
תוקף המבצע עד 30.4.20

קטלוג מבצעים
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02
דגם סאלי 100% כותנה דגם פרקר 100% כותנה

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״מתאור פריטמס׳

209 399₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים 1

219 449₪ 120/200₪סט למיטה וחצי 3 חלקים 2

299 599₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 3

309 649₪ 180/200₪סט זוגי 4 חלקים 4

379 699₪ 160/200₪סט 5 חלקים כפול5

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״מתאור פריטמס׳

209 399₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים 6

219 449₪ 120/200₪סט למיטה וחצי 3 חלקים 7

299 599₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 8

309 649₪ 180/200₪סט זוגי 4 חלקים 9

379 699₪ 160/200₪סט 5 חלקים כפול10

מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 03-5117227 ■ פתוח 24 שעות ביממה
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דגם רובי 100% כותנהדגם מורנה 100% כותנה

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״מתאור פריטמס׳

209 399₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים 11

219 449₪ 120/200₪סט למיטה וחצי 3 חלקים 12

299 599₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 13

309 649₪ 180/200₪סט זוגי 4 חלקים 14

379 699₪ 160/200₪סט 5 חלקים כפול15

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״מתאור פריטמס׳

209 399₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים 16

219 449₪ 120/200₪סט זוגי 4 חלקים 17

299 599₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 18

309 649₪ 180/200₪סט זוגי 4 חלקים 19

379 699₪ 160/200₪סט 5 חלקים כפול 20

מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 03-5117227 ■ פתוח 24 שעות ביממה
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דגם טימותי 100% כותנה סרוקה סאטןדגם מילי 100% כותנה סרוקה סאטן

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״מתאור פריטמס׳

269 499₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים 21

289 519₪ 120/200₪סט למיטה וחצי 3 חלקים 22

369 699₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 23

389 729₪ 180/200₪סט זוגי 4 חלקים 24

439 899₪ 160/200₪סט 5 חלקים כפול25

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״מתאור פריטמס׳

269 499₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים 26

289 519₪ 120/200₪סט למיטה וחצי 3 חלקים 27

369 699₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 28

389 729₪ 180/200₪סט זוגי 4 חלקים 29

439 899₪ 160/200₪סט 5 חלקים כפול 30

מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 03-5117227 ■ פתוח 24 שעות ביממה
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דגם קרלה 100% כותנה סרוקה סאטןדגם אליסון 100% כותנה סרוקה סאטן

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״מתאור פריטמס׳

269 499₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים 31

289 519₪ 120/200₪סט למיטה וחצי 3 חלקים 32

369 699₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 33

389 729₪ 180/200₪סט זוגי 4 חלקים 34

439 899₪ 160/200₪סט 5 חלקים כפול 35

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״מתאור פריטמס׳

269 499₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים 36

289 519₪ 120/200₪סט למיטה וחצי 3 חלקים 37

369 699₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 38

389 729₪ 180/200₪סט זוגי 4 חלקים 39

439 899₪ 160/200₪סט 5 חלקים כפול40

מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 03-5117227 ■ פתוח 24 שעות ביממה
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מחיר מבצע מחיר צרכן צבעגודלמס׳

41S-M 229 499₪ ₪לבן

42L-XL 229 499₪ ₪לבן

43XXL 229 499₪ ₪לבן

44S-M 229 499₪ ₪אפור

45L-XL 229 499₪ ₪אפור

לבן שמנת1  מוקה2  פיסטוק3  זהב4  אפור גרניט5  ורוד עתיק6   7

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״ממס׳

5050/100₪  89₪ 39

5175/150₪ 169₪ 79

52100/160₪ 229₪ 89

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״ממס׳

54150/250₪ 149₪ 69

55150/350₪ 199₪ 89

סט זוגי 4 חלקים
160/200 ס״מ

₪ 729 ₪ 249

53

מגבות RS מבית רויאל סאטן 650 גר׳ למ״ר | 100% כותנהחלוק RS לוקסור מבית רויאל סאטן 380 גר׳ למ״ר | 100% כותנה

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״מתאור פריטמס׳

269 599₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים 46

369 799₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 47

389 849₪ 180/200₪סט זוגי 4 חלקים 48

429 919₪ 160/200₪סט 5 חלקים למיטה מתכווננת 49

דגם קיסר
100% כותנה

סרוקה רקום סאטן

מפת קתרין

דגם עלמה
100% כותנה

סרוקה רקום סאטן

זהב כסף1   2

מפת שולחן מודרנית במראה פשתן מנצנץ 100% פוליאסטר

מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 03-5117227 ■ פתוח 24 שעות ביממה
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דגם RS אדלה 100% כותנה סאטןדגם RS לסלי 100% כותנה סאטן מגבות RS מבית רויאל סאטן 650 גר׳ למ״ר | 100% כותנה

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״מתאור פריטמס׳

299 799₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים 56

449 1149₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 57

479 1199₪ 180/200₪סט זוגי 4 חלקים 58

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״מתאור פריטמס׳

399 799₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים 59

569 1149₪ 160/200₪סט זוגי 4 חלקים 60

599 1199₪ 180/200₪סט זוגי 4 חלקים 61

669 1349₪ 90/200₪*2סט זוגי למיטה מתכווננת 62

699 1399₪ 160/200₪סט זוגי 5 חלקים 63

מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 03-5117227 ■ פתוח 24 שעות ביממה
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דגם סטפי 100% כותנהדגם קלארק 100% כותנה

דגם ג׳ינס 100% כותנהדגם ברוק 100% כותנה

6474

6979

 65 75

 70 80

6676

7181

6777

7282

6878

7383

מבצעים מיוחדים

סט יחיד 3 חלקים 90/200 ס״מ
₪399 ₪129

סט זוגי 4 חלקים 160/200 ס״מ
₪549 ₪179

סט למיטה וחצי 3 חלקים 
120/200 ס״מ
₪419 ₪149

סט זוגי 4 חלקים 180/200 ס״מ
₪569 ₪199

 סט זוגי 5 חלקים כפול 
160/200 ס״מ
₪699 ₪199

סט יחיד 3 חלקים 90/200 ס״מ
₪399 ₪129

סט זוגי 4 חלקים 160/200 ס״מ
₪549 ₪179

סט למיטה וחצי 3 חלקים 
120/200 ס״מ
₪419 ₪149

סט זוגי 4 חלקים 180/200 ס״מ
₪569 ₪199

 סט זוגי 5 חלקים כפול
160/200 ס״מ
₪699 ₪199

סט יחיד 3 חלקים 90/200 ס״מ
₪399 ₪129

סט זוגי 4 חלקים 160/200 ס״מ
₪549 ₪179

סט למיטה וחצי 3 חלקים 
120/200 ס״מ
₪419 ₪149

סט זוגי 4 חלקים 180/200 ס״מ
₪569 ₪199

 סט זוגי 5 חלקים כפול
160/200 ס״מ
₪699 ₪199

סט יחיד 3 חלקים 90/200 ס״מ
₪399 ₪129

סט זוגי 4 חלקים 160/200 ס״מ
₪549 ₪179

סט למיטה וחצי 3 חלקים 
120/200 ס״מ
₪419 ₪149

סט זוגי 4 חלקים 180/200 ס״מ
₪569 ₪199

 סט זוגי 5 חלקים כפול
160/200 ס״מ
₪699 ₪199

מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 03-5117227 ■ פתוח 24 שעות ביממה
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דגם בל 100% כותנה סרוקה סאטןדגם לוק 100% כותנה סרוקה סאטן

דגם מרלי 100% כותנה סרוקה סאטןדגם קייסי 100% כותנה סרוקה סאטן

8494

8999

 8595

 90100

8696

91101

8797

92102

8898

93103

מבצעים מיוחדים

סט יחיד 3 חלקים 90/200 ס״מ
₪499 ₪149

סט זוגי 4 חלקים 160/200 ס״מ
₪699 ₪249

סט למיטה וחצי 3 חלקים 
120/200 ס״מ
₪519 ₪179

סט זוגי 4 חלקים 180/200 ס״מ
₪729 ₪279

 סט זוגי 5 חלקים כפול
160/200 ס״מ
₪899 ₪299

סט יחיד 3 חלקים 90/200 ס״מ
₪499 ₪149

סט זוגי 4 חלקים 160/200 ס״מ
₪699 ₪249

סט למיטה וחצי 3 חלקים 
120/200 ס״מ
₪519 ₪179

סט זוגי 4 חלקים 180/200 ס״מ
₪729 ₪279

 סט זוגי 5 חלקים כפול
160/200 ס״מ
₪899 ₪299

סט יחיד 3 חלקים 90/200 ס״מ
₪499 ₪149

סט זוגי 4 חלקים 160/200 ס״מ
₪699 ₪249

סט למיטה וחצי 3 חלקים 
120/200 ס״מ
₪519 ₪179

סט זוגי 4 חלקים 180/200 ס״מ
₪729 ₪279

 סט זוגי 5 חלקים כפול
160/200 ס״מ
₪899 ₪299

סט יחיד 3 חלקים 90/200 ס״מ
₪499 ₪149

סט זוגי 4 חלקים 160/200 ס״מ
₪699 ₪249

סט למיטה וחצי 3 חלקים 
120/200 ס״מ
₪519 ₪179

סט זוגי 4 חלקים 180/200 ס״מ
₪729 ₪279

 סט זוגי 5 חלקים כפול
160/200 ס״מ
₪899 ₪299

מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 03-5117227 ■ פתוח 24 שעות ביממה
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מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״מתאור פריטמס׳
כפרהדרדקליםתמיראננישרליגילברטפלאש

159 279₪ 90/200₪סט יחיד 3 חלקים 104106108110112114116118
169 329₪ 120/200₪סט למיטה וחצי 3 חלקים 105107109111113115117119

זוג סדיני תינוק 
100% כותנה ג׳רסי | גודל: 70/140 ס״מ

₪129 ₪49

₪149 ₪65

דגם גילברט 100% כותנהדגם פלאש 100% כותנה

דגם תמיר 100% כותנה

דגם שרלי 100% כותנה

דגם הדר 100% כותנה

דגם אנני 100% כותנה

דגם כפר 100% כותנה דגם דקלים 100% כותנה

מגבת בייבי סט מצעי תינוק 100% כותנה | גודל: סדין 63/140 וציפה 100/150 ס״מ
 רכה ומפנקת 100% כותנה 

גודל: 90/120 ס״מ

נובי יורה121 122 לביא 120

לבן ענן123 שמש126 127

תכלת 124

ורוד בהיר125

קשת128

₪199 ₪89

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



148 | ₪69 למארז ₪25.9 ליחידה

11

לטקסאנטומיג'לרוזן+בלאנסנובל

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״מתאור פריטמס׳
39 80₪ 50/70₪מגן כרית 136
39 99₪ 70/140₪מגן מזרן137
55 119₪ 90/200₪מגן מזרן 138
59 129₪ 120/200₪מגן מזרן139
89 169₪ 160/200₪מגן מזרן140
99 179₪ 180/200₪מגן מזרן141
109 189₪ 200/200₪מגן מזרן142

גודל תאור פריטמס׳
ס״מ

 מחיר 
צרכן 

מחיר מבצע  

 פוך רויאל סאטן: כרית פוך יוקרתית מבית רויאל סאטן. 129
סוגי המילוי: פוך ברווזים אירופאי הונגרי לבן 400 גר' 90% פלומה, 10% 

280TC נוצות זעירות. סוג הבד: 100% כותנה סרוקה צפופה

50x70₪ 849₪ 419

פוך שכבות-נובל: כרית פוך שכבות אמיתית ברכות מפנקת, מעטפת 3 שכבות 130
של בד כותנה סרוקה. מילוי 50% נוצות זעירות, 50% פלומת ברווז 

50x70₪ 229₪  99

מיקרודאון-רוזן: כרית מיקרודאון, מעטפת 100%. כותנה מילוי 100% מיקורדאון סיב 131
סנטטי מצופה בסיליקון מיוחד, המעניק תחושה של פלומה אמיתית. מתאים לילדים. 

50x70₪ 199₪  89

באלנס: כרית רכה ונמוכה. מעטפת 100% מיקרודאון סיב סנטטי מצופה 132
בסיליקון, המעניק תחושה של פלומה אמיתית. מתאים לילדים. 

50x70₪ 199₪  89

לטקס: כרית לטקס 100% רכיבי לטקס טבעיים. מעטפת בד להגנת הכרית, דוחה 133
קרדית האבק והיפו אלרגני. עוזר בהפחתת נחירות ואסטמה. ניתן לכיבוס.

60x40₪ 349₪ 159

ג׳ל: חומר מילוי וסקו אלסטי בעל יכולת זיכרון אליו הוחדר גם ג'ל מקרר. הכרית 134
נקייה מקרדית האבק, מטפילים וחומרים אלרגניים אחרים, מתאימה לחולי אסטמה 

ולסובלים מאלרגיות. כיסוי סריג במבוק יוקרתי הניתן להסרה ולכביסה. 

60x40₪ 269₪ 109

אנטומי: חומר מילוי וסקו אלסטי בעל יכולת זיכרון בצורת גל. סוג בד הציפית 135
60% במבוק, 40% פוליאסטר. הכרית נקייה מקרדית האבק, מטפילים וחומרים 

אלרגניים אחרים, מתאימה לחולי אסטמה ולסובלים מאלרגיות. 

58x38₪ 199₪  89

מגני מזרון
בעל תו תקן ישראלי

דוחה נוזלים 

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״ממס׳ 
143150/200₪ 299₪ 139
144200/220₪ 399₪ 189

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״ממס׳ 
145150/200₪ 249₪ 69
146200/220₪ 349₪ 99

בנדיקט 
שמיכת קיץ 100% כותנה ג'רסי

מילוי פוליאסטר שמיכה מומלצת 

פיקה 
שמיכת פיקה רכה ומפנקת

100% כותנה 

ירוק אפור1  תכלת2  מוקה3  אפור כהה4   5

לבן אפור1  תכלת2   3

מגבות מטבח ספיר
מארז 5 יחידות בצבעים: שמנת, מוקה, סגול, טורקיז, 

אפור גרניט | 100% כותנה
גודל: 40/70 ס״מ

שטיח שניל
100% כותנה | שטיח אמבט

530 גר' למ״ר | גודל: 70x50 ס״מ

147 | ₪39 ₪99 ליחידה כחול  1
אפור  2
ורוד  3
סגול  4

ירוק מרווה  5
חול  6
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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 ס״מ
ציפה: 150/100 ס״מ

 סט מצעים זוגי כפול עם 2 ציפות 
נפרדות )5 חלקים( כולל:

 1 סדין עם גומי למיטה זוגית 160/200 ס״מ
2 ציפות לשמיכות יחיד 150/200 ס״מ

2 ציפיות לכריות 50/70 ס״מ

 סט מצעים זוגי למיטה מתכווננת
)5 חלקים( כולל:

 2 סדינים עם גומי למיטת יחיד 90/200 ס״מ
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

זמן אספקה: עד 16 ימי עבודה 	
 המבצע בתוקף עד ה- 30/4/20  	

או עד גמר המלאי
ברכישה מעל 199 ₪ - המשלוח חינם 	
דמי טיפול ושילוח: 29 ₪, ללא תלות  	

בכמות הפריטים
עד 4 תשלומים ללא ריבית והצמדה 	

 בקניה מעל 649 ₪ - 8 תשלומים  	
ללא ריבית והצמדה

הסטים הזוגיים כוללים  2 ציפיות בלבד 	
התמונות להמחשה בלבד 	
מלאי מינימום: 9,000 פריטים 	
טל״ח 	

 כיתן טלפון לבירורים
24 שעות ביממה 03-5117227

 שרות לקוחות
03-5117227

פתוח 24 שעות ביממה
www.kitan.co.il

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״מתאור פריטמס׳
לימוןאבטיחאננס
69 249₪ 150/200₪סט חלקי יחיד 149151153
89 349₪ 200/220₪סט חלקי זוגי 150152154

* כולל ציפה וציפית, ללא סדין.
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מצעים בודדים ג'רסי 
100% כותנה

שטיח אמבט לוגו
100% כותנה | שטיח מגבת

גודל: 70x50 ס״מ

162 | ₪39 ₪99 ליחידה

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״מתאור פריטמס׳
159₪ 90/200₪סדין ג'רסי בודד 157  70
169₪ 120/200₪סדין ג'רסי בודד 158  80
189₪ 160/200₪סדין ג'רסי בודד 159  90
95 199₪ 180/200₪סדין ג'רסי בודד 160
50/70₪ציפית בודדת 161  64₪  29 

 מגבות לוגו
100% כותנה | 530 גר' למ״ר

מחיר מבצע מחיר צרכן גודל ס״ממס׳

15550/90₪  69₪ 29

15670/140₪ 129₪ 59

לבן  1
שחור ירוק מרווה2   7
שמנת אפור3   8
מוקה לילך4   9
ורוד  5

תכלת  6

לבן  1
אדום  2

אפור כהה  8
ורוד בייבי  3

ג׳ינס  4

ירוק מרווה  5
סגול  6

אפור מלנז'  7

לבן שחור1   2
ירוק מרווה  9

מוקה  3
תכלת  6

ג׳ינס  4
סלדין אפור7   8

ורוד  5

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


