
 

                                                   

____________________________________________ 

 צלחות הזכוכית החזקות בעולם!

קלות ביותר, דקות ביותר ומתאימות לאחסון אופטימאלי              עשויות זכוכית מחוסמת חזקה במיוחד  
בעלות עמידות מוחלטת לשברים בצד הצלחת ולפגמים בעיטור       אינן נשרטות ושומרות על ברק לאורך שנים  

 ניתנות לשימוש בתנור ובמיקרוגל                    עמידות במדיח הכלים, בעלות אחוזי בלייה אפסיים
__________________________________________________________________________ 

  

 מאופיינת בשוליים צרים ומזוהה עם המטבח האמריקאי הקלאסי - Livingwareסדרה:  

                                                                חלק הכולל: 18סט 

                                                   ס"מ 26מנה עיקרית צלחות  6

                                               ס"מ 21.5מנה ראשונה צלחות  6
                                                              מ"ל 532בול למרק  6

 שח' 499מחיר מבצע:   684מחיר צרכן: 

              
Ditsy Flora                              Payden                              Vibrant Gloria 

                          

Garden Getaway                         Onyx Black                                 City Block  
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Provincial Blue Old Town Blue                 Winter Frost White 

  

         

  Classic Cafe Blue                       Folk Stitch                       Country Cottage 

               

 Aqua Tiles                          Ocean Blues                  Garden Lace 

 

                      

                    Garden Sketch Bands                       Crimson Trelis                         Spring Pink 
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 מאופיינת בשוליים צרים, אך יש בה עיטורים גם במרכז הצלחת. - Viveסדרה:  

          חלק הכולל:                                                       12סט 

                                                   ס"מ 26מנה עיקרית צלחות  4

                                               ס"מ 21.5מנה ראשונה צלחות  4
                                                              מ"ל 532בול למרק  4

 שח' 385מחיר מבצע:   ₪  528מחיר צרכן: 

 גיעו בתחילת חודש ספטמבר*** הדגמים י

            

                              Adoria                        Monte Verde                                               

            

    Tranquil Reflection                                    Abstract Meadow                         

          חלק הכולל:                                                       18סט 

                                                   ס"מ 26מנה עיקרית צלחות  6

                                               ס"מ 21.5מנה ראשונה צלחות  6
                                                              מ"ל 532בול למרק  6

 שח' 578מחיר מבצע:  ₪  792 מחיר צרכן: 

                               

Callaway Vive                                            Iris Vive 
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  UpTown Blue סדרה: 

          חלק הכולל:                                                       16סט 

                                                   ס"מ 26מנה עיקרית צלחות  4

                                               ס"מ 21.5מנה ראשונה צלחות  4
      מ"ל 532בול למרק  4

                                                         ס"מ 17צלחות עוגה  4

 שח' 620מחיר מבצע:  ₪  849    מחיר צרכן: 

 

    

     Porto Calle                                                            Mavi              

___________________________________________________________ 

בעלת שוליים רחבים המקנים לה מראה חגיגי המתאים לכל  - Impressionsסדרה:  

 אירוח ומסיבה

          חלק הכולל:                                                       18סט 

                                         מנה עיקרית צלחות  6

                                               מנה ראשונה  צלחות  6
                                                              בול למרק  6

 שח' 710 מחיר מבצע:  ₪  972מחיר צרכן: 

                   

Emma Jane                                       Bella Faenza 
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 .הישראלי! צלחות בגוון בז' חלק או מעוטרחזרה לייצור במיוחד לשוק  - Beige ה:סדר

          חלק הכולל:                                                       18סט 

                                                   ס"מ 26מנה עיקרית צלחות  6

                                               ס"מ 21.5מנה ראשונה צלחות  6
                                                              מ"ל 532בול למרק  6

 שח' 710מחיר מבצע:   ₪  972מחיר צרכן: 

                                     
        Bluberry                         Sandstone                     Coastal Breeze 

___________________________________________________________________ 

 

חדשה בהשראת מרקט סטריט בעיירה קורנינג, ניו יורק. גוון חדש של  - MSNY ה:סדר

)שנהב( מבריק, בין לבן לבז', עם עיטורים מיוחדים מלאי שיק וסטייל. בנוסף, בול  צלחות! אייבורי

 .בצורה חדשה המכיל יותר

 

          חלק הכולל:                                                       18סט 

                                                   ס"מ 26מנה עיקרית צלחות  6

                                               ס"מ 21.5מנה ראשונה צלחות  6
                                                                           מ"ל 634בול למרק  6

                                שח' 749מחיר מבצע:  ₪  1026 מחיר צרכן: 

 

       Blue Adirondack 

 

                         

                       West End                                           Winter Solstice 
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ידי חברת העיצוב הצלחות המרובעות בעיצוב המודרני שעוצבו על  - SQUARE סדרה: 

  Studio Levien הלונדונית המפורסמת

          חלק הכולל:                                                       18סט 

                                                   ס"מ 27מנה עיקרית צלחות  6

                                               ס"מ 23מנה ראשונה צלחות  6
                                                                           מ"ל 650בול למרק  6

   שח' 765מחיר מבצע:   ₪  1044  מחיר צרכן: 

                        

Dalena                                 Kyoto Leaves                     Splendor Square                 

                                              

     Cherish Round                          Simple Lines                   Pure White  

________________________________________________________________ 

 .תבליט התחרה העדיןהמיוחד בעל   Cherishהכוללת את דגם - Boutique ה:סדר

          חלק הכולל:                                                       18סט 

                                                   ס"מ 27מנה עיקרית צלחות  6

                                               ס"מ 23מנה ראשונה צלחות  6
                                                                           מ"ל 650בול למרק  6

 שח' 867 מחיר מבצע:   ₪  1188 מחיר צרכן: 

 

 
Cherish 
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על כל  -העשויים בעבודת יד  המציגה דגמי צלחות מרהיבים ביופים - Premium ה:סדר

צלחת מדביקים את העיטור באופן ידני בעזרת סיליקון מיוחד, ולאחר מכן מכניסים לתנור להמשך 

 התהליך

          חלק הכולל:                                                       18סט 

                                                   ס"מ 26מנה עיקרית צלחות  6

                                               ס"מ 21.5מנה ראשונה צלחות  6
                                                              מ"ל 532בול למרק  6

 שח' 1,100מחיר מבצע:  ₪  1518  מחיר צרכן: 

 

   

        Blue Floral                             Pom Pom                       Poetic Melody    

            

  Easy Weekend               Organic Recipe 

 

 

09-9581909להזמנות  טלפון -אם סטאר מתנות  
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