
מוצרי טקסטיל 
למעונות בסיטונאות
מקסימום איכות במחירים 

ללא תחרות!!
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שלום וברכה!
כמידי שנה אנו מציגים את  מוצרי הטקסטיל 

שאנו משווקים למעונות במחירים ללא מתחרים 

ובאיכות הטובה ביותר!

הצטרפו גם אתם לארגונים שנהנים משירות עם 

אחריות במחירים אטרקטיביים!

לפרטים:

משה: 052-7153035

9090851@okmail.co.il
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 03-5703262 טל:  ורשא(  גן  )מאחורי  ב"ב   98 עקיבא  ר'  רח' 
שעות פתיחה: בוקר 11:00-14:00 אחה"צ 17:00-21:30. 

יום ג' אחה"צ סגור יום ו': 10:30-12:30
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סדינים ומצעים
סדינים ומצעי טריקו

סדין טריקו למיטה, חלק/מודפס - מק"ט 102

סדין טריקו ללול, חלק/מודפס - מק"ט 103

סדין טריקו לעריסה, חלק/מודפס - מק"ט 104

סדין טריקו לעגלה, חלק/מודפס - מק"ט 105

סדין טריקו למיטת מעבר, חלק/מודפס - מק"ט 106

שעוונית למיטת תינוק - מק"ט 127

סט טריקו, סדין וציפה למיטת תינוק, חלק/מודפס, באריזת מתנה - מק"ט 162

סט טריקו, סדין וציפה למיטת תינוק, חלק/מודפס, באריזת ניילון - מק"ט 118

ציפה טריקו לשמיכה, חלק/מודפס - מק"ט 121

סדיניות קשירה טריקו לבן, 3 יח' - מק"ט 101

סדין טריקו לנוער )רוחב 80 ס"מ( - מק"ט 139

סדין וציפה
באריזת מתנה

מק"ט 162

סדין וציפה
באריזת ניילון

מק"ט 118

4

 03-5703262 טל:  ורשא(  גן  )מאחורי  ב"ב   98 עקיבא  ר'  רח' 
שעות פתיחה: בוקר 11:00-14:00 אחה"צ 17:00-21:30. 

יום ג' אחה"צ סגור יום ו': 10:30-12:30

סדין למיטה, חלק/מודפס

סדין ללול, חלק/מודפס

סדין לעריסה, חלק/מודפס

סט סדין וציפה למיטת תינוק, חלק/מודפס

ציפה לשמיכה, חלק/מודפס

סדין עם גומיות למיטה נערמת.

סדינים וציפות בהזמנה לפי מידה

יתכנו שינויים בגוונים לפי הקיימים במלאי
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ירוק תפוח

צהוב בננה

שמנת

אפור

פוקסייה

תכלת

לבן

סגול לילה

ורוד בייבי

טורקיז

5

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

ירוק תפוח

צהוב בננה

שמנת
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פוקסייה
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לבן

סגול לילה

ורוד בייבי

טורקיז
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 03-5703262 טל:  ורשא(  גן  )מאחורי  ב"ב   98 עקיבא  ר'  רח' 
שעות פתיחה: בוקר 11:00-14:00 אחה"צ 17:00-21:30. 

יום ג' אחה"צ סגור יום ו': 10:30-12:30

דוגמאות למצעי טריקו

יתכנו שינויים בגוונים לפי הקיימים במלאי
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סט מגן תחרה
)שמיכה + מגן ראש + סדין(

לבן עם סרט
הפס קיים בצבעים:

תכלת, ורוד ולבן
מק"ט 158
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 03-5703262 טל:  ורשא(  גן  )מאחורי  ב"ב   98 עקיבא  ר'  רח' 
שעות פתיחה: בוקר 11:00-14:00 אחה"צ 17:00-21:30. 

יום ג' אחה"צ סגור יום ו': 10:30-12:30

דוגמאות למצעי בד 100% כותנה

יתכנו שינויים בגוונים לפי הקיימים במלאי

ורוד פוקסיה

סגול לילך

תכלתורוד בייבי

כתוםטורקיז

סגולירוק צהוב

סט מגן תחרה
)שמיכה + מגן ראש + סדין(

לבן עם סרט
הפס קיים בצבעים:

תכלת, ורוד ולבן
מק"ט 158
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סינרים

סינר פלסטיק 
עם שרוול וכיס בתלייה
קיים במבחר דוגמאות

מק"ט 229

סינרי מגבת 
עם שרוולים
ONE SIZE

קיים בצבעים: ורוד, סגול, ירוק ותכלת
מק"ט 141 14

סינרי כותנה 
עם שרוולים 

+ ביטנת ניילון מאחורה
מידות 14-2 )7 מידות(

מק"ט 142

סינרים

 03-5703262 טל:  ורשא(  גן  )מאחורי  ב"ב   98 עקיבא  ר'  רח' 
שעות פתיחה: בוקר 11:00-14:00 אחה"צ 17:00-21:30. 

יום ג' אחה"צ סגור יום ו': 10:30-12:30

יתכנו שינויים בגוונים לפי הקיימים במלאי

סינר פלסטיק 
עם כיס נפתח

מק"ט 189

סינר פלסטיק 
עם כיס בתלייה

קיים במבחר דוגמאות
187

סינר מגבת גדול 
50X30 ס"מ 

קיים ב-6 צבעים:
תכלת, ורוד, ירוק, שמנת, סגול וטורקיז

מק"ט 170

15

סינר הנקה בדוגמאות
גדול במיוחד, עם קשת

95X70 ס"מ 
מק"ט 218
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סינרים

2 31

 03-5703262 טל:  ורשא(  גן  )מאחורי  ב"ב   98 עקיבא  ר'  רח' 
שעות פתיחה: בוקר 11:00-14:00 אחה"צ 17:00-21:30. 

יום ג' אחה"צ סגור יום ו': 10:30-12:30

סינרי מגבת ארוכים איכותיים ועבים במיוחד, 
הנסגרים מאחור עם 2 טיקטקים.

עמידות גבוהה בכביסות רבות.

יתכנו שינויים בגוונים לפי הקיימים במלאי

עריסת פלסטיק דגם "עדן"
עריסת פלסטיק איכותי מאוד היחידי שגבוה במיוחד.

גלגלים עם מעצורים קיפול נוח וקומפקטי
ונוח לשימוש בית וחוצה לו וקל מאוד לניקוי.

)ניתן להזמין פינות לבנות(

מידה חיצוני: 57-95 ס"מ.
מידה פנימי:  52-90 ס"מ.
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לול עץ דגם "חן"
לול עץ איכותי עשוי מעץ מלא מבית "סופר בייבי"

קומפקטי- מתאים במיוחד לפעוטונים/גנים/בתי מלון
 גלגלים עם מעצור להעברה נוחה ממקום למקום

 קיפול נוח וצר לאחסנה נוחה.

מידה חיצוני: 95-62 ס"מ.
מידה פנימי:  90-57 ס"מ.

לול עץ

 03-5703262 טל:  ורשא(  גן  )מאחורי  ב"ב   98 עקיבא  ר'  רח' 
שעות פתיחה: בוקר 11:00-14:00 אחה"צ 17:00-21:30. 

יום ג' אחה"צ סגור יום ו': 10:30-12:30
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לול עץ 
לול עץ איכותי עשוי מעץ מלא מבית "סופר בייבי"

קומפקטי- מתאים במיוחד לפעוטונים/גנים/בתי מלון
 גלגלים עם מעצור להעברה נוחה ממקום למקום

 קיפול נוח וצר לאחסנה נוחה.

מידה חיצוני: 95-62 ס"מ.
מידה פנימי:  90-57 ס"מ.

לול עץ

 03-5703262 טל:  ורשא(  גן  )מאחורי  ב"ב   98 עקיבא  ר'  רח' 
שעות פתיחה: בוקר 11:00-14:00 אחה"צ 17:00-21:30. 

יום ג' אחה"צ סגור יום ו': 10:30-12:30

<<3 מצבי גובה>>
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עריסת פלסטיק דגם "עדן"
עריסת פלסטיק איכותי מאוד היחידי שגבוה במיוחד.

גלגלים עם מעצורים קיפול נוח וקומפקטי
ונוח לשימוש בית וחוצה לו וקל מאוד לניקוי.

)ניתן להזמין פינות לבנות(

מידה חיצוני: 57-95 ס"מ.
מידה פנימי:  52-90 ס"מ.

עריסת פלסטיק

 03-5703262 טל:  ורשא(  גן  )מאחורי  ב"ב   98 עקיבא  ר'  רח' 
שעות פתיחה: בוקר 11:00-14:00 אחה"צ 17:00-21:30. 

יום ג' אחה"צ סגור יום ו': 10:30-12:30
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מיטה תינוק )מטר( דגם "דניאל"
מיטה לתינוק )מטר( מעץ מבית "סופר בייבי"

מתאים לשימוש מגיל לידה ועד שלוש שנים לערך
4 מצבי גובה למשטח השכיבה גלגל בכל רגע לנוחות 

העברה.
קומפקטי- מתאים במיוחד לפעוטונים/גנים/לבית סבתא.

מגוון צבעים למיטה: לבן / שמנת / טבעי / חום ענתיק.
מידה חיצוני: 106-68 ס"מ.
מידה פנים:   101-63 ס"מ.

 

מיטת תינוק

 03-5703262 טל:  ורשא(  גן  )מאחורי  ב"ב   98 עקיבא  ר'  רח' 
שעות פתיחה: בוקר 11:00-14:00 אחה"צ 17:00-21:30. 

יום ג' אחה"צ סגור יום ו': 10:30-12:30

יתכנו שינויים בגוונים לפי הקיימים במלאי
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מזרן לול
מזרן מצוין המותאם במיוחד ללול תינוקות.

ליבת המזרן עשויה מפוליאוריטן ירוק בצפיפות גבוהה
וציפוי PVC חיצוני האוטם את המזרון מפני נוזלים.

מידת המזרן: כל סוגי הלולים.

מזרן לעריסה
מזרן איכותי המותאם לעריסה ומבטיח לתינוק שינה טובה וחסרת 

קשיים. ליבת המזרן מורכבת מפוליאוריטן ירוק בצפיפות גבוהה 
וציפוי PVC חיצוני האוטם את המזרון מפני נוזלים.

מידת המזרן: כל סוגי העריסות.

P.U מזרון נעמת
מזרון ילדים לגיל הרך, מתאים למעונות,

גני ילדים, משפחתונים ופעוטונים.
מידה: 8-60-120 ס"מ.

יתכנו שינויים בגוונים לפי הקיימים במלאי

מזרונים

 03-5703262 טל:  ורשא(  גן  )מאחורי  ב"ב   98 עקיבא  ר'  רח' 
שעות פתיחה: בוקר 11:00-14:00 אחה"צ 17:00-21:30. 

יום ג' אחה"צ סגור יום ו': 10:30-12:30
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יתכנו שינויים בגוונים לפי הקיימים במלאי

מיטה נערמת

 03-5703262 טל:  ורשא(  גן  )מאחורי  ב"ב   98 עקיבא  ר'  רח' 
שעות פתיחה: בוקר 11:00-14:00 אחה"צ 17:00-21:30. 

יום ג' אחה"צ סגור יום ו': 10:30-12:30

מיטה נערמת
מיטה  הנערמת לגובה אחת על גבי השניה 

קלה במיוחד לנשיאה.

ניתן להשיג סדין מותאם למיטה.

מידות: 60X130X15 ס"מ

עגלת משא למיטה נערמת
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יתכנו שינויים בגוונים לפי הקיימים במלאי

וילונות

 03-5703262 טל:  ורשא(  גן  )מאחורי  ב"ב   98 עקיבא  ר'  רח' 
שעות פתיחה: בוקר 11:00-14:00 אחה"צ 17:00-21:30. 

יום ג' אחה"צ סגור יום ו': 10:30-12:30

וילונות בד/גלילה על פי דרישות התמ"ת
כותרות לוילונות

הוילונות מגיעים בהזמנה אישית לפי מידות החלון 
וכוללים התקנה.

מיוחד!
אפשרות להדפסת סמל המעון על וילונות 

הגלילה והכותרות
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