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SILVER / SMART CHEF 3B 
 מבערים 3גריל גז  . 

 40,500עוצמה כוללת BTU 

13,500יצוק    -סוג מבער BTU   

אלקטרונית לכל מבער: הצתה 

34מתכת מצופה אמייל : סוג רשת צליהx50 מ"ס 

 מד טמפרטורה+ מכסה רגיל 

97: מתכת מידות: סוג עגלהx49x101 מ"ס 
 25791/29867: ט"מק

 
 כלים לגריל 3סט 

 8716: ט"מק

 מבערים 3כיסוי לגריל 
 27144: ט"מק

TEXAS CHEF 3B 
 כירת צד+ מבערים  3גריל גז. 

 40,000עוצמה כוללת BTU 

10,000נירוסטה    -סוג מבער BTU   

אלקטרונית לכל מבער: הצתה 

33מתכת יצוקה : סוג רשת צליהx52 מ"ס 

 מד טמפרטורה+ מכסה רגיל 

103: מתכת מידות: סוג עגלהx52x117 מ"ס 



 ריהוט גן
 RHODESחלקים מתכת  4סט גינה 

  אוורירי סלינגמסגרת מתכת בשילוב בד 

78: מידות כורסאx62x108 מ"ס 

78: מידות כיסאx62x61 מ"ס 

41: מידות שולחןx50x90 מ"ס 

הרכבה עצמית, מארז בקופסא 

אפור/ לבן: מסגרת :צבעים 

 9950: ט"מק

 

 LIVORNO ראטןחלקים בעיצוב  4סט גינה 
 חיצוני ראטןמסגרת מתכת בשילוב 

76: מידות ספהx66x118 מ"ס 

76: מידות כיסאx66x64 מ"ס 

40: מידות שולחןx47x80 מ"ס 

הרכבה עצמית, מארז בקופסא 

שחור/ אפור/ לבן  :צבעים 

 9542: ט"מק

 LUKAשולחן + סט גינה פינתי 
 הרכבה עצמית(מסגרת מתכת  לבנה  ( 

  מושב וגב(כריות כחולות.( 

 66: מידות ספה ארוכהx72x122 מ"ס 

 66: מידות ספה קצרהx72x72 מ"ס 

 39) : זכוכית חלב(מידות שולחןx50x80 מ"ס 

 LUKAנדנדה זוגית 
עיצוב אלגנטי כולל שמשיה 

כריות מדופנות בד אוקספורד 

 174: מידותx136x169 מ"ס 



 קמפינג פיקניק וים

 אנשים 8-ל DOME אוהל
אוהל צל משפחתי מרושת   98839: ט"מק

SAVANA  )ללא תחתית( 
 25797: ט"מק

 אנשים 3-אוהל חוף ל
 1800: ט"מק

 אנשים 4-חוף ל/אוהל קמפינג
 BREEZE, פתחים 2

 25792: ט"מק

 מ"ס 180/60/4מזרון ספוג 
 81974: ט"מק

אוהל פתיחה מהירה  
INSTANT אנשים 4-ל 

 12507: ט"מק

אוהל פתיחה מהירה  
INSTANT אנשים 6-ל 

 85068: ט"מק

 ספה מתנפחת  
WIND-PUFF 

 74074: ט"מק
 כורסא מתנפח
KING SOFA 

 25749: ט"מק

 צליית חוף  
: גדלים

M/L/XL   



 קמפינג פיקניק וים

 EXTREMEערכת קפה במזוודה 
 16141: ט"מק

 ₪  199.00: מחיר שוק

 עונות 3: שק שינה זוגי 
 14545: ט"מק

 משאבה לרכב+ מארז מיטה לזוג 
 25423: ט"מק

 כיסא במאי משופר  
BIG BOY 

 14528: ט"מק

 חימום קשיחה/קרורצידנית 
 ליטר 24/ חיבור לרכב 

 25728: ט"מק

 מערכת שתיה  
SAHARA 2L 

 28736: ט"מק

  OUTDOOR  ערסל יחיד
 71232: ט"מק 

 ליטר 24צידנית קשיחה 
 7663: ט"מק
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