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מזה כארבעה עשורים, מייבאת דומיסיל את מיטב המותגים 
העולמיים בתחום הפרזול - לרבות פתרונות אחסון, ידיות, 
ועוד. מיום  אביזרי אמבט, פרזול למטבחים, חדרי ארונות 
ופתרונות  המוצרים  סל  את  ופיתחנו  הרחבנו  ההקמה, 

הפרזול עבור הקהל המקצועי והפרטי כאחד.

משפיעים על העיצוב בישראל
והמעצבים  האדריכלים  קהילת  של  הצורך  את  זיהינו 
בפריטים קטנים שעושים את ההבדל – הן מבחינת נראות, 
לייבא פתרונות  אנו מקפידים  ושימוש.  נוחות  והן מבחינת 
הבית  חלקי  ויתר  המטבח  את  שיהפכו  איכותיים  פרזול 
לארגונומיים, פונקציונאליים, כאלו שיכולים להשתנות בזמן 

אמת בהתאם לצרכי המשתמש ולהקל עליו.

הפרזול – כלי בידי האדריכל והמעצב
המסייע  ככלי  הפרזול  את  רואה  שלנו  העולם  תפיסת 
ולנגר להתמודד עם חללים מאתגרים.  לאדריכל, למעצב 
כך למשל ניתן למצוא אצלנו מנגנונים מיוחדים לשולחנות 
מזווים  סדרת  וקטן,  שגדל  אי  נשלפים,  עבודה  ומשטחי 
ועוד מגוון פתרונות שאנו מגדרים כ"פרזול  צרה במיוחד, 
למתכנן  המוסף  הערך  את  לתת  ותפקידם  אדריכלי" 

ביצירת פריט נגרות נוח, פונקציונלי ואיכותי יותר.

?VISION-מה ה
בעידן בו המטבח הוא חלק בלתי נפרד מהסלון, גם כאשר 
פותחים את ארונות המטבח חשוב ליהנות ממראה מעוצב 
 VISION ויוקרתי. לצורך כך, פיתחנו את קולקציית מגירות
המקנה עולם חדש של אפשרויות אחסון תוך דגש מובהק 

על איכות ויוקרה.

טיפ קטן, רגע לפני שאתם מתכננים מטבח, ארון חדר שינה 
דברים:  למספר  לב  תשומת  הקדישו  שהוא,  רהיט  כל  או 
צרכי המשתמש, נוחות הפתיחה והסגירה, אפשרויות ניצול 
המקום ולא פחות חשוב, המראה המתקבל. חשיבה לטווח 
ארוך מבחינת הצרכים המשתנים והעתידיים תבטיח לכם 

בחירה מוצלחת ואיכותית.

סוף מעשה במחשבה תחילה
וערוך  לרשותכם  עומד  שלנו  המקצועיים  היועצים  צוות 
לסייע, לתכנן ולמקסם יחד אתכם את מפרטי הפרזול על 
להפיק  מנת  על  הריהוט  והעמדת  הנגרות  תוכניות  סמך 
מהם  ליהנות  יוכלו  שלקוחותיכם  וכדי  המיטב  את  מהם 

לאורך שנים".

אדריכלים ומעצבים יקרים,

מחלקת קשרי אדריכלים 2673*
www.domicile.co.il



הפרזול שעושה את ההבדל ב...
מטבח

הרהיט היקר ביותר בבית דורש התייחסות ותשומת לב לכל פרט ופרט. 
תפקידו של הפרזול הוא למקסם את תכנון המטבח כך שהתוצאה שתתקבל, פרט ליופי ולעיצוב תהייה 

נוחה, פרקטית ופונקציונלית. מזמינים אתכם לצלול איתנו פנימה לעולם של פתרונות פרזול למטבח.

Opla tOp משטח עבודה סמוי נשלף

למוצרי 
אחסון למטבח



הפרזול שעושה את ההבדל במטבח
מגירות

לאורך  אבולוציה  עברו  המגירות  גם  היתר  ובין  היכר  ללא  השתנה  המטבחים  עולם 
השנים. קולקציית מגירות VISION מבית דומיסיל מציעה בשורה חדשה ומציגה מוצר 
איכותי, מעוצב להפליא בעל דפנות דקות במיוחד המאפשר פתרון אחסון אידיאלי. 
ובלימה שקטה.  ויציבות במיוחד המאפשרות נסיעה חלקה  מסילות המגירה חזקות 
של  חדש  עולם  ומציעה  הלקוח  בבית  ושירות  אחריות  שנות   10 מעניקה  דומיסיל 

אפשרויות.

VISION מגירה בעלת דופן זכוכית מלאה

עולם חדש של אפשרויות...

לקולקציית מגירות 
VISION



סדרת מגירות VISION בגימור גרפיט



מגירת סכו״ם נמוכה גובה 84 ס״מ עם דופן זכוכית

קולקציית VISION מאפשרת MIx&Match במגירות פנימיותקולקציית VISION במגירות חיצוניות

דופן מתכת דקה וחזית גלריה 84/167/199 ס״מדופן זכוכית דקה 84/167/199 ס״מ

דופן וחזית זכוכית מלאה 84/167/199 ס״מ

דופן מתכת דקה וחזית זכוכית מלאה 84/167/199 ס״מדופן מתכת דקה 84/167/199 ס״מ

דופן זכוכית וחזית מתכת דקה 84/167/199 ס״מ



84
167

199

מטבח פרקטי נחשב לכזה שיש בו מקומות אחסון נוחים למגוון הפריטים השונים, מכלי 
מטבח וסירים ועד שמני בישול, רטבים, תבלינים ומוצרים יבשים. הדרך הנוחה, היעילה 
והיפה ביותר לאחסן במטבח היא בעזרת מזווה אשר נשלף מהארון ועוזר לשמור על 
סדר וארגון מושלמים. המזווים של דומיסיל מגיעים בעיצוב אלגנטי המתאים לכל סגנון 
במטבח. בחרו מתוך מגוון דגמי המזווים השונים את האחד המתאים לכם – צר או רחב, 

מזווה לבקבוקים או מתקן לתבלינים ועוד.

הפרזול שעושה את ההבדל במטבח
מזווים

VISION  VISION מזווה הבנוי ממגירות פנימיות מסדרת
בעלות חזית ודפנות מזכוכית מלאה בשלושה גבהים לאחסון אופטימלי

לעוד מזווים



M15 cleaN | M15 bOttleS |מזווה נשלף בעל מתקני אחסון ייעודיים לאביזרי ניקוי
ברוחב 15 ס"מ בלבד!

מזווה נשלף בעל מתקני אחסון ייעודיים לבקבוקי יין
ברוחב 15 ס"מ בלבד!

urbaN מזווה נשלף בפתיחה מלאה 2 דלתות



הבית המודרני מנסה להתמודד עם ריבוי פונקציות בחלל שרק הולך ומצטמצם. באופן טבעי, השאיפה 
כיום היא למקסם ולנצל את שטחי האחסון עד רמת הסנטימטר ולשם כך נרתמים מותגי פרזול מובילים 
ומפתחים מנגנונים קטנים, מתוחכמים וחזקים שפותחו במיוחד עבור דרישה זו. המנגנונים החדישים 
מאפשרים ליצור מערך מודולרי נשלף על פי צורך מבעד לארונות. מדפים, ספסלים, משטחי שולחן 
ואפילו משטחי עבודה, נוספים למטבח או לרהיט, נגלים על פי דרישה ובעת חזרתם פנימה הם מותירים 
את החלל נקי, אוורירי ומסודר. המנגנונים החדשים חזקים ועמידים במיוחד ובהתאם לגודלם הם יכולים 

לשאת משקל רב. 

הפרזול שעושה את ההבדל במטבח
שולחנות ומשטחי עבודה נשלפים

SNacK tOp משטח עליון נע במשיכה קלה ומאריך את משטח העבודה
ניתן להשתמש בתוספת השטח כדלפק ישיבה או כמשטח עבודה נוסף

לסרטון הדרכה לכל המוצרים



breaKFaSt tOp |Opla tOp | משטח עבודה סמוי נשלףמשטח עליון נע לאי

breaKFaSt | | Opla FOlDINGמדף סמוי נשלףמשטח סמוי נשלף



eVOlutION xl |

partY | 

t-beNch |t-able xl |

VOIla |

שולחן נשלף ממגירה עם רגל טלסקופית מתקפלתספסל נשלף ממגירה עם רגל מתקפלתשולחן נשלף ממגירה עבור 4 סועדים

הארכה נשלפת עם רגליים לאי שולחן נשלף סמוי עבור 4 סועדים



FlYMOON מתקן פינתי נשלף דו קומתי. לארונות צרים החל מרוחב 400 מ"מ

פינות  וניצול  בכלל  האחסון  סוגיית  הוא  המטבח  בתכנון  המורכבים  האתגרים  אחד 
המטבח בפרט. תכנון מטבח נכון נותן חשיבות לניצול כל סנטימטר כך שהמטבח יהיה 

נח ויעיל למשתמש. 

הפרזול שעושה את ההבדל במטבח
פתרונות אחסון



wINDtOp | uNIKO45 |מנגנון קלאפה לדלת מתרוממת
התקנה על תקרת הארון. אידיאלי לארון פינתי

מדף פינתי נשלף להתקנה על מדף עץ
רוחב דלת מינימלי 450 מ"מ

lINx | מנגנון פתיחה סטטי עם בולם, פתיחה מקבילית לדלת

cOlOrS תריסי גלילה למטבח גם בצביעה אלקטרוסטטית 
המשלבים פתרון אחסון אידאלי וסינרגיה עיצובית



DaMIaNO | מערכת מודולארית למטבח

לסרטון מוצר

aGF משטח דקורטיבי המונע תזוזת כלי מטבח במגירה
ניתן לחיתוך לפי מידה



9xl | פח אשפה נשלף עם מכסה אוטומטי הנפתח בעת פתיחת המגירה. ניתן להתאים לטווח גדול של מידות רוחב

P516

פח אשפה עגול
לדלת ארון מטבח

פח אשפה נשלף 
למטבח

פח אשפה כפול 
נשלף ממסילה

נפח 16 ליטר עם מסילה
גימור: לבן, נירוסטה מבריקה

רוחב פתח מינימלי: 260 מ"מ.

פח אשפה נירוסטה
נפח 13 ליטר נשלף עם פתיחת הדלת

מכסה הפח מתרומם ונפתח אוטומטית עם הפתיחה.
ניתן להרכבה על דלת ימין או שמאל.

הרכבה פשוטה ומהירה. 

נפח 16x2 ליטר
מנגנון מיוחד שולף את הפח עם פתיחת הדלת ובה בעת 

פותח את מכסה הפח.
אידיאלי למיחזור – לפח חלוקה פנימית לשני פחים 

נפרדים של 16 ליטר כ"א.
הפח מורכב ע"ג מסילות תחתיות.

פחי אשפה למטבחים

274

281

Swb16 | סט פחים נשלפים עם מכסה למגירה



M00002 מנגנון לדלת אסם 
מתאים לדלת עד רוחב 1000 מ"מ

כאשר מדברים על איכות מתכוונים בין היתר לאותם הרגעים שבהם אנו נוגעים במוצר 
מסוים ומרגישים שמשהו שונה, הוא זז יותר טוב, מתנהג אחרת, התנועה חלקה ורכה 
אך גם עוצמתית ומרשימה. מנגנוני הזזה איכותיים הם כאלו שכאשר משתמשים בהם 

מרגישים מיד.. והשאר.. היסטוריה

הפרזול שעושה את ההבדל ב...
מנגנוני הזזה ופתיחה 

לדלתות ורהיטים



lINx1000  מנגנון פתיחה מקבילית לדלת בניין בעל סגירה שקטה
ובלימה רכה.  מתאים לדלתות ברוחב עד 1100 מ"מ



סט לדלת הרמוניקה. משקל כנף עד 40 ק"ג, ללא מסילה תחתונה

מסילה סמויה המותקנת על דלת ההזה גלגלים סמויים לנסיעה חלקה

accOrDION |

לסרטון על המוצר

למגוון הפתרונות

MaGIc2 | מנגנון נסתר לדלת עץ או זכוכית, תלויה, חיצונית עם בולם טריקה בסוף המהלך. מתאים לדלתות עד משקל 50 ק"ג



מנגנון קלאפה מינימליסטי לדלת מתרוממת המחובר לתקרת הארון ומבטיח אחסון אופטימלי

ציר מהפכני לריהוט בעל פטנט בלעדי - מתג חכם הבורר בין מצבי האטה שונים

ציר סמוי לריהוט המתאים לדלתות עץ ולדלתות עם מסגרת אלומיניום

מנגנון פתיחה אלגנטי לריהוט ב-90 מעלות

aIr |

SIleNtIa+ |

wIND |

pacta |



מנגנון הזזה הרמוניקה

מנגנון ייחודי המותקן על קנט הרהיט מיועד לדלת הזזה חיצונית קלה, אידיאלי למזנונים וספריות

ha |

D1310 |

eclIpSe | מנגנון פתיחה לדלת כנף המאוחסנת בכיס עם בולם

למגוון הפתרונות



להיטהר,  להירגע,  מקום  בבית,  שלנו  הפרטי  המקדש  הם  והשירותים  האמבט  חדרי 
לנקות את המחשבות ולהתנתק מהיום שהיה. אביזרי האמבט אותם נבחר, ישפיעו על 
העיצוב ויתרמו לאווירה הכללית ולתחושה בחלל. בין אם אתם חושקים בסגנון קלאסי 
או מודרני, אבזור מלא או מינימליסטי, דומיסיל תסייע לכם להפוך חלום למציאות עם 

מגוון מוצרים ייחודיים, נוחים לשימוש, עמידים ואיכותיים לאורך זמן.

הפרזול שעושה את ההבדל ב...
חדר האמבט

NOVa | דמנרק ,FrOSt הקולקציה המונוכרומטית מגיעה ב-5 צבעים מבית



סדרת 
HERMITAGE

LOOK סדרת

LAND סדרת

סדרת 
PORTOfINO

סדרת
 BASIC / BASICQ

לבתי מלון

סט תואם, אקסקלוסיבי ויוקרתי של אביזרי אמבט 
מתקדמים, בשילוב משחקי שקיפויות הזכוכית וברק 

הניקל, בקווים ישרים ונקיים.

גוון: שחור / לבן / כרום ניקל

הסדרה מנגישה עבורכם את כל האביזרים הנחוצים 
לחוויית שימוש יומיומית, מפנקת ונוחה בחדר הרחצה, בסט 

אחד, יוקרתי ומעוצב!

גוון: כרום ניקל / זהב

הסדרה מאגדת את כל האביזרים הנחוצים לחוויית 
שימוש נוחה ומפנקת בעיצוב יוקרתי וניטרלי, שמשתלב 

היטב עם כל סגנון וטעם אישי.

גוון: כרום ניקל

הסדרה מביאה שיק יוקרתי בסגנון אירופאי לחדר 
הרחצה הפרטי שלכם, ומוסיפה לאווירה הייחודית 

והאקסקלוסיבית יוקרה בחדר הרחצה.

גוון: כרום ניקל

סדרות אביזרי אמבט מעוצבות לבתי מלון וחדרי 
אירוח. מתאפיינות בסגנון עיצובי מודרני בקווים נקיים 

ומינימליסטיים. 

סדרה בקווים אולטרא מודרניים בשילוב קרבון.

גוון: כרום ניקל

ROAD סדרת

סדרות אביזרי אמבט

peDal bIN | סדרת פח אשפה בעיצוב יוקרתי עם פדל מבית FrOSt, דנמרק

NOVa | סדרת אביזרים מיוחדים לבעלי מוגבליות מבית FrOSt, דמנרק

לכל הסדרות



DFw מתקן נעליים מסתובב
6/12 מדפים

בעולם המודרני, דירות המגורים נבנות קטנות יותר ותרבות הצריכה של רכישת ביגוד 
ואביזרי אופנה קלה ונגישה יותר מבעבר. בעזרת חידושים טכנולוגיים ופתרונות עיצוב 
בעל  לארון  סטנדרטי  ארון  כל  שישדרג  חכם,  מוצרים  קו  להציג  גאים  אנו  מבריקים, 

פתרון אחסון מקסימלי ועמיד לאורך טווח.
התאמה  מאפשר  שלנו  הארונות  וחדרי  קיר  לארונות  ופתרונות  האחסון  מוצרי  קו 

מושלמת של הארון לרצונות ולצרכים שלכם. מוזמנים להתחיל לסדר.

הפרזול שעושה את ההבדל ב...
ארונות קיר

למגוון הפתרונות



wF03 מתקן קרוסלה 3/4 עם 3 קומות לבגדים ונעליים 
מסתובב 360°, להתקנה בפינת הארון

wF05 |

w5001 | aSl3 |

מתקן נשלף לנעליים עם בולם

מתקן אחסון קבוע לנעליים )רוחב: 60/100 ס"מ(מתקן נשלף לנעליים



lIFt |

wF07 |aSSDlx |

wF11 | 

wF08 |

מנגנון לתלייה גבוהה בארון בגדים

קרש גיהוץ נשלף מארוןמגש נשלף לתכשיטים עם בלימה לארון

מראה נשלפת מארון

מתקן נשלף לתליית מכנסיים עם בלימה לארון



מגירה פנימית לארון

סלי רשת נשלפים עם 
בלימה לארון בגדים

מתקן צד נשלף 
לחגורות

מתקן צד נשלף 
לעניבות

מתקן נשלף 
לקולבים

סדרת המוצרים החדשה מאפשרת ניצול של חלל הארון 
באופן מיטבי תוך שמירה על מראה אחיד ומאורגן. 

המוצרים השונים מאפשרים נגישות מלאה אל כל חלקי 
הארון ואל כל פריט לבוש ומתוכננים לאפשר איוורור 

מלא לפריטים המאוחסנים גם במגירות.

דפנות זכוכית/מתכת
חזית זכוכית/מתכת/גלריה

גימור: לבן/שקוף, גרפיט/שקוף

סגירה שקטה

משקל נשיאה מקסימלי: 5 ק"ג.
עומק מינימלי לארון: 460 מ"מ.

מתאים להתקנה בצד ימין או שמאל.

גוון: כרום ניקל

מתקן צד שליפה כפולה לעניבות
עומק ארון פנימי מינימלי: 460 מ"מ

גוון: כרום ניקל

גוון: כרום ניקל

VISION

Wf02

7154B

7018

7015

מתקן גיהוץ מתקפל איכותי עם כיסוי, חסכוני במקום 
וניתן לשליפה מהירה ופשוטה בעת הצורך. בעל נצרה 
הנועלת אותו במצב פתוח למניעת תזוזות בעת הגיהוץ.

המתקן מיועד להתקנה על מדף מקובע עם ברגים לארון.
< אורך המשטח: 800 מ״מ

< מידות מינימום פנים הארון: 
עומק 460 מ״מ, גובה 150 מ״מ, רוחב 340 מ״מ.

המגירה נפתחת באמצעות סריקת טביעת האצבע וננעלת 
מחדש עם סגירת המגירה.

< בתחתית - ממשק uSb להטענת הסוללה כשהיא מרוקנת.
< בתחתית המגירה מנעול לפתיחה ידנית באמצעות מפתח.

< המגירה מרופדת בבד קטיפה.
< מידות: רוחב 480 מ״מ, גובה 150 מ״מ, עומק 440/500 מ״מ

< גוון: שחור

קרש גיהוץ נשלף 
מארון

מגירת כספת נפתחת 
באמצעות טביעת אצבע

ASSB

Wf10

פתרונות לארונות קיר
VISION מגירה עם דופן זכוכית וחזית גלריה



SLIM מערכת מידוף יוקרתית לאיבזור חדרי ארונות

SlIM למגוון מוצרי



ידיות הדלתות הן המגע הראשוני שלנו עם הבית. זו לחיצת היד שלנו. ידית ארגונומית 
ומעוצבת מעבירה את התחושה, את האנרגיה לכף ידנו. הרגע הזה שבו אדם נעמד מול 
דלת סגורה של בית, חדר, חנות או משרד, נוגע בידית, אוחז בה ופותח את הדלת.. איזו 
ידית איכותית  תחושה אנו רוצים להעביר לבאי הבית, לעובדי המשרד או לאורחינו ? 
לדלת פנים או כניסה תסייע לכם להעביר את החוויה הלאה. דומיסיל מציגה מגוון רחב 

של ידיות איכותיות ממגוון יצרנים ומעצבים מובילים מכל העולם. 
גם הדלת הפשוטה ביותר תקבל אופי עם ידית מתאימה.

הפרזול שעושה את ההבדל ב...
ידיות לדלתות פנים וחוץ

M246 

למגוון הידיות

crystal royal by Marcel wanders for OlIVarI
ידית בעיצוב יוקרתי בגוון זהב



c12810 | eNrIcO caSSINa במגוון צבעים מבית rococòpop ידית בעיצוב יוקרתי בסגנון

tK11 twitty by Kimura tomo for colombo
ידית מעוצבת לדלת פנים וחוץ

Zp12 Zeppelin by Jaime hayon for DND
ידית מעוצבת לדלת פנים וחוץ



ארונות ויתר פריטי הריהוט במטבח ובבית, ממלאים תפקיד חשוב בנוחות ובאיכות החיים 
בו, בעוד שהידיות שלהם – משפיעות במידה רבה על הפונקציונאליות, העמידות והעיצוב.

סגנונות,  של  רחב  במגוון  ומעוצבות,  עמידות  איכותיות,  ידיות  מגוון  תמצאו  בדומיסיל 
טקסטורות וצבעים. קולקציות חדשות ומרהיבות ממיטב מותגי הפרזול הנחשקים בעולם 
מוצגות לפניכם כדי שתוכלו להתאים ידיות למטבח, ידיות לארון וידיות לרהיט כדי לקבל 

את התוצאה המושלמת עבורכם.

הפרזול שעושה את ההבדל ב...
ידיות לריהוט

למגוון הידיות

F090 ידית פורצלן קלאסית



0430 |

0311 | ידית רוכבת לריהוט

ידית כפתור מודרנית

ידית למטבחים וריהוט בסגנון מודרני 0452



למגוון 
מערכות מידוף

u4020 מדף דקורטיבי מעוצב לבית

סגנון העיצוב המודרני מתאפיין במינמליזם מודלוארי. מגוון מערכות המידוף 
המעניקות  קומפוזיציות  של  רחב  אפשרויות  מגוון  מאפשרות  דומיסיל  של 

אמירה עיצובית ואדריכלית מובהקת.

הפרזול שעושה את ההבדל ב...
מערכות מידוף



SlIM מערכת מדפים יוקרתי לבית לחנויות ומשרדים



bOxI  20/20 יחידות אחסון מודלאוריות מאלומיניום
ניתנות להזמנה ברוחב 60/90 או לחתוך לפי מידה

u4029 

StbaM 

מדף דקורטיבי במגוון גדלים

מדף l דקורטיבי עשוי אלומיניום במגוון גדלים



Shell איטליה DaMIaNO מערכת מידוף מודלוארית תוצרת 



w1001 קולב עומד בעיצוב יוקרתי, זכה בפרסי עיצוב רבים בעולם

אמירה עיצובית משמעותית יכולה לבוא לידי ביטוי גם בהעמדת פריט אומנותי 
בחלל. דומיסיל מציעה מבחר דגמים ייחודים לבגדים, העומדים בפני עצמם 

כפריטים דקורטיביים ומקוריים לכל דבר.

הפרזול שעושה את ההבדל ב...
מתלים וקולבים



StKer |

w2001 | b1055 |

Stpar | מתלה בגדים מעוצב עשוי עץ בשילוב פלדהמתלה בגדים עומד עשוי עץ

קולב עומד בעיצוב יוקרתימתלה עגול בעיצוב יוקרתי

StGrl/M/S מעמד דקורטיבי לעציץ, עומד או תלוי, עשוי אלומיניום



SlIM מערכת רצפה תקרה מודולארית המאפשרת מגוון אינסופי של 
פתרונות המותאמים לצרכים שונים ולכל חלל נתון

ידי  על  אותו  לחסום  מבלי  כיום,  החלל  את  לחלק  ביותר  הפופולאריות  הדרכים  אחת 
קירות, היא באמצעות מחיצות דקורטיביות. המחיצות עונות על צרכים שונים כמו שמירה 
וקליל,  על פרטיות, ארגון של חללים וחלוקה פונקציונאלית של המרחב, באופן אסתטי 

שמוסיף לאווירה מבלי להכביד עליה. 
דומיסיל מציעה מבחר מחיצות דקורטיביות, בגוונים ובעיצובים שונים, שישתלבו נהדר בכל 

מרחב, ביתי משרדי או עסקי.

הפרזול שעושה את ההבדל ב...
מחיצות דקורטיביות 

ומחיצות רצפה-תקרה



Stpar |StMal | מחיצה דקורטיבית )גובה: 1600 מ"מ, רוחב: 942 מ"מ, עומק: 370 מ"מ(מחיצה חצי שקופה לחלוקת חללים )גובה: 1280 מ"מ, רוחב: 950 מ"מ, תומך תחתון: 460 מ"מ(

למגוון המחיצות



MIllIMeter
aluminum wall Systems 

by Domicile 

8 MM  ספריות האלומיניום של דומיסיל
8 מ"מ של עיצוב, יוקרה וחדשנות!

אפשר להתחיל לדבר עיצוב! 
לראשונה בישראל מערכות קיר מאלומיניום בעובי 8 מ״מ

הפרזול שעושה את ההבדל ב...
ספריות ומחיצות



8 MM  ספריות האלומיניום של דומיסיל
8 מ"מ של עיצוב, יוקרה וחדשנות!



8 MM  ספריות האלומיניום של דומיסיל
8 מ"מ של עיצוב, יוקרה וחדשנות!



עיצוב נכון הוא ההתייחסות לפרטים הקטנים. מתי בפעם האחרונה לקחתם 
בחשבון את הגלגלים או הרגליים לריהוט כפריט עיצובי?

הפרזול שעושה את ההבדל ב...
גלגלים ורגליים לריהוט

t14 )700/928 רגל דלפק מתכווננת )גובה



KOOEB75

OLYMB

KOOB

EMMAB

גלגל לריהוט

גלגל לריהוט

גלגל לריהוט

גלגל לריהוט

גלגל לריהוט

גלגל עם פלטה ומעצור, קוטר 60 / 75

גלגל עם פלטה ומעצור

גלגל עם פלטה ומעצור, קוטר 75 מ"מ

גלגל לריהוט עם פלטה, קוטר 50/60/75 מ"מ

גלגל עם פלטה ומעצור, קוטר 50 מ"מ

גלגל עם פלטה ומעצור לריהוט, קוטר 50 מ"מ גלגל לריהוט

גלגלים מעוצבים

BOLAB

COCO

למגוון 
גלגלים לריהוט

KOOEB75 גלגל עם פלטה ומעצור



| lG30רגל סיכה לשולחןרגל דלפק )רוחב רגל: 40 מ"מ, גובה: 710 מ"מ( lG66 |

גובה 710/870 מ"מגובה 710 מ"מ lG60 |lG30 | lG68 |lG50 | גובה 350/710 מ"מגובה 710/870 מ"מ

לכל הקולקציה



הינה  החברה  אביב.  בתל   1983 בשנת  נוסדה  דומיסיל 
ומייבאת  לבית  ועיצוב  פרזול  מוצרי  ליבוא  בישראל  המובילה 

את מיטב מותגי הפרזול המובילים והנחשקים בעולם.
המחפש  אדם  לכל  השראה  מקור  להיות  הינו  החברה  חזון 

לתכנן, לייצר, לבנות או לחדש חללי מגורים, מסחר ועבודה.
ולדלתות  לרהיטים  ידיות  למצוא  ניתן  החברה  מוצרי  בין 
אחסון  פתרונות  ומסילות,  מגירות  אמבטיה,  אביזרי  בניין, 
למטבחים ולארונות, מנגנונים מתוחכמים לרהיטים ולדלתות, 
לרהיטים,  ורגליים  גלגלים  לריהוט,  צירים  לדלתות,  צירים 
מוצרים ומשטחים מעץ, מנעולים, מתלים ועוד. כל המוצרים 
והפתרונות עומדים בקו אחד עם ערכים של איכות, חדשנות 
למגוון  מקיף  מענה  לתת  במטרה  ועיצובית  טכנולוגית 

האתגרים התכנוניים לתחום הנגרות והריהוט.
מכירה  נקודות  בעשרות  ומשווקים  מוצגים  הרבים  המוצרים 
ברחבי הארץ ונמצאים בשימוש אצל מיטב הנגרים, היצרנים 

וחברות המטבחים והריהוט המובילות בישראל.
המרכז הלוגיסטי של דומיסיל ממוקם בפארק הטכנולוגי במודיעין 

ומשרת מידי יום מאות נקודות מכירה ונגריות ברחבי הארץ.
24, בבני ברק ומציג  אולם התצוגה הראשי שוכן ברחוב לח״י 
את מגוון פתרונות ומוצרי החברה. האולם משמש גם כמרכז 
והדרכה לבונים ומשפצים, אדריכלים, מעצבים, נגרים,  ייעוץ 

יצרני ריהוט ומטבחים.

הפרזול שעושה את ההבדל – לא רק סיסמא אלא דרך חיים
החברה  את  המלווה  ההבדל׳  את  שעושה  ׳הפרזול  המשפט 

הינו חלק מהחזון לפיו פועלים עובדי החברה ומנהליה:

ההבדל בהקשבה ללקוח ולצרכי השוק 
להביא  ושואפת  ולצרכיהם,  ללקוחותיה  קשובה  דומיסיל 
תוך  ביותר  והחדשניים  האיכותיים  והמוצרים  הפתרונות  את 

מחויבות ללקוח וחתירה לשיפור מתמיד.

ההבדל בשירות  
 360 בשירות  הדרך  אורך  לכל  לקוחותיה  את  מלווה  דומיסיל 
החל מייעוץ מקצועי להתאמת פתרונות הפרזול ועד לשירות 

טכני בבית הלקוח במקרה תקלה. 
החברה  ללקוחות  ובראשונה  בראש  מחויב  דומיסיל  צוות 
ואף מעבר לכך להביא לרמת שביעות  ועושה ככל שביכולתו 

רצון גבוהה, שירות מעולה ושאיפה לאיכות ומצוינות בכל. 

טכנית  תמיכה  מערך  לקוחותיה  לרשות  מעמידה  דומיסיל 
ושירות, מחלקת קשרי אדריכלים, מחלקת פרויקטים, מחלקה 
מכירות  יועצי  וכן  מוגן  ודיור  מלון  בבתי  לטיפול  מיוחדת 

בפריסה ארצית.

הפרזול שעושה את ההבדל
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דומיסיל – הפרזול שעושה את ההבדל
אולם תצוגה ראשי: לח״י 24, מתחם הממגורות, בני ברק

store@domicile.co.il *2673

www.DOMIcIle.cO.Il


