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 kerendenis.com מוצרים לעיצוב הבית מבית

את פריטי העיצוב של קרן דניס ניתן מייד לזהות. יש בהם את השפה הנקייה, האיכות, האותנטיות, הפשטות 

ובעיקר את היופי והעיצוב העדכני שמוכיח שהפריטים הקטנים הם שעושים את ההבדל.

באיכות ללא פשרות, המוצרים של kerendenis.com שרובם מיוצרים בישראל, מיוצרים ברמה הגבוהה ביותר 

בארץ ובעולם כולו. הסטודיו של קרן דניס נמצא בקרית טבעון שבעמק יזרעאל שם היא מעצבת ומתכננת את 

המוצרים שעיקרם בתחום עיצוב הבית. קרן דניס הציגה בתערוכות שונות בארץ ובעולם ואת המוצרים החלה 

לשווק גם לחו”ל שם הם צוברים אהדה רבה.

קרן דניס, בוגרת מכללת ויצ”ו לעיצוב אשר החלה דרכה לפני כ- 15 שנים בסטודיו 

מהבית,  מקבלת  היא  ההשראה  את  ובעולם.  בארץ  מצליח  למותג  שהפך  ביתי 

כדוגמת.  השונים  בעיצובים  ביטוי  לידי  שבא  היומיומי  מהדיאלוג  המשפחה, 

 פרינטים ייחודיים ואיורים בסגנון אוריינטלי, רומנטי ומודרני, הממלאים את החלל

בסטייל, שמחה, אסתטיקה ומהווים מתנה מושלמת עבורכם, למארחים ולאנשים 

אהובים.

המיוצרים  השונים  המוצרים  לבן,  כחול  ייצור  בחותמת  וחתומים  בישראל  כאן  מיוצרים  המותג  מוצרי  כל 

במפעלים מועברים לאריזה ו/או תפירה במוסדות שיקומיים בצפון הארץ כחלק מאידיאולוגיית המותג.
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שטיחי ויניל 
התקנים  מכון  של  תקן  תו  בעל  בישראל,  המיוצר  גלם  חומר  עם  המותג.  של  הדגל  מוצר  הם   kerendenis.com של  הויניל  שטיחי 

הישראלי, הוא החומר המתאים ביותר לשימוש כשטיחי רצפה דקורטיביים.

ההדפסה בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם, אקולוגית ואינה רעילה, עמידה לאורך זמן, אינה נשרטת בקלות ועמידה בתנאי חוץ ופנים.

השטיחים, אינם “מעגלים פינות“ אינם מחליקים, נצמדים לרצפה ואינם זזים ממקומם כשדורכים עליהם.

השטיחים שלנו אוהבים חום, על מנת שיתיישרו בקלות מומלץ פשוט להניח אותם ליד מקור חם כלשהו, 10 דקות בשמש או ליד מקור 

חום אחר והם יתיישרו באופן מוחלט.

יציאה מאמבטיה מכיוון שאינם סופגים מים אך בהחלט מתאימים לעיצוב חלל האמבטיה בתור  השטיחים אינם מיועדים כשטיחי 

שטיחון דקורטיבי ליד כיור שטיפת פנים וכד’.

את השטיחים אנו מציעים במגוון גדלים סטנדרטיים ולכל דגם קיימים מספר גדלים במלאי.

המידות הקיימות במלאי:

60/80, 60/100, 50/120, 70/120, 60/170, 120/180, 160/230, עגול קוטר 120, עגול קוטר 158 ס"מ.

כמו כן, ניתן להזמין כל מידה אחרת שאינה ברשימת המידות בהתאם למגבלות של חומרי הגלם הקיימים.

על השולחן 
kerendenis.com הם הפתרון המושלם לאירוח באווירה מעוצבת ושמירה על השולחן / המשטח  פלייסמטים וראנרים מויניל של 

הרצוי. הם עמידים בחום עד 1000 )טמפרטורת רתיחה( ולכן מתאימים גם כתחתיות הגשה לכלים חמים.

כאשר מניחים את הפלייסמטים ו/או הראנרים על השולחן נוצר אפקט ואקום ולכן אינם זזים ממקומם, קלים מאוד לניקוי, פשוט מים 

וסבון ולאחר השימוש ניתן פשוט לגלגל ולהכניס למגירה.

ההדפסה איכותית ועמידה לאורך זמן רב, מוצר עמיד לטווח זמן ארוך מאוד. מתנה מושלמת לכל אירוע.

ההדפסה אינה רעילה ומתאימה לשימוש של פלייסמטים כמוצר שבא במגע עם מזון. כמו כן חומר הגלם מחזיק בתו תקן של מכון 

התקנים האירופאי.

את הפלייסמטים והראנרים אנו מציעים במגוון גדלים סטנדרטיים ולכל דגם קיימים מספר גדלים במלאי.

המידות הקיימות במלאי:

פלייסמטים: 30/40 ס"מ, עגול קוטר 35 ס"מ, משושה גודל 35/40 ס"מ. 

ראנרים: 30/120 ס"מ

כמו כן, ניתן להזמין כל מידה אחרת שאינה ברשימת המידות בהתאם למגבלות של חומרי הגלם הקיימים.
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מדבקות אריחים 
שרוצה  מי  לכל  מרשים  עיצובי  פתרון  הנותן  מנצח  מוצר  ספק  ללא 
להוסיף אלמנט עיצובי על גבי אריחי הקרמיקה הישנים שלו. כמו כן 
מצויין גם להסתרת פגמים כגון אריח שבור וכד’. קל מאוד ליישום וקל 

מאוד להסרה ללא שום פגיעה במשטח.
ניתן להשיג: מדבקות לאריחי קיר / מדבקות אנטי סליפ לאריחי רצפה.

את מדבקות האריחים אנו מציעים במגוון גדלים סטנדרטיים ולכל 

דגם קיימים מספר גדלים במלאי.

המידות הקיימות במלאי:

10/10 ס"מ, 15/15 ס"מ, 20/20 ס"מ

המידות  ברשימת  שאינה  אחרת  מידה  כל  להזמין  ניתן  כן,  כמו 

*מותנה בהזמנה בכמות מינימלית.

כריות נוי 
כריות נוי גודל בגדלים שונים כולל מילוי.

את הכריות שלנו אנו תופרים באהבה במתפרות שיקומיות כחלק 
מאידיאולוגיית המותג.

הכריות מיוצרות על מגוון שונה של בדים על פי הדגמים והקולקציות.
כותנה / קנבס / פשתן / קטיפה / דמוי עור ועוד.

מגוון גדול של דגמים על פי קולקציות.

מילוי הכריות הוא הטוב ביותר - הולופיל, אשר מהווה איזון מושלם בין 
נוחות, שמירה על הנפח לאורך זמן ויופי כובש.

טפט להדבקה קלה 
Paper free – טפט מבוסס בד, מעוצב, להדבקה קלה

כל אחד יכול להדביק טפט ללא כל צורך בידע מסויים, פשוט מקלפים 
מאפשר  אשר  ייחודי  פטנט  עם  מאוד  איכותי  טפט  עשוי  ומדביקים. 
להדביק ולהסיר את הטפט כמה פעמים שתרצו מבלי לפגוע בטפט או 

בקיר. ההדבקה קלה מאוד – כל אחד יכול!

גודל היריעה 65/300 ס"מ
לחישוב שטח קיר עליכם למדוד גובה כפול רוחב וכך תדעו מה השטח 

שאתם צריכים. בכל אריזה יש 2 מ"ר.
בקלות תוכלו לשדרג כל קיר שתרצו / רהיט / זכוכית / מקרר / זכוכית 

ועוד…
מגיע בגליל מהודר וקשיח עם הוראות הדבקה על גבי האריזה.

ארנקים ותיקים 
ארנקים ותיקים בהדפסים מקוריים, תיקי שרוך, תיקי ערב, ארנקים / 

 קלמרים וארנקים לכסף קטן. 

מודפסים על מגוון של בדים שונים: דמוי עור במראה יוקרתי או תיקי 
קנבס למראה ספורטיבי וצעיר.

תיק שרוך: 40/50 ס"מ
תיק ערב: 20/27 ס"מ )כשהוא מקופל(

ארנק קלמר: 12/22 ס"מ
ארנק קטן: 10/10 ס"מ

מדבקות אווירה לקיר 
אריזה מהודרת ובה כ-100 מדבקות מעוצבות להדבקה בתפזורת על 
הקיר לקבלת מראה של טפט מעוצב עשה זאת בעצמך. מוצר אהוב 

במיוחד לעיצוב חדרי ילדים / משרדים / קירות שונים בחלל הבית.
בכל אריזה כמות וגודל מדבקה שונה לפי כל דגם.

כמות המדבקות מספיקה לקיר של 2/3 מ”ר.
מגיע באריזת גליל מהודרת.

מוצרי נייר 
הדפסים מעוצבים:

הדפסים  והקולקצייה.  ההדפס  פי  על  ומגוונים  שונים  גדלים  מגוון 
בעיצוב מקורי לשימושים מגוונים: פוסטרים למיסגור / גלויות השראה 

/ תמונות לחדרי ילדים ועוד.
ההדפסים מודפסים על נייר נטול עץ 300 גרם.

מחברות ופנקסים:
מחברות מעוצבות בכריכה רכה גודל A5 שורות, 80 עמודים

עמודי   + עמודים   80 קשה  כריכה  ספירלה  מתכונים  למילוי  חוברות 
מדבקות מעוצבות לקישוט.

יומן הריון: גודל A5 חוברת לתיעוד תקופת ההריון 88 עמודים דו"צ כולל 
עמודי מדבקות לקישוט.

לוחות תכנוון שולחניים )יכולים לשמש כפד לעכבר( / פנקסי רשימות.

פלייסמטים חד פעמיים: מודפסים על נייר 80 גרם לשימוש חד פעמי 
כפלייסמט / דף צביעה / קישוט השולחן למסיבות ואירועים.
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מוצרי עץ 
מגוון מוצרי עץ בחיתוך cnc לשימושים שונים:

דקורטיביים, מתלים ועוד.
בעיצוב מקורי אנו מציעים מגוון מתלים מעוצבים ושימושיים בדגמים 

שונים עם הדפסות איכותיות לאורך זמן.

שילוב חומרים שונים במוצר אחד: עץ / MDF / שעם ועוד.
התחשבות בתלייה קלה ופשוטה עם מיזעור הנזקים לקירות.

המרוקאית 
אחחח… אין על המרוקאיות…

המשפטים שתמיד שומעים מכל אמא מרוקאית על מגוון מוצרים לבית ולמטבח
אוסף מצחיק של משפטים למבינים בלבד!!

תהנו…

**המרוקאית הינו סימן מסחרי רשום ובלעדי אשר כל הזכויות לו הן למעצבת קרן דניס שהגתה ועיצבה את המותג.
ובשילוב הומור המזוהה עם העדה. כולו בהשראת העדה המרוקאית  והמון הומור המותג מציע מגוון מוצרים רחב  עיצובים מקוריים  עם 

את מוצרי המרוקאית ניתן לקבל בקטלוג נפרד, נשמח לשלוח לכם לפי בקשתכם. בין המוצרים תוכלו למצוא:
שטיחי ויניל, פלייסמטים וראנרים לשולחן, תחתיות לכוסות, תחתיות עץ לסירים, סינרים, מגשים, חוברות מתכונים, מגנטים מעוצבים ועוד.

דגלוני בד לקישוט 
באמצעות  ונתלים  פשתן  בד  על  המודפסים  דקורטיביים  בד  דגלוני 
מתלי עץ אלון טבעי הנצמד לבד בעזרת מגנטים חזקים ואיכותיים כולל 

חוט תלייה דמוי עור עבה ואיכותי.
מראה מתוחכם בשיק אירופאי ייחודי.

שילוב פונפונים צבעוניים ומגוונים לקישוט והעשרת הדגלון.
מוסיף חן לכל קיר, מתנה מקסימה לבית / למשרד.

גודל הדגלונים: 20/53 ס"מ )לא כולל אורך חוץ המתלה(

לוחות מחיקים 

לוחות שקופים
לוח מחיק מעוצב לבית או למשרד.

עשוי פרספקס שקוף במראה יוקרתי
איכותיים  ספייסרים  וארבעה  איכותי  מחיק  טוש  עם  באריזה  מגיע 

מאלומיניום המוסיפים סטייל מתוחכם ונקי למוצר.
גודל הלוח 25/40 ס"מ.

לוחות מתמגנטים:
לוח מגנטי מחיק בעל ציפוי מיוחד.

מגיע באריזה עם טוש מחיק מגנטי איכותי.
גודל הלוח 28/31 ס"מ.
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Terrazzo
דגם טרצו 02

שטיחים בגדלים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ
פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ, עגול קוטר 35 ס”מ.

ראנרים גודל 30/120 ס”מ
תיק שרוך בד, כרית נוי בד, ארנק קלמר דמוי עור.

טפט להדבקה קלה לקיר.

דגם טרצו 01
שטיחים בגדלים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

כרית נוי דמוי עור
ארנק קלמר דמוי עור.
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Wallpaper Wallpaper

טפט מבוסס בד, מעוצב, 
להדבקה קלה –

 Paper free - דגם בטון - 

7 צבעים לבחירה
יכול להדביק טפט ללא כל  כל אחד 
מקלפים  פשוט  מסויים,  בידע  צורך 

ומדביקים.
פטנט  עם  מאוד  איכותי  טפט  עשוי 
ייחודי אשר מאפשר להדביק ולהסיר 
את הטפט כמה פעמים שתרצו מבלי 

לפגוע בטפט או בקיר.
ההדבקה קלה מאוד – כל אחד יכול!   
בקלות  ס"מ   60/300 היריעה  גודל 
תוכלו לשדרג כל קיר שתרצו / רהיט 

/ זכוכית / מקרר / זכוכית ועוד…

טפט דגם טרצו שחור לבן טפט דגם טרצו 02טפט דגם בטון שחור טפט דגם טרצו כחולטפט דגם בטון אפור טפט דגם בטון מינט
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Stone
סטון אפור

שטיחים בגדלים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ
פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ

ראנרים גודל 30/120 ס”מ

בטון אפור
שטיחים בגדלים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ
טפט להדבקה קלה לקיר.
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Marble
שיש שחור

שטיחים בגדלים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ
פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ

ראנרים גודל 30/120 ס”מ
כרית נוי דמוי עור

שיש לבן
שטיחים בגדלים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

כרית נוי דמוי עור
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MN027 MN025MN028 MN026
זוג הדפסים מעוצבים למיסגורזוג הדפסים מעוצבים למיסגור
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גריד
שטיחים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

כרית נוי בד
טפט קיר להדבקה קלה.

פלוס לבן על שחור / שחור על לבן
שטיחים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

כרית נוי דמוי עור.

גיאומטרי 
שטיחים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

כרית נוי דמוי עור.
תיק שרוך, תיק ערב.

Minimal
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טפט דגם משושה אפור

טפט דגם גריד

טפט דגם גיאומטרי פודרה

טפט דגם גיאומטרי בז'

טפט מבוסס בד, מעוצב, להדבקה קלה –
 Paper free - דגם בטון - 7 צבעים לבחירה
כל אחד יכול להדביק טפט ללא כל צורך בידע מסויים, פשוט 

מקלפים ומדביקים.
מאפשר  אשר  ייחודי  פטנט  עם  מאוד  איכותי  טפט  עשוי 
להדביק ולהסיר את הטפט כמה פעמים שתרצו מבלי לפגוע 

בטפט או בקיר.
ההדבקה קלה מאוד – כל אחד יכול!   גודל היריעה 60/300 
ס"מ בקלות תוכלו לשדרג כל קיר שתרצו / רהיט / זכוכית / 

מקרר / זכוכית ועוד…
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MN002MN003

MN017MN018

Prints

2TY015 5TY014

מארז פלייסמטים חד פעמיים מנייר דגם שחור לבן
נייר נטול עץ 100 גרם, גודל 30/42 ס”מ, 48 דפים - ארבעה דוגמאות שונות )12 מכל דוגמא(

Disposable placemats
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TY007 TY004 TY013 TY011TY005

TY008TY009

TY006

TY010 TY012

3AN015 2TY017
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4pc-minimal

4pc-geometric 4pc-love

4pc ombre 4pc-good-vibes

 Audrey דגם Bowie דגם Amy דגם

Pulp fiction דגם

pouse דגם

רביעיית גלויות מעוצבות 
יכולות להתאים למיסגור ותלייה

כגלויה לכתיבה מאחור של ברכה או מסר
לתלייה בקירות השראה 

ועוד.
מודפסות על נייר איכותי נטול עץ עבה.

דגלוני בד מעוצבים 
לתלייה על קיר עם מתלה עץ ייחודי.
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Nordic home

Calm sea
שטיחים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

Sunset
שטיחים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

Sunrise
שטיחים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ
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פלייסמטים משושים
גודל 35/40 ס”מ

משושה אפור
Grey

משושה צהוב
Yellow

משושה זהב
Rose gold

משושה טורקיז
Turquoise

Hexagonal placemats 
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MN019 MN029 MN030 MN020

הדפס מעוצבהדפסים מעוצבים
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HP001HP002

AN008 AN007

TY001

TY002TY003

הדפסים מעוצביםהדפסים מעוצבים
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5MN0215MN022



40 41

5MN0235MN024
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Tropical home
Nordic leaves

שטיחים במידות: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ
פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ, עגול קוטר 35 ס”מ

ראנרים גודל 30/120 ס”מ
כריות נוי בד: ירוק / שחור לבן

Lemons
שטיחים במידות: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ, עגול קוטר 35 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ
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LP004

LP007

LP003

LP006

LP002 LP001

LP005

Wallpaper

בד,  מבוסס  טפט 
מעוצב, להדבקה קלה 
 Paper free - דגם בטון 

- 7 צבעים לבחירה
כל אחד יכול להדביק טפט ללא 
פשוט  מסויים,  בידע  צורך  כל 

מקלפים ומדביקים.
עם  מאוד  איכותי  טפט  עשוי 
מאפשר  אשר  ייחודי  פטנט 
להדביק ולהסיר את הטפט כמה 
לפגוע  מבלי  שתרצו  פעמים 

בטפט או בקיר.
אחד  כל   – מאוד  קלה  ההדבקה 
יכול!   גודל היריעה 60/300 ס"מ 
קיר  כל  לשדרג  תוכלו  בקלות 
שתרצו / רהיט / זכוכית / מקרר 

/ זכוכית ועוד…

טפט דגם בוטניק

Nordic leaves דגלון דגם

טפט דגם עלים

טפט דגם רישום עליםטפט דגם פרחוני טרופי

הדפסים מעוצבים



46 47

LP014

LP010LP011

LP013 LP012

3LP015

5LP017 5LP018

3LP016

5LP019
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LP021

AN014

LP022

AN013

2AN012 AN010

4pc-tropical4pc-green

AN011LP08LP09
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Frida Kahlo

פרידה צהוב
שטיח במידה 70/120 ס”מ

פלייסמט עגול קוטר 35 ס”מ
ראנר גודל 30/120 ס”מ

כריות נוי קטיפה / דמוי עור

תמונות עץ בעיצוב מקורי - פרידה

קטיפה / דמוי עור

4pc-fridaדמוי עורדמוי עורקטיפה / דמוי עור
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FK001 FK007

FK002

FK003

FK004

FK005

FK006
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Ethnic style

אתני שחור לבן
שטיחים במידות: 50/120, 60/170 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

כריות נוי בד קנבס בשילוב הדפס פויל זהב - מרובע / עגול

אתני ש.ל זהב
שטיחים במידות: 50/120, 60/170 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

כריות נוי בד קנבס בשילוב הדפס פויל זהב - מרובע 



56 57

Boho chic

דגם בוהו שיק
שטיחים במידות: 50/120 ס”מ

3 צבעים: שחור לבן / אפור / בז’
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Tribal chaff 02 דגם
שטיחים: 60/80, 60/100, 70/120, ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

Boho eyes דגם
שטיחים: 60/80, 60/100, 70/120, ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

Boho eyes דגלוןBoho feathers דגלון

Tribal 01 דגלוןExplore דגלוןTribal 02 דגלון

Chaff דגם
שטיח: 50/120 ס”מ

Tribal chaff 02 דגם
שטיחים: 60/80, 60/100, 70/120, ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

Chaff שטיח עגול דגם
קוטר 120 ס”מ
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BC001 BC002

LP023LP024LP025

4pc-boho  רביעיית גלויות דגם
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BC008BC009

BC003

BC005

MN016

BC006

BC004

BC007
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Oriental art

טיילס חום
שטיחים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

מדבקות אריחים: 15/15, 20/20 ס”מ

טיילס אפור
שטיחים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

מדבקות אריחים: 15/15, 20/20 ס”מ

טיילס צבעוני
שטיחים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

מדבקות אריחים: 10/10, 15/15, 20/20 ס”מ



66 67

רומא אפור
שטיחים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

מדבקות אריחים: 10/10 ס”מ

מארחבה
שטיחים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

מדבקות אריחים: 10/10 ס”מ

ערבסק
שטיחים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ

מדבקות אריחים: 10/10, 15/15, 20/20 ס”מ

Oriental art
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Sabby chic
שאבי פאץ’ 01

שטיחים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ
פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ

ראנרים גודל 30/120 ס”מ

שאבי פאץ’ 02
שטיחים: 60/80, 60/100, 70/120, 120/180 ס”מ

פלייסמטים בגדלים: 30/40 ס”מ
ראנרים גודל 30/120 ס”מ
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Kesem

דגם מבוך
שטיח גודל 70/120 ס”מ

דגם חד קרן
שטיח גודל 70/120 ס”מ

דגם קלאס
שטיח גודל 70/180 ס”מ

מדבקת מד גובה - חד קרן / מבוך
מדבקות קיר מד גובה מעוצבת לחדר ילדים

מדבקת ויניל איכותית השומרת על צבע הקיר
גודל 30/170 ס”מ
הוראות הדבקה:

יש להתחיל ולהדביק את המדבקה מגובה 20 ס”מ מהרצפה.
לקלף את גב המדבקה ולמשוך כמו טפט לגובה בצורה ישרה.

מגיע בגליל PVC שקוף עם מדבקת מותג והוראות הדבקה.

טפטים לחדרי ילדים:
טפט קיר מבוסס בד להדבקה קלה לחדרי ילדים ב-3 דגמים:

מימין לשמאל: דגם חיות / דגם עננים / דגם חד קרן
הטפט מגיע ביריעה של 66/300 ס”מ )2 מ”ר(

בגליל קשיח ממותג עם הוראות הדבקה.

דגם גלובוס
שטיח עגול קוטר 120 ס”מ / קוטר 158 ס”מ
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5CH002 3CH014

5CH003 3CH015



74 75

CH018

CH019 CH029

CH025
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CH005CH056 CH004CH006CH055

CH013 CH012CH001 CH011

CH007

CH009

CH008

CH010
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דגלון מעוצב דגם למה

דגלון מעוצב דגם למה

דגלון מעוצב דגם סופר הירו דגלון מעוצב דגם חד קרן גיאומטרי

4pc-yeah רביעיית גלויות דגם

דגלון מעוצב דגם עצלן

מדבקות אווירה לקיר
מדבקות קיר לקישוט חללי הבית והחדר

מגיע בגליל קשיח לשמירה מירבית.

הדבקה פשוטה וקלה לפרוייקט עשה זאת בעצמך.

בכל אריזה מעל ל-100 מדבקות המספיקות לקיר בגודל 2/3 מ”ר.

את המדבקות ניתן להסיר בעדינות ללא פגיעה בצבע הקיר.

כוכבים זהב מאטלי מטריסים זהב מאטלי מט

עיגולים זהב מאטלי מט

Golden EyelashesGolden stars

Golden circles
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אננסיםכוכבים אפורים

חד קרןלבבות ורודים

משולשי פסטלעיגולים צבעוניים

Grey starsPineapple

Pink heartsUnicorn

Colorful circlesPastel triangular

קקטוסהיפסטר

משולשים שחוריםעוגנים

פלוסיםעננים

HipsterCactus

AnchorBlack triangular

CloudsPluses
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מתלי עץ מעוצבים

מתלה עץ דגם אוהל טיפי
עשוי MDF איכותי בעובי 1.5 ס”מ

המתלה עצמו עשוי שעם חזק ביותר 
המסוגל לנשוא משקל כבד כמו מעילים / 

תיקים. גודל 22/22 ס”מ

מתלה עץ דגם סופר הירו
עשוי MDF איכותי בעובי 1.5 ס”מ

המתלה עצמו עשוי שעם חזק ביותר 
המסוגל לנשוא משקל כבד כמו מעילים / 

תיקים. גודל 30/27 ס”מ

מתלה עץ דגם חד קרן דאב
עשוי MDF איכותי בעובי 1.5 ס”מ

המתלה עצמו עשוי שעם חזק ביותר 
המסוגל לנשוא משקל כבד כמו מעילים / 

תיקים. גודל 24/25 ס”מ

מתלה עץ דגם חץ
עשוי MDF איכותי בעובי 1.5 ס”מ

המתלה עצמו עשוי פקק שעם קטן.
מיועד לתלייה של דברים קלים כגון 

תכשיטים. גודל 13/53 ס”מ

מתלה עץ דגם בתים
עשוי MDF איכותי בעובי 1.5 ס”מ

המתלה עצמו עשוי שעם חזק ביותר 
המסוגל לנשוא משקל כבד כמו מעילים / 

תיקים. גודל 60/25 ס”מ

מתלה עץ דגם קקטוס
עשוי MDF איכותי בעובי 1.5 ס”מ

המתלה עצמו עשוי פקק שעם קטן.
מיועד לתלייה של דברים קלים כגון 

תכשיטים. גודל 17/35 ס”מ

מתלה עץ דגם חיות נורדיות - ארנב
עשוי MDF איכותי בעובי 1.5 ס”מ

המתלה עצמו עשוי שעם חזק ביותר 
המסוגל לנשוא משקל כבד כמו מעילים / 

תיקים. גודל 21/28 ס”מ

מתלה עץ דגם חיות נורדיות - חתול
עשוי MDF איכותי בעובי 1.5 ס”מ

המתלה עצמו עשוי שעם חזק ביותר 
המסוגל לנשוא משקל כבד כמו מעילים / 

תיקים. גודל 23/25 ס”מ

מתלה עץ דגם חיות נורדיות - חד קרן
עשוי MDF איכותי בעובי 1.5 ס”מ

המתלה עצמו עשוי שעם חזק ביותר 
המסוגל לנשוא משקל כבד כמו מעילים / 

תיקים. גודל 17/30 ס”מ
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כריות נוי

גריד - כותנה

גיאומטרי - דמוי עור

עלים טרופי - דמוי עור

קקטוסים - דמוי עור

קטיפה ורודה

מרובעים - דמוי עור

זיג זג - דמוי עור

פרידה כחול - דמוי עור / קטיפה

טרצו 01 - דמוי עור

פלוס שחור - דמוי עור

עלים שחור לבן - כותנה

עציצי קקטוס - דמוי עור

אבסטרקט 02 - דמוי עור

פיקסל - דמוי עור

היפסטר צהוב - דמוי עור

פרידה פרחים - דמוי עור

טרצו 02 - כותנה

פלוס לבן - דמוי עור

עלים ירוק - כותנה

פרידה צהוב - דמוי עור / קטיפה

אבסטרקט 01 - דמוי עור

היפסטר - דמוי עור

איקס - דמוי עור

פרידה קקטוס - דמוי עור
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כריות נוי

טיילס אפור - דמוי עור

חד קרן גיאומטרי - קנבס

אתני שחור - קנבס

ראש שועל - דמוי עור

פסים כסף - קנבס

בנדנה תכלת - דמוי עור

ראש צבי טורקיז - דמוי עור

שיש שחור - דמוי עור

אתני עגול - קנבס

לב שחור - דמוי עור

לב זהב שחור - קנבס

ענןחד קרן - בד סוס ים חד קרן - בד סוס - דמוי עור חד קרן - דמוי עור

בנדנה אפור - דמוי עור

ראש צבי אפור - דמוי עור

שיש לבן - דמוי עור

אתני לבן - קנבס

לב אפור - דמוי עור

לב זהב אפור - קנבס
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תיקי ערב - קלאץ

Indigoflamingo

bohotiger

yellowsnake

camel leavesblack

yellow fridamarble

xobirds

glamorcactus

greencrocodile

leavesgrey

blue fridayellow skin

ethnicconfeti

grungetropical

geometriccamel

heartcanvas

floralgold
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תיקי שרוך

geometric faux leather unicorn

blue frida

pineapple

black geometric xo

black cactus

golden heart

cotton unicorn

yellow frida

cactus

gold heart on blackgold heart on grey

ethnic

plus

abstract

geometric unicorn

terrazzo

leaves

geometric heart

alchemist
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alice yogaalice unicorn

ארנקים וקלמרים

love

yogazebra

unicorn

banana terrazzo 01

yellow frida

be a little wildunicorn

cactus

horse

avocado stay calm

yellow frida

Toucan

dream away

breathboho

swan

tropical terrazzo 02

blue frida

me & youtissue

pineapple

rain unicorn

floral stay wild

blue frida
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מחברת מחשבות

מחברת הכל אפשרי

מחברת תכתבי את זה

מחברת השינוי מתחיל היום

מחברת לחלום בגדול

מחברת תכתוב את זה

מחברת חלומות

מחברת תודה על כל הטוב

חוברת מתכונים
כריכה קשה + 2 עמודי מדבקות
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פנקס רשימות חד קרן פד עכבר / ארגונית חד קרןפנקס רשימות פרידה

פד עכבר / פנקס רשימות פד עכבר / פנקס יומן

פד עכבר / ארגונית פרידה
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