ABOUT
מטבחי סמל
לאורך שנים ,חברת ״מטבחי סמל״ מובילה בתחומה ויוצרת מטבחים
נחשקים בסטנדרט הגבוה ביותר .כיום ,הטכנולוגיה החדשה שהבאנו
אל פסי היצור שלנו ,החומרים המיוחדים והבלעדיים ,יחד עם העיצוב
החדשני ,מאפשרים לנו לייצר מטבחים שהם יצירת אמנות  -במחירים
מפתיעים ונגישים.
מטבח המעוצב בקפידה ,מתוכנן למופת ומשלב בתוכו טכנולוגיה גבוהה,
יכול לשמש כמרכז הבית .על בסיס הבנה זו אנו מייצרים מטבחים מרהיבים
ומושקעים מבחינה עיצובית וטכנולוגית.
אנו מזמינים אתכם ליהנות מ 40-שנות הניסיון שלנו באמנות יצירת
המטבח ומגישתנו הייחודית המבוססת על שילוב בין משאב אנושי מקצועי
ומיומן ,טכנולוגיות מתקדמות ביותר ,חומרי גלם מעולים ומקצוענות בלתי
מתפשרת.
״מטבחי סמל״ משקיעה רבות במיכון המתקדם ביותר בעולם ודואגת
להתחדש תכופות על מנת להביא ללקוחותיה תוצר מוגמר ברמה הגבוהה
ביותר המשתווה לחברות היוקרתיות ביותר בעולם.

ABOUT
אודות הפרויקט
בלב השכונה מוקם מתחם בוטיק יחיד במינו .מתחם  FIFTEENמכיל  15בתים במגוון שלא נראה
כמוהו בשכונה 8 .בתים דו משפחתיים הכוללים :קומת מרתף עם כניסה נפרדת ,מקלחת מטבח
(שיכולה לשמש כיח' מגורים ,קליניקה ,או משרד) קומת מגורים עם מרחבים ענקיים לסלון ,מטבח,
מזווה ופינת אוכל .קומת חדרי שינה וקומת לייף סטייל 5 .קוטג'ים טוריים הכוללים :מרתף עם
מקלחת ומטבח ,קומת מגורים עם מרחבים ענקיים לסלון ,מטבח ופינת אוכל .קומת חדרי שינה.
 2פנטהאוזים עם מעלית אישית 3 ,כווני אוויר ומרפסת ענקית בה ניתן לנשום את אוויר הים,
לנפוש ולארח .המתחם נבנה על ידי חברת אלנור הנדסה ואדריכלות בע"מ לה וותק של למעלה
מ 30 -שנה בייזום ובניית פרויקטים בקיבוצים מושבים וערים .לחברה מוניטין רב וניסיון מקצועי,
המאפשרים לה לבצע פרויקטים בצורה מהירה ,איכותית ומדויקת.

אודות חברת אלנור
ברכות על רכישת בית בפרויקט  FIFTEENבאור ים .חברת 'אלנור הנדסה ואדריכלות בע"מ' פועלת
כיזם וכקבלן המבצע בפרויקט הנ"ל.
חברת 'אלנור הנדסה ואדריכלות' ,המתמחה בייזום ובניית פרויקטים בקיבוצים ,מושבים וערים,
הינה בעלת למעלה מ 30-שנות ניסיון בענף הבנייה.
החברה מנוהלת על ידי צוות ניהולי פורץ דרך ,בעל ניסיון עשיר בתחום הבנייה וההנדסה.
במהלך שנות פעילותה ,צברה החברה מוניטין רב המאפשר לה לבצע וליזום בהצלחה גדולה
פרויקטים ענפים ומורכבים ברחבי הארץ.
השילוב בין הניסיון והידע שצברה החברה במהלך שנות פעילות רבות ובין דרג מנהל בעל חשיבה
צעירה ,חדשנית ,ומתקדמת ,מאפשר 'לאלנור הנדסה ואדריכלות' לקדם פרויקטים בצורה מהירה
ואיכותית ,לחשוב לטווח ארוך ,ולהוציא אל הפועל מוצר מוגמר ואיכותי העומד בסטנדרטים
הגבוהים ביותר ,לשביעות רצון הלקוח.
החברה עובדת עפ"י התקנים המחמירים ביותר ,וכל שלבי הביצוע מלווים בתהליכי בקרה קפדניים,
ע"י הגורמים המקצועיים של החברה .תהליכים אלה מתועדים שלב אחר שלב ,שקופים למזמין,
ובכך משפרים את האיכות מחד ,ונותנים ראש שקט ללקוח מאידך.

ההדמיה להמחשה בלבד

TECH
NOLOGY
טכנולוגיה חדשנית
"מטבחי סמל" מובילים את עולם המטבחים בישראל שנים רבות.
השילוב בין האיכות הגבוהה של חומרי הגלם וטכניקת יצור יוצאת דופן הם אלו
המייחדים את המטבחים והופכים אותם לבולטים בנוף עיצוב המטבחים.
לאורך השנים אנו מקפידים על סטנדרט גבוה בכל שלבי ייצור המטבחים שלנו,
הכולל שימוש בחומרים המתקדמים ביותר  -החל מבחירת עץ איכותי ,דרך
התקנת פירזול חדשני ועד לעיצוב דלתות דקות גדולות וחזקות ,השומרות על
צורתן ועמידות בפני חום שריטות ומכות ,וכל זאת על מנת שאתם תוכלו ליהנות
ממטבח איכותי ומעוצב לזמן רב יותר.
בנוסף ,אנחנו דואגים לעדכן את אמצעי הייצור שלנו בפיתוחים החדישים ביותר,
הנמצאים בין היתר גם במפעלי רכבי למבורגיני ומזארטי.
תהליך הצביעה הרובוטי שלנו הוא ייחודי מסוגו בעולם ומבוסס על  3מערכי
צבע ממוחשבים ,כולל בקרת אקלים חכמה ,המבטיחים מטבח ברמת דיוק,
גימור ועמידות מושלמים ,בדיוק כמו שפינטזתם.

צילום :עמית גושר

עיצוב :מירב ואייל שלום | צילום :אלעד גונן

גם מוצרים משלימים קונים בסמל
בעת רכישת מטבח חדש אנו נתקלים לא פעם בסוגיה היכן כדאי לנו לרכוש את
המוצרים המשלימים .מהיום ניתן לרכוש את המוצרים המשלימים למטבח באותו
המקום שבו רכשתם את המטבח ,כך שההתאמה בין הפרטים השונים תהיה
מושלמת ,ותוכלו ליהנות ממספר יתרונות שלא ניתן להשיג במקום אחר.
נוחות
רכישה במקום אחד מקלה על ההתנהלות וחוסכת זמן וכסף.
במקום לעבור מספק לספק ולבחור מוצרים במקומות שונים ,מהיום מבצעים את
הרכישה בצורה מרוכזת ובראש שקט במקום אחד .והתוצאה  -מטבח מושלם.
התאמה מלאה
כאשר תרכשו מוצרים משלימים עם המטבח ,תוכלו להיות בטוחים כי תהיה התאמה
מושלמת בין המוצרים :גודל מפתחים ,גבהים ,גוונים ,סגנונות  -כולם יחד יוצרים
מטבח מושלם מבחינה עיצובית ופרקטית.
מחיר משתלם
״מטבחי סמל״ רוכשים אלפי מוצרים משלימים בשנה שמהווים כוח קניה גדול,
דבר המאפשר לכם לקנות את המוצרים של החברות המובילות במחירי היבואן.
מהיום  - ALL IN ONEב״מטבחי סמל״ תוכלו ליהנות מחווית קנייה ייחודית הכוללת
מטבח מעוצב ואיכותי ,מוצרים משלימים במחיר ואיכות גבוהים ושירות יוצא דופן.
עיצוב :חיה קייזר | צילום :עודד סמדר

עיצוב :צביה קזיוף | צילום :עמית גושר

ליצירת קשר סניף רמת השרון :רח׳ סוקולוב  ,87רמת השרון03-549-9776 ,
נמל ת׳׳א | 03-5467970 :ראשל׳׳צ | 03-9612213 :רמת השרון | 03-5499776 :חיפהsemel.com | 04-8491540 :

מוצרים בודדים
מוצרים בודדים
כיריים גז ליילה  ,60זכוכית שחור  /לבן

כיריים גז ליילה  ,60זכוכית שחור  /לבן

 -או -

 -או -

מקרר/מקפיא בילט אין קוראדו
דגם קוראדו
קולט אדים בסאנו 60/90

 -או -

קולט אדים ויסו 60

קולט אדים בסאנו  60/90נירוסטה
או
קולט אדים ויסו  60נירוסטה

מחיר 2,200 :ש"ח

מקרר יין  30ס״מ
נירוסטה  /שחור

מחיר 2,990 :ש"ח

 60/90קארינה  ,76נירוסטה
כיריים גז
קולט אדים בסאנו

 -או -

 -או -

קולט אדים ויסו
 60גז לטיסיה  ,70נירוסטה
כיריים

כיריים גז קארינה ,76
נירוסטה 11,300ש"ח
מחיר:

מקרר/מקפיא בילט אין קוראדו
דגם קוראדו

מחיר 11,300 :ש"ח

 -או -

כיריים גז לטיסיה  ,70נירוסטה

לבןמשולב גז  90ס"מ כיריים אינדוקציה משולב גז  90ס"מ
אינדוקציה
כירייםשחור או
כיריים גז ליילה 60
 60שחור או לבן
גז ליילה
כיריים
נירוסטה
60/90
קולט אדים בסאנו
דגם טליה שחור  /לבן
שחור  /לבן
נירוסטה
דגם טליה
אואו -כיריים גז קארינה  76נירוסטה או  -כיריים גז קארינה 76
לטיסיה  70נירוסטה או -כיריים גז לטיסיה  70נירוסטה
כיריים גז
קולט אדים או-
נירוסטה
ויסו 60

ש"ח 2,650ש"ח
מחיר:
מחיר2,200 :

ס״מחימום דגם טוסקנה
מגירת
מקרר יין 30
נירוסטה  /שחור  /לבן
נירוסטה  /שחור

ש"ח 2,100ש"ח
מחיר:
מחיר2,990 :

ש"ח 7,200ש"ח
מחיר:
מחיר2,650 :

טוחן אשפה
מגירת חימום דגם טוסקנה

דגם evo 300
נירוסטה  /שחור  /לבן

ש"ח 2,590ש"ח
מחיר:
מחיר2,100 :

בלעדי
ללקוחות

מתנה יוקרתית

חגיגת חגיגת
מבצעים מבצעים
מטבחי סמל
מטבחי סמל

כל המוצרים כוללים

מחיר 7,200 :ש"ח

טוחן אשפה

דגם evo 300

מחיר 2,590 :ש"ח

בלעדי
ללקוחות

כל המוצרים כוללים

מתנה יוקרתית
שנתיים אחריות! שנתיים אחריות!
מקררים שנה נוספת על המדחס! מקררים שנה נוספת על המדחס!

ברכישת חבילה הכוללת  2מוצרים
ברכישת חבילה הכוללת  2מוצרים
רשאית להפסיק את המבצע בכל עת
בכל עת
החברה
המבצע
* ט.ל.ח * החברה רשאית להפסיק* את
ט.ל.ח *

31.12.2021המבצע בתוקף עד ה31.12.2021 -
*
* המבצע בתוקף עד ה-

חבילת פרימיוםחבילת פרימיום
סה״כ  30,200 :ש״ח סה״כ  30,200 :ש״ח

בלעדי
ללקוחות

מקרר ומקפיא אינטגרלי ברנדו

מקרר ומקפיא אינטגרלי ברנדו

 -או -

 -או -

מקרר ומקפיא מאריו

מקרר ומקפיא מאריו

מקרר ומקפיא אינטגרלי דגם ברנדו
 או -בלעדי ומקפיא דגם מאריו
מקרר

ס"מ
ברנדו
דגם 60
אינטגרלימלא
ומקפיא אינטגרלי
מקרר מדיח
דגם לוקאס
 או -מקרר ומקפיא דגם מאריו

ללקוחות
מחיר 9,990 :ש"ח

ש"חש"ח
4,490
9,990
מחיר:
מחיר:

כיריים אינדוקציה אלינה

כיריים אינדוקציה אלינה

 -או -

 -או -

כיריים אינדוקציה אולגה

כיריים אינדוקציה אולגה

+

+

סט סירים מתנה

סט סירים מתנה

אינדוקציה  77ס"מ דגם אלינה
כירייםמלא  60ס"מ
מדיח אינטגרלי
או
דגם לוקאס
כיריים אינדוקציה  90ס"מ דגם אולגה
 +סט סירים מתנה

מחיר4,490 :
ש"ח 5,690ש"ח
מחיר:

פירוליטי
ס"מאלינה
ס"מ60דגם
אינדוקציהאין77טאץ
כירייםתנור בילט
אודגם פאבלו
כיריים אינדוקציה  90ס"מ דגם אולגה
שחור  /לבן
נירוסטה /מתנה
 +סט סירים

ש"חש"ח
5,500
מחיר:
5,690
מחיר:
* גימור שחור מט  /אפור בתוספת תשלום

מיקרוגל משולב תנור  45ס"מ
דגם פלרינו
נירוסטה  /שחור  /לבן

ס"מ
פירוליטי
ס"מתנור 45
משולב
טאץ 60
מיקרוגל
תנור בילט אין
פאבלופלרינו
דגם דגם
שחור  /לבן
שחור  /לבן
נירוסטה /
נירוסטה /

ש"חש"ח
4,530
5,500
מחיר:
מחיר:

מחיר 4,530 :ש"ח

תשלום
תשלום
בתוספת
בתוספת
אפור אפור
שחור /מט /
שחור מט
גימורגימור
* *

* גימור שחור מט  /אפור בתוספת תשלום

חבילת בייסיקחבילת בייסיק
סה״כ  17,990 :ש״ח סה״כ  17,990 :ש״ח
* לא כולל מיקרוגל

כיריים גז אדריאנה

כיריים גז אדריאנה

 -או -

 -או -

* לא כולל מיקרוגל

כיריים אינדוקציה מרינה

כיריים אינדוקציה מרינה

סט סירים מתנה

סט סירים מתנה

+

כל המוצרים כוללים

שנתיים אחריות!
מקררים שנה נוספת על המדחס!

מקרר דגם מאסימו
כל המוצרים כוללים
נירוסטה  /זכוכית שחורה

מלא  60ס"מ
מאסימו
אינטגרלי
מקרר דגם
דיח
שחורה
זכוכיתפרננדו
נירוסטה  /דגם

שנתיים אחריות!
מקררים שנה נוספת על המדחס!

מחיר 8,500 :ש"ח

ש"חש"ח
3,190
8,500
מחיר:
מחיר:

ס"מ 77ס"מ דגם אדריאנה
זכוכית
מלא 60
כיריים גז
דיח אינטגרלי
או -
דגם פרננדו
כיריים אינדוקציה  60ס"מ דגם מרינה
 +סט סירים מתנה

מחיר3,190 :
ש"ח 3,200ש"ח
מחיר:

+

ס"מ
אדריאנה
מכאני 60
ס"מ דגם
בילט אין
זכוכית 77
כיריים גז תנור
או -
דגם טומאסו
כיריים אינדוקציה  60ס"מ דגם מרינה
שחור  /לבן
נירוסטה /
מתנה
 +סט סירים

ש"חש"ח
3,100
מחיר:
3,200
מחיר:
* גימור שחור מט  /אפור בתוספת תשלום

אופציה
בתוספת
תשלום
פליפה
מכני 60ס"מ
מכאני
מיקרוגל
תנור בילט אין
טומאסושחור  /לבן
נירוסטה /
דגם
נירוסטה  /שחור  /לבן

אופציה
בתוספת
תשלום
מיקרוגל מכני פליפה
נירוסטה  /שחור  /לבן

ש"חש"ח
3,700
3,100
מחיר:
מחיר:

מחיר 3,700 :ש"ח

תשלום
תשלום
בתוספת
בתוספת
אפור אפור
שחור /מט /
שחור מט
גימורגימור
* *

* גימור שחור מט  /אפור בתוספת תשלום

