
Cornflower
דגם סנטוריני סקיי בהשראת בתי האיים היווניים, מקושט בעיטור גיאומטרי בגוונים כחולים, 

מייצר מראה שובב וחלומי כאחד.

סט 36 חלק ל-12 סועדים הכולל:                                                               
12 צלחות מנה עיקרית 26 ס“מ                                                  
12 צלחות מנה ראשונה 21.5 ס“מ                                              

12 בול למרק 532 מ“ל  
ארץ ייצור:  ארצות הברית

מחיר צרכן: 1,368  מחיר מבצע: 799 ₪

Harbor Town
צלחת מנה עיקרית של דגם הארבור טאון מעוטרת בפסים כחולים ואדומים גאומטריים בשוליים, בשילוב 
צלחת למנה ראשונה המעוטרת בדגים שובבים בגוונים כחולים ואדומים גם כן - הופכת את הארבור טאון 

לחביב החוף.

סט 36 חלק ל-12 סועדים הכולל:                                                               
12 צלחות מנה עיקרית 26 ס“מ                                                  
12 צלחות מנה ראשונה 21.5 ס“מ                                              

12 בול למרק 532 מ“ל  
ארץ ייצור:  ארצות הברית

מחיר צרכן: 1,368  מחיר מבצע: 799 ₪

Mosaic Red
דגם מואסיק רד עם עיצוב שמושך את העין של צורות גיאומטריות בשחור ולבן מודגש על ידי נגיעות של ארגמן 

כדי ליצור מראה תוסס ועכשווי, מודרני ודינמי. דגם זה מביא פרץ של אנרגיה לכל שולחן. מתאים במיוחד 
לשימוש יומיומי, לארוחה משפחתית חמימה.

סט 36 חלק ל-12 סועדים הכולל:                                                               
12 צלחות מנה עיקרית 26 ס“מ                                                  
12 צלחות מנה ראשונה 21.5 ס“מ                                              

12 בול למרק 532 מ“ל  
ארץ ייצור:  ארצות הברית

מחיר צרכן: 1,368  מחיר מבצע: 799 ₪

Crimson Trelis
סט הצלחות של קורל מדגם קרימסון טרליס )סדרת ליווינגוור( משלב את אותה הדוגמא בצבעוניות הפוכה, 
בין המנה העיקרית לראשונה. מומלץ לשלב עם צלחות לבנות חלקות למראה נקי במיוחד. הסט מתאים הן 

לשימוש יומיומי והן לאירוח חגיגי.

סט 36 חלק ל-12 סועדים הכולל:                                                               
12 צלחות מנה עיקרית 26 ס“מ                                                  
12 צלחות מנה ראשונה 21.5 ס“מ                                              

12 בול למרק 532 מ“ל  
ארץ ייצור:  ארצות הברית

מחיר צרכן: 1,368  מחיר מבצע: 799 ₪

צלחות הזכוכית החזקות בעולם!
עשויות זכוכית מחוסמת חזקה במיוחד          
אינן נשרטות ושומרות על ברק לאורך שנים 

ניתנות לשימוש בתנור ובמיקרוגל

קלות ביותר, דקות ביותר ומתאימות לאחסון אופטימאלי
בעלות עמידות מוחלטת לשברים בצד הצלחת ולפגמים בעיטור

עמידות במדיח הכלים, בעלות אחוזי בלייה אפסיים

Livingware :סדרה

עורכים שולחן



Kalypso
דגם קאליפסו חדש וצבעוני של פרחים בולטים בגוונים כתומים וירוקים, למראה צעיר ורענן.

סט 36 חלק ל-12 סועדים הכולל:                                                               
12 צלחות מנה עיקרית 26 ס“מ                                                  
12 צלחות מנה ראשונה 21.5 ס“מ                                              

12 בול למרק 532 מ“ל  
ארץ ייצור:  ארצות הברית

מחיר צרכן: 1,584  מחיר מבצע: 899 ₪

Abstract Meadow
דגם אבסטרקט מאדו )סדרת ויו( בגווני טורקיז וירוק - כל צלחת עם איור ייחודי. מתאים לשימוש יומיומי וחגיגי כאחד. 

סט 36 חלק ל-12 סועדים הכולל:                                                               
12 צלחות מנה עיקרית 26 ס“מ                                                  
12 צלחות מנה ראשונה 21.5 ס“מ                                              

12 בול למרק 532 מ“ל  
ארץ ייצור:  ארצות הברית

מחיר צרכן: 1,584  מחיר מבצע: 899 ₪

VIVE :סדרה

SQUARE :סדרה

Jacaranda 411
דגם ג'קרנדה )סדרת סקוור( הוא השילוב המושלם בין טבע פראי לפרחים עדינים. צורת הריבוע והעיצוב הסימטרי 

נותנים טוויסט מודרני, בשילוב הגוון הסגול ונגיעות האפור הקלאסי.

סט 36 חלק ל-12 סועדים הכולל:                                                               
12 צלחות מנה עיקרית 27*27 ס“מ                                                  

12 צלחות מנה ראשונה 23*23 ס“מ                                              
12 בול למרק 650 מ“ל  

ארץ ייצור:  ארצות הברית

מחיר צרכן: 2,088  מחיר מבצע: 1,100 ₪



Easy Weekend - סיר עגול
לתבשילים מהבילים וריחות משגעים מגיעים הסירים הטובים בעולם - סירי הזכוכית היחודיים של חברת קורנינג 

האמריקאית הם היחידים בעולם הניתנים להעברה מהקפאה עמוקה לאש ישירה ולשולחן האירוח.

נפח: 2.2 ליטר - מכסה זכוכית     
מחיר צרכן: 369  מחיר מבצע: 240 ₪

נפח: 3.2 ליטר - מכסה זכוכית
מחיר צרכן: 429  מחיר מבצע: 280 ₪

                                             
ארץ ייצור:  ארצות הברית

Visions Diamond סיר זכוכית + מכסה
הסירים הבריאים בעולם מבית קורנינג עשויים 100% זכוכית שקופה ועמידה לחום. הסירים היחידים בעולם הניתנים 

להעברה מהקפאה עמוקה, לאש ישירה ולשולחן האירוח, להגשה קלה ומלאה בסטייל.

נפח: 0.8 ליטר - מכסה זכוכית
מחיר צרכן: 339  מחיר מבצע: 180 ₪

נפח: 1.5 ליטר - מכסה זכוכית     
מחיר צרכן: 399  מחיר מבצע: 210 ₪

נפח: 2.2 ליטר - מכסה זכוכית     
מחיר צרכן: 429  מחיר מבצע: 230 ₪

                                             
ארץ ייצור:  ארצות הברית

Vision סיר זכוכית + מכסה זכוכית + מכסה פלסטיק
לתבשילים מהבילים וריחות משגעים מגיעים הסירים הטובים בעולם - סירי הזכוכית היחודיים של חברת קורנינג 

האמריקאית הם היחידים בעולם הניתנים להעברה מהקפאה עמוקה לאש ישירה ולשולחן האירוח.

נפח: 1.2 ליטר + מכסה פלסטיק
מחיר צרכן: 349  מחיר מבצע: 210 ₪

נפח: 2.2 ליטר + מכסה לסטיק     
מחיר צרכן: 399  מחיר מבצע: 250 ₪

                                             
ארץ ייצור:  ארצות הברית

טל. להזמנות: 09-9581900 | דמי משלוח: 45 ₪


