

MONTREUX   מונטרו

 ₪  4,150
97822860

 ₪  5,800
97822835

ברז מטבח נשלף, שני חורים, 
M אקסור צ'יטריו 

 כרום

נירוסטה
 ₪  3,350

97688664

 ₪  4,500
97688671

גימור מיוחד

 ₪  5,000
97688664XXX

גימור מיוחד

 ₪  5,150
97822XXX

CITTERIO   צ‘יטריו MONTREUX   מונטרו

CITTERIO   צ‘יטריו

ניקל מוברש
820

ברונזה מוברש

140

זהב מוברש

250

ניקל מבריק
830

ברונזה מבריק
130

זהב מבריק

990

שחור כרום מבריק

330

פליז מבריק

930

שחור כרום מוברש

340

 פליז מוברש

950

כרום מוברש
260

נירוסטה
800

זהב אדום מבריק
300

זהב אדום מוברש
310

גימור מיוחד

לביצוע הזמנה של גימור מיוחד, יש להוסיף את 3 הספרות למק"ט המקורי בכרום
פריטי AXOR ופריטים שאינם בגימור כרום הינם פריטים בהזמנה מיוחדת ויש לברר תחילה מול חב' נוטלי בע"מ את זמינותם ותנאי אספקתם/החזרתם
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D

Design by Philippe Starck

מפרט טכני עמוד 48-49  |  המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.
לביצוע הזמנה של גימור מיוחד, יש להוסיף את 3 הספרות למק"ט המקורי בכרום

פריטי AXOR ופריטים שאינם בגימור כרום הינם פריטים בהזמנה מיוחדת ויש לברר תחילה מול חב' נוטלי בע"מ את זמינותם ותנאי אספקתם/החזרתם
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חוסר  של  עניין  רק  לא  היא  במטבח  מזון  פסולת 
נוחות אלא יכולה לגרום גם לבעיות של היגיינה. דגים, 
בשר ומוצרי חלב נוטים להתקלקל במהירות במיוחד 
באקלים חם. התוצאה היא שפע של חיידקים וחרקים. 
טוחני אשפה הם פתרון יעיל להתמודדות עם הבעיה.

 ₪ 2,150

טוחן אשפה 1/4 1 כ"ס
מנוע מגנטי קבוע

כולל מפסק פניאומטי )קדח בקוטר 35 מ"מ(
שקט במיוחד, טחינה מיידית ומהירה

תא טחינה מנירוסטה
נדרשת הכנה של שקע חשמלי 

)התקנה מהירה - בתוספת תשלום(
באישור מכון התקנים הישראלי

 1340473237

    55
שנותשנות

אחריותאחריות

 המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.
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מנוע 1.25 כ"ס  

 מנוע מגנטי קבוע המספק מהירות טחינה גבוהה ופינוי 
פסולת מהיר

מנוע חדיש ושקט עם רטט מינימלי וצריכת חשמל נמוכה 

 גוף טוחן האשפה עשוי פוליאמיד קשיח ונירוסטה 
איכותית – לשנים רבות של אמינות

כולל טכנולוגיית                        המספקת הגנה מיקרוביאלית
לעיכוב התפתחותם של בקטריות וחיידקים 

טוחן אשפה בטיחותי עם התקנה מהירה 

כולל לחצן פניאומטי 

באישור מכון התקנים הישראלי 

Bio Shield

    שנות אחריות 5

יצרנית כיורי   FRANKE - טוחן האשפה החדש מבית
המטבח הגדולה בעולם

יבוא ואחריות של חב’ נוטלי בע”מ, היבואנים הרשמיים של
FRANKE  -ו  hansgrohe בישראל

FRANKE :יתרונות טוחן האשפה
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Good

MYTHOS 210-70

כיור גרניט
התקנה שטוחה

אפשרות עד 5 חורים
כולל אביק

לא כולל סיפון
מידת ארון מינמלי 60 ס"מ

KUBUS KBG 210-50

כיור גרניט
התקנה שטוחה

ללא חורים

כולל אביק
לא כולל סיפון. 

חבילות משולבות.
מידת ארון מינימלי 60 ס"מ

 ₪ 2,380 ₪ 3,300

1270008

 ₪ 3,450

1270003

 ₪ 2,600

135002

1350002PL

1350002ST

1350002GP

ברז מטבח נשלף
שני מצבים

מסדרת פוקוס
בגימור כרום
hansgrohe

מק"ט 54318130000

BOX BXX 210/110-54

מק"ט 1270477239
כיור נירוסטה

BOX BXX 210/110-68

מק"ט 1270369284
כיור נירוסטה

התקנה שטוחה
ללא חורים
כולל אביק

Overflow כולל
מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

התקנה שטוחה
ללא חורים
כולל אביק

Overflow כולל
מידת ארון מינימלי 60 ס"מ

1350009

1350009PL

1350009ST

1350009GP

אופציה לתוספת טוחן אשפה 1.25 כ"ס  מק"ט 1340473237 בתוספת מחיר של  2,150 ₪ כולל מע"מ

מפרט טכני עמוד 38-39  |  המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.

חבילות משולבות
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1350012GP 1350011GP

ברז מטבח נשלף בגוון שחור
שני מצבים

סדרת פוקוס
hansgrohe

מק"ט 5431815670

ברז מטבח נשלף 
שני מצבים 

סדרת פוקוס 
PVD בגימור נירוסטה

hansgrohe
מק"ט 5431815800

1270800SS

 ₪ 3,480  ₪ 3,700 ₪ 3,550 

התקנה שטוחה
ללא חורים
כולל אביק

Overflow כולל
מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

MYTHOS 210-70

כיור גרניט שחור
התקנה שטוחה

אפשרות עד 5 חורים
כולל אביק

לא כולל סיפון
מידת ארון מינמלי 60 ס"מ

KUBUS KBG 210-50

כיור גרניט שחור
התקנה שטוחה

ללא חורים
כולל אביק

לא כולל סיפון
מידת ארון מינימלי 60 ס"מ

BOX BXX 210/110-54
מק"ט 1270477239

כיור נירוסטה

התקנה תחתונה
ללא חורים
כולל אביק

Overflow כולל
מידת ארון מינימלי 60 ס"מ

מק"ט 1350491344 מק"ט 1350491154

אופציה לתוספת טוחן אשפה 1.25 כ"ס  מק"ט 1340473237 בתוספת מחיר של  2,150 ₪ כולל מע"מ



23 22

    

ברז מטבח נשלף
שני מצבים

מסדרת פוקוס
בגימור כרום
hansgrohe

מק"ט 5431813000

Better

ברז מטבח נשלף
מסדרת ואריארק

בגימור כרום
hansgrohe

מק"ט 3214851000

 ₪ 3,950

1270002

 ₪ 5,100 

1270000

 ₪ 4,850 

1270006

 ₪5,700

FR127037

BOX BXX 220/120-34-34

מק"ט 1270370188

כיור נירוסטה
התקנה שטוחה

ללא חורים
כולל אביק

Overflow כולל
מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

כיור נירוסטה

Box BXX 220/120-34-34

מק"ט 1270370188

התקנה שטוחה
ללא חורים
כולל אביק

Overflow כולל
מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

PLANAR PPX  210-78TL

מק"ט 1270198197

כיור נירוסטה
התקנה שטוחה

כולל אביק
Overflow כולל

כולל ידית הפעלה לאביק
הכיור כולל שני חורים 

אחד לברז ואחד לאביק האוטומטי
מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

PLANAR PPX 110-52/210-58

מק"ט 1270198245

כיור נירוסטה
התקנה שטוחה

כולל אביק
Overflow כולל

כולל ידית הפעלה לאביק
הכיור כולל שני חורים 

אחד לברז ואחד לאביק 
האוטומטי

מידת ארון מינימלי 60 ס"מ

מפרט טכני עמוד 39-40  |  המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.

אופציה לתוספת טוחן אשפה 1.25 כ"ס  מק"ט 1340473237 בתוספת מחיר של  2,150 ₪ כולל מע"מ
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PLANAR PPX  210-78TL

מק"ט 1270198197



25 24

MYTHOS 210-70
כיור גרניט

התקנה שטוחה
אפשרות עד 5 חורים

כולל אביק, לא כולל סיפון
מידת ארון מינמלי - 60 ס"מ

KUBUS KBG 210-50
כיור גרניט

התקנה שטוחה
ללא חורים, כולל אביק

לא כולל סיפון
מידת ארון מינימלי 60 ס"מ

KUBUS KBG 210-70
כיור גרניט

התקנה שטוחה
ללא חורים, כולל אביק

לא כולל סיפון
מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

PRIMO DCG 210 3 1/2
כיור גרניט

התקנה שטוחה
אפשרות עד 4 חורים

כולל אביק, לא כולל סיפון
מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

ברז מטבח נשלף מסדרת טאליס
שני מצבים

בגימור כרום
hansgrohe

מק"ט 9872800000

 ₪ 3,230 ₪ 3,780 ₪ 3,790  ₪ 3,450

Better

4FR1350607

4FR1350607

4FR1350607

4FR1350607

לבן

פלטיניום

אפור אבן

גרפיט שחור

PW

GP

ST

PL

מפרט טכני עמוד 38  |  המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.

3FR135049

3FR135049

3FR135049

3FR135049

PW

GP

ST

PL

לבן

פלטיניום

אפור אבן

גרפיט שחור

2FR135049

2FR135049

2FR135049

2FR135049

PW

GP

ST

PL

לבן

פלטיניום

אפור אבן

גרפיט שחור

1FR135029

1FR135029

1FR135029

1FR135029

PW

GP

ST

PL

לבן

פלטיניום

אפור אבן

גרפיט שחור

אופציה לתוספת טוחן אשפה 1.25 כ"ס  מק"ט 1340473237 בתוספת מחיר של  2,150 ₪ כולל מע"מ
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MYTHOS 210-70
גרניט שחור

KUBUS KBG 210-50
גרניט שחור

KUBUS KBG 210-70
גרניט שחור

PRIMO DCG 210 3 1/2
גרניט שחור

 ₪ 3,830 ₪ 4,380 ₪ 4,390  ₪ 4,050

מק"ט 1350491349מק"ט 1350491344  מק"ט 1350491154  
  

מק"ט 1350607628   

ברז מטבח נשלף
שני מצבים

מסדרת טאליס
בגימור שחור
hansgrohe

מק"ט 9872800670

Better

6FR1350497FR1350498FR1350607 5FR135049

מפרט טכני עמוד 38 |  המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.

אופציה לתוספת טוחן אשפה 1.25 כ"ס  מק"ט 1340473237 בתוספת מחיר של  2,150 ₪ כולל מע"מ
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PRIMO DCG 210 3 1/2
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 ₪ 4,550 

8FR1270433
  מק"ט חבילה 

 ₪ 4,900 

9FR1270369
  מק"ט חבילה 

 ₪ 4,800 

9FR1270548
  מק"ט חבילה 

 ₪ 4,750 

8FR1270477
  מק"ט חבילה 

ברז מטבח נשלף
שני מצבים

מסדרת טאליס
בגימור נירוסטה

hansgrohe
מק"ט 9872800800

BOX 210/110-54 
כיור נירוסטה

מק"ט 1270477239    
BOX 210/110-65 

כיור נירוסטה

מק"ט 1270369284מק"ט 1270433024   
  

מק"ט 1270548097   

Better

BOX 210/110-68 
כיור נירוסטה

BOX 210-80 
כיור נירוסטה

מפרט טכני עמוד 39  |  המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.

אופציה לתוספת טוחן אשפה 1.25 כ"ס  מק"ט 1340473237 בתוספת מחיר של  2,150 ₪ כולל מע"מ
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BOX 210-80 



31 30

 ₪ 5,750

43218000

קומבינציה הכוללת כיור גרניט, 
ברז נשלף מצב זרימה אחד עם פיה 

בגובה 200 מ"מ + כפתור סלקט 
לשליטה בפתיחה וסגירה של הברז 

ומנגנון הפעלה נפרד בצד הכיור
מידת ארון מינימלית 80 ס"מ

750X490X190 מידות הכיור

כיור גרניט להתקנה תחתונה 
בגוון שחור גרפיט 

 overflow כולל
לא כולל אביק

מידת ארון מינימלית 80 ס"מ
710X450X190 מידות הכיור החיצניות 

ברז שחור מט ברז מוברש ברז כרום

graphite black 6543432170

Best

מפרט טכני עמוד 42-49  |  המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.

ברז מטבח נשלף
שני מצבים

מסדרת פוקוס
בגימור כרום
hansgrohe

גוון כרום      5431813000
גוון מוברש   5431815800
גוון שחור מט 5431813670

קומבינציה הכוללת כיור גרניט, 
ברז נשלף מצב זרימה אחד עם פיה 

בגובה 200 מ"מ + כפתור סלקט 
לשליטה בפתיחה וסגירה של הברז 

ומנגנון הפעלה נפרד בצד הכיור 
מידת ארון מינימלית 80 ס"מ

750X490X190 מידות הכיור

43213000

 ₪ 6,150
 ₪ 3,900 ₪ 4,150 ₪ 4,950

 ₪ 3,900 ₪ 4,150 ₪ 4,950

 ₪ 3,900 ₪ 4,150 ₪ 4,950 

אופציה לתוספת טוחן אשפה 1.25 כ"ס  מק"ט 1340473237 בתוספת מחיר של  2,150 ₪ כולל מע"מ

stone grey 6543432290

concrete grey  6543432380

*** הוסיף אביק וסיפון יחודי של הנסגרואה

 מק"ט 43927000  מפרט טכני עמוד 55

***  החבילה כוללת אביק וסיפון ייחודי תואם***  החבילה כוללת אביק וסיפון ייחודי תואם
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33 32

 ₪ 7,600 

43202000

 ₪ 9,850 

43206000

 ₪ 8,950 

43205000

נירוסטה

קומבינציה הכוללת כיור נירוסטה 
מפוצל במידה פנימית 450X400 מ"מ 
+ 180X400 מ"מ להתקנה שטוחה או 
עליונה, ברז נשלף מצב זרימה אחד 

עם פיה בגובה 200 מ"מ + כפתור 
סלקט לשליטה בפתיחה וסגירה של 

הברז ומנגנון הפעלה נפרד בצד הכיור

נירוסטה

קומבינציה הכוללת כיור נירוסטה 
במידה פנימית 660X400 מ"מ 

להתקנה שטוחה או עליונה, ברז 
נשלף מצב זרימה אחד עם פיה 
בגובה 200 מ"מ + כפתור סלקט 

לשליטה בפתיחה וסגירה של הברז 
ומנגנון הפעלה נפרד בצד הכיור

נירוסטה

קומבינציה הכוללת כיור נירוסטה 
במידה פנימית 450X410 מ"מ עם 

משטח ייבוש להתקנה שטוחה או 
עליונה, ברז נשלף מצב זרימה אחד 

עם פיה בגובה 200 מ"מ + כפתור 
סלקט לשליטה בפתיחה וסגירה של 

הברז ומנגנון הפעלה נפרד בצד הכיור 

Best

מפרט טכני עמוד 50-51  |  המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.

אופציה לתוספת טוחן אשפה 1.25 כ"ס  מק"ט 1340473237 בתוספת מחיר של  2,150 ₪ כולל מע"מ

***  החבילה כוללת אביק וסיפון ייחודי תואם***  החבילה כוללת אביק וסיפון ייחודי תואם***  החבילה כוללת אביק וסיפון ייחודי תואם
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35 34

 ₪ 8,250 

43209000

 ₪ 10,550 

432100000

 ₪ 9,200 

43208000

קומבינציה הכוללת כיור נירוסטה 
במידה פנימית 450X410 מ"מ עם 

משטח ייבוש, להתקנה שטוחה או 
עליונה, ברז נשלף 2 מצבי זרימה עם 
פיה בגובה 220 מ"מ ומערכת סלקט 

בצד הכיור לשליטה בפתיחה וסגירה 
של הברז והאביק

קומבינציה הכוללת כיור נירוסטה 
מפוצל במידה פנימית 450X400 מ"מ 
+ 180X400 מ"מ להתקנה שטוחה או 

עליונה, ברז נשלף 2 מצבי זרימה עם 
פיה בגובה 320 מ"מ ומערכת סלקט 

בצד הכיור לשליטה בפתיחה וסגירה 
של הברז והאביק

קומבינציה הכוללת כיור 
נירוסטה במידה פנימית 

660X400 מ"מ להתקנה שטוחה 
או עליונה, ברז נשלף 2 מצבי 

זרימה עם פיה בגובה 320 מ"מ 
ומערכת סלקט בצד הכיור 

לשליטה בפתיחה וסגירה של 
הברז והאביק

Best

מפרט טכני עמוד 50-51  |  המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.

נירוסטה נירוסטה נירוסטה

אופציה לתוספת טוחן אשפה 1.25 כ"ס  מק"ט 1340473237 בתוספת מחיר של  2,150 ₪ כולל מע"מ

***  החבילה כוללת אביק וסיפון ייחודי תואם***  החבילה כוללת אביק וסיפון ייחודי תואם***  החבילה כוללת אביק וסיפון ייחודי תואם
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A71 סבוניה

סבוניה למטבח 
להתקנה ממשטח

hansgrohe

 ₪  530

כרום6540468000

נירוסטה6540468800

 ₪  690

A51 סבוניה

סבוניה למטבח 
להתקנה ממשטח

hansgrohe

 ₪  530

כרום6540448000

נירוסטה6540448800

 ₪  690

אביזרים

A71 סבוניה

סבוניה למטבח 
להתקנה ממשטח

hansgrohe

 ₪  670

כרום6540418000

נירוסטה

 ₪  990
6540418800

 

 

 

906905904

 

 

 

 

910909908 911

סבוניה

סבוניה למטבח בגוונים,
להתקנה ממשטח

FRANKE
119.0547 XXX

 ₪  590

 המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.
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מסננת

מסננת אידיאלי לשטיפת פירות, ירקות
מתאים לכיורי:

 S51 SilicaTec
 S71 כיורי נירוסטה

כיורי מטבח בעומק 400 מ"מ ו- 406 מ"מ
חומר: פלסטיק 

 ₪ 180

שחור מט6540963000



39 38

1350607646
1350607643
1350607648
1350607628

כיור: 

קערה:

 ₪ 1,790

838 x 559 mm

762 x 432 x 229 mm

התקנה שטוחה
אפשרות עד 4 חורים

כולל אביק
לא כולל סיפון

מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

PW

GP

ST

PL

לבן

פלטיניום

אפור אבן

גרפיט שחור

DCG 210 3 1/2PRIMO

A B C D

762
838

43
2

55
9

MYTHOS MTG 210-70

1350295856
1350491155
1350295853
1350491154

התקנה שטוחה
אפשרות עד 5 חורים

כולל אביק
לא כולל סיפון

מידת ארון מינמלי - 60 ס"מ

כיור: 

קערה:

 ₪ 1,450

600 x 510 mm

550 x 410 x 220 mm

PW

GP

ST

PL

לבן

פלטיניום

אפור אבן

גרפיט שחור

290
300

510

600

102203 203102

245 255

A B C D E

1350607693
1350607692
1350607694
1350607649

התקנה שטוחה
אפשרות עד 4 חורים

כולל אביק
לא כולל סיפון

מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

כיור: 

קערה 1:

קערה 2:

 ₪ 1,880

838 x 559 mm
368 x 432 x 229 mm
368 x 432 x 229 mm

PW

GP

ST

PL

לבן

פלטיניום

אפור אבן

גרפיט שחור

DCG 220-37 3 1/2PRIMO

52
8.
8

A B C D

838

368 368

43
2

52
8.

8

ELLIPSE ELG 210

605

52
8.
8

A B C D 1350495823
1350495822
1350495824
1350495612

כיור: 

קערה:

 ₪ 1,580

605 x 528.8 mm

549 x 425 x 229 mm

התקנה שטוחה
אפשרות עד 4 חורים

כולל אביק
לא כולל סיפון

מידת ארון מינימלי 60 ס"מ

PW

GP

ST

PL

לבן

פלטיניום

אפור אבן

גרפיט שחור

43
0

KUBUS KBG 210-50

1350491346
1350491345
1350491347
1350491344

כיור: 

קערה:

 ₪ 1,230

530 x 430 mm

500 x 400 x 200 mm

התקנה שטוחה
ללא חורים
כולל אביק

לא כולל סיפון
מידת ארון מינימלי 60 ס"מ

PW

GP

ST

PL

לבן

פלטיניום

אפור אבן

גרפיט שחור

KUBUS KBG 210-70

1350491365
1350491361
1350491367
1350491349

התקנה שטוחה
ללא חורים
כולל אביק

לא כולל סיפון
מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

 ₪ 1,780

782 x 450 mm

722 x 390 x 203.5 mm

PW

GP

ST

PL

לבן

פלטיניום

אפור אבן

גרפיט שחור

כיור: 

קערה:

782

45
0

722

39
0
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PLANAR PPX 210-78 TL

התקנה שטוחה
כולל אביק

Overflow כולל
כולל ידית הפעלה לאביק

הכיור כולל שני חורים במיקום 10 ס"מ ימינה 
ו-10 ס"מ שמאחה מהמרכז

אחד לברז ואחד לאביק האוטומטי
מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

780 x 512 mm

720 x 410 x 200 mm

כיור: 
קערה:

1270198197

 ₪ 3,100

נירוסטה

PLANAR PPX 210-58 TLPRESTIGE PCX 110-54

540

 

 

560

48
0

50
0

כיור: 

קערה:

 ₪ 1,600

התקנה תחתונה
ללא חורים
כולל אביק

Overflow ללא
מידת ארון מינימלי 60 ס"מ

1220290215
נירוסטה

560 x 500 mm

540 x 480 x 200 mm

BOX BXX 220/120-34-34

1270370188

 ₪ 3,700

התקנה שטוחה
ללא חורים
כולל אביק

Overflow כולל
מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

נירוסטה

740 x 450 mm
340 x 410 x 200 mm
340 x 410 x 200 mm

כיור: 
קערה 1:
קערה 2:

BOX BXX 210/110-68

725 x 450 mm

685 x 410 x 200 mm

1270369284

כיור: 

קערה:

 ₪ 2,300
התקנה שטוחה

ללא חורים
כולל אביק

Overflow כולל
מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

נירוסטה

BOX BXX 210/110-54

1270477239

כיור: 

קערה:

 ₪ 2,150

580 x 450 mm

540 x 410 x 200 mm

התקנה שטוחה
ללא חורים
כולל אביק

Overflow כולל
מידת ארון מינימלי 60 ס"מ

נירוסטה

580 x 512 mm

520 x 410 x 200 mm

כיור: 

קערה:

1270203469

 ₪ 2,800

נירוסטה

התקנה שטוחה
כולל אביק

Overflow כולל
כולל ידית הפעלה לאביק

הכיור כולל שני חורים במיקום 10 ס"מ ימינה ו-10 
ס"מ שמאחה מהמרכז

אחד לברז ואחד לאביק האוטומטי
מידת ארון מינימלי 60 ס"מ

 המחירים בש"ח וכוללים מע"מ   |   ט.ל.ח.



41 40

BOX 210-80

840 x 450 mm

800 x 410 x 200 mm

כיור: 

קערה:

התקנה שטוחה
ללא חורים
כולל אביק

Overflow כולל
מידת ארון מינימלי 85 ס"מ

 

1270548097

 ₪ 2,200

נירוסטה

BOX 210-65

690 x 450 mm

650 x 410 x 200 mm

 ₪ 1,950

התקנה שטוחה
ללא חורים
כולל אביק

Overflow כולל
מידת ארון מינימלי 70 ס"מ

כיור: 

קערה:

1270433024

נירוסטה

CRYSTAL - CLV 210 (שחור או לבן)

התקנה שטוחה
כולל אביק

כולל 2 זכוכיות דקורטיביות
כולל ידית הפעלה לאביק 

הכיור כולל שני חורים 
אחד לברז ואחד לאביק האוטומטי

מידת ארון מינימלי 80 ס"מ

 ₪ 4,250

נירוסטה

כיור: 
קערה:

780 x 512 mm
672 x 410 x 200 mm

1270306327
זכוכיות בגוון שחור

1270306381
זכוכיות בגוון לבן
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BOX CENTER BXX 220-54-27

כיור: 
קערה:

 ₪ 8,100

860 X 510 mm
540 X 410 X 200 mm

 התקנה שטוחה 
כולל אביק

Overflow כולל
כולל ידית הפעלה לאביק

וחור לברז
כולל אביזרים משלימים

מידת ארון מינימלי 90 ס"מ

נירוסטה

1270538260 מק"ט

1270538259מק"ט

אביזרים משלימים - (האביזרים כלולים במחיר הכיור)

גריל תומך לכלי מטבחמסגרת אחיזה3 סכיניםקרש חיתוךקרש חיתוךקערית נירוסטהמאחז לסכינים
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ברז מטבח נשלף 
שני מצבים 

מסדרת פוקוס 
בגימור כרום

5431815800    נירוסטה 1,400

5431813000* כרום 1,150

שחור מט 2,250

ברז מטבח נשלף מסדרת "ואריארק"
 זרוע מסתובבת ומזלף נשלף 

מצב יחיד
הברז ניתן להשכבה - מתאים גם 

למטבחים עם חלונות בלגיים

כרום 3214853000  1,400

ברז מטבח חצי קשת עם פייה 
נשלפת מסתובב 150°

שני מצבי זרימה מסדרת 
S טאליס

כרום2104376000    1,600
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5431815670
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ברז מטבח נשלף מסדרת "ואריארק"
זרוע מסתובבת ומזלף נשלף עם שני 

מצבי זרימה לא מקובעים.
הברז ניתן להשכבה - מתאים גם 

למטבחים עם חלונות בלגיים

כרום3214851000  2,000

  ברז מטבח נשלף 270 מ"מ
מצב אחד

9872808000

9872808670

9872808800

כרום

שחור מט

נרוסטה

1,370

1,790

1,790

ברז מטבח עם פייה נשלפת, 
שני מצבי זרימה ידית צד 

מסתובב 150° 

כרום2104373000  1,700
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3214863000   כרום 1,600

ברז מטבח, שני מצבים 
סדרת טאליס קלאסיק

ברז מטבח 
עם פייה מסתובבת, לא נשלף 

סדרת פוקוס

5431820670

 

שחור מט 1,600
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  ברז מטבח נשלף 270 מ"מ
מצב אחד

מסדרת טאליס

9872808000

9872808670

9872808800

כרום

שחור מט

נרוסטה

1,370

1,790

1,790
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ברז נשלב,גשלף שני 
מצבים

חצי מקצועי
פסקרה, פרנקה

נירוסטה 2150472960  2,400

ברז נשלב, מצב יחיד
אטלס, פרנקה

נירוסטה 2150156201  1,550
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ברז מטבח נשלף עם מנוף יחיד
פייה עם 2 מצבי זרימה
SBOX וכפתור סלקט, 

כולל מנגנון עבור הצינור הנישלף

9873818000

9873818340 

9873818670

כרום 3,550

שחור כרום מוברש

שחור מט

4,550

4,900
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3214820000 כרום 2,500

3214820800 נירוסטה 3,250

ברז מטבח נשלף 
שני מצבים 

מסדרת מטריס 

9872821000 כרום 2,950

9872821800 נירוסטה 3,650

ברז מטבח נשלף 
S מסדרת טאליס סלקט

ברז מטבח , פייה בגוסה 250 מ"מ
 מזלף עם מצב זרימה יחיד ומפל זרימה

בגוף הברז
סדרת אקוואנו סלקט

9873837000

9873837800

כרום

נירוסטה

4,000

5,200

שחור מט9873837670 5,600
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ברז מטבח סלקט נשלף
עם 2 מצבי זרימה

סד' אקסור צ'יטריו

כרום39863000 3,780

נירוסטה 39863800 5,100

ברז מטבח בעיצוב תעשייתי 
סד' אקסור מונטרו

כרום97822860 4,150

97822835 נירוסטה5,800

97688671 נירוסטה 4,500

97688664 כרום 3,350

ברז מטבח נשלף, שני חורים, 
M סד' אקסור צ'יטריו

XXX גימור מיוחד5,000

ניקל מוברש

820

ברונזה מוברש

140

זהב מוברש

250

ניקל מבריק

830

ברונזה מבריק

130

זהב מבריק

990

שחור כרום מבריק

330

פליז מבריק

930

שחור כרום מוברש

340

 פליז מוברש

950

כרום מוברש

260

נירוסטה

800

זהב אדום מבריק

300

זהב אדום מוברש

310

גימור מיוחד

לביצוע הזמנה של גימור מיוחד, יש להוסיף את 3 הספרות למק"ט המקורי בכרום
פריטי AXOR ופריטים שאינם בגימור כרום הינם פריטים בהזמנה מיוחדת ויש לברר תחילה מול חב' נוטלי בע"מ את זמינותם ותנאי אספקתם/החזרתם
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ברז מטבח נשלף סד' אקסור סטארק 
הכולל מזלף עם

2 מצבי זרימה
מסדרת אקסור סטארק

97688565 כרום 3,300

97688572 נירוסטה 4,700

XXX גימור מיוחד4,950

ברז מטבח נשלף 
מזלף נשלף עם שני מצבי ספרי

מסדרת אקסור  צ'יטריו

97518763

97527215

כרום

נירוסטה

3,150

5,200

XXX גימור מיוחד5,200

ברז מטבח נשלף עם פיה 
מסתובבת 2 מצבים 

מסדרת אקסור מונטרו

כרום97822884 3,450

נירוסטה5,150

XXX גימור מיוחד5,150

97822877

לביצוע הזמנה של גימור מיוחד, יש להוסיף את 3 הספרות למק"ט המקורי בכרום
פריטי AXOR ופריטים שאינם בגימור כרום הינם פריטים בהזמנה מיוחדת ויש לברר תחילה מול חב' נוטלי בע"מ את זמינותם ותנאי אספקתם/החזרתם
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נירוסטה43202000

קומבינציה הכוללת כיור נירוסטה 
במידה פנימית 660X400 מ"מ 

להתקנה שטוחה או עליונה, 
ברז נשלף מצב זרימה אחד עם פיה 

בגובה 200 מ"מ + כפתור סלקט 
לשליטה בפתיחה וסגירה של הברז 

ומנגנון הפעלה נפרד בצד הכיור

7,600

נירוסטה43206000

קומבינציה הכוללת כיור נירוסטה 
מפוצל במידה פנימית 450X400 מ"מ 
+ 180X400 מ"מ להתקנה שטוחה או 

עליונה, ברז נשלף מצב זרימה אחד 
עם פיה בגובה 200 מ"מ + כפתור 

סלקט לשליטה בפתיחה וסגירה של 
הברז ומנגנון הפעלה נפרד בצד הכיור

9,850

קומבינציה הכוללת כיור נירוסטה 
במידה פנימית 450X410 מ"מ עם 

משטח ייבוש להתקנה שטוחה או 
עליונה, ברז נשלף מצב זרימה אחד 

עם פיה בגובה 200 מ"מ + כפתור 
סלקט לשליטה בפתיחה וסגירה של 

הברז ומנגנון הפעלה נפרד בצד הכיור 

נירוסטה43205000 8,950
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קומבינציה הכוללת כיור נירוסטה 
במידה פנימית 660X400 מ"מ 

להתקנה שטוחה או עליונה, ברז נשלף 
2 מצבי זרימה עם פיה בגובה 320 מ"מ 

ומערכת סלקט בצד הכיור לשליטה 
בפתיחה וסגירה של הברז והאביק

נירוסטה43209000 8,250

קומבינציה הכוללת כיור נירוסטה 
 450X400 מפוצל במידה פנימית

מ"מ + 180X400 מ"מ להתקנה 
שטוחה או עליונה, ברז נשלף 2 

מצבי זרימה עם פיה בגובה
320 מ"מ ומערכת סלקט בצד הכיור 

לשליטה בפתיחה וסגירה של הברז 
והאביק

נירוסטה43210000 10,550

קומבינציה הכוללת כיור נירוסטה 
במידה פנימית 450X410 מ"מ עם 
משטח ייבוש, להתקנה שטוחה או 
עליונה, ברז נשלף 2 מצבי זרימה 
עם פיה בגובה 220 מ"מ ומערכת 

סלקט בצד הכיור לשליטה בפתיחה 
וסגירה של הברז והאביק

נירוסטה43208000 9,200
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סלסלה מסננת

סלסלה מסננת      

משטח טפטוף נירוסטה במסגרת אקרילית
 ₪  460
1120042961

 PKG 210  /  KBG 210-70  /  MTG 210-70  /  BXX 210/110-54  /  BXX 210/110-68
BXX 220/120-34-34  /   BXX 210/110-54 TL  /  BXX 210/110-68 TL  /  BXX 220/36-36

  /  PPX 110-52/210-58  / PPX 210-58 TL  / PPX 210-78 TL/ PPX 220 TL
PPX 221  /  CLV 210

נירוסטה

מתאים לכיורים:

230 x 426 mm

 ₪  100
1120047840

נירוסטה

מתאים לכל הכיורים

340 x 400 mm

 ₪  90
1120049597

נירוסטה

מתאים לכל הכיורים

260 x 300 mm
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קערית נירוסטה מחוררת

קרש חיתוך מעץ מלא
 ₪  330
1120040682

עץ

מתאים לכיורים:
   KBG 210-50  /  ELG 220-36  /  KSG 210-58

340 x 400 mm

 ₪  300
1120057850

נירוסטה

KBG 210-50
מתאים לכיורים:

172 x 412 mm

משטח חיתוך מזכוכית
 ₪  200
1120017900

זכוכית

מתאים לכיורים:
ELG 220-36  /  KDG 220-80  /  KBG 210-70

KSG 210-80  /  KSG 210-58

280 x 408 mm

קרש חיתוך מעץ מלא כולל צלחת אקרילית לפינוי מהיר של החיתוך
 ₪  740
1120016487

עץ

מתאים לכיורים:
  MTG 210-70  /  KBG 210-70  /  KSG 210-80  /  BXX 210/110-54 TL  /  BXX 210/110-68  /  BXX 210/110-54

BXX 210/110-68 TL  /  PPX 110-52/210-58  /  PPX 210-58 TL  /  PPX 210-78 TL  /  PPX 220 TL
PPX 221  /  CLV 210  /  PPX 210-44

400 x 426 mm
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 ₪  20
1120048206

סיפון לכיור בודד
יש להזמין בנפרד

הכיורים אינם כוללים סיפון

 ₪  40
1120048209

סיפון לכיור כפול
יש להזמין בנפרד

הכיורים אינם כוללים סיפון

 ₪  40
1120049406

גוון נירוסטה

כל הכיורים מסופקים עם אביק לכיור 

ניתן להזמין אביק נוסף

 FRANKE סיפון עבור כיור בודד

 FRANKEסיפון עבור כיור כפול

FRANKE אביק לכיור
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43927000

D16-10
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 ₪  170

Product features
consists of: waste and overflow set, screen basket, trap

 drain system: drain operation via pushing/pulling screen
basket

diameter 40 / 50
with space-saving drain pipe and odor trap "1/2 1

"screen basket: 3 1/2

 hansgrohe סיפון עבור כיור בודד
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***        גימור מיוחד

Polished Crome Brushed Chrome Brushed brass Brass Brushed gold opticBrass Polished Nickelrass 

020 260 950 250 830

Brushed Bronze Brushed Red GoldBrass Polished BronzePolished red GoldBrushed NickelBrass 

310130140300820

Polished Gold optic Brushed Black  CromeChromePolished Black  CromeChromePolished Brass Stainless Steel OpticBrass 

990 930 330 340 800

גימורים למוצרי אקסור בלבד !     ***      
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גימורים למוצרי אקסור בלבד !     ***      

משרד מרכזי ומחלקת הזמנות

טל    04-8722304
פקס 04-87225306

www.notaly.co.il
www.hamsgrohe.co.il

סוכנים מרקזים

אבי טולדנו

 0507990116
avi@notaly.co.il


