


תוספות
הערה מוצר מק״ט הזמנה

ורוד מרשמלו	 	104442

לבן מרשמלו	 	104441

כחול מרשמלו	 	104530

לבן מיני	נשיקות	 	102108

ורוד מיני	נשיקות	 	102109

כחול מיני	נשיקות	 	104539

בישקוטים	 	100754

ביסקוויט אוראו	 	102469

סנדוויץ אוראו	 	102352

137 אוראו	 	102302

176 אוראו	 	100131

פירות	 גרנולה	 	101552

אגוזים גרנולה	 	101551

פרימיום גרנולה	 	100782

קרם	שניט	 	100674

250 לוטוס	 	100757

700 לוטוס	 	103877

ארוז	נפרד לוטוס		 	100758

עוגיות	בטעם	קרמל	 	102135

שלם עוגיות	שוקולד	צ'יפס		 	102546

גרוס עוגיות	שוקולד	צ'יפס		 	102547

צימוק	בהיר	 	101065

חרוזים	לקישוט	אדום	 	102851

אננס	חתוך	 	100751

ליצ'י	שימורים	 	100753

בסירופ	5	ק"ג דובדבן	 	100052

אמרנה דובדבן	 	100607

מסוכר	יבש	10	ק"ג דובדבן	 	100053

מלך	גרוס	 	100119

מלך	שלם	 	100781

שקד	גפרורים	בקרמל	וקינמון 	103326

	 	 שקדים	פרוסים 	100796

בוטנים	גרוסים 	104921

חלב קורנפלקס	 	100806

לבן קורנפלקס	 	100642

הערה מוצר מק״ט הזמנה
קרוקנט	בוטנים	 	100530

קרוקנט	לוז	 	100570

קשיו	שלם	 	101066

שקד	שלם	 	100849

פקאן	שלם	 	100118

פקאן	גרוס	 	100526

פקאן	רבעים	 	101456

לוז	גרוס	 	100672

שערות חלבה	 	100554

בלוק	3	ק"ג חלבה	 	100117

בלוק	500	גרם חלבה	 	100743

קלוי קוקוס	 	100577

לבן קוקוס	 	200012

ארוכות סוכריות	 	103953

צבעוניות סוכריות	 	200015

חומות סוכריות	 	200016

ללא	צבעי	מאכל סוכריות	 	102439

שוקולד סוכריות	מזרה	6	ק"ג	 	101538

אדום סוכריות	מזרה	6	ק"ג	 	101327

כחול סוכריות	מזרה	6	ק"ג	 	101602

ירוק סוכריות	מזרה	6	ק"ג	 	101603

לבן סוכריות	מזרה	6	ק"ג	 	101604

כתום סוכריות	מזרה	6	ק"ג	 	101605

סגול סוכריות	מזרה	6	ק"ג	 	103951

צהוב סוכריות	מזרה	6	ק"ג	 	101606

בראוניז	 	101434

אבני	ירח	 	101431

ביסקוויט	חצי	ירח	מצופה		 	102983

עדשים	 	100110

קליק		 	101084

חלב פנינים	 	103327

מריר פנינים	 	104930

לבן פנינים	 	103328



הערה מוצר מק״ט הזמנה

תוספות
הערה מוצר מק״ט הזמנה

דובונים גומי	 	100643

דובונים	מסוכר גומי	 	101432

תות גומי	 	101433

בננה גומי	 	101516

	VIDAL	דובונים גומי	 	102054

VIDAL	תות גומי	 	102058

VIDAL	בננה גומי	 	102057

כיף	כף	מקלות	 	103976

מריר מטבעות	בד"צ	 	100835

חלב מטבעות	בד"צ	 	101703

לבן מטבעות	בד"צ	 	101704

מלוח בייגלה	 	104003

לבן בייגלה	מצופה	 	104353

חלב בייגלה	מצופה	 	103988

330	יח'	במארז גליליות	פסים	חום	לבן	קצרות	 		104502

200	יח'	במארז	 גליליות	פסים	חום	לבן	ארוכות	 	104503

330	יח'	במארז גליליות	צבעוניות	קצרות	 	104496

200	יח'	במארז גליליות	צבעוניות	ארוכות	 	104497

שלמות גליליות	 	100518

מיני גליליות	 	102545

סוכריות	חלב כפתורי	שוקולד	חלב	מצופה	 	104723

סוכריות	לבן כפתורי	שוקולד	חלב	מצופה	 	104724

שברי	וופל	מצופה 	104002

בטעם	לוטוס שברי	עוגיות	 	104787

בטעם	אוריאו שברי	עוגיות	 	104789

חלב		1	קילו עוגיות	בציפוי	 	101020

לבן		1	קילו עוגיות	בציפוי	 	101021

חלב		500	גרם עוגיות	בציפוי	 	104089

לבן		500	גרם עוגיות	בציפוי	 	104090

חלב לוטוס	בציפוי	 	104104

לבן לוטוס	בציפוי	 	104106

חלב אוראו	בציפוי	 	104105

לבן אוראו	בציפוי	 	104107

צימקאו	 שוקולד	צ'יפס	 	100648

לבן שוקולד	צ'יפס	 	100649

ספליט	חלב קליבו	 	100761

ספליט	מריר קליבו	 	100762

חלב	 קליבו	 	104329

לבן קליבו	 	100824

מריר קליבו	 	100868

מיקרו	חלב מקופלת	 	102563

עלית	שלם	חלב מקופלת	 	101728

עלית	שלם	לבן מקופלת	 	100556

שוקונטו	פירורים	חלב מקופלת	 	200017

שוקונטו	פירורים	לבן מקופלת	 	200018

שוקונטו	שלם	חלב מקופלת	 	200037

שוקונטו	שלם	לבן מקופלת	 	200036

פתיבר	 	100476

תוספות



הערה מוצר מק״ט הזמנה
רוזמרי קרם	וריגטו	 	104257

תפוז קרם	וריגטו	 	104251

טופי קרם	וריגטו	 	104252

תות קרם	וריגטו	 	104253

לימון קרם	וריגטו	 	104254

פירות	יער קרם	וריגטו	 	104256

פיסטוק קרם	וריגטו	 	104255

צ׳יארה ציפוי	קרם	 	102998

נוצ'וטולה	ביאנקה ציפוי	קרם	 	102255

נוצ'וטולה ציפוי	קרם	 	102256

נוצ'וטולה	ביאנקה	1.25 ציפוי	קרם	 	102634

שוקולד	לבן	קרנצ רוטב	שוקולד	 	101666

שוקולד	אגוזי	לוז רוטב	שוקולד	 	101665

מרשמלו קרם	 	104664

104607										רוטב																																		קרם	בייגלה	קרנץ׳

104541										רוטב																																		קרם	לבן	ועוגיות

בטעם	לוטוס קרם	 	104823

נוגט ממרח	 	100764

נוגטין	פרווה	טבעוני ממרח	 	102195

לבן	פרווה	10	קילו ממרח	 	104922

אגוזי	לוז ממרח	 	101652

שוקולד	לבן ממרח	 	101664

3	ק"ג נוטלה	 	102823

750	גרם נוטלה	 	200002

שקית	זילוף	1	קילו נוטלה	 	104936

מייפל סירופ	 	200008

שוקולד סירופ	 	200007

שוקולד	חלב סירופ	 	101037

פיסטוק	1	קילו טופינג	 	104892

סירופים, ממרחים ופסטות
הערה מוצר מק״ט הזמנה

רום תמצית	 	200011

וניל תמצית	 	200010

טחינה	גולמית	 	100598

שוקולד	השחר	 	100243

רוטב	קרמל	 	101120

סירופ ריבת	חלב	 	100652

סירופ	פוליבה ריבת	חלב	 	102870

סירופ	ענבי	ציון ריבת	חלב	 	104848

ממרח ריבת	חלב	 	100199

5	ק"ג חמאת	בוטנים	 	100578

510	גרם חמאת	בוטנים	 	102957

400	גרם ממרח	קרם	עוגיות	לוטוס	 	103858

5	ק"ג ממרח	קרם	עוגיות	לוטוס	 	104177

שקד	טבעי מחית	)פסטה(	 	101694

פיסטוק מחית	)פסטה(	 	101426

פיסטוק	פרימיום מחית	)פסטה(	 	102703

אגוזי	לוז מחית	)פסטה(	 	101695

קשיו	טבעי מחית	)פסטה(	 	104785

דבש	 	101109

תות בסיס	 	104398

לימון	 בסיס	 	104771

תות רוטב	 	101607

פירות	יער רוטב	 	101608

קרם	בטעם	וניל	פטיסייר	קלאסיק	 	104399

סירופ	מלבי	 	104036

גנאש	שוקולד	מריר	 	104123

סילאן 	100667

חלב	מרוכז 	104801



הערה מוצר מק״ט הזמנה

תבלינים ומוצרים למזון מהיר
הערה מוצר מק״ט הזמנה

רוטב	צ'ילי	חריף 	104887

רוטב	צ'ילי	מתוק 	104886

רוטב	אלף	האיים 	104884

רוטב	שום 	104885

רוטב	שזיפים 	104935

רוטב	נפוליטנה 	103094

חרדל	 	103854

מיונז	 	102557

טפנד	פסטו	 	102686

מרק	פטריות 	103220

מרק	ירקות	כתומים 	103221

מרק	עגבניות	עם	ירקות 	103222

קרם	קוקוס	 	102208

אבקת	סוכר	 	100060

סוכר	פיין	דק	 	103861

קינמון	 	200038

שקית קטשופ	 	102721

13	ק"ג קטשופ	 	103862

מתקן	+	משאבה קטשופ	 	102722

1	ק"ג מלח	 	102629

גס מלח	 	103857

מנות מלח	 	102612

מלח	לימון מלח	 	102687

שחור	גרוס פלפל	 	102602

מנות פלפל	 	102613

צ'ילי	שאטה פלפל	 	102603

תבלין	לפיצה	 	103868

בצל	שבבים	 	102615

שום	פרוס	לבן	 	102616

אבקת	שום	 	103851

שומשום	 	103865

זעתר	מעורב	 	103853

שמרים 	103866

אורגנו	עלים	 	103852

אבקת	סודה	לשתייה	 	103871

פטריות	חתוכות	 	102597

A2	ירוקים זיתים	 	103954

ירוקים	טבעות זיתים	 	102598

שחורים	טבעות זיתים	 	102599

	A2	תירס 	103869

פסטה	מסולסלת	 	102977

מקלות	עץ	לסוכר	 	100257

קטן	30 קרטונית	פיצה	 	103119

גדול	45 קרטון	פיצה	 	103120

מגשית	תפוח	אדמה	)לבן(	 	102759

גדול	1	ליטר 	כוס	פופקורן	 	100258

קטן	630	מ"ל 	כוס	פופקורן	 	101082

	גלזורה	קרה	לשימור	פירות	 	101480

צבעוני 	SCOOPY	לצ'יפס	קרטון 	102854

לבן 	SCOOPY	לצ'יפס	קרטון 	102854

איטריות	קדאיף	שבורות 	104296

בריאות וסופרפוד
הערה מוצר מק״ט הזמנה

שיבולת	שועל	דקה	 	102227

אבקת	עלי	מורינגה	אורגני	 	102343

גוג'יברי	 	102141

זרעי	צ'יאה	 	102074

זרעי	פשתן	 	102138

	סיבים	תזונתיים	 	102554

הערה מוצר מק״ט הזמנה
וניל	 אבקת	חלבון	 	102220

קרם	עוגיות	 אבקת	חלבון	 	102669

בננה	 אבקת	חלבון	 	102670

אבקת	תה	ירוק	אורגני	 	102705

אבקת	קוקוס	 	102222

צ׳אי	לאטה	 	104505



פירות קפואים
הערה מוצר מק״ט הזמנה

פסיפלורה	 	103086

דומדומיות	אדומות	 	103298

כחולות אוכמניות	 	103987

שחורות אוכמניות	 	103267

מיקס	פירות	יער	 	103132

חמוציות	 	104395

דובדבן	 	103272

אדום פטל	 	103125

שחור פטל	 	103239

אפרסק	פלחים	 	103266

לימון	סחוט	טבעי	 	103154

אבטיח	 	103297

הערה מוצר מק״ט הזמנה
תמר	שחור	 	103333

תות	שדה	 	103075

קיווי	 	103268

תאנים	 	103274

מנגו	 	103074

מלון	 	103126

אננס	 	103076

בננה	 	103077

ליצ'י	 	103830

רכז	לימונדה	טבעי	 	104055

	ספירולינה	 	104112

	אסאי	 	104111



BABBI
הערה מוצר מק״ט הזמנה

BBABI וריגטו

BBABI אבקות

BBABI פסטות

	וריגטו	פירות	יער	3	ק"ג 	103783

וריגטו	דובדבני	אמרנה	3	ק"ג 	104459

גלוסה	טופי	מו	3	ק"ג 	104456

	גלוסה	ציפוי	שחור	3	ק"ג 	103786

	שוקולד	סטראצטלה	מתקשה	3	ק"ג 	104368

Varigato frutti di bosco

BABBI Variegato Amarena

BABBI 50 C/F

Glosa fondente

Copertura Fine (Stracciatella(

	פסטה	דובדבני	אמרנה	3	ק"ג 	104365

	פסטה	ביאנקו	שוקולד	לבן	3	ק"ג 	103784

פסטה	אגוזי	לוז	רומא	3	ק"ג 	104457

	פסטה	לוז	100	דלוקס	3	ק"ג 	103785

	פסטה	קיס	באצ'ו	3	ק"ג 	103787

פסטה	חמאת	בוטנים	סופרמה	3	ק"ג 	103788

	פסטה	ביסקו	ביסקוויט	3	ק"ג 	103789

פסטה	קוקוס	3	ק"ג 	103790

	פסטה	בוניסימו	בואנו	3	ק"ג 	103791

פסטה	בננה	3	ק"ג 	103792

	פסטה	בבלגאם	3	ק"ג 	103793

	פסטה	כחולה	אזורו	3	ק"ג 	103794

	פסטה	וניל	אקסטרה	נקודות	3	ק"ג 	103795

	פסטה	פיסטוק	פרימיום	3	ק"ג 	103796

פסטה	מרנג	3	ק"ג 	104370

	פסטה	קרם	שמנת	3	ק"ג 	104369

פסטה	קרוקונטינו	רום	3	ק"ג 	104367

	פסטה	מנטה	3	ק"ג 	104366

	פסטה	דובדבני	אמרנה	3	ק"ג 	104365

	פסטה	קרמל	3	ק"ג 	104364

פסטה	ג'נדויה	3	ק"ג 	104458

פסטה	מורה	פירות	יער	3	ק"ג 	104460

Pasta Amarena

Pasta cioccolato bianco

BABBI Nocciola ROMA

Pasta nocciola 100 de luxe

Pasta kiss

Pasta arachide superma

Pasta bisko

Pasta cocco

Pasta buonissimo

Pasta banana

Pasta bubble gum

Pasta azzurr

Pasta vaniglia extra con semi

Pasta pistacchio premium

Pasta Meringata

Pasta Fior di Pann

Pasta Croccantino al Rum

pasta menta verde

Pasta Amarena

Pasta Caramel Special

BABBI Gianduiotto

BABBI Mora

מריר	אקסטרה	פרווה	1.6	ק"ג 	103782

ארומה	קרם	חלב	1	ק"ג 	104363

פורמולה	לבסיס	חם/קר	1	ק"ג 	104450

פורמולה	לבסיס	קר	איזי	1	ק"ג 	104451

פורמולה	לבסיס	שוקולד	1	ק"ג 	104452

פורמולה	מיקס	קרמל	מלוח	1.25	ק"ג 	104453

פורמולה	ליוגורט	לאטה-לאטה	1.25 	104454

בסיס	לאמריקאית	1.5	ק"ג 	104455

אבקת	מסקרפונה	1	ק״ג	 	104754

Cioccalato extra dark con pezzi

Milk & Cream 10-12

BABBI 50 C/F

BABBI 100 F

BABBI 200 C/F

BABBI Salted Caramel

BABBI Yogurt

BABBI Smart soft

BABBI Mascarpone



חד פעמי
הערה מוצר מק״ט הזמנה

מפיות

קשים

צלחות

דיספנסר מפיות	 	104044

קוקטייל מפיות	 	100177

שמינית מפיות	 	200021

הערה מוצר מק״ט הזמנה

סכו״ם

שקיות

שקוף מזלג	 	100160

שחור מזלג	 	103127

לבן מזלג	 	100143

קרם מזלג	 	101559

שקוף סכין	 	100285

שחור סכין	 	103128

לבן סכין	 	100159

קרם סכין	 	101560

כף	שקופה	 	100571

	סכום	ארוז	5	חלקים	 	100217

	קלשוני	עץ 	104487

שחור 	קש	עבה	 	100174

כתום 	קש	עבה	 	100173

אדום 	קש	עבה	 	102029

ירוק 	קש	עבה	 	101454

צבעוני 	קש	מתקפל		 	100038

שחור 	קש	מתקפל		 	100446

שקוף 	קש	מתקפל		 	102498

כתום 	קש	מתקפל		 	102607

שחור קש	עבה	עטוף	 	102008

שקוף קש	עבה	עטוף	 	102193

צבעוני קש	עבה	במיוחד	 	104403

שקוף קש	עבה	במיוחד	 	104416

שחור קש	עבה	במיוחד	 	104465

קלקר	"7 צלחת	עגולה	 	100264

קלקר	"9 צלחת	עגולה	 	100265

מתכלה	"8.6 צלחת	עגולה	 	102212

מתכלה	"10 צלחת	מרובעת	 	102479

קלקר	בז'	גדול צלחת	אובאלית	 	100187

מתכלה צלחת	אובאלית	 	102626

צלחת	פלסטיק	לבנה	 	100142

	צלחת	שקוף	מהודר 	100282

צבעוני	)קטן( שקיות	גופיה	 	100039

לבן	)גדול( שקיות	גופיה	 	200027

חומה שקיות	נייר	איטלקית	לקלקר	גלידה	 	100364

לבנה שקיות	נייר	איטלקית	לקלקר	גלידה	 	100350

22/33	ס"מ שקיות	נייר	 	102245

45/50	ס"מ שקיות	נייר	 	100364

לסלייס שקיות	נייר	 	102672

חצי	בגט שקיות	נייר	 	101435

פלאפל שקיות	נייר	 	102408

שקילה שקיות	 	100273



חד פעמי - כפיות
הערה מוצר מק״ט הזמנה

צבעוני כפית	איטלקית	 	100074

לבן כפית	איטלקית	 	102752

זהב כפית	איטלקית	 	104476

שחור כפית	איטלקית	 	102080

145	צבעוני כפית	יוגורט	 	101642

145	לבן כפית	יוגורט	 	104385

145	שקוף כפית	יוגורט	 	104477

145	שחור כפית	יוגורט	 	102500

145	כחול כפית	יוגורט	 	101643

130	שקוף כפית	יוגורט	 	101644

130	אדום כפית	יוגורט	 	104384

1000	יחידות	שחור כפית	יוגורט	 	103101

1000	יחידות	שקוף כפית	יוגורט	 	100627

מובינפיק כפית	יוגורט	 	100339

סודה כפית	יוגורט	 	101646

צבעוני/לבן	5000 כפית	טעימה	 	100120

שחור	5000 כפית	טעימה	 	102935

איטלקית	לבנה כפית	טעימה	 	104383

איטלקית	צבעוני כפית	טעימה	 	104381

איטלקית	שחורה כפית	טעימה	 	104382

איטלקית	6000 כפית	טעימה	 	102228

כפיות	מולטימיקס	 	102846

כפית	לבנה	100	יחידות	 	100215



משקאות ואביזרים
הערה מוצר מק״ט הזמנה

אביזרים לשתייה חמה

משקאות חמים

ידית	קצרה מנשא	לכוסות	קפה	 	100109

ידית	ארוכה מנשא	לכוסות	קפה	 	100450

קטן חובק	קרטון	 	100501

גדול חובק	קרטון	 	101440

2000 בוחשן	קפה	כפית	 	100255

1000 בוחשן	קפה	כפית	 	100341

פולי	קפה	איכותי	 	100207

קפה	נמס	 	100281

קפה	שחור 	100337

טסטר	צ׳וייס	שחור	 קפה	נמס	 	104802

מרובע	לבן סוכר	מנות	 	100335

מרובע	חום סוכר	מנות	 	101471

מקלות	לבן סוכר	מנות	 	100153

מקלות	חום סוכר	מנות	 	100154

סוכרזית	מנות 	100150

סחלב 	100108

שוקולטה 	100200

פרנצ'	ונילה 	100779

פרנצ'	אגוזים 	100780

אבקת	שוקו 	100233

הערה מוצר מק״ט הזמנה

משקאות קרים
קפה אייס	אבקה	 	100055

וניל אייס	אבקה	 	100056

בננה אייס	אבקה	 	100057

וניל	עוגיות אייס	אבקה	 	101616

אגוזים	קינדר אייס	אבקה	 	102181

קפה	לייט אייס	אבקה	 	100472

פסיפלורה אייס	אבקה	 	100252

פסיפלורה	ללא	גרעינים אייס	אבקה	 	100738

תות אייס	נוזלי	 	100169

פסיפלורה אייס	נוזלי	 	100171

למבדה סירופ	לברד	 	100266

ענבים סירופ	לברד	 	101339

אבטיח סירופ	לברד	 	101417

תות סירופ	לברד	 	101474

משמש סירופ	לברד	 	101502

לימון סירופ	לברד	 	101503

אננס סירופ	לברד	 	101504

מלון סירופ	לברד	 	101679

פטל סירופ	לברד	 	102958



כוסות ומיכלים
הערה מוצר מק״ט הזמנה

כוסות שקופות
250 	PET	כוס 	100178

350 	PET	כוס 	102802

500 	PET	כוס 	102772

600 	PET	כוס 	102810

250	כיפה 	PET	לכוס	שקוף	מכסה	 	100127

250	שטוח 	PET	לכוס	שקוף	מכסה	 	104061

כוס	יהלום	330	שקופה	 	100324

500 כוס	ארומה	שקופה	 	100302

330 כוס	ארומה	שקופה	 	101075

שחור	שטוח	-	לכוס	ארומה מכסה	95	 	100303

PET	לכוס	-	שטוח	שחור מכסה	95	 	104405

PET	-לכוס	כיפה	חצי	שקוף מכסה	95	 	104233

שקוף	כיפה	-	לכוס	ארומה מכסה	95	 	100332

	כוס	680	PP	שקופה	 	101032

כיפה 	PP	680	לכוס	מכסה 	100603

	כוס	900	שקופה	 	100804

מכסה	לכוס	900	)שטוח(	 	100805

180 כוס	שקופה	3000	 	100027

200 כוס	שקופה	3000	 	100348

מכסה	לכוס	180/200	 	101115

300 	)PLA(	מתכלה	כוס 	102113

300	-	כיפתי 	מכסה	לכוס	PLA	מתכלה	 	102045

הערה מוצר מק״ט הזמנה

כוסות ומכסים - שתייה חמה

כוסות ומכסים - נייר

4 כוס	שתייה	חמה	 	100045

8 כוס	שתייה	חמה	 	100028

12 כוס	שתייה	חמה	 	100134

10	+	8 מכסה	מוגבה	לכוס	שתיה	חמה	 	100022

12 מכסה	מוגבה	לכוס	שתיה	חמה	 	100135

4 כוס	שתייה	חמה	לבנה	 	101038

8 כוס	שתייה	חמה	לבנה	 	101039

10/12	צרה כוס	שתייה	חמה	לבנה	 	101040

12	רחבה כוס	שתייה	חמה	לבנה	 	100377

8	לבן מכסה	מוגבה	לכוס	שתיה	חמה	לבנה	 	100736

8	שחור מכסה	מוגבה	לכוס	שתיה	חמה	לבנה	 	101424

10/12 מכסה	מוגבה	לכוס	שתיה	חמה	לבנה	 	100737

12	שחור מכסה	מוגבה	לכוס	שתיה	חמה	לבנה	 	104923

500 כוס	נייר	 	100290

630 כוס	נייר	 	100291

1000 כוס	נייר	 	100123

630	+	500 מכסה	לכוס	נייר	 	100293

1000 מכסה	לכוס	נייר	 	100125



הערה מוצר מק״ט הזמנה

כוסות שקופות

כוסות ומיכלים
נייר 	כוס	טעימה	 	100692

1.25	שקופה 	כוס	טעימה	 	100413

1.5 גביע	לרוטב	 	100499

2 גביע	לרוטב	 	100967

2.5 גביע	לרוטב	 	100733

4	שקוף גביע	לרוטב	 	100865

4	שחור גביע	לרוטב	 	104431

5.5 גביע	לרוטב	 	102237

80cc גביע	לרוטב	 	104805

100cc גביע	לרוטב	 	104391

2.5	+	2	+	1.5 	מכסה	שקוף	לגביע	לרוטב	 	100500

4 	מכסה	שקוף	לגביע	לרוטב	 	100866

5.5 	מכסה	שקוף	לגביע	לרוטב	 	102238

100+80cc מכסה	שקוף	לגביע	לרוטב	 	104392

1 גביע	לרוטב	-	מכסה	מחובר	 	101584

2 גביע	לרוטב	-	מכסה	מחובר	 	101585

הערה מוצר מק״ט הזמנה

קופסאות

מיכלים שקופים

2	ק"ג 	קופסא	מלבנית	 	103299

2.5	ק"ג 	קופסא	מלבנית	 	101519

4.5	ק"ג 	קופסא	מלבנית	 	100300

4.5	+	2.5	ק"ג מכסה	מלבני	 	100301

2	ק"ג מכסה	מלבני	 	103300

12 כוס	סברינה	 	100702

16 כוס	סברינה	 	100703

375 מיכל	שקוף	לסלט	 	100821

500 מיכל	שקוף	לסלט	 	101421

750 מיכל	שקוף	לסלט	 	101422

1000 מיכל	שקוף	לסלט	 	101423

קערת	מרק/חומוס	 	102825

מכסה	לקערת	מרק/חומוס	 	102826

	PP	612	קינוחים	גביע	 	102301

PP	612	קינוחים	גביע	ל	מכסה 	102319



כוסות  גלידה / פרוזן 
הערה מוצר מק״ט הזמנה

כוסות ומכסים גלידה
60 	TIPO	איטלקית	כוס 	102338

80 	TIPO	איטלקית	כוס 	102339

95 	TIPO	איטלקית	כוס 	102340

102 	TIPO	איטלקית	כוס 	102341

60 כוס	איטלקית	TIPO	לבנה	 	102400

80 כוס	איטלקית	TIPO	לבנה	 	102401

95 כוס	איטלקית	TIPO	לבנה	 	102402

102 כוס	איטלקית	TIPO	לבנה	 	102403

A4 כוס	נייר	לגלידה	 	100005

B3 כוס	נייר	לגלידה	 	100006

בובת	ליצן	עם	כפית	להגשת	גלידה	 	103009

	TIPO	80/95	לכוס	מכסה	 	102682

	102/130/160/200 	TIPO	לכוס	מכסה	 	102683

	כוס	מולטימיקס	 	102844

מכסה	לכוס	מולטימיקס	 	102845

הערה מוצר מק״ט הזמנה

כוסות ומכסים פרוזן יוגורט
200	-	323 גביע	לבן	ליוגורט	 	101620

265	-	324 גביע	לבן	ליוגורט	 	101591

300	-	326 גביע	לבן	ליוגורט	 	101592

180	-	ירוק כוס	נייר	לפרוזן	 	100148

240	-	כחול כוס	נייר	לפרוזן	 	101425

330	-	אדום כוס	נייר	לפרוזן	 	100105

מכסה	לכוס	נייר	330	 	100373

140	-	5 	קערית	מתכלה	 	100592

200	-	7 	קערית	מתכלה	 	100524

240	-	8 	קערית	מתכלה	 	100631

	350	-	12 	קערית	מתכלה	 	100525

500	-	16 	קערית	מתכלה	 	100540

12	+	16	אוז מכסה	לקערית	מתכלה	 	100541

100	כחול כוס	יוגורט	מעוצבת	 	102285

150	צהוב כוס	יוגורט	מעוצבת	 	102286

200	ורוד כוס	יוגורט	מעוצבת	 	102287

150	+	100 מכסה	לכוס	יוגורט	מעוצבת	 	102288

200 מכסה	לכוס	יוגורט	מעוצבת	 	102289

130 	TIPO	לבנה	איטלקית	כוס 	102404

160 	TIPO	לבנה	איטלקית	כוס 	102495

350 	TIPO	לבנה	איטלקית	כוס 	102494

450 	TIPO	לבנה	איטלקית	כוס 	102572

	TIPO  102/130/160/200		לכוס	מכסה	 	102683



גלידה, יוגורט ופרוזן - חומרים ואביזרים
הערה מוצר מק״ט הזמנה

אביזרים לגלידה - כללי

שילוט לגלידה

איטלקי מעמד	לגביעים	 	101554
פרספרט מעמד	לגביעים	 	100434

מעמד	ארטיקים	לויטרינה	 	102786
מעמד	קטן	לוופל	לבבות	 	102763
מתקן	פרספקט	לכפיות	 	100436

משטח	לגלידה	 	100024
דק 	מקלות	ארטיק	 	100986

עבה מקלות	ארטיק	 	104167

משולש שלט	לגלידה	 	102126
ענן שלט	לגלידה	 	102731

מלבני שלט	לגלידה	 	100662
BABBI	-	סט שלט	לגלידה	 	104467

הערה מוצר מק״ט הזמנה

סקופים וספטולות
קטן	24 סקופ	 	100023

גדול	16 סקופ	 	101565

צהוב ספטולה	איטלקית	 	101329

שקוף ספטולה	איטלקית	 	100626

אדום ספטולה	איטלקית	 	101330

שחור ספטולה	איטלקית	 	101332

כחול	מט ספטולה	איטלקית	 	102323

לבן ספטולה	איטלקית	 	101333

שקוף ספטולה	איטלקית	 	104059

קטן כף	גלידה	קפיץ	 	102320

בינוני כף	גלידה	קפיץ	 	102321

גדול כף	גלידה	קפיץ	 	102322

100	-	קוטר	28 סקופ	איטלקי	 	102510

50	-	קוטר	39 סקופ	איטלקי	 	102511

45	-	קוטר	42 סקופ	איטלקי	 	102512

40	-	קוטר	44 סקופ	איטלקי	 	102513

36	-	קוטר	46 סקופ	איטלקי	 	102514

30	-	קוטר	49 סקופ	איטלקי	 	102515

24	-	קוטר	51 סקופ	איטלקי	 	102516

20	-	קוטר	56 סקופ	איטלקי	 	102517

16	-	קוטר	61 סקופ	איטלקי	 	102518

12	-	קוטר	65 סקופ	איטלקי	 	102519



גלידה מוכנה לבית קפה ומסעדות
הערה מוצר מק״ט הזמנה

גלידה מוכנה - מתוק וטעים
גלידת	סורבה	קוקוס 	104407

גלידת	סורבה	פירות	יער 	104409

גלידת	יוגורט 	104410

גלידת	סורבה	מנגו 	104411

גלידת	סורבה	ללא	סוכר	 	104586

גלידת	שמנת	סניקרס 	104413

גלידת	סורבה	תות 	104414

גלידת	שמנת	שוקולד	בלגי 	104415

גלידת	סורבה	שוקולד 	104421

גלידת	סורבה	לימונענע 	104422

גלידת	שמנת	אספרסו 	104423

גלידת	שמנת	פיסטוק 	104424

גלידת	שמנת	מסקרפונה	פירות	יער	 	104425

	 	 גלידת	שמנת	פבלובה 	104426

גלידת	שמנת	פצפוצי	שוקול	 	104434

גלידת	שמנת	אוראו	 	104435

גלידת	שמנת	קרמל	מלוח	 	104436

בסקטה	רחבה גלידת	שמנת	ריבת	חלב	 	104437

בסקטה	צרה גלידת	שמנת	ריבת	חלב	 	104799

	 	 גלידת	שמנת	נוטלה 	104438

גלידת	שמנת	קינדר	 	104444

גלידת	שמנת	תות	 	104486

גלידת	יוגורט	מנגו	 	104508

גלידת	שמנת	צמר	גפן	כחול 	104513

בסקטה	רחבה גלידת	שמנת	בייגל׳ה	 	104511

בסקטה	צרה גלידת	שמנת	בייגל׳ה	 	104512

גלידת	שמנת	וניל	צרפתי 	104519

גלידת	שמנת	אוריאו 	104520

גלידת	שמנת	קינדר 	104524

4.5	ליטר גלידת	שמנת	וניל	 	104408

	 	 גלידת	שמנת	מסטיק 	104531



גלידה מוכנה לבית קפה ומסעדות
הערה מוצר מק״ט הזמנה

גלידה מוכנה - נסטלה
בננה	 	103244

וניל	 	103246

וניל	גורמה	 	103247

וניל	פרווה	 	103265

מסטיק	 	103278

סורבה	שוקולד	פרימיום	 	103249

ריבת	חלב	 	103245

תות	 	103248

טריפל	שוקולד	 	103837

קרם	עוגיות	 	104041

וניל	דובדבן	 	104040

טופי	קרמל	ואגוזים	 	104039

אספרסו	ופאדג'	שוקולד	 	104038

פקאן	קרמל	 	104037

פונדט	שוקולד 	104155

פיסטוק 	104743

שוקולד	בלגי 	104798

הערה מוצר מק״ט הזמנה

פרוזן מוכן
60	יחידות	 פרוזן	יוגורט	קפוא	 	104741

טבעוני	קפוא פרוזן	יוגורט	קפוא	 	103873
ללא	סוכר פרוזן	יוגורט	קפוא	 	103874



גלידה, יוגורט ופרוזן - חומרים ואביזרים
הערה מוצר מק״ט הזמנה

חומרים להכנת גלידה ויוגורט: בסיסים לגלידה ויוגורט

גביעים:

יוגורט בסיס	יוגורט	 	103092

סורבה בסיס	סורבה	 	103090

וניל בסיס	שמנת	 	103088

וניל	דיאט בסיס	שמנת	 	103091

BIO	-	סוכר	ללא בסיס	שמנת	 	103929

שמנת	שוקולד בסיס	שמנת	 	103089

שוקולד	פרווה 	בסיס	גלידה	אמריקאית	 	104056

וניל	פרווה 	בסיס	גלידה	אמריקאית	 	104057

וניל 	בסיס	גלידה	אמריקאית	 	103114

הערה מוצר מק״ט הזמנה

חומרים להכנת גלידה ויוגורט: חומרי גלם

גביעים: ארונות גביעים

חומרים להכנת גלידה ויוגורט: פורמולות

דקסטרוזה	 	100405

פולידקסטרוזה	 	100850

סירופ גלוקוזה	 	101532

אבקה גלוקוזה	 	101549

סירופ 	איזו	גלוקוז	 	102976

פרוקטוז	 	102704

מלטיטול	)אבקה(	 	100478

	מייצב	קרמודן	 	102767

	מלטודקסטרין	 	102833

סורביטול	)אבקה(	 	102876

1	ק"ג סוכר	 	100356

25	ק"ג סוכר	 	100444

אינוורטי סוכר	 	102639

25	ק"ג 	אבקת	קקאו	 	101641

1	ק"ג אבקת	קקאו	 	100840

אבקת	קורנפלור	 	102570

20	ק״ג אינולין	אבקה	 	104420

	חלבון	חלב	 	102553

פודינג	אינסטנט	וניל	 	100647

פורמולה	להכנת	גלידה	אמריקאית	וניל	-	פרווה 	100971

פורמולה	להכנת	גלידה	אמריקאית	שוקו	-	פרווה 	100981

1.6	ק"ג פורמולה	להכנת	יוגורט	 	102282

1.1	ק"ג פורמולה	להכנת	יוגורט	 	102723

2.210	ק"ג פורמולה	להכנת	יוגורט	 	100778

כדור	אחד	קצר גביע	וופל	שפה	ישרה	 	102270

כדור	אחד	ארוך גביע	וופל	שפה	ישרה	 	102271

שני	כדורים גביע	וופל	שפה	ישרה	 	102272

	כדור	אחד	קצר גביע	וופל	משונן		 	102273

כדור	אחד	ארוך גביע	וופל	משונן		 	102274

צר	כדור	אחד	ארוך גביע	וופל	משונן		 	102633

שני	כדורים גביע	וופל	משונן		 	102275

שלושה	כדורים גביע	וופל	משונן		 	102276

וופל	עגול	לקישוט	 	102632

וופל	מניפת	לבבות	לקישוט 	102278

	גביע	מיני	לטעימות	 	102277

גביע	וופל	ללא	גלוטן	 	104009

גביע	וופל	פרס	 	101452

בסיס	שטוח גביע	וופל	פרס	 	103982

דמוי	אוראו גביע	וופל	כדור	אחד	 	104010

180	יח' גביע	פרס	לוטוס	פרח	 	104492

324	יח'	 גביע	פרס	2	כדורים	 	104493

385	יח' גביע	פרס	כדור	אחד	 	104494

189	יח'	 גביע	וופל	משונן	3	כדורים	 	104495

500	גרם גביע	טעימה	צבעוני	 	104498

330	יח'	במארז וופל	לבבות	לקישוט	צבעוני	 	104499

144	יח' גביע	וופל	קונכיה	קטן	 		104500

60	יח' גביע	וופל	קונכיה	גדול	 	104501

איטלקי	שבשבת ארון	גביעים	 	102325

איטלקי ארון	גביעים	 	101555

מהודר ארון	גביעים	 	100435



גלידה, יוגורט ופרוזן - חומרים ואביזרים
הערה מוצר מק״ט הזמנה

בסקטות

תבניות

צרה	עמוקה בסקטה	לגלידה	איטלקית	 	100590

צרה	שטוחה בסקטה	לגלידה	איטלקית	 	102204

רחבה	עמוקה בסקטה	לגלידה	איטלקית	 	101086

רחבה	שטוחה	-	80 בסקטה	לגלידה	איטלקית	 	101087

רחבה	שטוחה	-	40 בסקטה	לגלידה	איטלקית	 	101621

	פס	הפרדה	גסטרונום	גלידה	 	102142

דמוי	פוזטי מעמד	בסיס	לבסקטה	איטלקית	עגולה	 	102929

דמוי	פוזטי בסקטה	לגלידה	איטלקית	עגולה	 	102927

דמוי	פוזטי מכסה	לבסקטה	איטלקית	עגולה	 	102928

בסקטה	לגלידה	חד	פעמית	 	101319

	מכסה	לבסקטה	לגלידה	חד	פעמית	 	101320

אפור	 בסקטה	לגלידה	חד	פעמית	צרה	עמוקה	 	103295

צרה	עמוקה בסקטה	לגלידה	חד	פעמית	דמוי	מתכת	 	103293

רחבה	שטוחה בסקטה	לגלידה	חד	פעמית	דמוי	מתכת	 	103292

חד״פ	צר	עמוק מכסה	שטוח	שקוף	לבסקטה	לגלידה	 	103294

חד״פ	רחב	שטוח מכסה	מוגבה	שקוף	לבסקטה	 	102543

חד״פ	צר	עמוק מכסה	מוגבה	שקוף	לבסקטה	 	102542

הערה מוצר מק״ט הזמנה

קלקרים
לבן 	SUPER POLO	0	מעוצב	גלידה	קלקר	 	102326

ירוק	 		SUPER POLO	1	מעוצב	גלידה	קלקר 	104376

כתום	 		SUPER POLO	1	מעוצב	גלידה	קלקר 	104374

שחור	 		SUPER POLO	1	מעוצב	גלידה	קלקר 	104372

לבן	 		SUPER POLO	1	מעוצב	גלידה	קלקר 	102327

לבן	 		SUPER POLO	2	מעוצב	גלידה	קלקר 	102328

ירוק	 		SUPER POLO	3	מעוצב	גלידה	קלקר 	104377

כתום	 		SUPER POLO	3	מעוצב	גלידה	קלקר 	104375

שחור	 		SUPER POLO	3	מעוצב	גלידה	קלקר 	104373

לבן	 		SUPER POLO	3	מעוצב	גלידה	קלקר 	102330

500	גרם 	EASYGEL	שחור	מעוצב	גלידה	קלקר 	104165

1000	גרם 	EASYGEL	שחור	מעוצב	גלידה	קלקר 	104166

500	גרם קריסטל		 	102937

1000	גרם קריסטל	 	102938

1500	גרם קריסטל	 	104853

500	גרם 	פוליגלידה	 	100235

1000	גרם 	פוליגלידה	 	100236

POLO	1	גלידה	קלקר 	100230

ורוד	 	POLO	1	גלידה	קלקר 	101315

POLO	2	גלידה	קלקר 	100231

POLO	3	גלידה	קלקר 	100232

POLO	4	גלידה	קלקר 	102214

	 	POLO	4	גרם	1000	גלידה	קלקר 	100351

27X27 	קלקר	לעוגה	עם	ידית	נשיאה	 	100911

25X25 	קלקר	לעוגה	עם	ידית	נשיאה	 	100910

23X23 	קלקר	לעוגה	עם	ידית	נשיאה	 	100909

1/6/0100 תבנית	נירוסטה	אקונומי	 	102710

1/6/65 תבנית	נירוסטה	 	102033

1/6 מכסה	פוליקרבונט	 	101594

1/9 מכסה	פוליקרבונט	 	101732

1/6/65 	תבנית	פוליקרבונט		 	101593

1/9/65 תבנית	פוליקרבונט		 	101731



קינוחים חמים
הערה מוצר מק״ט הזמנה

שמן ותרסיסים

קצפת

אבקות

צ׳ורוס

דונאטס

קנולה תרסיס	שמן	 	100111

חמאה תרסיס	שמן	 	100107

שמן	קנולה 	102889

ללא	תוספת	מלח חמאה	צהובה	 	103913

תמצית	בטעם	חמאה 	104341

סמנה	)שומן	לבקלוואה( 	104295

בלוני	גז	למיכל	קצפת 	100066

)1	ליטר(	נירוסטה מיכל	לקצפת	 	100070

ראש	קומפלט 	102730

ציר	קומפלט 	100617

דוחף	בלונים	פלסטיק 	100618

גומיה	מרכזית 	100620

גומי	לצורות/צנרת	)פרח( 	100621

גומי	לצורות/	צנרת 	100622

הערה מוצר מק״ט הזמנה

אביזרים

מכשירים גורמה אבקה	לקרפ	 	200001

מדבקה	אדומה אבקה	לקרפ	 	100162

שקית	צהובה אבקה	לקרפ	 	100322

אבקה	לוופל	בלגי 	200042

אבקת	פנקייק 	200031

וופל	בלגי	מסורתי	מוכן 	101597

צ׳ורוס	מיני 	103308

צ׳ורוס	עם	חור 	103307

צ׳ורוס	קריספו 	103306

צ׳ורוס	קריספו	מטוגן 	104984

מיני	דונאטס	בציפוי	ורוד 	104994

מיני	סופגניות	מטוגן	קפוא 	104563

מיני	דונאטס 		104545

מתקן	נירוסטה	למקל	פריסה 	101690

אבן	מלח	לניקוי	פלטה 	101125

מעמד	למארזי	קרפ	צרפתי 	100141

פלטת	הפיכה 	200022

פלטת	מריחה 	200023

מקל	הכנת	קרפ	נירוסטה 	101127

מקל	פריסה	לקרפ	צרפתי 	200026

שפכטל 	200024

מאחז	למארז	קרפ 	100326

מארז	לקרפ	מודבק 	100336

מארז	לוופל	בלגי	על	מקל/נקניקיה 	102156

מתכלה	חלק לנץ'	בוקס	 	104417

לבן קלקר	חלק	 	100602

שחור קלקר	חלק	 	104397

קלקר	מחולק 	100251

קטן	10.5	ס"מ חישוק	לפנקייק	 	103882

גדול	12	ס"מ חישוק	לפנקייק	 	100563

מחמם	טופינג 	102939

סיר	שוקולד	חם 	100195

אקדח	הצתה	למיכל	גז 	102934

מיכל	גז	גבוה	למלחם 	102911

)מולטימיקס( מכונת	ערבוב	גלידה	פיצוץ	 	103296

ראש	בודד פלטה	לקרפ	צרפתי	 	100170

ראש	כפול פלטה	לקרפ	צרפתי	 	100438

מכשיר	ספגטי	לגלידה	 	104703

לכנאפה מכשיר	לוופל	בלגי	כדור	 	104692



כללי, שונות ואביזרים
הערה מוצר מק״ט הזמנה

ציוד נלווה
גליל	קופה	טרמי	 	101453

אלומיניום	מוסדי	רחב	 	100275

מעטפות	קופה	 	100730

ניילון	נצמד	 	100299

	נייר	פרגמנט	 	101436

	פרג	פלסט	נייר	הפרדה	 	100206

	מגשית	שולחן	)פלייסמנט(	 	100999

ג'ריקן	+	מכסה	 	102617

קטן	-	6	יחידות מגש	מקרונים	+	מכסה	 	103007

גדול	-	12	יחידות מגש	מקרונים	+	מכסה	 	103008

קטן	-	20	מ"ל 	מזרקים	 	102671

גדול	-	60	מ"ל מזרקים	 	100514

מקלות	לארטיקים	 	100986

שיפוד	עץ	עגול	עבה	במיוחד	 	102123

15	ס״מ שיפוד	עץ	עגול	עבה	במיוחד	 	104464

20	ס״מ	 שיפוד	עץ	עגול	עבה	במיוחד	 	104463

בקבוק	זכוכית	עם	מכסה	זהב	 	101596

מארז	לשווארמה	שוקולד	 	101651

	פיפטות	 	104241

הערה מוצר מק״ט הזמנה

אביזרים כללי
	לכפיות	גלידה מתקן	פרספקט	 	100436

לסוכריות מתקן	פרספקט	 	100437

קנקן	בלתי	שביר	 	200029

	45	ס"מ מקצפת	 	101128

1	ליטר כד	מידה	 	100201

5	ליטר כד	מידה	 	101314

מפזר	 	100072

ראש	רשת מפזר	 	100219

10" לקקן	פלסטיק	 	101129

16" לקקן	פלסטיק	 	101489

מצקת	 	200028

לשוקולד	חם מצקת	 	100625

נירוסטה דיספנסר	למפיות	 	100106

איטלקי דיספנסר	למפיות	 	102509

מלקחיים	 	100248

שקית	זילוף	חד	פעמית	 	101495

מגש	מלמין	שחור	 	102576

עגלת	נירוסטה	לשקים	 	102930

500 	בקבוק	פלסטיק	לחיץ	 	100071

600 	בקבוק	פלסטיק	לחיץ	 	102037

750 	בקבוק	פלסטיק	לחיץ	 	100819

1000 	בקבוק	פלסטיק	לחיץ	 	100372

500 	בקבוק	פלסטיק	לחיץ	3	פיות	 	102789

700 	בקבוק	פלסטיק	לחיץ	3	פיות	 	102790



נקיון
הערה מוצר מק״ט הזמנה

גלילים ומוצרי נייר

כפפות 

חומרי ניקוי

נייר	ניגוב	1/6	)1183(	 	100040

1173 מגבת	תעשייתית	 	100379

1177 מגבת	תעשייתית	 	100803

1169 מגבת	תעשייתית	 	101073

1174 מגבת	תעשייתית	דו	שכבתי	 	100240

אקולוגי מגבת	תעשייתית	דו	שכבתי	 	104292

נייר	טואלט	 	100063

צץ	רץ	 	100037

	 	

S כפפות	מנתחים	לבן	 	100049

M כפפות	מנתחים	לבן	 	101528

L כפפות	מנתחים	לבן	 	101529

XL כפפות	מנתחים	לבן	 	101530

S כפפות	מנתחים	שחור	 	103210

M כפפות	מנתחים	שחור	 	103211

L כפפות	מנתחים	שחור	 	103212

XL כפפות	מנתחים	שחור	 	103213

S כפפות	מנתחים	כחול	 	104638

M כפפות	מנתחים	כחול	 	104488

L כפפות	מנתחים	כחול	 	104637

XL כפפות	מנתחים	כחול	 	104955

כפפות	מעדנייה	 	100403

	 	

נוזל	לחיטוי	ידיים	 	104380

	אלכוג'ל	 	104379

ידיים סבון	 	200032

כלים סבון	 	200033

כלים	18% סבון	 	200065

רצפה סבון	 	200034

מסיר	שומנים	 	100001

ספריי	להברקת	נירוסטה	 	100975

גלון חומר	לניקוי	חלונות		 	100064

שפריצר חומר	לניקוי	חלונות		 	100062

אקונומיקה	 	200035

הערה מוצר מק״ט הזמנה

מתקנים ואביזרי נקיון
לגליל	תעשיה מתקן		 	100133

צץ	רץ	לנייר מתקן		 	103215

למטהר	אויר	חשמלי מתקן		 	102856

מטהר	אויר	למתקן	חשמלי	 	102857

יעה	נצמד	 	101541

מטאטא	נילון	 	100851

מגב	 	100854

מקל	למטאטא/מגב	 	100852

צבעוני	לשטיפת	רצפות דלי		 	101438

לבן דלי		 	102875

"זיג	זג" סחבה		 	100058

מיקרופייבר סחבה		 	101019

מיקרופייבר מטליות	 	102728

טריו מטליות		 	100059

כרית	יפנית	 	100050

ברזלית	לניקוי	 	102550

דלי	מטליות	לניקוי	כללי	 	100974

מילוי	לדלי	מגבונים	 	100973

דלי	סמרטוטי	רצפה	 	102869

סינר	חד	פעמי	 	100856

מסכה	KN95	להגנה	מפני	קורונה	 	104386

מגבונים	אישיים	לבן	)ללא	מיתוג(	 	103124

כתום	שרוך אשפתון	 	100146

ברזל	שחור אשפתון	 	100151


