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ראש השנה תשפ״ב 2021



דג� גריי� 100% כותנה דג� בר 100% כותנה

מחיר מבצעמחיר צרכ
גודל �"מתאור פריטמ�'

219 399₪ 90/200₪�ט יחיד 3 חלקי� 1

249 449₪ 120/200₪�ט למיטה וחצי 3 חלקי� 2

329 599₪ 160/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 3

349 649₪ 180/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 4

369 689₪ 200/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 5

379 699₪ 160/200₪�ט 5 חלקי� כפול6

מחיר מבצעמחיר צרכ
 גודל �"מתאור פריטמ�'

219 399₪ 90/200₪�ט יחיד 3 חלקי� 7

269 499₪ 120/200₪�ט למיטה וחצי 3 חלקי� 8

329 599₪ 160/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 9

349 649₪ 180/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 10

369 689₪ 200/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 11

379 699₪ 160/200₪�ט 5 חלקי� כפול12

■ פתוח א'-ה' 9:00-18:00 יו� ו' 9:00-13:00 מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 073-7099999 02



דג� לירוי 100% כותנה דג� דור� 100% כותנה

מחיר מבצעמחיר צרכ
 גודל �"מתאור פריטמ�'

219 399₪ 90/200₪�ט יחיד 3 חלקי� 13

249 449₪ 120/200₪�ט למיטה וחצי 3 חלקי� 14

329 599₪ 160/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 15

349 649₪ 180/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 16

369 689₪ 200/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 17

379 699₪ 160/200₪�ט 5 חלקי� כפול18

מחיר מבצעמחיר צרכ
 גודל �"מתאור פריטמ�'

219 399₪ 90/200₪�ט יחיד 3 חלקי� 19

249 449₪ 120/200₪�ט למיטה וחצי 3 חלקי� 20

329 599₪ 160/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 21

349 649₪ 180/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 22

379 699₪ 160/200₪�ט 5 חלקי� כפול23

369 689₪ 2₪*90/200�ט 5 חלקי� מתכננת 24

■ פתוח א'-ה' 9:00-18:00 יו� ו' 9:00-13:00 03מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 073-7099999



דג� �אנה 100% כותנה �רוקה �אט
דג� פרובאנ� 100% כותנה �רוקה �אט
 (א�פקה החל מה-13.8)

מחיר מבצעמחיר צרכ
 גודל �"מתאור פריטמ�'

319 599₪ 90/200₪�ט יחיד 3 חלקי� 25

419 799₪ 160/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 26

449 849₪ 180/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 27

479 899₪ 200/200₪�ט 4 חלקי� 28

509 969₪ 160/200₪�ט 5 חלקי� כפול29

מחיר מבצעמחיר צרכ
 גודל �"מתאור פריטמ�'

269 499₪ 90/200₪�ט יחיד 3 חלקי� 30

279 519₪ 120/200₪�ט למיטה וחצי 3 חלקי� 31

379 699₪ 160/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 32

399 729₪ 180/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 33

419 779₪ 200/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 34

479 899₪ 160/200₪�ט 5 חלקי� 35

■ פתוח א'-ה' 9:00-18:00 יו� ו' 9:00-13:00 מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 073-7099999 04




דג� יוליה 100% כותנה �רוקה �אט
דג� פביא� 100% כותנה �רוקה �אט

מחיר מבצעמחיר צרכ
 גודל �די
תאור פריטמ�'

269 499₪ 90/200₪�ט יחיד 3 חלקי� 36

279 519₪ 120/200₪�ט למיטה וחצי 3 חלקי� 37

379 699₪ 160/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 38

399 729₪ 180/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 39

419 779₪ 200/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 40

479 899₪ 160/200₪�ט 5 חלקי� כפול41

מחיר מבצעמחיר צרכ
 גודל �די
תאור פריטמ�'

269 499₪ 90/200₪�ט יחיד 3 חלקי� 42

279 519₪ 120/200₪�ט למיטה וחצי 3 חלקי� 43

379 699₪ 160/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 44

399 729₪ 180/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 45

419 779₪ 200/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 46

479 899₪ 160/200₪�ט 5 חלקי� כפול47

■ פתוח א'-ה' 9:00-18:00 יו� ו' 9:00-13:00 05מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 073-7099999



מחיר מבצעמחיר צרכ
 גודל �"מתאור פריטמ�'

399 799₪   90/200₪�ט יחיד 3 חלקי� 54

539 1,149₪ 160/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 55

599 1,199₪ 180/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 56

629 1,299₪ 200/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 57

659 1,349₪ 2₪*90/200�ט 5 חלקי� למיטה מתכווננת 58

719 1,399₪ 160/200₪�ט 5 חלקי� למיטה כפולה 59

מחיר מבצעמחיר צרכ
 גודל �"מתאור פריטמ�'

399 799₪   90/200₪�ט יחיד 3 חלקי� 48

559 1,149₪ 160/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 49

599 1,199₪ 180/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 50

629 1,299₪ 200/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 51

659 1,349₪ 2₪*90/200�ט 5 חלקי� זוגי למיטה התכווננת 52

719 1,399₪ 160/200₪�ט 5 חלקי� למיטה כפולה 53

דג� RS אלכ�נדרה 100% כותנה �רוקה �אט
, 300 מ�גרת עלי� רקומה דג� RS שיראז 100% כותנה �רוקה �אט
, 300 ז'קארד

■ פתוח א'-ה' 9:00-18:00 יו� ו' 9:00-13:00 מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 073-7099999 06




מצעי� בודדי� RS כותנה מצרית 100% כותנה �רוקה �אט דג� RS איבו� 100% טנ�ל טבעי 300 - במגע משי טהור

מחיר מבצעמחיר צרכ
 גודל �"מתאור פריטמ�'

449 999₪   90/200₪�ט יחיד 3 חלקי� 60

599 1,299₪ 160/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 61

619 1,399₪ 180/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 62

659 1,499₪ 200/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 63

699 1,599₪ 2₪*90/200�ט 5 חלקי� זוגי למיטה התכווננת 64

מחיר מבצע מחיר צרכ
 גודל �"מתאור פריטמ�'

249₪ 90/200₪�די� בודד כותנה מצרית65  119

329₪ 160/200₪�די� בודד כותנה מצרית66  169

349₪ 180/200₪�די� בודד כותנה מצרית67  179

189  369₪ 200/200₪�די� בודד כותנה מצרית68

109₪ 50/70₪ציפית בודדת כותנה מצרית69  49


לב  1
בז'  2

אפור גרניט  4
אפור בהיר  3

■ פתוח א'-ה' 9:00-18:00 יו� ו' 9:00-13:00 07מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 073-7099999



דג� לורנצו 100% כותנה פרקל דג� שירה 100% כותנה פרקל

דג� ביאנקה 100% כותנה 87דג� הילי 100% כותנה

76

81 70

 88

 77

 82  71

89

78

83 72

90

79

84 73

91

92
80

85

86

74

75

מבצעי� מיוחדי�

�ט יחיד 3 חלקי� 90/200 �"מ
₪399 ₪139

�ט זוגי 4 חלקי� 160/200 �"מ
₪599 ₪189

�ט למיטה וחצי 3 חלקי� 
120/200 �"מ
₪519 ₪159

�ט זוגי 4 חלקי� 180/200 �"מ
₪649 ₪199

�ט זוגי 4 חלקי� 200/200 �"מ
₪679 ₪219

�ט זוגי 5 חלקי� 160/200 �"מ
₪699 ₪229

�ט יחיד 3 חלקי� 90/200 �"מ
₪399 ₪139

�ט זוגי 4 חלקי� 160/200 �"מ
₪599 ₪189

�ט למיטה וחצי 3 חלקי� 
120/200 �"מ
₪449 ₪159

�ט זוגי 4 חלקי� 180/200 �"מ
₪649 ₪199

 �ט זוגי 5 חלקי�
160/200 �"מ
₪699 ₪229

�ט יחיד 3 חלקי� 90/200 �"מ
₪399 ₪139

�ט זוגי 4 חלקי� 160/200 �"מ
₪559 ₪189

�ט למיטה וחצי 3 חלקי� 
120/200 �"מ
₪449 ₪159

�ט זוגי 4 חלקי� 180/200 �"מ
₪649 ₪199

�ט זוגי 4 חלקי� 200/200 �"מ
₪679 ₪219

�ט יחיד 3 חלקי� 90/200 �"מ
₪449 ₪139

�ט זוגי 4 חלקי� 160/200 �"מ
₪649 ₪189

�ט למיטה וחצי 3 חלקי� 
120/200 �"מ
₪499 ₪159

�ט זוגי 4 חלקי� 180/200 �"מ
₪699 ₪199

�ט זוגי 4 חלקי� 200/200 �"מ
₪729 ₪219

�ט זוגי �ט 5 חלקי� כפול 
₪749 ₪229

�ט זוגי �ט 5 חלקי� כפול 
₪699 ₪229

■ פתוח א'-ה' 9:00-18:00 יו� ו' 9:00-13:00 מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 073-7099999 08




דג� ג'ולי 100% כותנה �רוקה �אט
דג� תור 100% כותנה �רוקה �אט


דג� נינה 100% כותנה �רוקה �אט
דג� פלורלי 100% כותנה �רוקה �אט
98

109

93103

 99

 110

 94
 104

100

111

95

105

101

112

96

106

102

113

114

97

107

108

מבצעי� מיוחדי�

�ט יחיד 3 חלקי� 90/200 �"מ
₪499 ₪159

�ט יחיד 3 חלקי� 90/200 �"מ
₪499 ₪159

�ט זוגי 4 חלקי� 160/200 �"מ
₪699 ₪259

�ט זוגי 4 חלקי� 160/200 �"מ
₪699 ₪259

�ט למיטה וחצי 3 חלקי� 
120/200 �"מ
₪519 ₪189

�ט למיטה וחצי 3 חלקי� 
120/200 �"מ
₪519 ₪189

�ט זוגי 4 חלקי� 180/200 �"מ
₪729 ₪289

�ט זוגי 4 חלקי� 180/200 �"מ
₪729 ₪289

�ט זוגי 4 חלקי� 200/200 �"מ
₪779 ₪299 �ט זוגי 5 חלקי� 160/200 �"מ

�ט זוגי 5 חלקי� 160/200 �"מ₪309 ₪899
₪899 ₪309

�ט יחיד 3 חלקי� 90/200 �"מ
₪499 ₪159

�ט זוגי 4 חלקי� 160/200 �"מ
₪699 ₪259

�ט למיטה וחצי 3 חלקי� 
120/200 �"מ
₪519 ₪189

�ט זוגי 4 חלקי� 180/200 �"מ
₪729 ₪289

 �ט זוגי 5 חלקי�
160/200 �"מ
₪899 ₪309

�ט יחיד 3 חלקי� 90/200 �"מ
₪499 ₪159

�ט זוגי 4 חלקי� 160/200 �"מ
₪699 ₪259

�ט למיטה וחצי 3 חלקי� 
120/200 �"מ
₪519 ₪189

�ט זוגי 4 חלקי� 180/200 �"מ
₪729 ₪289

�ט זוגי 4 חלקי� 200/200 �"מ
₪779 ₪299

�ט זוגי 5 חלקי� כפול 
₪899 ₪309

■ פתוח א'-ה' 9:00-18:00 יו� ו' 9:00-13:00 09מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 073-7099999



מחיר מבצעמחיר צרכ
 גודל �"מתאור פריטמ�'
פי�יערה כדורמטמו
�פארקלמיפיעוגי
179 399₪ 90/200₪�ט יחיד 3 חלקי� 115117119121123125128
189 449₪ 120/200₪�ט למיטה וחצי 3 חלקי� -116118120122124126
 99 199₪ 63/140₪�ט מצעי תינוק127129-----

₪159 ₪79

דג� עוגי 100% כותנה

דג� יערה תינוק 100% כותנהדג� יערה 100% כותנה

דג� מיפי 100% כותנה

דג� כדור 100% כותנה

דג� �פארקל 100% כותנה

דג� פי� 100% כותנה

דג� מטמו� 100% כותנה

מגבות תינוק 
 רכה ומפנקת 100% כותנה 

גודל: 90/120 �"מ

יערה 130
פי� 131
דב 132

■ פתוח א'-ה' 9:00-18:00 יו� ו' 9:00-13:00 מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 073-7099999 10



ג'לרוזנהרוז�נובל וי�קולטק� גולד

מחיר מבצע מחיר צרכ
 גודל �"מתאור פריטמ�'
99  169₪ 90₪מג� מזר� 140
119 189₪ 120₪מג� מזר�141
139 209₪ 140₪מג� מזר�142
149 229₪ 160₪מג� מזר�143
169 249₪ 180₪מג� מזר�144
179 269₪ 200₪מג� מזר�145

גודל תאור פריטמ�'
�"מ

 מחיר 
 
צרכ

מחיר מבצע

פו
 שכבות-נובל: כרית פו� שכבות אמיתית ברכות מפנקת, מעטפת 3 שכבות 133
של בד כותנה �רוקה מילוי 50% נוצות זעירות 50% פלומת ברווז.  

50x70₪ 229₪  99

גולד: כרית טבעית - �וג המילוי: פו� ברווזי� אירופאי לב�, 60% פלומה, 40% נוצות 134
קטנות  550 ג"ר מעטפת - 100% כותנה �רוקה קמבריק.   

50x70₪ 749₪ 389

מיקרודאו�-רוז�: כרית מיקרודאו� מעטפת 100% כותנה מילוי 100% מיקורדאו� �יב 135
�נטטי מצופה ב�יליקו� מיוחד מעניק תחושה של פלומה אמיתית כרית לתמיכה גבוה.  

50x70₪ 199₪  89

רוזנה: כרית מיקרודאו� מעטפת 100% כותנה מילוי 100% מיקורדאו� �יב �נטטי מצופה 136
ב�יליקו� מיוחד מעניק תחושה של פלומה אמיתית מכרית לתמיכה גבוה בינונית.   

50x70₪ 199₪  89

לטק�: כרית לטק� 100% רכיבי לטק� טבעיי�, מעטפת בד להגנת הכרית, דוחה קרדית 137
האבק והיפו אלרגני עוזר בהפחתת נחירות וא�טמה נית� לכיבו�. 

40x60₪ 369₪ 159

ג'ל: חומר מילוי ו�קו אל�טי בעל יכולת זיכרו� אליו הוחדר ג� ג'ל מקרר.  הכרית נקייה 138
מקרדית האבק, מטפילי� וחומרי� אלרגניי� אחרי�, מתאימה לחולי א�טמה ול�ובלי� 

מאלרגיות. כי�וי �ריג במבוק יוקרתי הנית� לה�רה ולכבי�ה.  

40x60₪ 269₪ 109

וי�קו: כרית וי�קו - אל�טית עשויה מ�פוג וי�קו (ממורי) דחו� ואיכותי. כרית זו, 139
מבטיחה רוגע מלא ושינה עמוקה. על מנת לאפשר נוחות מוגברת, ו�יוע במניעת 

הזעה במהל� השינה, הכרית מנוקבת בתעלות מעבר אוויר ובכ� מאפשרת שינה נוחה 
בטמפרטורה קבועה. כי�וי הכרית עשוי מבד �ריג מבמבוק עמיד ואיכותי, הנית� לכב�.

40x60₪ 399₪ 199

ריפודית
שכבת מג
 רכה ונעימה מ�ייעת 

להגנה מפני קרדית האבק 
;
 ושומרת על נקיו
 המזר

50% כותנה, 50% פוליא�טר; 
נית� לכב� במכונה

מחיר מבצע מחיר צרכ
 גודל �"ממ�' 
146150/200₪ 299₪ 139
147200/220₪ 399₪ 189

שמיכות לי-או�  
שמיכת קי� 100% כותנה מילוי 
פוליא�טר, שמיכה דו-צצדית - 

דפו� פ�י� עדי� בצד 
אפור פודרה2   3 כחול  1

מחיר מבצעמחיר צרכ
 גודל �"מתאור פריטמ�'

219 599₪ 90/200₪�ט יחיד 3 חלקי� 148

299 799₪ 160/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 149

319 849₪ 180/200₪�ט זוגי 4 חלקי� 150

369 969₪ 2₪*90/200�ט 5 חלקי� למיטה מתכווננת 151

דג� יוליו� 100% כותנה �רוקה �אט
 220, רקמת עלי�

מבצע 
מיוחד

■ פתוח א'-ה' 9:00-18:00 יו� ו' 9:00-13:00 11מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 073-7099999



הרכבי 
ה�טי�:

 �ט מצעי� למיטה זוגית 
(4 חלקי�) כולל:

1 �די� ע� גומי למיטה זוגית
1 ציפה לשמיכה זוגית 200/220 �"מ

2 ציפיות לכריות 50/70 �"מ

�ט תינוק:
 גודל �די�:

  63/140 �"מ
ציפה: 150/100 �"מ

 �ט מצעי� זוגי כפול ע� 2 ציפות 
נפרדות (5 חלקי�) כולל:

 1 �די� ע� גומי למיטה זוגית 160/200 �"מ
2 ציפות לשמיכות יחיד 150/200 �"מ

2 ציפיות לכריות 50/70 �"מ

 �ט מצעי� זוגי למיטה מתכווננת
(5 חלקי�) כולל:

 2 �דיני� ע� גומי למיטת יחיד 90/200 �"מ
1 ציפה לשמיכה זוגית 200/220 �"מ

2 ציפיות לכריות 50/70 �"מ

�ט מצעי� יחיד (3 חלקי�) כולל: 
1 �די� ע� גומי 90/200 �"מ 

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

�ט מצעי� למיטה וחצי (3 חלקי�) כולל: 
1 �די� ע� גומי למיטה וחצי 120/200 �"מ 

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

זמן אספקה: עד 16 ימי עבודה >
 המבצע בתוקף עד ה- 10/10/21  >

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

 מגבות לוגו
100% כותנה | 530 גר' למ"ר

מחיר מבצעמחיר צרכ
 גודל �די
מ�'

16450/90₪  69₪ 29

16570/140₪ 129₪ 59

166100/150₪ 179₪ 79


לב  1
שחור  2
שמנת אפור3   8
מוקה ליל�4   9
ורוד  5

תכלת  6

ג'ינ�  10

מחיר מבצע מחיר צרכ
 גודל �די
מ�'

16150/100₪  89₪ 45

16275/150₪ 169₪ 85

163100/160₪ 229₪ 109

 
מגבות RS מבית רויאל �אט
650 גר' למ"ר | 100% כותנה


לב  1
שמנת  2
מוקה  3

זהב  5

כחול  4

אפור גרניט  6
�גול בהיר  7

167 | ₪69 למארז
        ₪29.90 ליחידה

מגבות מטבח �פיר 
100% כותנה | גודל �"מ: 40/70

מארז 4 מגבות בשילוב צבעי� של: 
מוקה, אפור בהיר, אפור גרניט, �גול

ירוק מרווה  7

מצעי� בודדי� ג'ר�י 100% כותנה

מחיר מבצעמחיר צרכ
 גודל �די
תאור פריטמ�'
79  169₪ 90/200₪�די� ג'ר�י בודד 152
89  179₪ 120/200₪�די� ג'ר�י בודד 153
95  189₪ 140/200₪�די� ג'ר�י בודד 154
99  199₪ 160/200₪�די� ג'ר�י בודד 155
109 209₪ 180/200₪�די� ג'ר�י בודד 156
119 239₪ 200/200₪�די� ג'ר�י בודד 157
29  64₪  50/70₪ציפית בודדת 158


לב שמנת1   3 שחור  2
אפור בהיר אפור כהה9   10

ג'ינ�  4
כחול מלנז'  11

נייבי �גול5   6
ירוק מרווה אפור מלנז'7   8

ג'ר�י

שטיח לוגו
100% כותנה | שטיח אמבט

1100 גר' למ"ר | גודל: 50x70 �"מ

שטיח שניל
100% כותנה | שטיח אמבט

 גודל: 50x70 �"מ

160 | ₪49 ₪99 ליחידה159 | ₪39 ₪90 ליחידה


לב אפור1   4
אפור  2 מוקה חול5   4 ורוד  6

ג'ינ� כחול2   1 תכלת  3
מרווה  7

ירוק מרווה  3

■ פתוח א'-ה' 9:00-18:00 יו� ו' 9:00-13:00 מרכז הזמנות ושירות לקוחות: 073-7099999 12

 שרות לקוחות
073-7099999
פתוח א'-ה' 18:00-9:00 
13:00-9:00 ו'  יו� 
www.kitan.co. i l




