
 

    
 .שנה 20מתמחים בתחום החימום מעל 

חיסכון , אספנו את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר המשולבת יחד עם עיצוב
 .באנרגיה ואומנות החימום

מייבאים לישראל מוצרים של חברות בין לאומיות המייצרות מחממי מגבות 
 .צבעים וגימורים שונים, במגוון רחב של צורות וגדלים, ורדיאטורים

 .מיםמיםמיםמיםאו חשמל חשמל חשמל חשמל על 
. אנחנו בחברת טרמוסטיילר מזמינים אתכם לגלות את החדשנות שבמוצרינו

  .בואו לבקר באולמות התצוגה שלנו בירושלים ובנתניה
 .שלכם תמיד

    מיכאל טלרמיכאל טלרמיכאל טלרמיכאל טלר
 ל טרמוסטיילרל טרמוסטיילרל טרמוסטיילרל טרמוסטיילר’’’’’’’’מנכמנכמנכמנכ

 

    סטיילסטיילסטיילסטייל,  ,  ,  ,  אלגנטיות אלגנטיות אלגנטיות אלגנטיות ,  ,  ,  ,  עיצוב עיצוב עיצוב עיצוב ,  ,  ,  ,  דמיון דמיון דמיון דמיון 



 

 2  

NOIROT 

 ZEHNDER 

CINIER 

 CAMPA 

 
 

Campaver ultime            
Campaver select           
Naturay ultime 
Campastyle       
Altea  
Cosmos 
Osmose 
Jobel 
Ravil 
 
 
Palatino 
Aurea 
Spot E-2 
Athenea millenium 
Bellagio 
Verlys 
Melodie evolution 
 
 
Excelsior 
Charleston 
Metropolitan 
Nova 
Radiavector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spring 
Ashok 
Hawaii 
Green spirit 
Blue 
Rose grey 
Unis 
Rosso ll 
Dock granit 
Greenor 
 
 

 
 

 מקרן זכוכית אולטים   
 מקרן זכוכית סלקט

 נטוראי
 קמפה סטייל

 אלטאה 
 קוסמוס
 אוסמוס

ובל ’ג  
 רביל

 
 

 פלטינו
 אוראה
 ספוט

 אטנאה מילניום
יו’בלג  

 ורליס
 מלודי אבולוציון

 
 

 אקסלסיור
ארלסטון’צ  

 מטרופוליטן
 נובה

 רדיאבקטור
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספרינג
 אשוק
 הוואי

 השראה ירוקה
 כחול

 אדום אפור
 יוניס
 רוסו

 דוק גרניט
חימום וקולינג  -גרינור  

.בשיטת היופי             

    רדיאטורים

10 
10 
11 
12 
12 
13 
13 

14 - 15  
16 - 17   
18 - 19  

20 
21 
 

22 
23 
23 
24 
25 
25 
26 
27 
27 
28 - 29 

 

4 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
9 
9 
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Campastyle prestige            
Campaver ultime bain 
Campaver select bain          
Campastyle elite design 
 
 
 
 
 
 
 
Divonne 
Aurea bain                                        
Mini bain                                
CC bain           
Mono bain           
Corelia  
 
 
 
Kleo 
Klaro 
Janda 
Stalox 
Cornwall 
Metropolitan bain 
Roda air 
Noumea 
Fina 
Yucca 
Subway 
Quaro 
 
 
Minimal 
Edo bain 
Oriental bain 
Arbre blanc 
Yacht  
Ecume 
Barcelona 

 
 

’קמפה סטייל פרסטיג  
 מקרן זכוכית אולטים לאמבטיה
 מקרן זכוכית סלקט לאמבטיה

 קמפה סטייל עילית דיזיין
 
 
 
 
 
 
 

 דיבון
 אוראה לאמבטיה

 מיני לאמבטיה
 סיסי לאמבטיה
 מונו לאמבטיה

 קורליה
 
 
 

 קלאו
 קלרו

נדה’ג  
 סטלוקס
 קורנוול

 מטרופוליטן
 רודה אייר

 נומאה
 פינה
 יוקה

 סאבוואי
 קוארו

 
 

 מינימל
 אדו לאמבטיה

 אוריינטל לאמבטיה
 עץ לבן
 יאכטה
 אכום

 ברצלונה

 CAMPA 

NOIROT 

 ZEHNDER 

CINIER 

 מחממי מגבות

30 
30 
31 
31 
 

32 
32 
33 
33 
34 
34 

35 
36 
36 
37 
37 
38 
39 
39 
40 
40 
41 
41 

42 
42 
43 
44 
44 
45 
48 



 

    4444     

CAMPAVER 

ULTIME 
    ::::מקרן זכוכית אולטים מקרן זכוכית אולטים מקרן זכוכית אולטים מקרן זכוכית אולטים 

מקרן אוגר חום מזכוכית 
עם גימור , מחוסמת

המשלב בין יופי , מעוגל
 .לחיסכון באנרגיה

עיצוב שטח הפנים 
מאפשר יעילות 

הדגם . אולטימטיבית
, צבעים, מגיע בצורות

 . גדלים שונים ופינתי



 

CAMPAVER  

SELECT 

        5555     

    ::::מקרן זכוכית סלקט מקרן זכוכית סלקט מקרן זכוכית סלקט מקרן זכוכית סלקט 
מקרן אוגר חום מזכוכית 

המשלב בין , מחוסמת
 .יופי לחיסכון באנרגיה

עיצוב שטח הפנים 
מאפשר יעילות 

הדגם . אולטימטיבית
, צבעים, מגיע בצורות

 .גדלים שונים ופינתי



 

 6  

NATURAY  

ULTIME 

CAMPASTYLE 

    ::::מקרן אבן לבה מקרן אבן לבה מקרן אבן לבה מקרן אבן לבה 
מקרן אוגר חום שנולד 

ממיטב אוצרות 
, חזק במיוחד, הטבע

המשלב בין יופי 
 .לחיסכון באנרגיה

השימוש באבן לבה 
מאפשר חימום 

עדין , הומוגני
 .וחסכוני

, הדגם מגיע במאונך
מאוזן ובצבעים 

 .שונים

    ::::קמפה סטייל קמפה סטייל קמפה סטייל קמפה סטייל 
מקרן אוגר חום מאבן 

לבה בעיצוב יוצא 
המביא לחיסכון , דופן

 . משמעותי באנרגיה
הדגם מגיע בגדלים 

 .ובצבעים שונים
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ALTEA  
 ::::אלטאה אלטאה אלטאה אלטאה 

מקרן אוגר חום מצופה 
בנוי משני גופי , פלדה

חימום עם פלטה של 
 .זכוכית בניהם
דיסקרטי , עיצוב מפוכח

ויעיל הנותן חימום 
 . שאינו בר השוואה

בטיחותי בזכות פינותיו 
 . המעוגלות

 .מגיע בגדלים שונים



 

COSMOS OSMOSE 

8 

    ::::קוסמוס קוסמוס קוסמוס קוסמוס 
רדיאטור חשמלי הבנוי מגוף חימום 

המעוצב , מוצק בתוך פלטת אלומניום
 . עם קימור קל בחזית, בפשטות

 .הדגם מגיע בגדלים שונים

    ::::אוסמוס אוסמוס אוסמוס אוסמוס 
רדיאטור חשמלי על גלגלים המאפשר ניידות 
של הרדיאטור הבנוי מגוף חימום מוצק בתוך 

, עם קימור קל בחזית הדגם, פלטת אלומיניום
הדגם . בטיחותי בזכות פינותיו המעוגלות

 .מ"ס x 43 96 מגיע בגודל



 

JOBEL 

RAVIL 

    ::::ובל ובל ובל ובל ''''גגגג
מקרן אוגר חום 

הבנוי משני גופי 
חימום עם פלטת 

 .אבן לבה בניהם
עיצוב עדין הנותן 

מראה חלק 
 .ואלגנטי

הדגם מגיע בגדלים 
 .שונים

    ::::רביל רביל רביל רביל 
קונווקטור , רדיאטור הבנוי משני גופי חימום

, המאפשרים להנות מחימום מהיר, ומקרן יחד
דגם מיוחד בזכות העיצוב . עדין וחסכוני

  .מגיע בגדלים שונים. והגודל הקטן שלו

9 
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AUREA 

    ::::פלטינו פלטינו פלטינו פלטינו                         
רדיאטור מקרן חשמלי 

הבנוי מגוף חימום 
בתוך פלטות , כפול

, אלומניום מונובלוק
המאפשר לכם להנות 

מחימום עדין שקט 
בעיצוב . וחסכוני
מגיע בגדלים . אלגנטי
 .שונים

    ::::אוראה אוראה אוראה אוראה                     
רדיאטור מקרן חשמלי 

הבנוי מגוף חימום 
מוצק בתוך פלטת 

המאפשר , אלומניום
לכם להנות מחימום 

מגיע . שקט וחסכוני
, לטמפרטורה הרצויה

הדגם מגיע . ללא רעש
 .בגדלים שונים

PALATINO 



 

    ::::ספוט ספוט ספוט ספוט 
קונווקטור חשמלי המאפשר להגיע במהירות רבה 

. עם מערכת בקרה מכנית, לטמפרטורה הרצויה
 .חימום שקט וחסכוני

 .הדגם מגיע בגדלים שונים

11 

SPOT  E - 2 
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ATHENEA 

 MILLENIUM 

BELLAGIO 

    ::::אטנאה מילניום אטנאה מילניום אטנאה מילניום אטנאה מילניום 
קונווקטור חשמלי 

המאפשר להגיע 
במהירות 

. לטמפרטורה הרצויה
בעל גימור נקי 

בטיחותי . ומעוצב
בזכות פינותיו 

הדגם . המעוגלות
 .מגיע בגדלים שונים

    ::::יו יו יו יו ''''בלגבלגבלגבלג                            
רדיאטור מקרן חשמלי 

אוגר חום עם גוף 
יציקה המאפשר לכם 

שקט , חימום הומוגני
בעיצוב . וחסכוני

 .ַהמוכר אך מודרני
הדגם מגיע בגדלים 

 .שונים
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VERLYS 

MELODIE 

EVOLUTION 

    ::::ורליס ורליס ורליס ורליס                                     
רדיאטור הבנוי משני 

, גופי חימום
קונווקטור ומקרן 

בשילוב זכוכית , יחד
מחוסמת האוגרת 

אלה מאפשרים . חום
להנות מחימום 

 . עדין וחסכוני, מהיר
, מגיע בגדלים  שונים
 .ובצבעים לבן ושחור

    ::::מלודי אבולוציון מלודי אבולוציון מלודי אבולוציון מלודי אבולוציון 
קונווקטור חשמלי 

המגיע במהירות רבה 
. לטמפרטורה הרצויה

בעל פיקוד אלקטרוני 
 המאפשר חימום 

שקט , הומוגני
היחיד . וחסכוני

שמשתלב בכל מקום 
 . בבית

מגיע בחמישה דגמים 
 .וגדלים שונים
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EXCELSIOR 

    ::::אקסלסיור אקסלסיור אקסלסיור אקסלסיור             
רדיאטור בסגנון 

עכשווי המאפשר 
לנו להשתמש בו 

למגוון דברים מלבד 
חימום חלל החדר 

מערכת , בבית
החימום יכולה 

לשמש כקיר הפרדה 
גדר , בין חללים

סורגים במדרגות 
בעיצוב . הבית ועוד

נקי ואלגנטי קל 
ובהתאמה  ,משקל

גובה  אישית לפי
. עומק רוחב ומיקום

מגיע במגוון צבעים 
.וגדלים  

     .הדגם עובד על מים
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EXCELSIOR 



 

CHARLESTON  
 ::::ארלסטון ארלסטון ארלסטון ארלסטון ''''צצצצ

ברמה . מראה חינני. רדיאטור צינורות הנחשב לקלאסיקה בעיצוב ואיכות גרמנית
לפי הצורך המיוחד של . רדיאטור ייחודי המגיע במבחר דגמים, גבוהה של חימום קורן

, לפי גובה עומק רוחב. נוכל לעצב בשבילכם את הצורה המתאימה ביותר, החדר
    .הדגם עובד על מים. מעוקל ובזוויות שונות, אנכי, אופקי

16 
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CHARLESTON 

  

CHARLESTON 

MIRROR 

  

ארלסטון יכול לשמש גם 'צ
, כמחמם מגבות לאמבטיה

על מנת לשדרג את חוויית 
 .הרחצה שלכם

ארלסון יש אפשרות ’בדגם צ
להוסיף מראה מובנית בתוך 

 .מערכת החימום
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METROPOLITAN  
 ::::מטרופוליטן מטרופוליטן מטרופוליטן מטרופוליטן 

ישנה אופציה . עם עיצוב שטוח וקליל המתאים לכל חלל בבית, רדיאטור עירוני חדשני
 .מתלה בציפוי כרום לתלייה קלה של מגבות -להוספת אביזר אמבטיה

הדגם עובד על . צורות וגימורים שונים לפי הצורך, גדלים, ניתן להזמין במגוון צבעים
 .מים או על חשמל
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20 

NOVA 
 ::::נובה נובה נובה נובה 

המשטח חלק . רדיאטור המורכב מצינורות שטוחים עם רווח אויר קטן בניהם
העיצוב מודרני ואלגנטי המוסיף . וכמעט אינו בולט מהקיר פינותיו מעוגלות

 .טעם טוב למראה הבית
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 ::::רדיאבקטור רדיאבקטור רדיאבקטור רדיאבקטור 
רדיאטור המהווה מערכת 

חימום לבית המתאימה גם 
כמערכת למבנים 

רדיאטור . ציבוריים
אידיאלי הנותן מענה 
לעיצוב נמוך והיקיפי 

פתרון , שאינו בולט לעין
אולטימטיבי למינימום 

. מקום ומקסימום חום
עיצוב נקי וקומפקטי ניתן 

להזמין בצבעים וגדלים 
רדיאטור זה עובד . שונים

.על מים      

RADIAVECTOR 
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 CINIERחברת  
::::סינייר סינייר סינייר סינייר      

המוצרים , מתמחה בעיצוב וייצור רדיאטורים עכשוויים
עיצוב וחיסכון , מתאפיינים ברמה גבוהה מאוד של אומנות

באנרגיה שהופכת את החברה לתעשייה המובילה בתחום 
.האומנות של החימום  

נוחות וסגנון הם ערכיה של החברה מאז , מצויינות טכנית
1975.  

הרדיאטורים עובדים על מים או על חשמל בגדלים ודגמים 
   .שונים לבחירתכם

SPRING 
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ASHOK HAWAII 



 

24 

GREEN SPIRIT 



 

25 

BLUE ROSE GREY 



 

26 

UNIS 



 

ROSSO II 

DOCK GRANIT 

27 



 

28עמוד    

GREENOR 

TITANE BRONZE 
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MARBRE 

 ::::גרינור גרינור גרינור גרינור 
 חימום וקולינג בשיטת היופיחימום וקולינג בשיטת היופיחימום וקולינג בשיטת היופיחימום וקולינג בשיטת היופי

 .קולינגקולינגקולינגקולינגוגם  חימוםחימוםחימוםחימוםהסדרה המיוחדת של סינייר המשלבת באותו מכשיר גם 
עם , חיסכון משמעותי באנרגיה, רדיאטור אקולוגי ובעל טכנולוגיה חדשנית

 .איכות ועוצמה מירבית הכוללת שמונה מאווררים



 

    מקרן זכוכית מקרן זכוכית מקרן זכוכית מקרן זכוכית 
    ::::אולטים לאמבטיה אולטים לאמבטיה אולטים לאמבטיה אולטים לאמבטיה 

מקרן זכוכית מעוצב 
בקפידה המתאים 

, לחדרי אמבטיות
יאפשר לכם להנות 

 מחימום עדין והומוגני 
תוך כדי חימום 
. וייבוש המגבות

, פינותיו מעוגלות
מגיע בגדלים וצבעים 

 .שונים

CAMPASTYLE 

PRESTIGE 

CAMPAVER 

ULTIME BAIN 

' ' ' ' קמפסטייל פרסטיגקמפסטייל פרסטיגקמפסטייל פרסטיגקמפסטייל פרסטיג
 ::::לאמבטיה לאמבטיה לאמבטיה לאמבטיה 
מחמם המגבות 

היוקרתי הינו מקרן 
בעל זכוכית האוגרת 
חום המבטיח נוחות 

 אופטימלית לאמבטיה 
דגם חשמלי . שלך

  x 167 43בגודל 
מגיע בזכוכית . מ"ס

 . לבנה ושחורה

30 



 

מקרן זכוכית סלקט                       מקרן זכוכית סלקט                       מקרן זכוכית סלקט                       מקרן זכוכית סלקט                       
    ::::לאמבטיה לאמבטיה לאמבטיה לאמבטיה 

מקרן זכוכית המתאים 
, לחדרי אמבטיות

יאפשר לכם להנות 
מחימום עדין והומוגני 

תוך כדי חימום 
ניתן . וייבוש המגבות
להזמין מתלים 

הדגם מגיע . נוספים
בגדלים וצבעים 

 .שונים

CAMPAVER 

SELECT BAIN 

CAMPASTYLE 

ELITE 

קמפסטייל עלית            קמפסטייל עלית            קמפסטייל עלית            קמפסטייל עלית            
    ::::לאמבטיה לאמבטיה לאמבטיה לאמבטיה 
מחמם המגבות 

היוקרתי הינו מקרן 
בעל זכוכית האוגרת 
חום המבטיח נוחות 

 אופטימלית לאמבטיה 
דגם חשמלי . שלך

   x 150 43בגודל
מגיע בזכוכית . מ"ס

 . לבנה ושחורה
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DIVONNE 

AUREA BAIN 

 ::::דיבון דיבון דיבון דיבון                     
דיבון הוא מפזר חום 

קומפקטי המותקן מעל 
, דלת או מראה

אידיאלי לחדרי 
 .אמבטיה קטנים

הדגם מגיע בגודל    
32 X 21 מ "ס 

 .ובצבע לבן
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    ::::אוראה לאמבטיה אוראה לאמבטיה אוראה לאמבטיה אוראה לאמבטיה         
מתלה ומייבש מגבות 
שיאפשר לכם להנות 
 .מחימום נעים וחסכוני
ניתן לתלות עד שתי 

 .מגבות
הדגם מגיע בשני גדלים 

44 x 104 44 -ו x 85 מ  ”ס
 .ובצבע לבן



 

CC BAIN 

    ::::מיני לאמבטיה מיני לאמבטיה מיני לאמבטיה מיני לאמבטיה                         
קונווקטור מייבש מגבות 

חזק וקומפקטי מתאים 
 .לאמבטיות קטנות
 :מגיע בשני גדלים

30 X 45 מ בלי מתלים”ס 
39 X 60 מ עם מתלים ”ס

 .ובצבע לבן 

    ::::סיסי לאמבטיה סיסי לאמבטיה סיסי לאמבטיה סיסי לאמבטיה         
מתלה ומייבש מגבות 

קומפקטי המתאים 
 .לאמבטיות קטנות

הדגם מגיע בגודל  
34 X 67 מ "ס

 .ובצבעים לבן ואפור

MINI BAIN 
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MONO BAIN 

CORELIA 

    ::::מונו לאמבטיה מונו לאמבטיה מונו לאמבטיה מונו לאמבטיה 
רדיאטור ומייבש מגבות המאפשר 

להגיע לטמפרטורה הרצוייה 
 במהירות ולהגיע לנוחיות 

 .מקסימלית
הדגם מגיע בגדלים שונים ובצבע 

 .לבן

    ::::קורליה קורליה קורליה קורליה 
מחמם מגבות עוצמתי 

קומפקטי וחכם , במיוחד
המייבש מגבות תוך כדי 

 . חימום חדר האמבטיה
לדגם קורליה פונקציה של 

חימום המגבות בלבד לנוחיות 
 .מקסימלית גם בקיץ

הדגם מגיע בגודל              
51 X 61 מ ובצבע לבן"ס. 
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KLEO 
 ::::קלאו קלאו קלאו קלאו 

רדיאטור חכם עבור 
. אורח חיים מודרני

יכול לשמש גם 
עם . כמחמם מגבות

מתלה לתליית מגבות 
לאמבטיה לנוחות 

מורכב . מירבית
.מצינורות מעוגלים  
הדגם מגיע במגוון 

צבעים וגדלים ועובד 
     .על מים
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KLARO 

JANDA 

 ::::קלרו קלרו קלרו קלרו 
מחמם מגבות בשילוב של 

המשדרג את , שלימות ופשטות
ניתן לחמם . חווית הרחצה

מספר מגבות ואת החלל בו 
 . זמנית

ניתן להזמין בגדלים וצבעים 
. ציפוי כרום ועוד, שונים

 .הפעלה על מים או על חשמל

 

 ::::נדה נדה נדה נדה ''''גגגג
מחמם מגבות המורכב מצינורות 

עיצוב . אופקיים ומקומרים
סופי ומשפר ‘ קלאסי הנותן טאץ
ניתן לחמם . את חווית הרחצה

דגם זה  .מספר מגבות בו זמנית
מגיע בגדלים וצבעים שונים לפי 

מחמם באמצעות מים או . הצורך
.חשמל  
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CORNWALL 

STALOX 
 ::::סטלוקס סטלוקס סטלוקס סטלוקס 

מחמם מגבות במראה מינימליסטי 
הנותן תחושה של הרמוניה 

המשלימה כל עיצוב אמבטיה 
ומספק שטח נרחב עבור ייבוש 

, קווים נקיים ופשוטים. המגבות
.קל לניקוי  

כולל , מגיע בגדלים וצבעים שונים
הדגם . נירוסטה באיכות גבוהה

.עובד על מים  

 ::::קורנוול קורנוול קורנוול קורנוול 
. מחמם מגבות עם סגנון מסורתי

מעניק ראוותנות לחדר אמבטיה 
בעל רווחים גדולים . מעוצב

 .לתלייה נוחה של מספר מגבות
מגיע בגודל . כולל ציפוי כרום

מופעל . מ "ס 75X  47יחיד 
 .באמצעות מים
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METROPOLITAN BAIN 
 ::::מטרופוליטן לאמבטיה מטרופוליטן לאמבטיה מטרופוליטן לאמבטיה מטרופוליטן לאמבטיה 

תלייה אדיאלית של מגבת דרך החתך הגדול , מחמם מגבות חדשני עם עיצוב שטוח
מתלה בציפוי כרום לתלייה  -אופציה להוספת אביזר אמבטיה, שבין השלבים הרבים

 . הדגם עובד על חשמל או על מים, מגיע בגדלים וצבעים שונים. קלה של מגבות
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NOUMEA 

RODA AIR 
 ::::רודה אייר רודה אייר רודה אייר רודה אייר 

מחמם המגבות המעוצב 
במיוחד נותן אפשרות 
לתליית מגבות מהצד 

 180ומאפשר תזוזה של 
מעלות  ויחד עם זאת 

מחמם היטב את החלל 
ומייבש ביעילות את 

ניתן לשים מספר . המגבות
חלוקי , מגבות במקביל

 . רחצה ועוד
מגיע במגוון גדלים וצבעים 

הדגם עובד על . לפי הצורך
 .חשמל

 

 ::::נומאה נומאה נומאה נומאה 
מחמם מגבות קלאסי המעוצב לחדר 

לוחות החימום מבטיחות , אמבטיה
מיועד גם . חמימות קורנת ונעימה
פועל הן דרך . לחימום חללים גדולים

מערכת מרכזית והן בהפעלה חשמלית 
וכך מבטיח חימום מגבות לאורך כל 

ללא תלות בשימוש מערכת , השנה
מגיע בצבעים וגדלים שונים . מרכזית

מחמם המגבות עובד על . לפי הצורך
 .מים או חשמל
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YUCCA 

FINA 
 ::::פינה פינה פינה פינה 

מקרן מחמם מגבות בעל רמה 
, חדשה של עיצוב נקי ומנימליסטי

משטח החימום הגדול שלו מספק 
ניתן . חום לכל חלל תוך זמן קצר

לתלות מגבות בעזרת מתלה 
. מיוחד המתכוונן ומתחבר בקלות
מגיע בגדלים וצבעים שונים לפי 

הדגם עובד על מים או על . הצורך
.חשמל   

 ::::יוקה יוקה יוקה יוקה 
מחמם מגבות הנותן גישה 

פתוחה ונוחה לחימום בגדים 
חלוקי רחצה , ותליית מגבות

עומק מחמם . ופריטים אחרים
, המגבות קטן וקל לניקוי

הקצוות מעוגלים ושומרים על 
יכול להתאים גם  .בטיחות

כמחיצה בין חללים בחדר 
מגיע במגוון צבעים . האמבטיה

עובד על . וגדלים לבחירתכם
 .חשמל או על מים
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QUARO 

SUBWAY 
 ::::סאבוואי סאבוואי סאבוואי סאבוואי 

בזכות האלגנטיות והפשטות של 
הוא , מייבש המגבות הזה

פופולרי במיוחד בחדרי 
מעוצב . האמבטיה המודרניים

בבהירות גיאומטרית עם מראה 
אפשרות בחירה בין כרום . אחיד

 .או צבע לבן
מגיע במגוון גדלים ועובד על מים 

 .או חשמל

 ::::קוארו קוארו קוארו קוארו 
, מתלה ומחמם המגבות

מעוצב בבהירות גיאומטרית 
יש , כמו כן. עם מראה מיוחד

, גבהים שונים לתליית מגבת
ומרווחים גדולים בניהם על 
מנת להקל עליכם בתליית 

 .היגייני וקל לניקוי. המגבת
. מגיע בגדלים וצבעים שונים

הדגם עובד על חשמל או על 
 .מים
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MINIMAL EDO BAIN 
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ORIENTAL BAIN 
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YACHT ARBRE BLANC 



 

45 

ECUME 
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CAMPAVER  ) 4-5עמוד(  

D L H W Ultime דגם Select 1000 57 82 12 דגם CMUD 10H CMSD 10H 12 110  57 1500 CMUD 15H CMSD 15H 12 110 69 2000 CMUD 20H CMSD 20H 12 57 82 1000 CMUD 10V CMSD 10V 12 57 110 1500 CMUD 15V CMSD 15V 12 69 110 2000 CMUD 20V CMSD 20V 12 43 123 1100 CMED 11V CMED 11V 12 43 153 1600 CMED 16V CMED 16V 

CAMPASTYLE  ) 6עמוד(  

D L H W 1000 70 110 9 דגם CMLP 10H 9 140 70 1250 CMLP 13H 9.3 45 165 1000 CMLP 10V 9.3 55 165 1250 CMLP 13V 

NATURAY ) 6עמוד (  

D L H W 1000 59 85 13 דגם NATD 10H 13 113 59 1500 NATD 15H 13 113 72 2000 NATD 20H 13 59 85 1000 NATD 10V 13 59 113 1500 NATD 15V 13 72 113 2000 NATD 20V 13 45 125 1100 NTED 11V 13 45 155 1600 NTED 16V 

ALTEA  ) 7עמוד(  
D L H W 1000 62 78 13 דגם ALTP 10H 13 102 62 1500 ALTP 15H 13 126 62 2000 ALTP 20H 13 62 102 1000 ALTP 10V 13 62 102 1500 ALTP 15V 13 62 150 2000 ALTP 20V 

COSMOS  ) 8עמוד(  

D L H W 1000 47 53 13 דגם COSD10BCCB 13 73 47 1500 COSD15BCCB 13 85 47 2000 COSD20BCCB 

RAVIL  ) 9עמוד(  
D L H W דגם 
13 65 50 1000 RAVD 10H 

13 85 50 1500 RAVD 15H 

13 105 50 2000 RAVD 20H 

JOBEL  ) 9עמוד(  

D L H W 1000 60 67 13 דגם JOBD 10H 13 91 60 1500 JOBD 15H 13 115 60 2000 JOBD 20H 

PALATINO  ) 10עמוד(  

D L H W 1000 58 58 11 דגם M118-3 11 74 58 1250 M118-4 11 90 58 1500 M118-5 11 114 58 2000 M118-7 

SPOT  ) 11עמוד(  

D L H W דגם 
10 34 44 750 7358-2 FJER 
10 42 44 1000 7358-3 FJER 
10 50 44 1250 7358-4 FJER 
10 58 44 1500 7358-5 FJER 

10 74 44 2000 7358-7 FJER 

10 90 44 2500 7358-  8 FJER 

AUREA   10עמוד( ) 
D L H W 1000 44 64 12 דגם M-126-3 H 12 85 44 1250 M-126-4 H 12 75 44 1500 M-126-5 H 12 106 44 2000 M-126-7 H 13 44 85 1000 M-127-3 V 13 44 106 1500 M-127-5 V 13 44 117 2000 M-127-7 V 

ATHENEA MILLENIUM ) 12עמוד (  

D L H W 730 1000 47 49 11 דגםD-3 11 57 47 1250 730D-4 11 65 47 1500 730D-5 11 85 47 2000 730D-7 

BELAGIO  ) 12עמוד(  

D L H W 1000 57 50 12 דגם N168-3 12 66 57 1250 N168-4 12 66 57 1500 N168-5 12 91 57 2000 N168-7 
MELODIE EVOLUTION ) 13עמוד(  

L H W 7382-7 2000 33 106 7382-5 1500 33 82 7382-3 1000 33 58 7384-7 2000 65 66 7384-5 1500 65 50 7384-3 1000 65 34 דגם 

 10 10 10 10 10 10 



 

VERLYS ) 13עמוד (  

D L H W 7717-7 2000 48  100 9.5  7717-5 1500 48 81 9.5 7717-3 1000 48 60 9.5 דגם 
CAMPAVER BAIN  )30-31’ עמ(  

D L H W Ultime דגם Select 1000 83 36 18 דגם cvvu10 cvvs10 20 36 123 1200 cvvu12 cvvs12 20 43 153 1600 cvvu16 cvvs16 
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