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הכל בשביל הבית.

שניב תעשיות נייר בע“מ, הינה חברה תעשייתית 
העוסקת בייצור ושיווק של נייר ביתי גולמי. החברה 

הוקמה בראשית שנות ה-90 בעיר אופקים. 
וזאת מתוך חזון מייסדי ומקימי החברה אשר 

דגל בהפרחת הנגב. החל מרגע הקמתה, החלה 
החברה לייצר ולשווק נייר גולמי וכיום, החברה 
נחשבת ליצרנית הנייר הביתי השנייה בגודלה 

בישראל, עם יכולת ייצור שנתית של כ-31,000 
טון נייר, המהווים כ–30% מתצרוכת הנייר הביתי 

הגולמי בארץ. מפעלי הייצור החדשניים של 
החברה מתפרסים על פני 25,000 מ“ר באזור 

התעשייה של העיר אופקים. מאז הקמתו, המפעל 
שומר שבת ואינו פועל בשבתות וחגי ישראל.

חדירה והתרחבות לתחום מוצרים חדש
במרוצת השנים וכחלק מחזונה ומהאסטרטגיה 

העסקית, המשיכה החברה לצמוח ולהתפתח 
ובשנת 2006 החלה לייצר בנוסף לנייר הגולמי 

גם מוצרי נייר מוגמרים לטובת צרכני הקצה, 
במהלך השנים האחרונות שניב השקיעה מיליוני 
ש“ח ברכישת מכונות וקווי ייצור חדישים וזאתעל 
מנת להציב סטנדרטים גבוהים ביותר של איכות 

מוצרים. כל זאת מתוך ראייה כי לחברה יש את 
הידע, היכולת והתשוקה לייצר ולשווק סל כולל 
של מוצרים איכותיים, המתבסס על התחשבות 

מלאה והכרה ברצונות וצרכי לקוחותיה, הקפדה 
על איכות מוצרים גבוהה ושימת דגש על מימוש 

הבטחתה לצרכנים - לשפר ולתרום לאיכות חייהם 
באמצעות מוצרים משובחים. בשלהי שנת 2009 
החלה החברה לפעול בתחום נוסף של מוצרים 

מוגמרים המיועדים לצרכן המוסדי.

איכות המוצרים
מוצרי הטואלט של שניב מאושרים לפי תקן 

ישראלי 747 לייצור טואלט ועומדים בכל הדרישות 
לתקינות ואיכות המוצר.

בחברת שניב קיימת מערכת לניהול איכות עפ"י 
תקן ISO 9001:2015 שמטרתה לנהל, לשפר 

ולייעל תהליכים בחברה באופן מתמיד על מנת 
לייצר את המוצרים הטובים ביותר ללקוח.

מותגי שניב
טאצ מגוון מוצרי נייר איכותיים טואלט מגבות 

מפיות וממחטות כמו כן מגוון מוצרים משלימים 
למטבח לאירוח ולנקיון הבית לאבלי מגוון מוצרי 
נייר פרימיום טואלט ומגבות עדן מגוון ממחטות 
איכותיות נגב מגוון מוצרי נייר מוסדיים איכותיים 

ערבה מגוון מוצרי נייר מוסדיים פרימיום 

כיום
שניב אוחזת בנתח שוק של מעל 27% בתחום 
מוצרי הנייר המוגמרים והינה יצרנית המותגים 

הפרטיים - Private Label המובילה בארץ. 
בשנים הקרובות, החברה מתעתדת להמשיך 

בקצב התפתחותה ולהרחיב את פעילותה בתחום 
מוצרי הטיפוח לבית, תוך התבססות על מותגיה 
המצליחים, הון אנושי איכותי, קידמה טכנולוגית 

והרצון לתרום ולשנות. 
אנו גאים להציג בפניך את קטלוג החברה

אשר יהווה כלי תקשורת ושירות נוסף
בינינו בהערכה,

משפחת שניב.

ראשית הדרך
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הכל בשביל הבית.

אנחנו
אנחנו שותפים לדרך ולמטרות, פועלים מתוך 

תחושת משפחתיות, שייכות, ערבות הדדית 
ואמונה ביכולות האישיות והקולקטיביות שלנו 

ליצור ולהצליח. 

חברה עיסקית
אנחנו משקיעים זמן והון, תוך קיום פעילות 

עסקית תחרותית שתניב רווח ורווחה 
מתפתחים לחברה, לעובדיה, ללקוחותיה 

ולספקיה. 

ישראלית
אנחנו חושבים ומדברים כחול-לבן, מייצרים 

כחול-לבן, פועלים מתוך חום, אכפתיות ורצון 
לתרום לשגשוג הנגב והעיר אופקים - מרכז 

פעילותינו בישראל.

מובילה בתחומה
 אנחנו חברה ותיקה ומובילה בייצור נייר ומוצריו, 

 פועלים להמשיך ולפתח את מפעלי הייצור 
 תוך העצמת מעמדנו והבאת מוצרינו לכל 

בית בישראל.

איכותית וצומחת
אנחנו פועלים לצמוח ולהתפתח לתחומים 

חדשים ומגוונים בקבוצת מוצרי הצריכה 
בשילוב כלל עובדי החברה, טכנולוגיה 

 מתקדמת וחדשנות עסקית.
 אנחנו יוצרים איכות באמצעות אנשים 

איכותיים ומוצרים איכותיים.

באמונה והגינות
אנחנו נאמנים לערכי היסוד החברתיים 

והכלכליים  מאמינים בצדקת דרכנו, פועלים 
 בהגינות עסקית, בהדדיות ובתום לב. 

אנחנו חברה שומרת שבת ואיננו פועלים 
 בשבת וחגי ישראל.

אנחנו מאמינים במתן הזדמנות שווה לכל עובד 
ומכירים בכך שהתפתחות מקצועית ואישית 

היא מנוע הצמיחה של החברה.

חזון שניב
 אנחנו חברה עיסקית ישראלית, מובילה 

בתחומה, איכותית וצומחת באמונה והגינות. 
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5הכל בשביל הבית.

Lovely  40
 - נייר טואלט דו שכבתי

רך במיוחד
- מס‘ גלילים ביחידה: 40

- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 716.80
- מס‘ יח‘ במשטח: 72

- ברקוד: 7290103700997

Lovely 32 
 - נייר טואלט דו שכבתי 

רך במיוחד
- מס‘ גלילים ביחידה: 32   

- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 573.44
- מס‘ יח‘ במשטח: 90

- ברקוד: 7290103722005

Lovely 30 
 - נייר טואלט דו שכבתי

רך במיוחד
- מס‘ גלילים ביחידה: 30   

- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 537.6
- מס‘ יח‘ במשטח: 88

- ברקוד: 7290103702564

Lovely 24 
 - נייר טואלט דו שכבתי

רך במיוחד
- מס‘ גלילים ביחידה: 24 

- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 430
- מס‘ יח‘ במשטח: 108

- ברקוד: 7290103700829   

 Lovely 32 חמאה
 - נייר טואלט דו שכבתי

רך במיוחד, בצבע חמאה
- מס‘ גלילים ביחידה: 32 

- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 588
- מס‘ יח‘ במשטח: 90

- ברקוד:7290103743000

 Lovely 32 אפרסק
 - נייר טואלט דו שכבתי

רך במיוחד, בצבע אפרסק
- מס‘ גלילים ביחידה: 32 

- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 588
- מס‘ יח‘ במשטח: 90

- ברקוד: 7290103739003



6הכל בשביל הבית.

 Lovely קומפקט חמאה
- נייר טואלט דו שכבתי רך 

במיוחד, בצבע חמאה
- מס‘ גלילים ביחידה: 12 

- מידות הדף: 9.8*11.5 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 507

- אורך כולל במטרים: 700
- מס‘ יח‘ במשטח: 180

- ברקוד: 7290008792134

 Lovely קומפקט
- נייר טואלט דו שכבתי רך 

במיוחד
- מס‘ גלילים ביחידה: 12 

- מידות הדף: 9.8*11.5 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 507

- אורך כולל במטרים: 700
- מס‘ יח‘ במשטח: 180

- ברקוד: 7290008792134

 Lovely קומפקט אפרסק
- נייר טואלט דו שכבתי רך 

במיוחד, בצבע אפרסק
- מס‘ גלילים ביחידה: 12 

- מידות הדף: 9.8*11.5 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 507

- אורך כולל במטרים: 700
- מס‘ יח‘ במשטח: 180

- ברקוד: 7290008792134

טואלט טאצ‘ פרש 48
- נייר טואלט דו שכבתי, רך במיוחד 

מיוצר מ-100% תאית
- מס‘ גלילים ביחידה: 48

- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 860.16
- מס‘ יח‘ במשטח: 54

- ברקוד: 7290103702823

  Lovely טואלט 16 
גלילים כפולים 

 - נייר טואלט דו שכבתי 
רך במיוחד, 

- מס‘ גלילים ביחידה: 16 
- מידות הדף: 9.7*11.2 ס“מ

- מס‘ דפים בגליל: 320
- מס‘ יח‘ במשטח: 180

- ברקוד: 7290103702854

טואלט טאצ‘ פרש 32
- נייר טואלט דו שכבתי, רך 

במיוחד מיוצר מ-100% תאית
- מס‘ גלילים ביחידה: 32

- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 573.44
- מס‘ יח‘ במשטח: 90

- ברקוד: 7290103702922



7הכל בשביל הבית. הכל בשביל הבית.

מגבות מטבח  Lovely שישייה
- מגבות מטבח סופגות עבות וחזקות 

במיוחד 100%תאית
- מס‘ גלילים ביחידה: 6 

- מידות הדף: 22.5*23 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 46

- אורך כולל במטרים: 63
- מס‘ יח‘ במשטח: 198

- ברקוד: 7290103702656

מגבות מטבח  Lovely שמינייה
- מגבות מטבח סופגות עבות וחזקות 

במיוחד 100% תאית
- מס‘ גלילים ביחידה: 8 

- מידות הדף: 22.5*23 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 46

- אורך כולל במטרים: 84
- מס‘ יח‘ במשטח: 162

- ברקוד: 7290103702663

מגבות לאבלי 12 גלילים
 - מגבות מטבח סופגות עבות וחזקות

במיוחד מיוצרות מ -100% תאית
- מס‘ גלילים ביחידה: 12

- מידות הדף: 23 * 22.5 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 46

- אורך כולל במטרים: 126.96
- מס‘ יח‘ במשטח: 88

- ברקוד: 7290008792172



8הכל בשביל הבית.

טואלט טאצ' 24 
- נייר טואלט דו שכבתי,
איכותי וידידותי לסביבה

- מס‘ גלילים ביחידה: 24
- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ

- מס‘ דפים בגליל: 160
- אורך כולל במטרים: 430

- מס‘ יח‘ במשטח: 108
- ברקוד: 7290103700959

טואלט טאצ‘ 32 מהדורת חג
 - נייר טואלט דו שכבתי,

איכותי וידידותי לסביבה
 - מס‘ גלילים ביחידה: 32

- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 573.44
- מס‘ יח‘ במשטח: 90

- ברקוד: 8792226

טואלט טאצ‘ 48 מהדורת חג
 - נייר טואלט דו שכבתי,

איכותי וידידותי לסביבה
- מס‘ גלילים ביחידה: 48

- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 860.16
- מס‘ יח‘ במשטח: 54

- ברקוד: 7290008792240

טואלט טאצ' 40 מהדורת חג
 - נייר טואלט דו שכבתי,

איכותי וידידותי לסביבה
- מס‘ גלילים ביחידה: 40 

- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 716.8
- מס‘ יח‘ במשטח: 72

- ברקוד: 7290008792233



9הכל בשביל הבית.

טואלט טאצ‘ 40
 - נייר טואלט דו שכבתי,

איכותי וידידותי לסביבה
- מס‘ גלילים ביחידה: 40 

- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 716.8
- מס‘ יח‘ במשטח: 72

- ברקוד: 7290008792233

טואלט טאצ‘ 48 
 - נייר טואלט דו שכבתי,

איכותי וידידותי לסביבה
- מס‘ גלילים ביחידה: 48

- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 860.16
- מס‘ יח‘ במשטח: 54

- ברקוד: 7290008792240

טואלט טאצ‘ 32
 - נייר טואלט דו שכבתי,

איכותי וידידותי לסביבה
 - מס‘ גלילים ביחידה: 32

- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 573.44
- מס‘ יח‘ במשטח: 90

- ברקוד: 8792226

טואלט טאצ' 30
- נייר טואלט דו שכבתי,

   איכותי וידידותי לסביבה
- מס‘ גלילים ביחידה: 30

- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 537.6
- מס‘ יח‘ במשטח: 88

- ברקוד 7290103702557

 טואלט טאצ‘ 24
גלילים כפולים

- נייר טואלט דו שכבתי כפול 
איכותי וידידותי לסביבה
- מס‘ גלילים ביחידה: 24

- מידות הדף: 9.7*11.2 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 320

- מס‘ יח‘ במשטח: 80
- ברקוד: 7290103700676



10הכל בשביל הבית.

מגבת מטבח טאצ‘ שישייה
 - מגבות מטבח סופגות,
עבות וחזקות במיוחד
- מס‘ גלילים ביחידה: 6

- מידות הדף: 23*22.5 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 46

- אורך כולל במטרים: 63
- מס‘ יח‘ במשטח: 198

- ברקוד: 7290103742003

מגבות טאצ 12
-מגבות מטבח סופגות,
  עבות וחזקות במיוחד

- מס‘ גלילים ביחידה: 12
- מידות הדף: 23*22.5 ס“מ

- מס‘ דפים בגליל: 46
- אורך כולל במטרים: 126

- מס‘ יח‘ במשטח: 88
- ברקוד: 7290103702830

מגבת מטבח טאצ‘ שמינייה
 - מגבות מטבח סופגות,
עבות וחזקות במיוחד

- מס‘ גלילים ביחידה: 8 
- מידות הדף: 23*22.5 ס“מ

- מס‘ דפים בגליל: 46
- אורך כולל במטרים: 84

- מס‘ יח‘ במשטח: 162 
- ברקוד: 7290103700102



11הכל בשביל הבית.

מפיון טאצ‘
- מפיות טישיו חד שכבתיות

- מס‘ דפים באריזה: 100
- מידות הדף: 18*18 ס“מ

- מס‘ יח‘ בקרטון: 40
- מס‘ קרטונים במשטח: 42

- ברקוד: 8792257

מפיות טאצ׳ 150 יחידות
 - מפיות חד שכבתיות איכותיות

עבות וסופגות במיוחד
- מס‘ דפים באריזה: 150

- מידות הדף: 33*30 ס“מ
- מס‘ יח‘ בקרטון: 18

- מס‘ קרטונים במשטח: 18
- ברקוד: 7290103702779

מפיות טאצ‘ 100
 - מפיות חד שכבתיות איכותיות 
ורכות במיוחד בצבעים:   

- מס‘ דפים באריזה: 100
- מידות הדף: 33*33 ס“מ

- מס‘ יח‘ בקרטון: 30
- מס‘ קרטונים במשטח: 24
- ברקוד: 7290008792264

מפיות טאצ‘ 160
 - מפיות חד שכבתיות איכותיות

ורכות במיוחד
- מס‘ דפים באריזה: 160

- מידות הדף: 33*30 ס“מ
- מס‘ יח‘ בקרטון: 18

- מס‘ קרטונים במשטח: 24
- ברקוד: 7290103700119



12הכל בשביל הבית.

טואלט חתוך טאצ׳ 800
- טואלט חתוך דו שכתי איכותי ורך 

במיוחד ניתן לשימוש בשבת
- מס‘ דפים במארז: 200*4

- מידות הדף: 18.8*12.3 ס“מ
- מס' מארזים בבלה: 10
- מס' בלות במשטח: 32

- ברקוד: 7290103702489

טואלט חתוך טאצ׳ 1200 
- טואלט חתוך דו שכתי איכותי ורך 

במיוחד ניתן לשימוש בשבתי
- מס‘ דפים במארז: 200*6 

- מידות הדף: 18.8*12.3 ס“מ
- מס' מארזים בבלה: 8

- מס' בלות במשטח: 42
- ברקוד: 7290103702410

ממחטות טאצ' 100 בקופסא
 - ממחטות טישו דו שכבתיות

רכות במיוחד

- מס‘ דפים במארז: 100
- מידות הדף: 18.8*19.1 ס“מ

- מס' חבילות בקרטון: 36
- מס' קרטונים במשטח: 42
- ברקוד: 7290103702526

ממחטות טאצ' חמישיה
- ממחטות טישו דו שכבתיות 

ורכות במיוחד
- מס‘ דפים במארז: 100*5

- מידות הדף: 18.8*19.5 ס“מ
- מס' מארזים בבלה: 10
- מס' בלות במשטח: 48

- ברקוד: 7290103746001



13הכל בשביל הבית.

טאצ׳ ממחטות כיס רגיל
- ממחטות אף באריזה אישית תלת 

שכבתי מיוצר מ-100% תאית  
- מידות הדף: 21*21 ס“מ
- מס‘ אריזות במארז: 10

- מס' מארזים בקרטון: 24
- מס' קרטונים במשטח: 48

- תלת שכבתי
- ברקוד: 7290103702212

טאצ׳ ממחטות כיס מנטול
- ממחטות אף באריזה אישית תלת 

שכבתי בתוספת ריח מנטול מרענן 
מיוצר מ-100% תאית    
- מידות הדף: 21*21 ס“מ
- מס‘ אריזות במארז: 10

- מס' מארזים בקרטון: 24
- מס' קרטונים במשטח: 48

- תלת שכבתי
- ברקוד: 7290103702311



14הכל בשביל הבית.

טאצ׳ מטליות מיקרופייבר 
לניקוי כללי מארז 7

 - להברקה ולניקוי רטוב ויבש, 
בעלות יכולת ספיגה מוגברת 

ונסחטות בקלות
- מידות מטלית: 30*30 ס“מ

- מטליות במארז: 7
- מס‘ מארזים בקרטון: 24

- מס‘ קרטונים במשטח: 45
- ברקוד: 7290103701130

טאצ' ספוג הפלא
- לניקוי יסודי עם מים בלבד
- מידות הספוג: 11*6.4 ס"ם

- מס' ספוגים במארז: 6
- מס' מארזים בשק: 24

- מס' שקים במשטח: 56
- ברקוד: 7290103700652

טאצ׳ מטליות מיקרופייבר 
לרצפה מבריקה מארז זוג
- להברקה ולניקוי רטוב ויבש,

 - בעלות יכולת ספיגה מוגברת
ונסחטות בקלות

- מידות מטלית: 75*50 ס“מ
- מטליות במארז: 2

- מארזים בקרטון: 24
- מס‘ קרטונים במשטח: 40
- ברקוד: 7290103701093

טאצ' ספוג הפלא בלוק
- לניקוי יסודי עם מים בלבד

- מידות הספוג: 27.5*6.6 ס"מ 
- מס' יחידות בשק: 24

- מס' שקים במשטח:48 
- ברקוד: 7290103701178



15הכל בשביל הבית.

 טאצ' כריות יפניות 
רב תכליתיות מארז 4

- רב תכליתיות מבריקות ללא  
   שריטות לניקיון יסודי וגם עדין

- מידות כרית: 12.5*9 ס“מ
- מס‘ כריות במארז: 4
- מס‘ יחידות בשק: 24

- מס‘ שקים במשטח: 80
- ברקוד: 7290103700393

טאצ׳ כריות יפניות מארז 6
- לניקוי כלים עם פס הקרצוף הסגול

- מידות כרית: 12.5*9 ס“מ
- מס‘ כריות במארז: 6
- מס‘ יחידות בשק: 24

- מס‘ שקים במשטח: 56
- ברקוד: 7290103700386

טאצ' כריות קרצוף ענקיות
-  מדהים בקירצוף יסודי

- מידות כרית: 9.2*72.5 ס“מ
- מס‘ כריות במארז: 3
- מס‘ יחידות בשק: 24

- מס‘ שקים במשטח: 48
- ברקוד: 7290103700379

טאצ׳ נייר אפייה בשקית
- חזק עמיד ואיכותי עמיד עד 220 מעלות

- נשלף אחד אחד
- מידות דף: 42*38 ס“מ
- מס‘ דפים בשקית: 50

- מס‘ יחידות בקרטון: 24
- מס‘ קרטונים במשטח: 80 יחידות

- ברקוד: 7290103701017



16הכל בשביל הבית.

טאצ' מטליות בגליל
- בעלות יכולת ספיגה מוגברת

לניקוי יסודי ויעיל, נתלשות בקלות  
- מידות מטלית: 32*27 ס“מ

- מס‘ מטליות בגליל: 33
- מס‘ גלילים בשק: 15

- מס‘ שקים במשטח: 28
- ברקוד: 7290103700034

 טאצ' מטליות רב שימושיות 
מארז תשיעייה 

 - בעלות יכולת ספיגה מוגברת 
לניקוי יסודי ויעיל

- מידות מטלית: 38*38 ס“מ
- מס‘ מטליות במארז: 9
- מס‘ מארזים בשק: 24

- מס‘ שקים במשטח: 60
- ברקוד: 7290103700041

טאצ' מטליות רצפה - זיג זג
מטליות רצפה עבות וחזקות במיוחד  -

- מידות מטלית: 80*50 ס“מ
- מס‘ מטליות במארז: 3
- מס‘ מארזים בשק: 24

- מס‘ שקים במשטח: 24
- ברקוד: 7290103700072



17הכל בשביל הבית.

טאצ׳ רדידי אלומיניום 200 פיט
16 מיקרון

- רדיד אלומיניום חזק, עבה ואיכותי
- מידות: 30 ס“מ*60.9 מטר

- מס‘ יחידות בקרטון: 12 זוגות
- מס‘ קרטונים במשטח: 96
- ברקוד: 7290103701147

טאצ׳ נילון נצמד 150 מטר 
 - איכותי ביותר לשימוש במיקרוגל

 ללא פי.וי.סי עם שיטת החיתוך
החדשה והנוחה 

- מידות: 30 ס“מ*150 מטר
- מס‘ יחידות בקרטון: 6

- מס‘ קרטונים במשטח: 96
- ברקוד: 7290103701161

 טאצ׳ רדידי אלומיניום ארוך
14 מיקרון

- רדיד אלומיניום חזק, עבה ואיכותי
- מידות: 45 ס“מ*7.5 מטר

- מס‘ יחידות בקרטון: 12 זוגות
- מס‘ קרטונים במשטח: 64
- ברקוד: 7290103700225

 טאצ׳ רדידי אלומיניום קצר
14 מיקרון

- רדיד אלומיניום חזק, עבה ואיכותי
- מידות: 30 ס“מ*7.5 מטר

- מס‘ יחידות בקרטון: 12 זוגות
- מס‘ קרטונים במשטח: 96
- ברקוד: 7290103700195



18הכל בשביל הבית.

כוסות שתיה קרה
עבות ואיכותיות

180 מ"ל
- איכותיות

- גודל הכוס: 180 מ"ל
- מס' כוסות בשרוול: 100 
- מס' שרולים בקרטון: 30

- מס' קרטונים במשטח: 28
- ברקוד: 7290103702670

טאצ׳ כוסות שתיה קרה 1.4
- כוסות שתיה קרה 180מ"ל איכותיות  

- גודל הכוס: 180מ"ל
- כמות כוסות בשרוול: 100 
- כמות שרולים בקרטון: 30

- כמות קרטונים במשטח: 28
- ברקוד: 8692440001086 



19הכל בשביל הבית.

B8oz טאצ׳ כוסות קרטון
- איכותיות

- מס' כוסות בשרוול: 50
- מס' שרוולים בקרטון: 20
- מס' קרטונים במשטח 50
- ברקוד: 7290103701055

4oz טאצ׳ כוסות קרטון
- איכותיות

- מס' כוסות בשרוול: 50
- מס' שרוולים בקרטון: 20

- מס' קרטונים במשטח 60
- ברקוד: 7290103701031

2.5oz טאצ׳ כוסות קרטון
- איכותיות

- מס' כוסות בשרוול: 50
- מס' שרוולים בקרטון: 40

- מס' קרטונים במשטח 60 
- ברקוד: 7290103701024

  10oz טאצ׳ כוסות קרטון
- איכותיות

- מס' כוסות בשרוול: 50
- מס' שרוולים בקרטון: 20
- מס' קרטונים במשטח 40 
- ברקוד: 7290103701079

12oz טאצ׳ כוסות קרטון
- איכותיות

- מס' כוסות בשרוול: 50
- מס' שרוולים בקרטון: 20
- מס' קרטונים במשטח 28
- ברקוד: 7290103701086



20הכל בשביל הבית.

טאצ׳ מפות 6 תוספת 50%  
 - מפות שולחן עבות במיוחד
 איכותיות חזקות ואטומות

בתוספת 50% בעובי    
- מידות המפה אורך: 3 מ'

- מידות המפה רוחב: 1.35 מ'
- מס‘ יח‘ בקרטון: 20

- מס‘ קרטונים במשטח: 45
- ברקוד: 7290103701192

טאצ׳ מפות 8 תוספת 50%  
 - מפות שולחן עבות במיוחד 
 איכותיות חזקות ואטומות 

בתוספת 50% בעובי
- מידות המפה אורך: 2.4 מ'

- מידות המפה רוחב: 1.35 מ'
- מס‘ יח‘ בקרטון: 20

- מס‘ קרטונים במשטח: 45
- ברקוד: 7290103701185

טאצ׳ מפות 6 עבה במיוחד 
 - מפות שולחן עבות במיוחד
איכותיות חזקות ואטומות
- מידות המפה אורך: 3 מ'

- מידות המפה רוחב: 1.35 מ'
- מס‘ יח‘ בקרטון: 30

- מס‘ קרטונים במשטח: 45
- ברקוד: 7290103702236

טאצ׳ מפות 8 עבה במיוחד 
 - מפות שולחן עבות במיוחד

איכותיות חזקות ואטומות   
- מידות המפה אורך: 2.4 מ'

- מידות המפה רוחב: 1.35 מ'
- מס‘ יח‘ בקרטון: 30

- מס‘ קרטונים במשטח: 45
- ברקוד: 7290103702229



21הכל בשביל הבית.

טאצ' אשפתון עבה במיוחד וחזק 
שטוח 25 יחידות 90*75 ס“מ

 - שקיות אשפה חזקות עבות במיוחד
 ואטומות 25 יחידות לפחים גדולים

ללא חשש תלישה בשבת  
- מס‘ שקיות במארז: 25

- מס‘ יחידות בשק: 12
- מס‘ שקים במשטח: 48

- ברקוד: 7290103702342

טאצ' אשפתון עבה במיוחד עם
ידיות שטוח 40 יח' 70*55 ס“מ  
 - שקיות אשפה חזקות עבות במיוחד

 ואטומות 40 יחידות עם ידיות לפחים
בינוניים ללא חשש תלישה בשבת 

- מס‘ שקיות במארז: 40
- מס‘ יחידות בשק: 12

- מס‘ שקים במשטח: 48
- ברקוד: 7290103702274

טאצ' אשפתון עבה במיוחד עם 
ידיות שטוח 40 יח' 90*75 ס“מ

- שקיות אשפה חזקות עבות במיוחד 
ואטומות עם ידיות 40 יחידות לפחים 

גדולים ללא חשש תלישה בשבת  
- מס‘ שקיות במארז: 40

- מס‘ יחידות בשק: 12
- מס‘ שקים במשטח: 48

- ברקוד: 7290103702281

טאצ' אשפתון עבה במיוחד עם 
ידיות שטוח 25 יח' 90*75 ס“מ

- שקיות אשפה חזקות עבות במיוחד 
ואטומות עם ידיות 25 יחידות לפחים 

גדולים ללא חשש תלישה בשבת  
- מס‘ שקיות במארז: 25

- מס‘ יחידות בשק: 12
- מס‘ שקים במשטח: 48

- ברקוד: 7290103702243



22הכל בשביל הבית.

טאצ' אשפתון בגליל חזק ועבה 
במיוחד 25 יחידות 90*75 ס“מ 

 - שקיות אשפה חזקות עבות במיוחד
ואטומות לפחים גדולים

- מידות: 90*75 ס“מ
- מס‘ שקיות במארז: 25

- מס‘ יחידות בשק: 20
- מס‘ שקים במשטח: 48

- ברקוד: 7290103702328

טאצ׳ אשפתון בגליל עבה 
50 יחידות 90*77 ס“מ

 - שקיות אשפה חזקות עבות ואטומות
לפחים גדולים

- מידות: 90*77 ס“מ
- מס‘ שקיות במארז: 50

- מס‘ יחידות בשק: 20
- מס‘ שקים במשטח: 48

- ברקוד: 702298 729010

טאצ׳ אשפתון בגליל עבה 
במיוחד 35 יחידות 90*77 ס“מ

 - שקיות אשפה חזקות עבות במיוחד
ואטומות לפחים גדולים

- מידות: 90*77 ס“מ
- מס‘ שקיות במארז: 35

- מס‘ יחידות בשק: 20
- מס‘ שקים במשטח: 48

- ברקוד: 7290103702304

טאצ' אשפתון עבה 50 יח'
שטוח 90*75 ס“מ

 - שקיות אשפה חזקות עבות ואטומות
 50 יחידות לפחים גדולים

ללא חשש תלישה בשבת    
- מס‘ שקיות במארז: 50

- מס‘ יחידות בשק: 12
- מס‘ שקים במשטח: 48

- ברקוד: 7290103702335



23הכל בשביל הבית.

 טאצ׳ שקיות אשפה 90*78 ס"מ
מארז זוג עם שרוך

- שקיות אשפה עבות עם שרוך 
- מידות: 78*90 ס“מ

- מס‘ שקיות במארז: 2*10
- מס' מארזים בשק: 12

- מס' שקים במשטח: 64
- ברקוד: 7290103703080

טאצ׳ שקיות אוכל בקרטון 150 זוג
 - שקיות אוכל בקרטון איכותיות

נשלפות אחד אחד
- מידות: 19*25 ס“מ

- מס‘ שקיות במארז: 2*150
- מס' מארזים בקרטון: 18

- מס' קרטונים במשטח: 30
- ברקוד: 7290103700324

טאצ׳ שקית אוכל רב תכליתיות 
250 יחידות

- שקיות רב תכליתיות נשלפות אחד אחד
- מידות: 35*25 ס“מ

- מס‘ שקיות במארז: 250
- מס' מארזים בשק: 24

- מס' שקים במשטח: 30
- ברקוד: 7290103700331

טאצ אשפתון בגליל עבה עם שרוך
60 יחידות

- שקיות אשפה עבות עם שרוך 
- מידות: 52*65 ס“מ

- מס‘ שקיות במארז: 60
- מס' מארזים בשק: 20

- מס' שקים במשטח: 35
- ברקוד: 7290103702724



הכל בשביל הבית.הכל בשביל הבית.

מוצרים חדשים



25הכל בשביל הבית.

 טאצ׳ מטליות לחות לניקוי כללי
מארז זוג עם שרוך

מבריקות ומנקות ללא צורך במים    -
- מס׳ יחידות בחבילה: 50

- מספר מארזים בקרטון: 12
- מספר קרטונים בשכבה: 13
- מספר יחידות במשטח: 936
- מספר קרטונים במשטח: 78

- ברקוד: 7290103703226

טאצ׳ מטליות לחות לריצפה 
מנקים וזורקים ללא צורך במים   -

- מס׳ יחידות בחבילה: 10
- מספר מארזים בקרטון: 12

- מספר קרטונים בשכבה: 15
- מספר יחידות במשטח: 1080
- מספר קרטונים במשטח: 90

- ברקוד: 7290103703240

טאצ׳  מטליות לחות בדלי  
מטליות לחות נשלפות אחת אחת   - 

בריח לימון  
- מס׳ דפים במארז: 400

- ברקוד: 7290103703219

 טאצ׳ מגבוני טואלט לחים 
מארז שלישיה 
נשטפות באסלה    -

- מס׳ יחידות בחבילה: 48
- מס׳ חבילות במארז: 3

- מספר מארזים בקרטון: 8
- מספר קרטונים בשכבה: 18
- מספר יחידות במשטח: 864

- מספר קרטונים במשטח: 108
- ברקוד: 7290103703370





27הכל בשביל הבית. הכל בשביל הבית.

ממחטות עדן חמישיה
 - ממחטות טישו דו שכבתיות

ורכות במיוחד 
- דפים במארז: 5*100

- מידות הדף: 16.8*18.8 ס“מ
- מס' מארזים בבלה: 10
- מס' בלות במשטח: 48

- ברקוד: 7290103702649

ממחטות עדן חמישיה אדום
 - ממחטות טישו דו שכבתיות

ורכות במיוחד 
- דפים במארז: 5*100

- מידות הדף: 16.8*18.8 ס“מ
- מס' מארזים בבלה: 10
- מס' בלות במשטח: 48

- ברקוד: 7290103702649

ממחטות עדן שביעיה
 - ממחטות טישו דו שכבתיות

ורכות במיוחד 
- מס' דפים במארז: 100*7

- מידות הדף: 16.8*18.8 ס“מ
- מס' מארזים בבלה: 10
- מס' בלות במשטח: 36

- ברקוד: 7290103747008

ממחטות עדן 800 גרם
- מידות הדף: 18*21 ס"מ
- מס' מארזים בבלה: 10
- מס' בלות במשטח: 48

- ברקוד: 7290103702786
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הכל בשביל הבית.

נייר טואלט המותג 48
נייר טואלט דו שכבתי  - 

משובח
- מס‘ גלילים ביחידה: 48

- מידות הדף: 9.8*11.5 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 883
- מס‘ יח‘ במשטח: 54

- ברקוד: 8792714

נייר טואלט המותג 40
- נייר טואלט דו שכבתי משובח

- מס‘ גלילים ביחידה: 40
- מידות הדף: 9.8*11.5 ס“מ

- מס‘ דפים בגליל: 160
- אורך כולל במטרים: 736

- מס‘ יח‘ במשטח: 72
- ברקוד: 8792691

נייר טואלט המותג 32
 - נייר טואלט דו שכבתי

איכותי וידידותי לסביבה 
- מס‘ גלילים ביחידה: 32

- מידות הדף: 9.8*11.2 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 573.44
- מס‘ יח‘ במשטח: 90

- ברקוד: 7290103702458

נייר טואלט המותג 32
מהדורת חג

 - נייר טואלט דו שכבתי משובח
בצבע חמאה ומבושם

- מס‘ גלילים ביחידה: 32
- מידות הדף: 9.8*11.5 ס“מ

- מס‘ דפים בגליל: 160
- אורך כולל במטרים: 588

- מס‘ יח‘ במשטח: 90
- ברקוד: 7290103700157

ממחטות המותג
מארז חמישייה

ממחטות טישיו צבעוניות,  - 
דו שכבתיות ורכות במיוחד

- מס‘ דפים במארז: 500
- מידות הדף: 19*19.5 ס“מ
- מס‘ יח‘ בחבילה )באלה(:

10 )עשרה מארזים(  
- מס‘ חבילות במשטח: 48
- ברקוד: 7290103727000

ממחטות בקופסא המותג
- מס‘ דפים ביחידה: 150

- מידות הדף: 19*19.5 ס“מ
- מס‘ יח‘ בקרטון: 36

- מס‘ קרטונים במשטח: 24
- ברקוד: 8792769
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הכל בשביל הבית.

מגבת מטבח המותג שישייה
 - מגבות מטבח סופגות,
עבות וחזקות במיוחד
- מס‘ גלילים ביחידה: 6

- מידות הדף: 23*22.5 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 46

- אורך כולל במטרים: 63
- מס‘ יח‘ במשטח: 198

- ברקוד: 7290103700089

מגבת מטבח המותג שמינייה
מהדורת חג

 - מגבות מטבח סופגות,
עבות וחזקות במיוחד
- מס‘ גלילים ביחידה: 8

- מידות הדף: 23*22.5 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 46

- אורך כולל במטרים: 84
- מס‘ יח‘ במשטח: 162

- ברקוד: 7290103700096

מגבת מטבח מותג תריסר
 - מגבות מטבח רכות,

סופגות ואיכותיות
- מס‘ גלילים ביחידה: 12

- מידות הדף: 23*22.5 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 46

- אורך כולל במטרים: 126
- מס‘ יח‘ במשטח: 88

- ברקוד: 7290103700355

מפיות המותג 100
 - מפיות חד שכבתיות איכותיות

ורכות במיוחד, בצבעים:   
- מס‘ דפים ביחידה: 100

- מידות הדף: 33*33 ס“מ
- מס‘ יח‘ בקרטון: 30

- מס‘ קרטונים במשטח: 24
- ברקוד: 8792783
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הכל בשביל הבית.

ממחטות יש - מארז חמישייה
 - ממחטות טישיו צבעוניות,

דו שכבתיות ורכות במיוחד
- מס‘ דפים במארז: 100*5

- מידות הדף: 19*17 ס“מ
- מס‘ יח‘ בחבילה )באלה(:

10 )עשרה מארזים(  
- מס‘ חבילות במשטח: 48
- ברקוד: 7296073134107

נייר טואלט יש 32
 - נייר טואלט דו שכבתי

משובח ואיכותי
- מס‘ גלילים ביח‘: 32

- מידות הדף: 9.8*11.5 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 588
- מס‘ יח‘ במשטח: 90

- ברקוד: 7296073128175

נייר טואלט יש 48
 - נייר טואלט דו שכבתי

משובח ואיכותי
- מס‘ גלילים ביח‘: 48

- מידות הדף: 9.8*11.5 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 883
- מס‘ יח‘ במשטח: 54

- ברקוד: 7296073128182

יש - מגבת מטבח 12
 - מגבות מטבח רכות,

סופגות ואיכותיות
- מס‘ גלילים באריזה: 12

- מידות הדף: 23*22.5 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 46

- אורך כולל במטרים: 126
- מס‘ יח‘ במשטח: 88

- ברקוד: 7296073128199
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הכל בשביל הבית.

טואלט חתוך - יש
 - מארז עשירייה, נייר טישיו

דו שכבתי ואיכותי
- מס‘ דפים במארז: 100

- מידות הדף: 19*12.4 ס“מ
- מס‘ יח‘ בחבילה: 8

- מס‘ חבילות במשטח: 48
- ברקוד: 7296073134121

מפיות יש 100
 - מפיות חד שכבתיות

 איכותיות ורכות במיוחד,
בצבעים:    

- מס‘ דפים ביחידה: 100
- מידות הדף: 33*33 ס“מ

- מס‘ יח‘ בקרטון: 30
- מס‘ קרטונים במשטח: 24
- ברקוד: 7296073134152

נייר אפיה בשקית יש 
- חזק עמיד ואיכותי עמיד ב-220 מעלות 

נשלף אחד אחד 
- מס‘ דפים במארז: 50

- מידות הדף: 42*38 ס“מ
- מס‘ יח‘ בקרטון: 24

- מס‘ קרטונים במשטח: 80
- ברקוד: 7296073274407
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הכל בשביל הבית.

מגבת מטבח סופר פארם 
שישייה

 - מגבות מטבח סופגות,
עבות וחזקות במיוחד
- מס‘ גלילים ביחידה: 6

- מידות הדף: 23*22.5 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 46

- אורך כולל במטרים: 63
- מס‘ יח‘ במשטח: 198

- ברקוד: 7290103443597

טואלט סופר פארם 24
- נייר טואלט דו שכבתי רך במיוחד

- מס‘ גלילים ביחידה: 24
- מידות הדף: 9.8*11.5 ס“מ

- מס‘ דפים בגליל: 160
- אורך כולל במטרים: 441

- מס‘ יח‘ במשטח: 108
- ברקוד: 7290106961777

מגבת מטבח סופר פארם שמינייה
 - מגבות מטבח סופגות,
עבות וחזקות במיוחד
- מס‘ גלילים ביחידה: 8

- מידות הדף: 23*22.5 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 46

- אורך כולל במטרים: 84
- מס‘ יח‘ במשטח: 162

- ברקוד: 7290103443603

טואלט סופר פארם 40
- מס‘ גלילים ביחידה: 40

- מידות הדף: 9.8*11.5 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 736
- מס‘ יח‘ במשטח: 72

- ברקוד: 7290106959309
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הכל בשביל הבית.

ממחטות סופר פארם מארז 
חמשיה צבעוניות

ממחטות טישיו צבעוניות  - 
 דו שכבתיות ורכות במיוחד

מ-100% תאית
- מס‘ דפים במארז: 100*5

- מידות הדף: 19.5*18.8 ס“מ
- מס' חבילות במארז: 10

- מס‘ חבילות במשטח: 48
- ברקוד: 7290106969339

ממחטות מארז שביעיה
סופר פארם לבן

- ממחטות טישיו דו שכבתיות ורכות 
במיוחד מיוצרות מ-100% תאית 

- מס‘ דפים במארז: 7*100
- מידות הדף: 19.5*18.8 ס“מ

- מס' חבילות במארז: 10
- מס‘ חבילות במשטח: 48
- ברקוד: 7290109317380

 ממחטות מארז חמישיה 
סופר פארם לבן

ממחטות סופר פארם חמישיה   - 
לבן מ-100% תאית

- מס‘ דפים במארז: 100*5
- מידות הדף: 19.5*18.8 ס“מ

- מס' חבילות במארז: 10
- מס‘ חבילות במשטח: 48
- ברקוד: 7290106969322

 ממחטות מארז שלישיה 
סופר פארם לבן

- ממחטות טישיו דו שכבתיות ורכות 
במיוחד מיוצרות מ-100% תאית 

- מס‘ דפים במארז: 100*3
- מידות הדף: 19.5*18.8 ס“מ

- מס' חבילות במארז: 10
- מס‘ חבילות במשטח: 48
- ברקוד: 7290106966346
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הכל בשביל הבית.

מגבות מטבח 6
- מגבות מטבח סופגות עבות 

וחזקות במיוחד מיוצרות 
מ-100% תאית 

- מס‘ גלילים ביחידה: 6
- מידות הדף: 23*22.5 ס“מ

- מס‘ דפים בגליל: 46
- אורך כולל במטרים: 63

- מס‘ יח‘ במשטח: 198
- ברקוד: 7296073230656

מגבות שופרסל 8 
- מגבות מטבח סופגות עבות 

וחזקות במיוחד מיוצרות 
מ-100% תאית 

- מס‘ גלילים ביחידה: 8
- מידות הדף: 23*22.5 ס“מ

- מס‘ דפים בגליל: 46
- אורך כולל במטרים: 84.64

- מס‘ יח‘ במשטח: 162
- ברקוד: 7296073230663

טואלט שופרסל 32
- נייר טואלט דו שכבתי רך 

במיוחד מיוצר מ100% תאית 
- מס‘ גלילים ביחידה: 32

- מידות הדף: 11.3*9.7 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 573.44
- מס‘ יח' במשטח: 90

- ברקוד: 7296073272496

טואלט שופרסל 48
 - נייר טואלט דו שכבתי 

רך במיוחד
- מס‘ גלילים ביחידה: 48

- מידות הדף: 11.2*9.8 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 860.16
- מס‘ יח' במשטח: 54

- ברקוד: 7296073241935

 נייר טואלט 16 גלילים 
כפולים שופרסל 

 - נייר טואלט דו שכבתי גלילים 
כפולים  רך במיוחד מיוצר 

מ-100% תאית  
- מס‘ גלילים ביחידה: 16

- מידות הדף: 9.7*11.2 ס“מ
- מס׳ דפים בגליל: 320

- מס‘ קרטונים במשטח: 24
- מס‘ יחידות במשטח: 180
- ברקוד: 7296073268925

ממחטות שופרסל חמישיה
 - ממחטות טישו דו שכבתיות

ורכות במיוחד
- מס‘ דפים ביחידה: 5*100

- מידות הדף: 18.8*19.5 ס“מ
- מס‘ יח‘ בקרטון: 10

- מס‘ קרטונים במשטח: 48
- ברקוד: 7296073241522
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הכל בשביל הבית.

מפיות 150 שופרסל 
־- נייר טואלט דו שכבתי גלילים כפו
לים  רך במיוחד מיוצר מ-100% 

תאית  
- מס‘ דפים במארז: 150

- מידות הדף: 30*33 ס“מ
- מס‘ יח׳ בקרטון: 18

- מס׳ קרטונים במשטח: 24
- ברקוד: 7296073295181

מפיות שופרסל חד 
שכבתיות 100  

- מפיות תלת שכבתיות איכותיות 
ורכות במיוחד עשויות מ-100% 

תאית   
- מס‘ דפים במארז: 100

- מידות הדף: 33*33 ס“מ
- מס‘ יח׳ בקרטון: 30

- מס׳ קרטונים במשטח: 24
- ברקוד: 7296073295198

מפיות שופרסל דו 
שכבתיות 50  

- מפיות תלת שכבתיות איכותיות 
ורכות במיוחד עשויות מ-100% 

תאית   
- מס‘ דפים במארז: 50

- מידות הדף: 33*33 ס“מ
- מס‘ יח׳ בקרטון: 24

- מס׳ קרטונים במשטח: 60
- ברקוד: 7296073295211

מפיות שופרסל מודפסות  
- מפיות תלת שכבתיות איכותיות 
ורכות במיוחד עשויות מ-100% 

תאית   
- ברקוד: 7296073322757

ממחטות שופרסל 100 
יח׳  בקופסה מרובעת  
- ממחטות טישו דו שכבתיות 

רכות במיוחד   
- מס‘ דפים במארז: 100

- מידות הדף: 18*21 ס“מ
- ברקוד: 7296073296911

 ממחטות שופרסל
100 בקופסא

 - ממחטות טישו דו שכבתיות
ורכות במיוחד

- מס‘ דפים במארז: 100
- מידות הדף: 18.8*19.5 ס“מ

- מס‘ חבילות במשטח: 864
- ברקוד: 7296073241539
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הכל בשביל הבית.

מגבות 8 רמי לוי  
מגבות מטבח סופגות עבות  - 

וחזקות במיוחד מיוצרות 
מ-100% תאית 

- מס‘ גלילים ביחידה: 8
- מידות הדף: 23*22.5 ס“מ

- מס‘ דפים בגליל: 46
- אורך כולל במטרים: 84.64

- מס‘ יח‘ במשטח: 162
- ברקוד: 7290015835930

מגבות 6 רמי לוי  
מגבות מטבח סופגות עבות  - 

וחזקות במיוחד מיוצרות 
מ-100% תאית 

- מס‘ גלילים ביחידה: 6
- מידות הדף: 23*22.5 ס“מ

- מס‘ דפים בגליל: 46
- אורך כולל במטרים: 63.48

- מס‘ יח‘ במשטח: 198
- ברקוד: 7290016272802

טואלט 40 רמי לוי 
נייר טואלט דו שכבתי רך   -

במיוחד מיוצר מ-100% תאית 
- מס‘ גלילים ביחידה: 40

- מידות הדף: 9.7*11.2 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 716.8
- מס‘ יח‘ במשטח: 72

- ברקוד: 7290015835947

מפיות 100 רמי לוי 
 - מפיות חד שכבתיות

 איכותיות ורכות במיוחד
 מיוצרות מ-100% תאית, 

בצבעים:   
- מס‘ דפים ביחידה: 100

- מידות הדף: 33*33 ס“מ
- מס‘ יח‘ בקרטון: 30

- מס‘ קרטונים במשטח: 24
- ברקוד: 7290015835954

נייר טואלט 30 רמי לוי 
נייר טואלט דו שכבתי  - 

 רך במיוחד מיוצר
מ-100% תאית

- מס‘ גלילם ביחידה: 30
- מידות הדף: 9.8*11.2 ס“מ

- מס‘ דפים בגליל: 160
- אורך כולל במטרים: 537.6

- מס‘ יח׳ במשטח: 88
- ברקוד: 7290016272796

ממחטות חמישיה רמי לוי 
ממחטות טישיו דו שכב ־- 

תיות ורכות במיוחד מיוצרות 
מ-100% תאית  

- מס‘ דפים ביחידה: 5*100
- מידות הדף: 19.5*18.8 ס“מ

- מס‘ חבילות במארז: 10
- מס‘ קרטונים במשטח: 48
- ברקוד: 7290015835978
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הכל בשביל הבית.

טואלט חתוך רמי לוי 800 יח׳ 
 - טואלט חתוך דו שכבתי איכותי 

ורך במיוחד 
- מידות הדף: 18.8*12.3 ס“מ

- מס‘ מארזים בבלה: 10
- מס‘ דפים במארז: 200*4

- מס‘ בלות במשטח: 32
- ברקוד: 7290015835961

מפיות 150 רמי לוי 
 - מפיות חד שכבתיות איכותיות 

 ורכות במיוחד עשויות 
מ-100% תאית 

- מס‘ דפים במארז: 150
- מידות הדף: 33*30 ס“מ

- מס׳ קרטונים במשטח: 24
- מס‘ יח‘ במשטח: 432

- ברקוד: 7290103702878

 נייר טואלט 24 גלילים 
כפולים רמי לוי   

 - נייר טואלט דו שכבתי גלילים כפולים  
רך במיוחד מיוצר מ-100%תאית 

- מס‘ גלילים ביחידה: 24
- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ

- מס‘ דפים בגליל: 320
- מס‘ יח‘ במשטח: 80

- ברקוד: 7290103702946

 ממחטות רמי לוי 100 יח׳ 
בקופסא 

 - ממחטות טישו דו שכבתיות
ורכות במיוחד

- מספר דפים במארז: 100
- מידות הדף: 19.1*18.8 ס“מ

- מס‘ יח׳ בקרטון: 36
- מס‘ קרטונים במשטח: 42
- ברקוד: 7290103702977

ממחטות כיס רמי לוי  
 - נייר טואלט דו שכבתי גלילים כפולים  

רך במיוחד מיוצר מ-100%תאית 
- מספר דפים במארז: 10*10

- מידות הדף: 21*21 ס“מ
- מס‘ יח׳ בקרטון: 24

- מס‘ קרטונים במשטח: 48
- ברקוד: 7290016733020

נייר טואלט 16 גלילים כפולים 
רמי לוי  

- נייר טואלט דו שכבתי  גלילים 
כפולים רך במיוחד מיוצר 

מ100% תאית 
- מס‘ גלילים ביחידה: 16

- מידות הדף: 11.2*9.7 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 320
- מס‘ יח‘ במשטח: 180

- ברקוד: 7290103702939
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מגבות פרפקט 6
- מגבות מטבח סופגות עבות 

וחזקות במיוחד מיוצרות 
מ-100% תאית

- מס‘ גלילים ביחידה: 6
- מידות הדף: 23*22.5 ס“מ

- מס‘ דפים בגליל: 46
- אורך כולל במטרים: 63.48

- מס‘ יח‘ במשטח: 198
- ברקוד: 7290103702731

מגבות פרפקט 8
- מגבות מטבח סופגות עבות 

וחזקות במיוחד מיוצרות 
מ-100% תאית

- מס‘ גלילים ביחידה: 8
- מידות הדף: 23*22.5 ס“מ

- מס‘ דפים בגליל: 46
- אורך כולל במטרים: 84.64

- מס‘ יח‘ במשטח: 162
- ברקוד: 7290103702687

טואלט פרפקט 32 
 - נייר טואלט דו שכבתי

רך במיוחד 
- מס‘ גלילים ביחידה: 32

- מידות הדף: 9.8*11.2 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 160

- אורך כולל במטרים: 573.44
- מס‘ יח‘ במשטח: 90

- ברקוד: 7290103702755

מפיות פרפקט 100 לבן
 - מפיות חד שכבתיות 

איכותיות ורכות במיוחד
- מס‘ דפים ביחידה: 100

- מידות הדף: 33*33 ס“מ
- מס‘ יח‘ בקרטון: 30

- מס‘ קרטונים במשטח: 24
- ברקוד: 7290103702694

מגבות פרפקט 12
- מגבות מטבח סופגות עבות וחזקות 

במיוחד מיוצרות מ-100% תאית
- מס‘ גלילים ביחידה: 12

- מידות הדף: 23*22.5 ס“מ
- מס‘ דפים בגליל: 46

- אורך כולל במטרים: 126.96
- מס‘ יח‘ במשטח: 88

- ברקוד: 7290103702748
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