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Dear Friends,
As the New Year approaches, I am once again delighted to wish you and your families a
Shana Tova - filled with good health and prosperity.
For us at Beit Issie Shapiro, this has been an exceptional year - for we have taken
additional major strides in bringing the issue of disabilities and the work of Beit Issie
Shapiro to the general public, as well as to supply beautiful gifts and benefit our
special children. We are now completing one year of 'running in' with our new joint
initiative with Millennium importers of leading cooking utensils called Arcosteel and
Keren Ahava. Thanks to the generosity of Shlomo and Dany Siegreich ,the owners of
Millennium, we embarked on an exciting and unique journey to benefit the children of
Beit Issie Shapiro. Shlomo and Danny became social investors in Keren Ahava, ensuring
ongoing annual financial stability, and creating a new kind of social enterprise which has
successfully been running for the past year.The gifts that are sold through Lucie's, Beit
Issie Shapiro's gift shop and to schools and corporations throughout the year, are enabling
us to develop new and unique models to improve the quality of life of children and adults
with disabilities.
Each gift that is purchased through our special gift enterprise will help to make a difference!
Enjoy this year's catalogue and make your contribution to an important venture to
benefit Beit Issie Shapiro's work for special children.
Sincerely,
Jean Judes
Executive Director, Beit Issie Shapiro
Beit Issie Shapiro is a leading social entrepreneurial organization in the field of disabilities. For over 30 years, Beit
Issie Shapiro has been striving to change the lives of people with disabilities both in Israel and around the world.
Beit Issie Shapiro was founded in 1980 and impacts each year on the lives of about 30,000 people in Israel and
abroad. Beit Issie Shapiro was recognized as the most effective non-profit organization in Israel in 2011, and was
chosen as Special Consultant to the UN Economic and Social Council in 2012

,חברים יקרים
 אני שמחה לאחל לכם ולבני משפחותיכם שנה,בעוד אנו ניצבים בפתחה של שנה חדשה
 זו היתה שנה יוצאת דופן, בבית איזי שפירא, עבורנו. מלאה בבריאות ובשגשוג,טובה
 בהגברת המודעות של הציבור,שבמהלכה צעדנו עוד מספר צעדים משמעותיים קדימה
 לצד שיפור היכולת,הרחב לחשיבות יצירתו של שינוי חברתי ביחס כלפי אנשים עם מוגבלות
.שלנו לספק מתנות נפלאות שתמורתן מוקדשת לילדים המיוחדים שלנו
אנו מסיימים שנה של "הרצה" של יוזמתנו החדשה והמשותפת עם חברת מילניום מרקטינג
 הבעלים של חברת מילניום מרקטינג, הודות לנדיבותם של שלמה ודני זיגרייך.וקרן אהבה
 יצאנו למסע מרגש ומיוחד במינו לרווחתם של ילדי,ARCOSTEEL יבואנית המותג המוביל
, בזכות בחירתם של שלמה ודני להפוך למשקיעים חברתיים בקרן אהבה.בית איזי שפירא
 שיתוף פעולה זה מהווה סוג חדש של.הם מבטיחים לנו יציבות כלכלית שנתית מתמשכת
 אשר, מתנות אלה.מיזם חברתי שהוכיח את עצמו בפעילות המוצלחת של השנה האחרונה
נמכרות גם בחנות לוסי'ס (חנות המתנות של בית איזי שפירא) וגם לבתי ספר ותאגידים
 מאפשרות לנו לפתח מודלים פורצי דרך לשיפור איכות החיים של,במשק במשך השנה
! כל מתנה שתירכש דרכינו תעזור לחולל שינוי.ילדים ומבוגרים עם מוגבלויות
 המהווה עזרה,אני מקווה שתיהנו מהקטלוג של השנה הקרובה ותתרמו ליוזמה זו
.משמעותית לבית איזי שפירא בעבודה למען ילדים ואנשים עם מוגבלויות
,בהוקרה
,ג'ין יודס
מנכ"לית בית איזי שפירא
 ומשפיע מדי שנה על חייהם של1980  הוקם בשנת,בית איזי שפירא הינו ארגון ליזמות חברתית המוביל בתחומו
. הארגון פועל לשינוי באיכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם. אנשים בארץ ובעולם30,000 -כ
 קידום מודעות,טיפוליים מתקדמים-בית איזי שפירא פועל בתחום הנכויות באמצעות פיתוח שירותים חינוכיים
 בית איזי שפירא קיבל סטטוס של יועץ מיוחד למועצה,2012  במהלך שנת. הכשרה ומחקר,וחינוך לסובלנות
.)ECOSOC( חברתית של האו"ם-הכלכלית
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MILLENNIUM MARKETING, importers of ARCOSTEEL, kitchen utensils, continues it's
social commitment and ongoing activity as a social investor by successfully operating the
gift enterprise for the benefit of the children of Beit Issie Shapiro.
Millennium is a private company owned by Shlomo and Dany Siegreich, which has 60
years of experience in the domain of kitchen and cooking utensils.
The company is the exclusive importer of a number of international trademarks - Kitchen
utensils, knives and accessories.
ARCOSTEEL, is an international kitchen and cooking utensils trademark, originated
in Australia. ARCOSTEEL’S products are manufactured in accordance with the highest
universal quality standards, suit both home and professional kitchens and include: Pots,
pans, kitchen knives and chef knives, cutlery, gadgets etc. Over the years, many of Israel’s
most prominent chefs have adopted the brand and highly recommend it anywhere and
anytime. ARCOSTEEEL performs a leading role in food and cooking TV shows in a
variety of TV channels in Israel and has become a pioneering hallmark in the field of
professional home cooking.
Every home in Israel already knows - "ARCOSTEEL – the chefs’ choice in your kitchen".

Thanks for the support!
We are confident that together we will experience a significant success for the
children of Beit Issie shapiro

 ממשיכה בהתחייבותה ופעילותה כמשקיע,ARCOSTEEL  יבואנית המותג,חברת מילניום מרקטינג
.חברתי ומפעילה בהצלחה את חברת המתנות לטובת ילדי בית איזי שפירא
הכנסות מהמכירות המיזם מועברות לבית איזי שפירא ועוזרות בפיתוח מודלים חדשניים
 החברה הינה חברה פרטית בבעלותם של האחים.וייחודיים למען ילדים ובוגרים עם מוגבלות
. שנות ניסיון בתחום כלי הבישול והמטבח60  הפועלת על בסיס,שלמה ודניאל זיגרייך
.החברה הינה יבואנית בלעדית של מספר מותגים בין לאומיים
, מוצרי ארקוסטיל. הינו מותג כלי מטבח בינלאומי מוביל שמקורו באוסטרליה,ARCOSTEEL
, סירים: נותנים מענה למטבח הביתי והמקצועי הכולל,מהאיכותיים והמתקדמים בעולם
 במהלך השנים אימצו רבים מהשפים. גאדג'טים ועוד, סכו"ם, סכיני מטבח וסכיני שף,מחבתות
 המותג מככב.המובילים בישראל את המותג ארקוסטיל וממליצים עליו בכל מקום ובכל עת
בתכניות הבישול המובילות במגוון ערוצי הטלוויזיה בישראל והפך לתו איכות ופורץ דרך
.בתחום הבישול הביתי המקצועי
." הבחירה של השפים אצלך במטבח-  "ארקוסטיל-בכל בית בישראל כבר יודעים
!תודה על התמיכה
.אנו בטוחים שיחד נחווה הצלחה משמעותית לטובת ילדי בית איזי שפירא
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1
מארז טריפל מתוק
סט  3מארזים מתוקים עטופים בחבק הכוללים:
דרז'ה שקד* עטוף קרמל מצופה שוקולד
חלב/מריר  100גרם
 6פרלינים במגוון טעמים
 10סוכריות דבש/רימון/תפוח
*ניתן להחליף את השקד בפקאן/צימוק

29.91

ש״ח
לפני מע"מ

35

ש״ח
כולל מע"מ

להזמנות |  1-700-707-127שלוחה 1
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התמונה להמחשה בלבד

2
מתוק התפוח
פורס פלחי תפוחים ועגבניות ארקוסטיל
צנצנת לדבש מזכוכית  100מ"ל עם כף דבש מזכוכית
 130גרם
צנצנת דבש

52.99

ש״ח
לפני מע"מ

62

ש״ח
כולל מע"מ
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3
אלגנטיות מתוקה
מגש אינגליש קייק פורצלן תחרה ניו בון צ'יינה  35x15ס"מ
מארז חליטת פירות העונה חוות דרך התבלינים  50גרם
מארז  6פרלינים במגוון טעמים
מארז דרז'ה שקד* עטוף קרמל מצופה שוקולד
חלב/מריר  100גרם
*ניתן להחליף את השקד בפקאן/צימוק

55.55

ש״ח
לפני מע"מ

65

ש״ח
כולל מע"מ

להזמנות |  1-700-707-127שלוחה 1

7

התמונה להמחשה בלבד

4
מארז יינות זוגי
דרך ארץ

מארז יינות זוגי
רקאנטי

בקבוק יין אדום קברנה סובניון  750מ"ל
בקבוק יין אדום מרלו  750מ"ל

בקבוק יין יסמין אדום קברנה סובניון ומרלו  750מ"ל
בקבוק יסמין לבן שרדונה וסובניון בלנק  750מ"ל

58.1

ש״ח
לפני מע"מ

68

ש״ח
כולל מע"מ

להזמנות |  1-700-707-127שלוחה 1
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68.38

ש״ח
לפני מע"מ

80

ש״ח
כולל מע"מ

6
אירוח מושלם
קערת זכוכית להגשה על רגל  21*20ס"מ
 130גרם
צנצנת דבש
מיקס פרלינים שוקולד במילוי קרם פירות  150גרם

64.10

ש״ח
לפני מע"מ

75

ש״ח
כולל מע"מ
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7
חגיגה בלבן
צלחת הגשה על רגל פורצלן תחרה ניו בון צ'יינה  29ס"מ
 3מארזי דרז'ה שקד /פקאן /צימוק עטופים קרמל
מצופים שוקולד חלב/מריר  100גרם
מארז  6פרלינים במגוון טעמים
מארז  10סוכריות דבש /רימון /תפוח

94.02

ש״ח
לפני מע"מ

110

ש״ח
כולל מע"מ

להזמנות |  1-700-707-127שלוחה 1

10

התמונה להמחשה בלבד

8
מארז מתוקים
מארז מזוודה יוקרתי  34x28ס"מ הכולל תמונת
מנדלה לצביעה משפחתית  34x25.5ס"מ
מארז  2כפות צילחות ארקוסטיל
 130גרם
צנצנת דבש
קונפיטורת תפוח עץ וקינמון  250גרם
מארז גליליות  150גרם
מארז טרז'ור שוקולד חלב עם קרם אגוזים  65גרם
מארז פרלינים במגוון טעמים  100גרם
מארז חליטת רימונים חוות דרך התבלינים  50גרם
 3תפוחים דקורטיביים

106.84
לפני מע"מ

ש״ח

125

ש״ח
כולל מע"מ
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9
קופסת מתוקים
משפחתית

קופסת קרטון  34x26ס"מ הכוללת:
 4מיני עלית
בונבוניירה לב חלב  50גרם
מיקס חטיפים מעורב  190גרם
שוקולד ספלנדיד מריר  62%עם מוס גאנדוייה  105גרם
שוקולד ספלנדיד מריר פירות יער  100גרם
שוקולד פרה חלב במילוי תות  100גרם
שוקולד פרה מריר  60%קקאו  100גרם
שוקולד פרה  100גרם
סוכריות מנטה  80גרם
שוקולד חלב עד חצות  200גרם
עוגיות חיוכים שוקו וניל  150גרם

109.4

ש״ח
לפני מע"מ

128

ש״ח
כולל מע"מ

להזמנות |  1-700-707-127שלוחה 1

12

התמונה להמחשה בלבד

מארזי "עלית" מתוקים במיוחד
למען ילדי בית איזי שפירא

סלסלת מתוקים
מהודרת
סלסילה  42x30ס"מ הכוללת:
 3מיני עלית
בונבוניירה לב חלב  50גרם
בונבוניירה איחולים  126גרם
בפלות שוקולד מוקצף  100גרם
מיקס חטיפים מעורב  190גרם
טבלת פסק זמן קלאסי  110גרם
שוקולד ספלנדיד מריר  62%עם מוס גאנדוייה  105גרם
שוקולד ספלנדיד מריר פירות יער  100גרם
שוקולד פרה חלב  100גרם
שוקולד פרה מריר  60%קקאו  100גרם
סוכריות פטל לימון  80גרם
עוגיות חיוכים שוקו וניל  150גרם

135.04
לפני מע"מ

ש״ח

158

ש״ח
כולל מע"מ

10

11
מארז מהודר יין
ושמן זית
מארז מזוודה יוקרתי  34x28ס"מ הכולל תמונת
מנדלה לצביעה משפחתית  34x25.5ס"מ
 750מ"ל
בקבוק שמן זית כתית מעולה
בקבוק יין אדום שאטו רוז' מבית יקבי כרמל  750מ"ל
רוטב צ'ילי  260גרם
מארז חליטת תה ירוק חוות דרך התבלינים  50גרם
מארז פרלינים  40גרם
מארז דרז'ה שקד* עטוף קרמל מצופה
שוקולד חלב/מריר  100גרם
*ניתן להחליף את השקד בפקאן/צימוק

115.38

ש״ח
לפני מע"מ

135

ש״ח
כולל מע"מ
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12
חג שמח
קנקן תה מזכוכית לחליטות תה קרות וחמות  1.4ליטר
 15פרילינים במגוון טעמים
חליטת רימונים  50גרם חוות דרך התבלינים
חליטת תה ירוק  50גרם חוות דרך התבלינים

123.93

לפני מע"מ

ש״ח

145

ש״ח
כולל מע"מ
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13
נוחות מושלמת
סט  7חלקים מעמד ששת מסתובב ארקוסטיל אדוני
מארז יינות זוגי קברנה שיראז אדום וריזלינג
קולומברד לבן  750מ"ל מבית יקבי ברקן

136.75

לפני מע"מ

ש״ח

160

ש״ח
כולל מע"מ
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14
חגיגת טעמים
מארז מזוודה יוקרתי  34x28ס"מ הכולל
תמונת מנדלה לצביעה משפחתית  34x25.5ס"מ
מטחנה חשמלית למלח ופלפל ארקוסטיל
 500מ"ל
פח שמן זית כתית מעולה ברנע
מארז חליטת תה פירות העונה חוות דרך
התבלינים  50גרם
מארז תערובת תבלינים במגוון שילובים* חוות דרך
התבלינים  50גרם
קונפיטורת תפוח עץ וקינמון  250גרם
ממרח חציל בטעם לימון  200גרם
מארז דרז'ה שקד** עטוף קרמל מצופה
שוקולד חלב/מריר  100גרם
*לבחירה מלח שום רוזמרין /שבבי צ'ילי
מקסיקני /פתיתי מלח צ'ילי ופפריקה
**ניתן להחליף את השקד בפקאן/צימוק

141.03

לפני מע"מ

ש״ח

165

ש״ח
כולל מע"מ
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15
לבשל בריא
פלטת גריל (פלנצ'ה) ארקוסטיל  34x26ס"מ
 500מ"ל
פח שמן זית כתית מעולה ברנע
 2תערובות תבלינים במגוון שילובים* חוות דרך
התבלינים  50גרם
*לבחירה מלח שום רוזמרין /שבבי צ'ילי
מקסיקני /פתיתי מלח צ'ילי ופפריקה

141.03

לפני מע"מ

ש״ח

165

ש״ח
כולל מע"מ

להזמנות |  1-700-707-127שלוחה 1
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16
מארז יוקרתי
מארז מזוודה יוקרתי  40.5x29ס"מ
פותחן יין ארקוסטיל חצי אוטומטי איכותי
במארז מהודר
בקבוק יין אדום קברנה שיראז מבית יקבי
ברקן  750מ"ל
 130גרם
צנצנת דבש
מארז טראפל יוקרתי  200גרם
מארז דרז'ה שקד* עטוף קרמל מצופה שוקולד
חלב/מריר  100גרם
מארז פרלינים בשקית צלופן  150גרם
*ניתן להחליף את השקד בפקאן/צימוק.

149.58
לפני מע"מ

ש״ח

175

ש״ח
כולל מע"מ
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17
סט סכו"ם
שמפניה ודבש
סט סכום ארקוסטיל  6סועדים באריזת מתנה
צנצנת זכוכית לדבש  400מ"ל עם כף דבש מזכוכית
בקבוק קאווה יין ספרדי מבעבע  750מ"ל
צנצנת דבש  350גרם

162.39

לפני מע"מ

ש״ח

190

ש״ח
כולל מע"מ

להזמנות |  1-700-707-127שלוחה 1

19

התמונה להמחשה בלבד

18
לבשל באהבה
סוטז ארקוסטיל  28 Bio Stoneס"מ  4.3ליטר
בשילוב כף עץ
 250מ"ל
בקבוק שמן זית כתית מעולה
 2תערובות תבלינים במגוון שילובים* חוות דרך
התבלינים  50גרם
ממרח עגבניות וצלפים  220גרם
*לבחירה מלח שום רוזמרין /שבבי צ'ילי
מקסיקני /פתיתי מלח צ'ילי ופפריקה

179.49

לפני מע"מ

ש״ח

210

ש״ח
כולל מע"מ

להזמנות |  1-700-707-127שלוחה 1

20

התמונה להמחשה בלבד

19
חגיגת בישול מתוקה
סיר ארקוסטיל  24 M4ס"מ  5.3ליטר
כף דבש מעץ
צנצנת דבש
 130גרם
מארז מיקס פרלינים שוקולד במילוי קרם פירות  150גרם
טבלת שוקולד  100גרם
מארז דרז'ה בוטן וצימוק עטוף שוקולד חלב  175גרם
מארז פרליני שוקולד  100גרם
מארז טרופל  50גרם
מארז טרז'ור שוקולד חלב עם קרם אגוזים  65גרם

179.49

לפני מע"מ

ש״ח

210

ש״ח
כולל מע"מ
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21

התמונה להמחשה בלבד

20
מאסטר בבישול
מארז הכולל רוסטר ארקוסטיל Exclusive
 24ס"מ  4.5ליטר ,בשילוב תרבד וזוג כפפות מטבח
מארז וופל קוביות ללא גלוטן  150גרם
מארז שוקולד חלב ללא גלוטן  100גרם
מיקס ללא גלוטן במגוון טעמים  55גרם
זוג בארים בציפוי שוקולד חלב ללא גלוטן  25גרם ליחידה
טבלת שוקולד ללא גלוטן  100גרם
 130גרם
צנצנת דבש

183.76

לפני מע"מ

ש״ח

215

ש״ח
כולל מע"מ
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22

התמונה להמחשה בלבד

לא
גללוטן

21
בישול בטעמים
סיר ארקוסטיל  24 M4ס"מ  4ליטר
 250מ"ל
בקבוק שמן זית כתית מעולה
 2תערובות תבלינים במגוון שילובים* חוות דרך
התבלינים  50גרם
רוטב צ'ילי  260גרם
ממרח טחינה בדבש  220גרם
*לבחירה מלח שום רוזמרין /שבבי צ'ילי
מקסיקני /פתיתי מלח צ'ילי ופפריקה

188.03
לפני מע"מ

ש״ח

220

ש״ח
כולל מע"מ
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23

התמונה להמחשה בלבד

22
חד ומתוק
מארז סכינים ארקוסטיל אדוני באריזה מהודרת הכולל
סכין שף מחורצת  18ס"מ ,סכין שירות  13ס"מ
ומשחיז סכינים
בקבוק יין אדום מרום גליל מבית יקבי ברקן  750מ"ל
מארז שוקולד חלב במגוון טעמים  150גרם
מארז טרופל צרפתי  200גרם

252.14

לפני מע"מ

ש״ח

295

ש״ח
כולל מע"מ
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24

התמונה להמחשה בלבד

23
סט מצעים זוגי
יוקרתי JASMINE
מבית מילניום הום
סדין גומי גבוה  220x160x30ס"מ
ציפה  220x200ס"מ
 2יחידות ציפית לכרית  70x50ס"מ

JASMINE
יסמין | סט מצעים זוגי

בד יוקרתי ואיכותי ביותר בעל מגע רך ונעים,
צפיפות הבד  ,TC 220סאטן  100%כותנה

25

לקבלת הצעת מחיר יש להתקשר
 1-700-707-127שלוחה 1

התמונה להמחשה בלבד

24
סט מצעים זוגי
יוקרתי LIAN
מבית מילניום הום
סדין גומי גבוה  220x160x30ס"מ
ציפה  220x200ס"מ
 2יחידות ציפית לכרית  70x50ס"מ

LIAN
ליאן | סט מצעים זוגי

בד יוקרתי ואיכותי ביותר בעל מגע רך ונעים,
צפיפות הבד  ,TC 220סאטן  100%כותנה

26

לקבלת הצעת מחיר יש להתקשר
 1-700-707-127שלוחה 1

התמונה להמחשה בלבד

25
סט מצעים זוגי
יוקרתי DAISY
מבית מילניום הום
סדין גומי גבוה  220x160x30ס"מ
ציפה  220x200ס"מ
 2יחידות ציפית לכרית  70x50ס"מ

DAISY
דייזי | סט מצעים זוגי

בד יוקרתי ואיכותי ביותר בעל מגע רך ונעים,
צפיפות הבד  ,TC 220סאטן  100%כותנה.

27

לקבלת הצעת מחיר יש להתקשר
 1-700-707-127שלוחה 1

התמונה להמחשה בלבד

26
מגבות כיתן
מגבות כיתן  100%כותנה במשקל  530גרם למ"ר
עם כושר ספיגה גבוה
מגבת פנים  90/50ס"מ
מגבת גוף  140/70ס"מ
מגבת ענק  150/100ס"מ

ניתן לבצע החלפה ברשת חנויות כיתן בפריסה ארצית
מול מחיר צרכן מלא ללא כפל מבצעים והנחות,
ההחלפה מתבצעת במקום ,ללא שובר זיכוי.

28

לקבלת הצעת מחיר יש להתקשר
 1-700-707-127שלוחה 1

התמונה להמחשה בלבד

27
מגבות כיתן RS
מגבות מסדרת " RSרויאל סאטן"
 100%כותנה במשקל גבוה  650גרם למ"ר עם כושר
ספיגה מעולה
מגבת רחצה  100/50ס"מ
מגבת גוף בגודל מיוחד  150/75ס"מ
מגבת ענק בגודל מיוחד  160/100ס"מ

ניתן לבצע החלפה ברשת חנויות כיתן בפריסה ארצית
מול מחיר צרכן מלא ללא כפל מבצעים והנחות,
ההחלפה מתבצעת במקום ,ללא שובר זיכוי.

29

לקבלת הצעת מחיר יש להתקשר
 1-700-707-127שלוחה 1

התמונה להמחשה בלבד

1

מארז טריפל מתוק

מתוק התפוח

אלגנטיות מתוקה

מארז יינות זוגי דרך ארץ

מחיר לפני מע"מ |  29.91ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  35ש״ח

מחיר לפני מע"מ |  52.99ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  62ש״ח

מחיר לפני מע"מ |  55ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  65ש״ח

מחיר לפני מע"מ |  58.1ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  68ש״ח

5

6

7

8

מארז יינות זוגי רקאנטי

אירוח מושלם

חגיגה בלבן

מארז מתוקים

מחיר לפני מע"מ |  68.38ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  80ש״ח

מחיר לפני מע"מ |  64.10ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  75ש״ח

מחיר לפני מע"מ |  94.02ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  110ש״ח

מחיר לפני מע"מ |  106.84ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  125ש״ח

10

11

12

סלסלת מתוקים
מהודרת

מארז מהודר יין ושמן זית

חג שמח

מחיר לפני מע"מ |  115.38ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  135ש״ח

מחיר לפני מע"מ |  123.93ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  145ש״ח

9

קופסת מתוקים
משפחתית

מחיר לפני מע"מ |  109.4ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  128ש״ח

30

2

3

4

להזמנות |  1-700-707-127שלוחה 1
התמונה להמחשה בלבד

מחיר לפני מע"מ |  135.04ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  158ש״ח

13

14

15

16

17

נוחות מושלמת

חגיגת טעמים

לבשל בריא

מארז יוקרתי

סט סכום שמפניה בדבש

מחיר לפני מע"מ |  136.75ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  160ש״ח

מחיר לפני מע"מ |  141.03ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  165ש״ח

מחיר לפני מע"מ |  141.03ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  165ש״ח

מחיר לפני מע"מ |  149.58ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  175ש״ח

מחיר לפני מע"מ |  162.39ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  190ש״ח

18

19

20

21

22

לבשל באהבה

חגיגת בישול מתוקה

מאסטר בבישול

בישול בטעמים

חד ומתוק

מחיר לפני מע"מ |  179.49ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  210ש״ח

מחיר לפני מע"מ |  179.49ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  210ש״ח

מחיר לפני מע"מ |  183.76ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  215ש״ח

מחיר לפני מע"מ |  188.03ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  220ש״ח

מחיר לפני מע"מ |  252.14ש״ח
מחיר כולל מע"מ |  295ש״ח

23

24

25

26

27

סט מצעים זוגי יוקרתי
JASMINE

31

סט מצעים זוגי יוקרתי
LIAN
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התמונה להמחשה בלבד

סט מצעים זוגי יוקרתי
DAISY

מגבות כיתן

מגבות כיתן RS

ארקוסטיל  -למען ילדי בית איזי שפירא

טלפון להזמנות :אירית זמיר מנהלת מכירות | 050-8580732 :אורלי צחור מנהלת מכירות050-7306852 :
אסנת קסטין מנהלת מכירות | 052-6661981 :מירי שלו מנהלת מכירות052-8800080 :
בית איזי שפירא ,רחוב איזי שפירא  ,1רעננה |  1-700-707-127שלוחה 1
אתר האינטרנטwww.keren-ahava.com :
* מחירי ארגונים וחברות מתייחסים לרכישת  50יחידות ומעלה .מכירה לבודדים תתאפשר בחנות לוסי'ס בבית איזי שפירא.
במידה ואחד המוצרים אזל מהמלאי ,תחליפו ארקוסטיל במוצר שווה ערך | כל המוצרים כשרים | ט.ל.ח.
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