
מדגל ארונות אמבט
לחלומות שלך יש מקום



זה היה רק טבעי ומתבקש, שלאחר מעל 40 שנות יצירה, חדשנות, עיצוב ואמינות בשוק הברזים בארץ נתפתח לתחומים חדשים. 
מהיום אתם מוזמנים להתרשם ולהתרגש מקולקציית ארונות האמבט המעוצבים שלנו.

השקענו בארונות את החשיבה, היצירתיות והדייקנות שאנו משקיעים בעולם הברזים. הארונות עשויים מחומרי גלם איכותיים, 
ייעודיים לשימוש בחללים רטובים והמבחר המרשים כולל מגוון של עיצובים, חומרים, צבעים וגדלים.

הארונות שלנו מיוצרים בסטנדרטים גבוהים ונהנים משירות הלקוחות המצוין של מדגל. אנו מעניקים עליהם 3 שנות אחריות. 
השירות ניתן במענה טלפוני אנושי ובפריסה ארצית בבית הלקוח.

עם ניסיון של מעל 40 שנה, אתם יכולים להיות שקטים ובטוחים שלחלומות שלכם יש מקום ושאתם בידיים טובות.

לקוח יקר, 
מהיום לחלומות שלך יש מקום - מדגל ארונות אמבט!

  המחירים אינם כוללים מע"מ

  תיתכן סטייה של עד 2% במידות המוצרים

  ארונות אשר אינם מוגדרים כארונות מלאי בחברת מדגל, מיוצרים לפי הזמנה ואינם ניתנים לביטול ו/או שינוי לאחר אישור ההזמנה

  אין לעשות שימוש מסחרי ו/או פרטי בתמונות ובכל חומר המופיע בקטלוג ללא אישור בכתב מחברת מדגל

  התמונות להמחשה בלבד

  כל הזכויות שמורות לחברת מדגל פתרונות מתקדמים בע״מ

צילום: הגר דופלט

עיצוב וסטיילינג: גלי אמית

אביזרים:
 ASAF WEINBROOM ,TEMA

EVER By PLASSON

עיצוב גרפי: סטודיו גרזון
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מפרט טכני

  גוף הארון סנדויץ 17 מ"מ צבוע אפוקסי.

  חזית הארון עשויה MDF שחור המיועד לחללים רטובים בצביעת אפוקסי.

  חירוץ בטכנולגית CNC מתקדמת.

  פרזול אל חלד, מנגנוני טריקה שקטים, מגירות עם הגבהת זכוכית בהתאמה.

  מראה מרחפת. 

  ידיות לבחירה ברונזה או שחור.

גוונים לבחירה:

על פי מניפת גוונים מדגל או מניפת צבעים טמבור ״לגעת בצבע״.

CNC
Series



TIGER

עד 100עד 80עד 60

5,8006,5507,400ארון + בוצ'ר + מראה מרחפת

EMPIRE 1,8001,6001,300תוספת למשטח

1,1251,5551,695תוספת למשטח אבן קיסר מסדרת עורקים

* ברירת מחדל לעומק המשטח הינה 46 ס"מ.
* ניתן להזמין בתוספת תשלום משטח אבן קיסר / משטח EMPIRE יצוק מהגוונים הקיימים.

58 - 98

7 - 6



BEAR

88 - 148

121 עד 101150 עד 90120 עד 100

ארון + משטח חרס אינטגרלי + 
6,2007,70011,500מראה מרחפת

ללא1,2001,275תוספת למשטח בוצ'ר

EMPIRE 2,5002,8001,625תוספת למשטח

תוספת למשטח אבן קיסר מסדרת 
2,8953,8601,985עורקים

* ניתן להזמין בתוספת תשלום משטח אבן קיסר / משטח EMPIRE יצוק מהגוונים הקיימים.
* ברירת מחדל לעומק המשטח הינה 46 ס"מ.

9 - 8



HORSE

98 - 148

151 עד 121180 עד 150עד 100120

7,4008,97511,02513,000ארון + בוצ'ר + מראה מרחפת

EMPIRE 1,3001,5252,1002,600תוספת למשטח

תוספת למשטח אבן קיסר 
1,6952,5852,4603,310מסדרת עורקים

* ברירת מחדל לעומק המשטח הינה 46 ס"מ.
* ניתן להזמין בתוספת תשלום משטח אבן קיסר / משטח EMPIRE יצוק מהגוונים הקיימים.

11 - 10



DOLPHIN

58 - 98

עד 100עד 80עד 60

4,7005,4006,200ארון + משטח חרס אינטגרלי + מראה מרחפת

1,1001,1501,200תוספת למשטח בוצ'ר

EMPIRE 2,9002,7502,500תוספת למשטח

2,2252,7052,895תוספת למשטח אבן קיסר מסדרת עורקים

* ניתן להזמין בתוספת תשלום משטח אבן קיסר / משטח EMPIRE יצוק מהגוונים הקיימים.
* ברירת מחדל לעומק המשטח הינה 46 ס"מ.

13 - 12



LION

58 - 118

עד 120עד 100עד 80עד 60

ארון + משטח חרס אינטגרלי + 
4,7005,4006,2006,700מראה מרחפת

1,1001,1501,2001,275תוספת למשטח בוצ'ר

EMPIRE 2,9002,7502,5002,800תוספת למשטח

תוספת למשטח אבן קיסר 
2,2252,7052,8953,860מסדרת עורקים

* ניתן להזמין בתוספת תשלום משטח אבן קיסר / משטח EMPIRE יצוק מהגוונים הקיימים.
* ברירת מחדל לעומק המשטח הינה 46 ס"מ.

15 - 14



גוונים לבחירה:

מפרט טכני

  גוף הארון מסגרת סנדויץ צבועה אפוקסי.

  חזית הארון סנדויץ 17 מ"מ המיועד לחללים רטובים.

  פורמייקה מעוצבת עם ציפוי נאנו למניעת שריטות ונזקי מים, קנט PVC היקפי.

  פרזול אל חלד מנגנוני, טריקה שקטים, מגירות עם הגבהת זכוכית בהתאמה.

  מראה מרחפת. 

  ידיות פורצלן לבן.

Stone
Series

גידים
אפור

מטריקסלבה
אפור

מטריקס
שחור

 גידים
שחור

אוניקס



LIBERTY

88 - 148

עד 180עד 150עד 120עד 100

7,6509,17511,27513,250ארון + בוצ'ר + מראה מרחפת

EMPIRE 1,3001,5252,1002,600תוספת למשטח

תוספת למשטח אבן קיסר 
1,6952,5852,4603,310מסדרת עורקים

* ברירת מחדל לעומק המשטח הינה 46 ס"מ.
* ניתן להזמין בתוספת תשלום משטח אבן קיסר / משטח EMPIRE יצוק מהגוונים הקיימים.

19 - 18



EMPIRE

58 - 118

עד 150עד 120עד 100עד 80עד 60

ארון + משטח חרס 
4,9505,9006,4507,95011,750אינטגרלי + מראה מרחפת

אין1,1001,1501,2001,275תוספת למשטח בוצ'ר

EMPIRE 2,9002,7502,5002,8001,625תוספת למשטח

תוספת למשטח אבן קיסר 
2,2252,7052,8953,8601,985מסדרת עורקים

* ניתן להזמין בתוספת תשלום משטח אבן קיסר / משטח EMPIRE יצוק מהגוונים הקיימים.
* ברירת מחדל לעומק המשטח הינה 46 ס"מ.

21 - 20



PISA

98 - 148

עד 150עד 120עד 100

6,4507,95011,750ארון + משטח חרס אינטגרלי + מראה מרחפת

אין1,2001,275תוספת למשטח בוצ'ר

EMPIRE 2,5002,8001,625תוספת למשטח

2,8953,8601,985תוספת למשטח אבן קיסר מסדרת עורקים

* ניתן להזמין בתוספת תשלום משטח אבן קיסר / משטח EMPIRE יצוק מהגוונים הקיימים.
* ברירת מחדל לעומק המשטח הינה 46 ס"מ.

23 - 22



EIFFEL

98 - 148

עד 150עד 120עד 100

6,4507,95011,750ארון + משטח חרס אינטגרלי + מראה מרחפת

אין1,2001,275תוספת למשטח בוצ'ר

EMPIRE 2,5002,8001,625תוספת למשטח

2,8953,8601,985תוספת למשטח אבן קיסר מסדרת עורקים

* ניתן להזמין בתוספת תשלום משטח אבן קיסר / משטח EMPIRE יצוק מהגוונים הקיימים.
* ברירת מחדל לעומק המשטח הינה 46 ס"מ.

25 - 24



BIG BEN

88 - 148

58 - 78

עד 120עד 100עד 80עד 60

ארון + משטח חרס אינטגרלי + 
4,9505,9006,4507,950מראה מרחפת

1,1001,1501,2001,275תוספת למשטח בוצ'ר

EMPIRE 2,9002,7502,5002,800תוספת למשטח

2,2252,7052,8953,860תוספת למשטח אבן קיסר מסדרת עורקים

* ניתן להזמין בתוספת תשלום משטח אבן קיסר / משטח EMPIRE יצוק מהגוונים הקיימים.
* ברירת מחדל לעומק המשטח הינה 46 ס"מ.

27 - 26



EMPIRE 
QUARTZ

משטחים 
יצוקים

מפרט טכני
  משטחי EMPIRE QUARTZ עשויים תערובת אלומינה ATH בשילוב אקריל.

  כל עובי המשטח עשוי חומר הומוגני ללא שכבות ציפוי.

  העיבוד והליטוש מתבצעים בצורה אחידה ולכל אורכו ורוחבו של המשטח.

  עובי המשטח הינו -180 200 מ"מ.

EMPIRE QUARTZ יתרונות משטחי
התערובת המיוחדת בשילוב האקריל מקנים למשטחים אמידות 

לאורך זמן ועמידות בכל חומרי הניקוי.

ניתן לבצע חידוש למשטחים באמצעות חומרים ביתיים פשוטים.

גוונים לבחירה:
RAL /על פי מניפת צבעים ו/או כל גוון ע"פ מניפת טמבור/ נירלט

)מומלץ לבחור גוונים כמה שיותר בהירים(



משטחים יצוקים לבחירה:

מקור ציפור

פזה הפוכה

ישר

כיורים לבחירה:

מלבני

אובלי

אגם )סטנדרט(

דקל )סטנדרט(

כלנית )סטנדרט(

רקפת )סטנדרט(

דניאל )פרימיום(

רותם )פרימיום(

ליעד )פרימיום(

חצב )פרימיום(

151 עד 121180 עד 101150 עד 120עד 100

3,2503,9004,8755,850משטח לכיור מונח

500500500500תוספת לכיור אינטגרלי מסדרת סטנדרט

1,5001,5001,5001,500תוספת לכיור אינטגרלי מסדרת פרימיום

672742847952תוספת לגימור מקור ציפור/פזה הפוכה

615 
595 

עומק פנימי של הכיור -  100 מ׳׳מ

350 
370 

120

540 
520 

עומק פנימי של הכיור -  100 מ׳׳מ

320 
340 

120
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דגשים נוספים:

•  במידה ומתקין/מוביל יגיע לבית לקוח לאחר תיאום מראש ולא יהיה ניתן להתקין/לספק, כתוצאה מבעיה אצל לקוח  

)גודל לא מתאים, מקום לא מוכן, אי התייצבות הלקוח(, יחויב הלקוח ב- 50% מדמי ההתקנה/הובלה.

•  ההתקנה אינה כוללת אינסטלציה וחשמל. 

•  אזור ההתקנה צריך להיות פנוי ומוכן להתקנה, עבור שירות של פירוק ארון/כיור או כל מוצר אחר לבקשת הלקוח לא יינתן פיצוי בגין נזק.

•  התקנות, הובלות ומתן שירות מעבר לגבולות הקו הירוק יהיו באישור מראש ובתאום מראש. תתומחר הצעת מחיר פרטנית בהתאם למיקום המבוקש.

•  תשלום בגין ההתקנה ישולם ישירות למתקין במזומן בעת ההתקנה.

•  גבולות האספקה/התקנה ע"י מדגל לבית לקוח הינם מרמת הגולן ומטולה בצפון עד באר שבע בדרום וכן כל איזור ירושלים רבתי. 

•  מעבר לגבולות אלה תתומחר הובלה/התקנה באופן פרטני. ייתכנו עיכובים באספקות מחוץ לגבולות הגזרה הנ"ל.

מחירון הובלות והתקנות

מחיר התקנה )כולל מע"מ(סוג השירות

350 ₪ התקנת ארון 60-120

550 ₪ התקנת ארון 121-150

650 ₪ התקנת ארון 151-180

150 ₪תוספת התקנה למשטח אבן קיסר / EMPIRE QUARTZ )כולל קידוח חורים(

200 ₪ התקנת ארון שירות

50 ₪ לכל קומה מעל קומה שניהתוספת התקנה בבית לקוח ללא מעלית

250 ₪תוספת עבור פירוק ארון/כיור

150 ₪הובלת ארון לבית לקוח )פריקת מדרכה בלבד(
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CNC
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משטחים 
יצוקים

מדגל ארונות אמבט
לחלומות שלך יש מקום

מדגל פתרונות מתקדמים בע"מ    קיבוץ מעגן מיכאל ד.נ מנשה 3780500

www.madgal.co.il    info@madgal.co.il    09-9528983 :36טל': 09-9528964    פקס


