
שיאן 100% כותנה-פלנל
מחיר גודל תיאור פריט מס'

לצרכן
מחיר 
מבצע

90/200319159סט יחיד 3 חלקים1
120/200329169סט למיטה וחצי2
160/200399229סט זוגי 4 חלקים 3
180/200449239סט זוגי 4 חלקים 4
2x90/200469249סט 5 חלקים מתכווננת5
160/200479249סט זוגי 5 חלקים 6

תימור 100% כותנה-פלנל
מחיר גודל תיאור פריט מס'

לצרכן
מחיר 
מבצע

90/200319159סט יחיד 3 חלקים13
120/200329169סט למיטה וחצי14
160/200399229סט זוגי 4 חלקים 15
180/200449239סט זוגי 4 חלקים 16
2x90/200469249סט 5 חלקים מתכווננת17
160/200479249סט זוגי 5 חלקים 18

שנחאי 100% כותנה-פלנל
מחיר גודל תיאור פריט מס'

לצרכן
מחיר 
מבצע

90/200319159סט יחיד 3 חלקים7
120/200329169סט למיטה וחצי8
160/200399229סט זוגי 4 חלקים 9
180/200449239סט זוגי 4 חלקים 10
2x90/200469249סט 5 חלקים מתכווננת11
160/200479249סט זוגי 5 חלקים 12

בייג׳ינג 100% כותנה-פלנל
מחיר גודל תיאור פריט מס'

לצרכן
מחיר 
מבצע

90/200319159סט יחיד 3 חלקים19
120/200329169סט למיטה וחצי20
160/200399229סט זוגי 4 חלקים 21
180/200449239סט זוגי 4 חלקים 22
2x90/200469249סט 5 חלקים מתכווננת23
160/200479249סט זוגי 5 חלקים 24

24 שעות ביממה מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 03-5117227, פתוח 

קטלוג חורף  2017-18



רם 100% כותנה-פלנל
מחיר גודל תיאור פריט מס'

לצרכן
מחיר 
מבצע

90/200319159סט יחיד 3 חלקים25
120/200329169סט למיטה וחצי26
160/200399229סט זוגי 4 חלקים 27
180/200449239סט זוגי 4 חלקים 28
90/200469249*2סט 5 חלקים מתכווננת29
160/200479249סט זוגי 5 חלקים 30

סקוטר 100% כותנה-פלנל
מחיר גודל תיאור פריט מס'

לצרכן
מחיר 
מבצע

90/200319159סט יחיד 3 חלקים37
120/200329169סט מיטה וחצי 3 חלקים 38

אנדי 100% כותנה-פלנל
מחיר גודל תיאור פריט מס'

לצרכן
מחיר 
מבצע

90/200319159סט יחיד 3 חלקים31
120/200329169סט למיטה וחצי32
160/200399229סט זוגי 4 חלקים 33
180/200449239סט זוגי 4 חלקים 34
90/200469249*2סט 5 חלקים מתכווננת35
160/200479249סט זוגי 5 חלקים 36

רייני 100% כותנה-פלנל
מחיר גודל תיאור פריט מס'

לצרכן
מחיר 
מבצע

90/200319159סט יחיד 3 חלקים39
120/200329169סט מיטה וחצי 3 חלקים 40
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במבי

מוס
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סט תינוק 100% כותנה-פלנל
מחיר גודל שם דגםמס'

לצרכן
מחיר 
מבצע

63/14029989במבי41
63/14029989מוס42

 שמיכת מינק 100% פליז
שמיכה רכה ונעימה

מחיר גודל תיאור פריט מס'
לצרכן

מחיר 
מבצע

130/1609949כחול 43
130/1609949אפור 44
130/1609949ליים45
130/1609949טורקיז 46
130/1609949חרדל47
130/1609949סיגלית48
130/1609949אוף וויט49
130/1609949אדום50

 שמיכת אנטרטיק מיקרופייבר
 שמיכת פוך לתינוק

מעטפת: מיקרופייבר מילוי: סיבי פוך סינטטי מיקרופייבר
מחיר גודל תיאור פריט מס'

לצרכן
מחיר 
מבצע

100/15019999לבן 51



שמיכת מינקי שמיכת אקרילן רכה ומפנקת
מחיר גודל צבעתיאור פריט מס'

לצרכן
מחיר 
מבצע

150/20014969שמנת שמיכת יחיד52
150/20014969אפור שמיכת יחיד53
150/20014969נייבישמיכת יחיד54
150/20014969בורדושמיכת יחיד55
200/22019999שמנת שמיכה זוגית56
200/22019999נייבישמיכה זוגית57
200/22019999בורדושמיכה זוגית58

 שמיכת אסטל שמיכה רכה ומפנקת דו צדדית
 GSM 200 צד כבשי GSM 180 צד פלנל

מחיר גודל צבעתיאור פריט מס'
לצרכן

מחיר 
מבצע

150/20019979ירוק מנטה שמיכת יחיד63
150/20019979צבע טבעי שמיכת יחיד64
150/20019979ורוד בהירשמיכת יחיד65
150/20019979קורל שמיכת יחיד66
200/220299129ירוק מנטה שמיכה זוגית67
200/220299129צבע טבעי שמיכה זוגית68
200/220299129ורוד בהירשמיכה זוגית69
200/220299129קורל שמיכה זוגית70

 שמיכת נעמי שמיכה רכה ומפנקת דו צדדית
 200GSM וצד שני שרפה GSM 220 צד פלנל 

GSM 100 ממולאות
מחיר גודל צבעתיאור פריט מס'

לצרכן
מחיר 
מבצע

150/200299149כחול שמיכת יחיד71
150/200299149אפור שמיכת יחיד72
150/200299149בורדושמיכת יחיד73
150/200299149צבע טבעי שמיכת יחיד74
200/220399209כחול שמיכה זוגית75
200/220399209אפור שמיכה זוגית76
200/220399209בורדושמיכה זוגית77
200/220399209צבע טבעי שמיכה זוגית78

שמיכת בלאנש שמיכה כבשית רכה ומפנקת
מחיר גודל צבעתיאור פריט מס'

לצרכן
מחיר 
מבצע

150/20019999שחור לבןשמיכת יחיד59
150/20019999טורקיז שמיכת יחיד60
200/220299149שחור לבןשמיכת יחיד61
200/220299149טורקיז שמיכת יחיד62
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מחיר מבצעמחיר לצרכןגודל תיאור פריט מס'

 שמיכת נורדיק 
מעטפת: 100% כותנה סרוקה. מילוי: 100% הולובייבר סיב סינטטי 

מצופה בסיליקון מיוחד. משקל 320 גרם למ"ר. 
מעניק תחושה של פלומה אמיתית 

150/200429199שמיכת יחיד82
200/220599299שמיכה זוגית83

מחיר מבצעמחיר לצרכןגודל מס'

 כרית הולופיל 
כרית הולופיל מעטפת 100% כותנה. מילוי פוך סינטטי הולופיל 

משובח. כרית מאוד מומלצת רכה ומפנקת מומלץ לילדים  

9150/7015999

 כרית מיקרודאון 
מעטפת: 100% כותנה מילוי 100% מיקרודאון סיב סנטטי מצופה 

בסיליקון מיוחד מעניק תחושה של פלומה אמיתית. מתאים לילדים  

9250/7020979

 כרית שכבות 
כרית פוך שכבות אמיתית ברכות מפנקת. מעטפת: 3 שכבות של בד 

כותנה סרוקה. מילוי: 50% נוצות זעירות 50% פלומת ברווז   

9350/7022999

 כרית לטקס 
כרית לטקס 100% רכיבי לטקס טיבעיים. מעטפת: בד להגנת הכרית 
דוחה קרדית האבק והיפו אלרגי עוזר בהפחתת ניחירות ואסטמה    

9460/4029999

 כרית ג'ל 
חומר מילוי וסקו אלסטי בעל יכולת זיכרון אליו הוחדר גן ג'ל מקרר, 
הכרית נקייה מקרדית האבק,  מטפילים וחומרים אלרגניים אחרים, 

מתאימה לחולי אסטמה ולסובלים מאלרגיות. כיסוי סריג במבוק 
יוקרתי הניתן להסרה ולכביסה    

9560/40269109

 כרית גולד 
המילוי: פוך ברווזים אירופי הונגרי לבן 550 ג"ר 60% פלומה 40% נוצות 

קטנות. מעטפת: כותנה סרוקה קמבריק. כרית רכה ומאוד מומלצת

9650/70649319

 שמיכת סילבר 
 מעטפת: 100% כותנה סרוקה. מילוי: פוך ברווזים מקורי לבן 

 down proof cambrick 50% פלומה 50% נוצות זעירות

150/200549299שמיכת יחיד86
200/220799399שמיכה זוגית87

 שמיכת אנטרטיק 
מעטפת: 100% מיקרופייבר. מילוי: 100% סיב סנטטי מיקרופייבר  

150/20029999שמיכת יחיד84
200/220399149שמיכה זוגית85

שמיכת גולד 
מעטפת: 100% כותנה סרוקה "קמבריק". מילוי: פוך ברווזים אירופי 

  down proof cambrick - לבן 60% פלומה 40% נוצות זעירות

200/2201449699שמיכה זוגית88

 שמיכת רויאל סאטן 
מעטפת: 100% כותנה סרוקה. סוג מילוי: פוך אווזים מקורי אירופי 

לבן 90% פלומה 10% נוצות זעירות. שמיכה מאוד איכותית רכה 
וקלה. מומלצת במיוחד   

150/2001699799שמיכת יחיד89
200/22021991099שמיכה זוגית90
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חלוק RS חלוק רחצה RS משקל 370 ג"ר למ"ר 
מחיר מבצעמחיר לצרכןמידה צבעמס'
S/M399149לבן 97
S/M399149כחול אינדיגו 98
L/XL399149לבן 99
L/XL399149כחול אינדיגו 100

מגבות RS 100% כותנה 650 גרם למ"ר 
מחיר מבצעמחיר לצרכןגודל מס'
10150/1008949
10275/15016989

 שרות לקוחות
03-5117227

פתוח 24 שעות ביממה
www.kitan.co.il כיתן טלפון לבירורים: 24 שעות ביממה 03-5117227

אספקה עד 16 ימי עבודה	 
 המבצע בתוקף עד ה- 31/01/18 	 

או עד גמר המלאי

ברכישה מעל 199 ₪ המשלוח חינם	 
 דמי טיפול ושילוח 29 ₪ ללא תלות 	 

בכמות הפריטים

4 תשלומים ללא ריבית והצמדה	 
 בקניה מעל 649 ₪ 8 תשלומים 	 

לא ריבית והצמדה

הסטים הזוגיים כוללים 2 ציפיות בלבד	 
התמונות להמחשה בלבד ט.ל.ח. 	 
מלאי מינימום 5,000 פריטים	 

שמיכת מיטשל שמיכת פליז רכה ומפנקת 
מחיר גודל צבעתיאור פריט מס'

לצרכן
מחיר 
מבצע

200/220299119שחור שמיכה זוגית79
200/220299119אפור חוםשמיכה זוגית80
200/220299119בורדו שמיכה זוגית81

123 בז׳שמנתלבן

5 אפור גרניט4 טורקיז

המחיר לזוג 
שמיכות.

ניתן לערבב 
בצבעים

הרכבי 
הסטים:

סט מצעים למיטה זוגית )4 חלקים( כולל:
1 סדין עם גומי למיטה זוגית

1 ציפה לשמיכה זוגית 200/220 ס"מ
2 ציפיות לכריות 50/70 ס"מ

סט תינוק:
 גודל סדין:  63/140 
ציפה: 150/100 ס"מ

סט מצעים זוגי כפול עם 2 ציפות נפרדות )5 חלקים( כולל:
 1 סדין עם גומי למיטה זוגית 160/200
2 ציפות לשמיכות יחיד 150/200 ס"מ

2 ציפיות לכריות 50/70 ס"מ

סט מצעים זוגי למיטה מתכוננת )5 חלקים( כולל:
 2 סדינים עם גומי למיטת יחיד 90/200
1 ציפה לשמיכה זוגית 200/220 ס"מ

2 ציפיות לכריות 50/70 ס"מ

סט מצעים יחיד )3 חלקים( כולל: 
1 סדין עם גומי 90/200 ס"מ 

1 ציפה לשמיכת יחיד 150/200 ס"מ
1 ציפית לכרית 50/70 ס"מ

סט מצעים למיטה וחצי )3 חלקים( כולל: 
1 סדין עם גומי למיטה וחצי 120/200 ס"מ 

1 ציפה לשמיכת יחיד 150/200 ס"מ
1 ציפית לכרית 50/70 ס"מ
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