
1 | ריהוט רחוב וגן

אשפתונים



2 | ריהוט רחוב וגן
אשפתון משולש דגם 'OBJECTS 1101', עוצב ע"י 



3 | אשפתונים

אשפתונים

טבמ לע

ןותפשא
הגד הןשמד ןמא

גטג תק קען

טבמ לע

ןותפשא
הגד הןשמד ןמא
גטג תפ תיסד

טבמ לע

ןותפשא
הגד הןשמד ןמא

גטג תק קען

טבמ לע

ןותפשא
הגד הןשמד ןמא
גטג תפ תיסד

טבמ לע

ןותפשא
רגד רוששד
גטד תפ

טבמ לע

ןותפשא
רגד רוששד
גטד תפ

אשפתון דגם 'דקוטה' חלק

אשפתון דגם 'דקוטה' פסים

אשפתון דגם 'דנוור'

אשפתון בגמר פח 
המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור 

גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים 
בחוברת זו. לפח יש מיכל נשלף. ניתן להזמין גם 

מאפרה/מכסה מתכת.

אשפתון בגמר פח 
המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען מחורץ פסים. 

ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג 
הגוונים בחוברת זו. לפח יש מיכל נשלף. ניתן להזמין 

גם מאפרה/מכסה מתכת.

אשפתון בגמר מתכת ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ 

אקזוטי קשה בתוספת תשלום( ולמתכת בגוון שחור 
מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

מחיר ליח'קוטרגובהמק"ט

999 37₪ ס"מ58 ס"מ46s002533 ליטר

1,216 37₪ ס"מ70 ס"מ60s002534 ליטר

1,412 45₪ ס"מ58 ס"מ76s002616 ליטר

מחיר ליח'קוטרגובהמק"ט

1,056 37₪ ס"מ58 ס"מ46s002535 ליטר

1,272 37₪ ס"מ70 ס"מ60s002536 ליטר

1,477 45₪ ס"מ58 ס"מ76s002617 ליטר

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,450 25₪ ק"גs002612מיכל נשלף 90 ליטר

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף
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אשפתונים

ןותפשא
םיד וגקיש

יכג ץע שכפמפ

כבמ ץע

טבמ לע

ןותפשא
םגד סזנק

גטג לע שטפמפ

ןותפשא
םיד וגקיש

יכג ץע שכפמפ

כבמ ץע

טבמ לע

ןותפשא
םגד סזנק

גטג לע שטפמפ

אשפתון דגם 'שיקגו'

אשפתון דגם 'קנזס'

אשפתון דגם 'קולרדו'

כפ ףפוכמ
צבצב ףמפמ
תבצבצמ פוח

ףמפמ
הוכבבא
תףהכמא

ףמפבצבמ:
כפ ףפוכמ בצוב צבצב ףמפמ 

ףמהבמ תבצבצמ פוח
צובתוצ בח הומא

אמקתא:
קבצוב צאצמהא תמבבומ

בו תוהוה תמבכא ףכותבמ

בבוומ:
כפ תותמ תכבתוב אכבותמ צהףבבומ ותמ הבוא

ותמ הבוא

הוכמוא
והמ קותומוו

הףמ בח וףמפמ

ףצמ בת

כפ ףפוכמ
צבצב ףמפמ
תבצבצמ פוח

ףמפמ
הוכבבא
תףהכמא

ףמפבצבמ:
כפ ףפוכמ בצוב צבצב ףמפמ 

ףמהבמ תבצבצמ פוח
צובתוצ בח הומא

אמקתא:
קבצוב צאצמהא תמבבומ

בו תוהוה תמבכא ףכותבמ

בבוומ:
כפ תותמ תכבתוב אכבותמ צהףבבומ ותמ הבוא

ותמ הבוא

הוכמוא
והמ קותומוו

הףמ בח וףמפמ

ףצמ בת

אשפתון בגמר מתכת ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ 

אקזוטי קשה בתוספת תשלום( ולמתכת בגוון שחור 
מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

אשפתון בגמר מתכת ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ 

אקזוטי קשה בתוספת תשלום( ולמתכת בגוון שחור 
מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

אשפתון בגמר מתכת ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ 

אקזוטי קשה בתוספת תשלום( ולמתכת בגוון שחור 
מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

מחיר ליח'משקלמק"ט

2,356 25₪ ק"גs002587מיכל נשלף 70 ליטר

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,357 25₪ ק"גs002586מיכל נשלף 60 ליטר

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,870 40₪ ק"גs002241מיכל נשלף 80 ליטר

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף
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אשפתונים

טבמ לע

ןותפשא
םגד תלטפ - 65 עטמל

גטל במשא

טבמ לע

ןותפשא
םגד לטןמע - 60/80 עטמל

גטל במשא

טסלמ תפ

60 עטמל 80 עטמל

טבמ לע

ןותפשא
םגד לטןמע - 60/80 עטמל

גטל במשא

טסלמ תפ

60 עטמל 80 עטמל

טבמ לע

ןותפשא
םגד תלטפ - 65 עטמל

גטל במשא

טבמ לע

ןותפשא
םגד לטןמע - 60/80 עטמל

גטל במשא

טסלמ תפ

60 עטמל 80 עטמל

טבמ לע

ןותפשא
םגד לטןמע - 60/80 עטמל

גטל במשא

טסלמ תפ

60 עטמל 80 עטמל

כפ ףפוכמ
צבצב ףמפמ
תבצבצמ פוח

ףמפמ
הוכבבא
תףהכמא

ףמפבצבמ:
כפ ףפוכמ בצוב צבצב ףמפמ 

ףמהבמ תבצבצמ פוח
צובתוצ בח הומא

אמקתא:
קבצוב צאצמהא תמבבומ

בו תוהוה תמבכא ףכותבמ

בבוומ:
כפ תותמ תכבתוב אכבותמ צהףבבומ ותמ הבוא

ותמ הבוא

הוכמוא
והמ קותומוו

הףמ בח וףמפמ

ףצמ בת

כפ ףפוכמ
צבצב ףמפמ
תבצבצמ פוח

ףמפמ
הוכבבא
תףהכמא

ףמפבצבמ:
כפ ףפוכמ בצוב צבצב ףמפמ 

ףמהבמ תבצבצמ פוח
צובתוצ בח הומא

אמקתא:
קבצוב צאצמהא תמבבומ

בו תוהוה תמבכא ףכותבמ

בבוומ:
כפ תותמ תכבתוב אכבותמ צהףבבומ ותמ הבוא

ותמ הבוא

הוכמוא
והמ קותומוו

הףמ בח וףמפמ

ףצמ בת

אשפתון דגם 'קולרדו' מתכת

אשפתון דגם 'פריז'

אשפתון בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלגובהמק"ט

1,350 120₪ ק"ג55 ס"מ60s002614 ליטר

1,450 130₪ ק"ג70 ס"מ80s002615 ליטר

130 ₪תוספת מאפרה

אשפתון בגמר מתכת 
המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור 

גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים 
בחוברת זו. 

אשפתון בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

2,660 70₪ ק"גs002574מיכל נשלף 230 ליטר

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,450 165₪ ק"גs002613מיכל נשלף 65 ליטר, גוון אפור

130 ₪תוספת מאפרה

אשפתון דגם 'סיאטל'

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף
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אשפתון דגם '80'

אשפתונים

אשפתון דגם 'שפע'

ןותפשא
םגד 80

גמג ןושא

מןתגמ וןבפ מפתפ

מןו בע

ןותפשא
םגד 80

גמג ןושא

מןתגמ וןבפ מפתפ

מןו בע

ןותפשא
םגד ותש
גמג ןושא

מןו שע

ןותפשא
םגד 80

גמג ןושא

מןתגמ וןבפ מפתפ

מןו בע

ןותפשא
םגד ותש
גמג ןושא

מןו שע

ןותפשא
םגד ותש
גמג ןושא

מןו שע

ןותפשא
םגד ותש
גמג ןושא

מןו שע

'OBJECTS 1101'אשפתון משולשי

ןותפשא
OBJECTS 1101שוששו 

רשג ןושא

שןו לש

ןותפשא
OBJECTS 1101שוששו 

רשג ןושא

שןו לש

ןותפשא
OBJECTS 1101שוששו 

רשג ןושא

שןו לש

אשפתון בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

אשפתון בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

אשפתון בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
עוצב ע"י 

מחיר ליח'משקלמק"ט

מיכל נשלף 56 ליטר
גוון אפור

778xxxxx
661787xx
6761xxxx

1,180 210₪ ק"ג

130 ₪תוספת מאפרה

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,820 221₪ ק"ג6760811xמיכל נשלף 46 ליטר

130 ₪תוספת מאפרה

מחיר ליח'משקלמק"ט

2,650 284₪ ק"ג9410004xמיכל נשלף 45 ליטר

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף



7 | אשפתונים

אשפתונים

'OBJECTS 1851' אשפתון

ןותפשא
 OBJECTS 1851

רמג ןושא

מןו לע

ןותפשא
 OBJECTS 1851

רמג ןושא

מןו לע

'OBJECTS 1110' אשפתון משולש

ןותפשא
 OBJECTS 1110

רמג ןושא

מןו לע

ןותפשא
 OBJECTS 1110

רמג ןושא

מןו לע

ןותפשא
 OBJECTS 1110

רמג ןושא

מןו לע

אשפתון בגמר בטון אדריכלי ופח
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים 

בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
עוצב ע"י 

אשפתון בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים 

בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
עוצב ע"י 

מחיר ליח'משקלמק"ט

2,230 105₪ ק"ג9410017xמיכל נשלף 45 ליטר

מחיר ליח'משקלמק"ט

2,230 286₪ ק"ג9410018xמיכל נשלף 50 ליטר

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף
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אשפתון דגם 'OBJECTS 1851' | עוצב ע"י אשפתון דגם 'שפע'אשפתון דגם 'קולורדו' גמר פח

אשפתון משולש דגם 'OBJECTS 1110'אשפתון דגם 'דקוטה'אשפתון דגם 'קולורדו' עם מאפרה
עוצב ע"י 

אשפתון דגם '80'


