
קוד קופו�
YAH12

קוד קופו�
YAH10

קוד קופו�
YAH11

VEYRON 4

TREASURE

A3

₪ 2,190

₪ 1,390

₪ 1,790

במקום 2,790 ₪

במקום 1,790 ₪

במקום 2,290 ₪

תפוקת חו� בה�פק 41200BTUמ3 מבערי TURBO, מדפי צד מתקפלי�, משטח צליה  
א.44, ר.47 �״מ.  אידאלי למרפ�ות.  מידות פתוח: א.113, ר.54, ג.122 �”מ.מידות �גור: 

א.64, ר.54, ג.122 �”מ. 

כיסוי מקורי לגריל מתנה

גריל גז מעוצב אידאלי למרפ�ות קטנות, תפוקת חו� עוצמתית וחזקה, מבער �פירלה 
לכל רוחב הגריל עשוי נירו�טה 304, משטח צלייה אובלי א.47 �"מ, ר.36 �"מ, מידות: 

א.60 �"מ, ר.40 �"מ, ג.110 �"מ.

כיסוי מקורי לגריל מתנה

תפוקת חו� בה�פק 48000BTU,מ4 מבערי TURBO, מדפי צד מתקפלי�, משטח צליה  א.65, ר.44 
�״מ. מידות פתוח: א.140, ר.53, ג.123 �”מ.מידות �גור: א.80, ר.53, ג.123 �”מ. 

כיסוי מקורי לגריל מתנה

א.ד שיווק והפצה יבואני                 ישראל  
האורג 5 מודיעי� טל:  08-6630060
www.scab.co.il גלשו לאתר הבית

ט.ל.ח.  | המלאי  גמר  עד   | החברה  לתקנון  בהתאם   ₪199 הובלה   | ופשוטה  קלה  עצמית  הרכבה  נדרשת   | עסקים  ימי   10 אספקה:  זמן   |  31.7.22 עד  המבצע  תוקף 

Scab Israel-Maximum Quality

מבצע קיץ
לעמיתי מועדון

 5% הנחה נוספים במעמד החיוב

https://www.scab.co.il/product/%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9c-%d7%92%d7%96-%d7%98%d7%a8%d7%96%d7%a8/
https://www.scab.co.il/product/%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9c-%d7%92%d7%96-veyron-4/
https://www.scab.co.il/product/%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9c-%d7%92%d7%96-%d7%a0%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%94-a3/


קוד קופו�
YAH13

SPIDER 3 ₪ 2,490
קוד קופו�

YAH15

קוד קופו�
YAH14

EUROPE 4

ALMA DINING

₪ 2,990

₪ 2,990

תפוקת חו� טוטאל 55000BTUד, 3 מבערי� יצוקי�, כירת צד מובנית  BTU 12000, משטח 
צליה ענק א.62, ר.48 �״מ. מידות הגריל: א. 155 ר. 60 ג. 125 �״מ.

נית� לשדרג לגריל 4 מבערי�, תפוקת חו� טוטאל 
70000BTU, בתו�פת של 800 ש״ח.  

מערכת ג� הכוללת שולח� מרובע משולב רצועות אלומיניו� ו- 4 כ�אות ג� מעוצבי� 
מידות  הידיי�.  ע� טבעי במשענות  דמוי  פווליווד  בתו�פת  משולבי� מקלעת חבלי� 

השולח�: א.90, ר.90 �"מ

תפוקת חו� טוטאל 63100BTU עיצוב מוקפד, 4 מבערי נירו�טה 304 לכל רוחב הגריל, כירת צד 
מובנית, מכ�ה משולב זכוכית. משטח צליה א.78, ר.49 �״מ. מידות הגריל: א. 160 ר. 59 ג. 119 �״מ.

 ,88400BTU נית� לשדרג לגריל 6 מבערי�, תפוקת חו� טוטאל
בתו�פת של 1,200 ש״ח.  

א.ד שיווק והפצה יבואני                 ישראל  
האורג 5 מודיעי� טל:  08-6630060
www.scab.co.il גלשו לאתר הבית

ט.ל.ח.  | המלאי  גמר  עד   | החברה  לתקנון  בהתאם   ₪199 הובלה   | ופשוטה  קלה  עצמית  הרכבה  נדרשת   | עסקים  ימי   10 אספקה:  זמן   |  31.7.22 עד  המבצע  תוקף 

Scab Israel-Maximum Quality

במקום 3,190 ₪

במקום 3,790 ₪

 5% הנחה נוספים במעמד החיובבמקום 3,790 ₪

מבצע קיץ
לעמיתי מועדון

https://www.scab.co.il/product/%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9c_%d7%92%d7%96_spider_152/
https://www.scab.co.il/product/%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9c-%d7%92%d7%96-europe-4/
https://www.scab.co.il/product/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%92%d7%9f-alma-dining/


קוד קופו�
YAH19

מובנית  הארכה  בעל  משי,  מט  בגימור  זכוכית  משולב  שולח�  הכוללת  ג�  מערכת 
לב�. או  מגיעה בצבעי�: אפור, אב�  כי�אות. המערכת   4 ובתו�פת  הנפתחת בקלות 

מידות שולח�: ר.90 א.135 נפתח ל-א. 270 �"מ

מובנית  הארכה  בעל  משי,  מט  בגימור  זכוכית  משולב  שולח�  הכוללת  ג�  מערכת 
לב�. או  מגיעה בצבעי�: אפור, אב�  כי�אות. המערכת   4 ובתו�פת  הנפתחת בקלות 

מידות שולח�: ר.90 א.90 נפתח ל-א. 180 �"מ

מובנית  הארכה  בעל  משי,  מט  בגימור  זכוכית  משולב  שולח�  הכוללת  ג�  מערכת 
לב�. או  מגיעה בצבעי�: אפור, אב�  כי�אות. המערכת   4 ובתו�פת  הנפתחת בקלות 

מידות שולח�: ר.100 א.200 נפתח ל-א. 320 �"מ

קוד קופו�
YAH16

קוד קופו�
YAH17

קוד קופו�
YAH18

BONDI 1800 ₪ 2,490

BONDI 2700 ₪ 2,790

BONDI 3200 ₪ 3,190

ט.ל.ח.  | המלאי  גמר  עד   | החברה  לתקנון  בהתאם   ₪199 הובלה   | ופשוטה  קלה  עצמית  הרכבה  נדרשת   | עסקים  ימי   10 אספקה:  זמן   |  31.7.22 עד  המבצע  תוקף 

RUBY ₪ 3,890
 4 ג� מאלומיניו�, הכוללת שולח� מלבני ע� מנגנו� הארכה מאמצע השולח� בתו�פת  מערכת 
כ�אות. צבע המערכת לב� משולב רצועות אלומיניו� דמוי ע�. מידות שולח�: ר.100, א.160 נפתח 

ל-א.240 �״מ

�״מ,  ל-א.300  נפתח  א.200  ר.100,  לשולח�  לשדרג  נית� 
בתו�פת של 900 ש״ח.  

א.ד שיווק והפצה יבואני                 ישראל  
האורג 5 מודיעי� טל:  08-6630060
www.scab.co.il גלשו לאתר הבית

Scab Israel-Maximum Quality

במקום 3,190 ₪

במקום 3,490 ₪

במקום 3,990 ₪

במקום 4,890 ₪

 5% הנחה נוספים במעמד החיוב

מבצע קיץ
לעמיתי מועדון

https://www.scab.co.il/product/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%92%d7%9f-bondi-1800/
https://www.scab.co.il/product/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%92%d7%9f-bondi-2700/
https://www.scab.co.il/product/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%92%d7%9f-bondi-3200/
https://www.scab.co.il/product/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%92%d7%9f-ruby/


קוד קופו�
YAH21

ט.ל.ח.  | המלאי  גמר  עד   | החברה  לתקנון  בהתאם   ₪199 הובלה   | ופשוטה  קלה  עצמית  הרכבה  נדרשת   | עסקים  ימי   10 אספקה:  זמן   |  31.7.22 עד  המבצע  תוקף 

קוד קופו�
YAH23

VENICE ₪ 1,290

ער�ל צ� עשוי מתכת מא�יבית בשילוב ראט� הכולל כרית מפנקת. צבע אפור בהיר. 

זוג כור�אות מעוצבות מאלומיניו� דמוי ע� משולב ראט� מא�יבי ושולח� קפה מרובע 
תוא� מאלומיניו�. צבע המערכת דמוי ע� משולב ראט� בגוו� בז קפוצ’ינו ע� ריפוד 

שחור ג’ינ�

ער�ל צ� עשוי מתכת מא�יבית בשילוב ראט� הכולל כרית מפנקת. צבע אפור בהיר. 

נדנדת גינה 3 מקומות עשויה שלדת מתכת מא�יבית ע� מושב מבד טק�טליי�. מידות: א. 190, 
חומה  שלדה  או,  אפרפר  בגוו�  מושב  בשילוב  כהה  אפור  שלדה  לבחירה:  צבע  �"מ.   130 ר. 

בשילוב מושב בגוו� שמנת

א.ד שיווק והפצה יבואני                 ישראל  
האורג 5 מודיעי� טל:  08-6630060
www.scab.co.il גלשו לאתר הבית

Scab Israel-Maximum Quality

קוד קופו�
YAH20

קוד קופו�
YAH22

KATE ₪ 1,990

ANGEL ₪ 999

TERRY ₪ 999

במקום 1,990 ₪

במקום 2,490 ₪

במקום 1,890 ₪

במקום 1,890 ₪

 5% הנחה נוספים במעמד החיוב

מבצע קיץ
לעמיתי מועדון

https://www.scab.co.il/product/%d7%96%d7%95%d7%92-%d7%9b%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-kate/
https://www.scab.co.il/product/%d7%a2%d7%a8%d7%a1%d7%9c-%d7%a6%d7%a3-angel/
https://www.scab.co.il/product/%d7%a2%d7%a8%d7%a1%d7%9c-%d7%a6%d7%a3-terry/
https://www.scab.co.il/product/venice-swing/
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א.ד שיווק והפצה יבואני                 ישראל  
האורג 5 מודיעי� טל:  08-6630060
www.scab.co.il גלשו לאתר הבית

Scab Israel-Maximum Quality

קוד קופו�
YAH27

ASHLEY ₪ 5,990

פינת ישיבה פינתית מאלומיניו� משולבת דמוי ע� בגוו� טבעי. המערכת כוללת �פה 
פינתית ושולח� קפה תוא� מאלומיניו�. צבע לבחירה: אפור כהה או לב�. מידות: �פה 

א.215/215, ע.81 �"מ שולח� א.70, ר.70, ג.48 �"מ

פינת ישיבה מעוצבת מאלומיניו�. המערכת כוללת �פה דו מושבית, שתי כור�אות יחיד 
ושולח� קפה מלבני. צבע המערכת לבחירה: אפור כהה או לב�. מידות: �פה דו מושבית 

א.128, ע.70 �"מ, כור�א א.68, ע.70 �"מ, שולח� א.110, ר.58, ג.46 �"מ. 

ושולח� קפה  פינת ישיבה פינתית משילדת אלומיניו�. המערכת כוללת �פה פינתית 
�פה  אפור.מידות:  וריפוד  טבעי  ע�  דמוי  בשילוב  לב�  בגוו�  שלדה  צבע  מרובע. 

א.250/250, ע.71 �"מ שולח� א.72, ר.72, ג.33 �"מ

פינת ישיבה משילדת אלומיניו� בשילוב מקלעת חבלי� הכוללת �פה תלת מושבית, שתי כור�אות 
יחיד ושני שולחנות אירוח עגולי�, משולבי� פוליווד להענקת מראה טבעי ויפה. צבע: אפור כהה 
בשילוב מקלעת חבלי� מ�יבית בצבע ירוק, ריפוד קר�. מידות: �פה תלת מושבית א.173, ע.75 �"מ 

כור�א א.75, ע.75 �"מ שולח� גדול קוטר 62, ג.42 �"מ שולח� קט� קוטר 44, ג.37 �"מ

קוד קופו�
YAH24

קוד קופו�
YAH25

קוד קופו�
YAH26

ALMA ₪ 3,490

SOFIA ₪ 4,290

AMBER ₪ 4,990

במקום 7,490 ₪

במקום 4,390 ₪

במקום 5,390 ₪

במקום 6,290 ₪

 5% הנחה נוספים במעמד החיוב

מבצע קיץ
לעמיתי מועדון

https://www.scab.co.il/product/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94-alma/
https://www.scab.co.il/product/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94-sofia/
https://www.scab.co.il/product/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94-amber/
https://www.scab.co.il/product/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94-ashley/



