
www.health-comfort.co.ilמציגים את העתידריהוט אורבני
www.health-comfort.co.il



מציגים את העתידריהוט אורבני
www.health-comfort.co.il

3 2



can
recycling

food waste

glass

Recycling Point

Enviro bin   range

5 4



Envirobank

Envirobank

7 6



TwinBin

TWINBIN

9 8



CONSTELLETION
 עמדת מיחזור מודולרית

שני מסלולי מיחזור.
נפח 2x90 ליטר.

MARIDIAN
מיכל מיחזור תלת זרמי דו זרמי או בודד.

ניתן להוסיף שילוט בגב המיכל עם פרוט 
מסלולי המיחזור.

נפח כללי 87 ליטר.

מיכלי מיחזור חיות
עבור מגוון מסלולי מיחזור.

נפח 55-75 ליטר.

מיכלי מיחזור מסדרת 
�סמיילי�

עבור מגוון מסלולי מיחזור.
בנפחים 41 ליטר, 52 ליטר ו-62 ליטר.

STERIBIN
מיכלי מיחזור במיוחד עבור חדרים נקיים 

בהם ההיגיינה חשובה. מסופק עם גלגלים 
 ומכסים פתיחה עם דוושה.
עבור מגוון מסלולי מיחזור.

נפח 90 ליטר.

BUDY
 מיכלי מיחזור המותאמים לגני ילדים,

בתי חולים, מתנ�סים ומוסדות אחרים.
נפח 84 ליטר.

ELIAN
 מיכלי מיחזור המותאמים לגני ילדים,

בתי חולים, מתנ�סים ומוסדות אחרים.
נפח 84 ליטר.

CONSTELLETION
עמדת מיחזור מודולרית

תלת זרמי.
נפח 3x90 ליטר.

CONSTELLETION
עמדת מיחזור מודולרית

ארבעה זרמים.
נפח 4x90 ליטר.

Constelletion
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MAK-639C
עמדת מיחזור משולבת
מידות: גובה 640 ס״מ

רוחב 940 ס״מ
עומק 330 ס״מ

נפח כללי 156 ליטר

MAK-608A
עמדת מיחזור משולבת

מנירוסטה עם מתקן ריצפתי
מידות כלליות: גובה 650 ס״מ

רוחב 920 ס״מ
נפח כללי 141 ליטר

MAK-635C
עמדת מיחזור משולבת 4 תאים

מידות: גובה 750 ס״מ
רוחב 1,001 ס״מ

עומק 260 ס״מ
נפח כללי 160 ליטר

MAK-614A
עמדת מיחזור 3 תאים משולבת

במתקן ריצפתי
מידות כלליות: גובה 760 ס״מ

רוחב 710 ס״מ
עומק 310 ס״מ

נפח כללי 129 ליטר

MAK-634
עמדת מיחזור משולבת 3 תאים

מידות: גובה 770 ס״מ
רוחב 1,380 ס״מ

עומק 420 ס״מ
נפח כללי 105 ליטר

MAK-616B
עמדת מיחזור

משולבת עם גלגלים
מידות מיכל בודד

גובה 900 ס״מ
רוחב 400x400 ס״מ

נפח תא 112 ליטר

MAK-632B
עמדת מיחזור משולבת 3 תאים

הכל נירוסטה
מידות: גובה 800 ס״מ

רוחב 940 ס״מ
עומק 330 ס״מ

נפח כללי 117 ליטר

MAK-630
מיכל מיחזור משולב 2/3/4 תאים לפי דרישה

מידות 4 תאים: גובה 880 ס״מ
עומק 480 ס״מ

רוחב 1,270 ס״מ
נפח כללי 000 ליטר

MAK-608B
עמדת מיחזור משולבת במתקן ריצפתי עבור שלושה מיכלים

מידות כלליות: גובה 650 ס״מ
רוחב 920 ס״מ

נפח כללי 141 ליטר
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E SMART 
אשפתון הבנוי מ-100% חומרים ממוחזרים. 
האשפתון מסופק עם קערה, מאפרה ומיכל 
פנימי מגולוון בנפח 100 ליטר. לאשפתון שני 

פתחים להשלכת פסולת מכל כיוון.
מידות כלליות: 1075x560 מ"מ

MONARCH
אשפתון עגול פשוט וזול ומתאים לכל 

תקציב. מסופק עם מיכל פנימי מגולוון 
בנפח 85 ליטר. מתאים לשטחי פנים וחוץ.

מידות כלליות: 810x500 מ"מ

אשפתון ייעודי 
לאיסוף גללי כלבים

ניתן לקבע על עמוד קיים. מסופק 
עם מכסה למניעת ריחות ומיכל 

פנימי מגולוון בנפח 30 ליטר. מיוצר 
בצבע אדום אם כי ניתן לקבל 

בגוונים שונים.
מידות כלליות: 530x400x270 מ"מ

HERITAGE DOME
אשפתון בעל עיצוב קלאסי, כולל שני 

פתחים להשלכת פסולת בקיבולת של 110 
ליטר, מסופק עם מיכל פנימי מגולוון.

מבחר צבעים גדול.
מידות כלליות: 981x522 מ"מ

VISCOUNT
אשפתון הכולל מאפרה מנירוסטה 
בעל עיצוב מודרני ועדכני, עונה על 
כל הדרישות של עיריות ומועצות. 

כולל נעילה אינטגרלית ומיכל פנימי 
מגולוון בנפח 110/130 ליטר

גוף האשפתון בנוי מדופן כפולה 
חזקה במיוחד. מבחר צבעים גדול.

מידות כלליות: 1037x513 מ"מ

HAFTON+RYDE
הצמד החדש, אשפתונים בעלי 

קיבולת גדולה של 110 ליטר. 
מסופק עם מאפרה מנירוסטה 

ופח פנימי מגולוון.
ניתן לקבל במגוון צבעים.

  הצטרפו להצלחה,
עם אשפתון הריטאג' עגול קלאסיק

החדש

19 18



אדניות

 GAL B אדנית מדגם
UV-פלסטיק עמיד ל
מסופק בשתי מידות

A-LINEA סדרת
אדניות פלסטיק משולבות עם ספסלים היקפיים, 

ניתן לקבל במגוון צבעים, לעוד קבלת מידע צור קשר  פח פנימי מגולוון
כולל ידיות אחיזה

שני פתחים להשלכת פסולת 
בעלות דפנה כפולה

מידות: 14 ס"מ x 41 ס"מ

אופציה למחסום נירוסטה 
למניעת השלכת שקיות 

גדולות

שני שליש מעטפת פח נשלפת
קל לתפעול!!

 צלעות היקפיות בולטות
נגד  הדבקת מודעות

 בסיס פח מאסיבי קבוע
בעל דופן כפולה

 בסיס הפח כולל ארבעה
חורים לקיבוע

פלטת נירוסטה אובלית 
מקובעת לכיבוי סיגריות 

ניתנת האופציה למאפרה

פס קישוט כסף / זהב

צבע ירוק פנטון צבע 
(PSM349)

ניתן לקבל במבחר גוונים

שתי משטחי שילוט 
ממוסגרים למדבקת לוגו 

העירייה (לפי מפרט)
מידות (21X15) ס"מ

משטח שילוט היקפי 
בבסיס הפח / ע"פ דרישה

מנעול אחיד אינטגרלי לפח
נעילה ללא צורך במפתח!

מפרט אשפתון:
האשפתון מסופק עם אחריות לכל החיים, 

לרבות התחייבות להחלפתו, במידה וייתגלה 
כשל בייצור.

הערה: היצרן LEAFIELD אנגליה, הינו מפעל 
המתמחה בייצור אשפתונים משנת 1975 - 
המפעל מהמובילים בעולם בטכניקות ייצור 

מתקדמות עם התעסקות בחומרי גלם עמידים 
ביותר - עם בקרת איכות גבוהה מהסטדרט.

יתרונות האשפתון:
מערכת כיבוי עצמית - נגד אש!

ניתנת האופציה בתשלום להכניס מערכת כיבוי 
עצמית, פנימית ונסתרת, בחלקו העליון של 

הפח, מתחת למאפרה.
שליפה קלה ונוחה לתפעול!

כשליש מדופן הפח התחתון, הינו קבוע, חלקו 
הנשלף של הפח הינו כשני שליש, קצר יותר 

ופחות משקל הרמה לעובד, מה שגורם לשליפה 
מהירה ונוחה לתפעול.
עמידות האשפתון:

כל חלקו העליון של הפח, הינו בעל דופן כפולה
בסיס הפח המקובע, עמיד ומאסיבי עם דופן 

עבה וכפולה, למניעת וונדאליזם.
הצלחת האשפתון:

האשפתון זכה לאחרונה בשלושה מכרזים 
בעיריות שונות (בני ברק, קרית אונו וקרית גת).

האשפתון עבר בדיקות קפדניות, של איכות, 
ניראות וקלות תפעול!!!

נעילה נסתרת:
קיימת בפח נעילה נסתרת, קלה לתפעול.

מנגנון הנעילה, הינו חלק ומשתלב עם קווי 
עיצוב הפח.

הנעילה ללא צורך במפתח!!
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אדניותאדניות

ASTER אדניות מסדרת
בגדלים שונים, מסופק בגמר צבע לפי דרישה 

או נירוסטה או פלדת קורטן

DAHLIA אדניות מסדרת
בגדלים שונים, מסופק בגמר צבע לפי דרישה 

או נירוסטה או פלדת קורטן

FLO אדנית מודולרית מדגם
ניתן להוסיף ספסל עץ היקפי

ESFERICA אדנית דגם
במידה: קוטר 1,300 מ"מ,

גובה 470 מ"מ 1,300/930 מ�מ
גובה 470/405 מ"מ

DARA אדנית דגם
קוטר 745 מ"מ
גובה 500 מ"מ

EXTRAVASE אדניות דגם
UV-מפלסטיק עמיד ל

במגוון צבעים רחב ובמידות שונות

ARO אדנית דגם
קוטר 810 מ"מ
גובה 560 מ"מ
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מיקדו
עמוד מעוצב לקשירת אופניים, ניתן לקבל בכל הצבעים

מתאים לחניית שני זוגות אופניים

סיקלוס ספירלי
מסופק באורכים 2,000/2,500/3,000 מ�מ
מתאים לחניית 5/7/9 זוגות אופניים בהתאם

ניתן לקבל את המיתקן מנירוסטה או פלדה צבועה
ניתן לקבל את המתקן עם בסיסי בטון מצידיו

אינסיידאוט
מתקן לקשירת אופניים עם אפשרות למיתוג לוחית הנירוסטה

מתאים לחניית שני זוגות אופניים

מפתח
מסופק כיחידות בודדות,

כל מתקן מאכלס
זוג אופניים בודד

ניתן לקבל בכל הצבעים

סירקל
מסופק כיחידות בודדות עם או בלי פלטה לייזר עם סמל אופניים

ספייס
פרגולה יעודית לחניית אופניים, מסופק באורכים 3,000/6,000 מ�מ

אובל/סירקל
זוג מתקנים חדש חדש בצבעים מרהיבים, מותאם במיוחד לבתי ספר 

ועיריות. כל מתקן מאכלס שני זוגות אופניים

מתקני חניית אופניים מתקני חניית אופניים

ספיירה
מסופק באורך 2,300 מ�מ

מותאם לחניית 8 זוגות אופניים
ניתן לקבל בכל הצבעים
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PLAY דגם
בעלת עיצוב יחודי ובלעדי

UV-חומר: פלסטיק קשיח אנטי וונדלי, מתאים לתנאי חוץ ועמיד ל
ניתן לקבל במגוון צבעים

מסופק עם ברז לחצן מנירוסטה, מותאמת לנגישות

ברזיות ברזיות
דגם פואנטה

חתך מלבני כולל שוקת לכלבים
הברזיה מותאמת לנגישות

מסופק עם שוקת אינטגרלית
לניקוז מים, ניתן לקבל גם בחתך

עגול או אליפטי
מסופק בכל הצבעים

ניתן לקבל בגמר פלדת קורטן

דגם אמופליי
בנויה מבטון בגוון לבן

או אפור
מסופק עם ברז אחד

לחצן נירוסטה

דגם "מילאנו"
בנויה מיציקת ברזל איכותית

ניתן לקבל בצבע שחור או ירוק
ברז מנירוסטה או נחושת

כולל שוקת אינטגרלית

HAVY DUTY ברזיה מברזל
עם ברז לחצן בריצפה

מותאם לילדים ולבתי ספר
מסופק בגמר מגולוון

אך ניתן לקבל בצבע לפי דרישה

UM 540 ברזיה כפולה דגם
כל חלקי הברזיה בנויים מנירוסטה

איכותית בגמר מבריק
מותאמת גם לילדים קטנים

ברזים מנירוסטה אל חלד

HPC פואנטה מבטון
משולב עם לחצן ברז נירוסטה
ושוקת אינטגרלית לניקוז מים

גוון אפור, לבן, שחור

AMOP ברזית מים קרים דגם
מסופק עם מערכת קירור מים,

שנתיים אחריות מלאה על כל המכלולים
הברזיה מסופקת עם ברז צידי למילוי

בקבוקי מים, כל הברזים מנירוסטה אל חלד
מעטפת הברזיה בנויה מבטון מוחלק

ניתן לקבל בגוון אפור או לבן
מידות כלליות: 700x700 מ"מ,

גובה 800 מ"מ
משקל כללי: 430 ק"ג

יש צורך בהכנת תשתית חשמל
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MPS-006
פרגולה נדנדה משולבת עם שני ספסלים תלויים באויר

חומר: ברזל מגולוון וצבוע ועץ אורן דרגה 5
מידות כלליות: 2,600x2,300 מ�מ, גובה 2,750 מ�מ

MPS-008B
פרגולה משולבת עם שולחן ושני ספסלים אינטגרליים

חומר: ברזל מגולוון וצבוע ועץ אורן דרגה 5
מידות כלליות: 2,750x2,000 מ�מ, גובה 2,650 מ"מ

MPS-013
פרגולה מודולרית, ניתן לקבל באורכים שונים לפי דרישה

חומר: הכל עץ, מותחנים בגג הפרגולה מכבלים ברזל
מידות כלליות: 2,300x2,700 מ�מ, גובה 2,800 מ"מ

MPS-012
פרגולה משולבת עם ספסל ארוך, גג בעיצוב מיוחד

חומר: ברזל מגולוון וצבוע ועץ אורן דרגה 5
מידות כלליות: 3,600x1,600 מ�מ, גובה 2,700 מ"מ

MPS-016
פרגולה פינת ישיבה משולבת עם ספסל באורך 1,600 מ"מ

חומר: ברזל מגולוון וצבוע ועץ אורן דרגה 5
מידות כלליות: 2,200x1,800 מ�מ, גובה 2,000 מ"מ

MPS-007
פרגולה יחודית לפינות ישיבה, משולב שולחן עם שני ספסלים

חומר: ברזל מגולוון וצבוע ועץ אורן דרגה 5
מידות כלליות: 2,300x1,600 מ�מ, גובה 2,200 מ"מ

פרגולות ופינות ישיבה פרגולות ופינות ישיבה
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FOGLIA
פרגולה יחודית לכיסוי שטח נרחב, יכול לשמש לפינות ישיבה רבות

חומר: אלומניום וברזל
מידות כלליות: 9,000x6,000 מ�מ, גובה 3,000 מ"מ

MPS-033
פרגולה משולבת עם ספסל אניטגרלי ניתן לקבל במגוון צבעים רחב ביותר

חומר: שילדה מברזל מגולוון וצבוע, משולב עם גג מעץ אורן דרגה 5
מידות כלליות: 3,000x1,800 מ�מ, גובה 2,500 מ"מ

ALBERO
פרגולה מעוצבת

חומר: משולב ברזל וגג פוליקרבונט
מידות כלליות: 3,000x2,000 מ�מ, גובה 2,250 מ"מ

MPS-035
פרגולה משולבת עם ספסל נדנדה

חומר: שילדה מברזל מגולוון ועץ אורן דרגה 5
מידות כלליות: 3,000x1,500 מ�מ, גובה 2,600 מ"מ

MPS-031
פרגולה ענקית לפינות ישיבה עם תנועה גדולה של אנשים

חומר: הכל עץ אורן דרגה 5, שילדת הספסלים מברזל מגולוון וצבוע
מידות כלליות: 5,600x5,600 מ�מ, גובה 2,500 מ"מ

MPS-036
פרגולה משולבת עם ספסל באורך 1,600 מ"מ ל באורך 2,000 מ"מ

חומר: שילדה מברזל מגולוון וצבוע ועץ אורן דרגה 5
מידות כלליות: 3,000x2,000 מ�מ, גובה 3,100 מ"מ

MPS-032
פרגולה יעודית לחיפוי צמח מטפס כולל מערכת ישיבה בחצי עיגול
חומר: שילדה מברזל מגולוון משולב עם מערכת ישיבה מעץ אורן 

דרגה 5
מידות כלליות: 4,150x2,000 מ�מ, גובה 2,500 מ"מ

MPS-038
פרגולה בעיצוב ייחודי בעלת מראה מהודר

חומר: שילדה מברזל מגולוון וצבוע ועץ אורן דרגה 5
מידות כלליות: 3,000x2,200 מ�מ, גובה 2,650 מ"מ

פרגולות ופינות ישיבהפרגולות ופינות ישיבה
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אשפתונים מעוצבים אשפתונים מעוצבים

�קו המוצרים מתרחב
    למען הקהילה�

אשפתונים מעוצבים במגוון צבעים רחב

בראוו
רוחב 380 מ�מ
גובה 900 מ�מ

נפח 35 ליטר

MBK-102
רוחב 430 מ�מ
גובה 720 מ�מ

שילוב עץ ומתכת,
עם או בלי מאפרה

נפח 50 ליטר

MBK-107B
רוחב 440 מ�מ
גובה 650 מ�מ

נפח 30 ליטר

MBK-124
רוחב 440 מ�מ
גובה 690 מ�מ

נפח 30 ליטר

MBK-145
רוחב 480 מ�מ
גובה 650 מ�מ

נפח 50 ליטר
משולב עץ אורך

ומתכת צבועה

MBK-172
רוחב 500 מ�מ
גובה 600 מ�מ

נפח 40 ליטר

MBK-105A
רוחב 370 מ�מ
גובה 670 מ�מ

נפח 50 ליטר

MBK-112
רוחב 520 מ�מ
גובה 860 מ�מ

נפח 30 ליטר

MBK-125
רוחב 440 מ�מ
גובה 650 מ�מ

נפח 30 ליטר

MBK-152
רוחב 530 מ�מ
גובה 710 מ�מ

נפח 60 ליטר
משולב מתכת

ועץ אורן

MBK-162B
רוחב 450 מ�מ
גובה 930 מ�מ

נפח 65 ליטר
פתיחה עם דלת,

כולל מאפרה

MBK-106
רוחב 440 מ�מ

גובה 1,116 מ�מ
נפח 30 ליטר

עם או בלי מאפרה

MBK-109
רוחב 360 מ�מ
גובה 540 מ�מ

נפח 33 ליטר
משולב עץ ונירוסטה

MBK-135A
רוחב 380 מ�מ
גובה 850 מ�מ

נפח 33 ליטר

MBK-101
רוחב 440 מ�מ

גובה 1,115 מ�מ
הכל מתכת

נפח 30 ליטר
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אשפתונים מעוצבים אשפתונים מעוצבים

�קו המוצרים מתרחב
    למען הקהילה�

אשפתונים מעוצבים במגוון צבעים רחב

MBK-149
מידות: גובה 900 ס�מ
קוטר 530x300 ס�מ

נפח 40 ליטר

MST-517
מידות כלליות: גובה 540 ס�מ

קוטר 280 ס�מ
כולל מאפרה ומיכל פנימי

בנפח 33 ליטר

MBK-183
מידות: גובה 1,005 ס�מ

קוטר 600 ס�מ
נפח 74 ליטר
כולל מאפרה

MBK-139A
מידות: גובה 650 ס�מ

קוטר 360 ס�מ
נפח 33 ליטר
כולל מאפרה

משולב נירוסטה ועץ

MBK-158
מידות: גובה 800 ס�מ

קוטר 520 ס�מ
נפח 90 ליטר

מתאים לחופי רחצה

MST-581
מידות כלליות: גובה 800 ס�מ

קוטר 44x40 ס�מ
מיכל פנימי בנפח 54 ליטר

משולב נירוסטה ועץ

MST-597
מידות כלליות: גובה 780 ס�מ

קוטר 360 ס�מ
מיכל פנימי בנפח 32 ליטר

MBK-117C
מידות: גובה 630 ס�מ
קוטר 500x400 ס�מ

נפח 45 ליטר
כולל מאפרה

MBK-144A
מידות: גובה 640 ס�מ

קוטר 360 ס�מ
נפח 33 ליטר
כולל מאפרה

MBK-167
מידות: גובה 610 ס�מ

קוטר 400 ס�מ
נפח 33 ליטר
כולל מאפרה

MBK-171A
מידות: גובה 1,000 ס�מ

קוטר 570x320 ס�מ
נפח 40 ליטר

נירוסטה וברזל צבוע

MST-590
מידות כלליות:
גובה 910 ס�מ

קוטר 500 ס�מ
מיכל פנימי

בנפח 90 ליטר
משולב נירוסטה

וברזל צבוע

MBK-103
מידות: גובה 700 ס�מ

קוטר 450 ס�מ
נפח 60 ליטר
כולל מאפרה

MBK-138B
מידות: 660 ס�מ

קוטר 440 ס�מ
נפח 30 ליטר
הכל נירוסטה
כולל מאפרה

MST-576
מידות כלליות: גובה 750 ס�מ

קוטר 45x40 ס�מ
מיכל פנימי בנפח 48 ליטר

משולב נירוסטה ועץ
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ספסלים מעוצבים ספסלים מעוצבים

�קו המוצרים מתרחב
    למען הקהילה�

ספסלים מעוצבים במגוון צבעים

MOB 301
אורך הספסל 1,600 מ"מ

רוחב הספסל 590 מ"מ
שילוב עץ אורן ומתכת

MOB-386
אורך הספסל 1,500 מ"מ

רוחב הספסל 500 מ"מ
יציקת אלומיניום צבוע משולב 

עם סרגלי פלסטיק דמוי עץ
ללא תחזוקה, מתאים במיוחד 

לעיריות

MOB-420
אורך הספסל 1,820 מ"מ

רוחב הספסל 610 מ"מ
שילדה בחיתוכי לייזר 

משולב עם עץ אורן

פרנה
אורך הספסל 1,800 מ"מ

רוחב הספסל 600 מ"מ
יציקת ברזל איכותית 

משולב עם עץ אורן

MOB-421
אורך ספסל 1,820 מ"מ
רוחב הספסל 540 מ"מ

שילדה בחיתוכי לייזר 
משולב עם עץ אורן

MOB-408
אורך הספסל 1,400 מ"מ

רוחב הספסל 600 מ"מ
שילדה מנירוסטה משולב 

עם מתכת צבועה

ריו
אורך הספסל 1,700 מ"מ

רוחב הספסל 500 מ"מ
שילדה מברזל צבוע, רגליי 

הספסל מיציקת ברזל 
איכותית

MOB-302
אורך הספסל 1,600 מ"מ

רוחב הספסל 630 מ"מ
שילוב עץ אורן ומתכת

MOB-310
אורך הספסל 1,400 מ"מ

רוחב הספסל 630 מ"מ
הכל מתכת

MOB-378
אורך הספסל 1,500 מ"מ

רוחב הספסל 680 מ"מ
יציקת אלומיניום צבוע

משולב עם עץ אורן

 מ"מ
 מ"מ
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ספסלים מעוצבים ספסלים מעוצבים

�קו המוצרים מתרחב
    למען הקהילה�

ספסלים מעוצבים
                    במגוון צבעים

ארגו
אורך 1,800 מ"מ

רוחב 550 מ"מ
משולב יציקת ברזל

איכותית ועץ
טרופי צבוע

ביג הריס
אורך 2,000 / 3,000 / 4,000 מ"מ

במת ישיבה רוחב 800 מ"מ
עץ אירוקו

נובורקינו
אורך 1,800 מ"מ
או בודד 700 מ�מ

הריס
אורך 2,000 / 3,000 מ"מ

ללא משענת רוחב 500 מ"מ
משולב עם עץ איפאה או אירוקו

הריס
אורך 2,000 / 3,000 מ"מ

עם משענת רוחב 500 מ"מ

נובו
סדרת ספסלי "נובו" החדשים עם אשפתון תואם לסדרה

משולב יציקת ברזל איכותית וצביעה בתנור
מסופק עם עץ טרופי ברזילאי איכותי ביותר

גובה 918 מ"מ
רוחב 450 מ"מ

אורך 2,400 מ"מ

אורך 1,750 מ"מ

אורך 700 מ"מ

משולב יציקת ברזל
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ספסלים מעוצבים ספסלים מעוצבים
MOB-482

משולב עץ טרופי איכותי
שילדה מפלדה חתוך לייזר

אורך 1,520 ס�מ
עומק 640 ס�מ

LIBRE ספסל מסדרת
ישיבה דו צדדית (מורכב משני ספסלים)

רגליים מיציקת אלומיניום צבוע
ניתן לקבל בכל הצבעים

אורך כללי 4,600 ס�מ
עומק 590 ס�מ

OPLA ספסל דגם
שטוח ללא משענת

כולל בסיסי בטון מעוצבים
אורך 2,100 ס�מ

רוחב 700 ס�מ

MOB-485
משולב עץ טרופי איכותי

אורך 1,500 ס�מ
עומק 350 ס�מ
גובה 400 ס�מ

CONTOUR ספסלים מסדרת
עץ טיק איכותי ושילדה מברזל צבוע
ניתן לקבל בודד, זוגי או תלת מושבי
אורכים: 570, 1,200, 1,800 ס�מ

LIBRE ספסל מסדרת
מסופק ברבעי עיגול
שילדה מברזל צבוע

רגליים מיציקת
אלומיניום צבוע

אורך 2,100 ס�מ
רדיוס 1,110 ס�מ

עומק 590 ס�מ

DOMUS
עם שלושה מושבים, ניתן לקבל גם 4 מושבים

רגליים מיציקת אלומיניום צבוע ומסעדי יד
ניתן לקבל בכל הצבעים

אורך 1,784 ס�מ
רוחב 605 ס�מ

RIVA ספסלים מסדרת
איכותיים מאוד, עץ טיק מסוג אירוקו

שילדה מיציקת אלומיניום צבוע בתנור
מידות אפשריות: 750, 1,750, 3,000 ס�מ

ספסל דגם קפריסין
משולב רגליי בטון

מעוצבים ועץ טיק איכותי
אורך כללי 2,100 ס�מ

רוחב 700 ס�מ

LIBRE ספסל מסדרת
רגליים מיציקת אלומיניום צבוע

אורך 2,000 ס�מ, עומק 590 ס�מ

41 40



43 42



ריהוט רחוב - בריאות ונוחות בע"מ
הבנאי 32 א.ת חולון, בית ארדן

טל משרד: 03-5507633
נייד: 050-5721971
פקס: 03-5034970




