
הדור הבא של מגירות 
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בואו להכיר מקרוב את סדרת  

clearmetal
mix & 
match

הדור הבא של מגירות המטבח

בואו להכיר מקרוב את סדרת  

clearmetal
mix & 
match

הדור הבא של מגירות המטבח
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לקבלת  מירבית  בשקיפות  זכוכית  דופן 
לקו  התואם  ומודרני  יוקרתי  מראה 

העיצובי הבינלאומי.

clear

הדור הבא של מגירות המטבח

משטח  מונע החלקה ותזוזת 
AGF כלים במגירה דגם
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דופן מתכת דקה בגוון גרפיט או לבן 
לקבלת מראה יוקרתי ומהודר.

metal

מערכת  ארגונית מודולארית 
דגם INSIDE במגוון גדלים 

מגש  לאחסון וארגון תבלינים 
SALSA במגירה דגם

הדור הבא של מגירות המטבח
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מזווה הבנוי ממגירות פנימיות עם דופן וחזית זכוכית מלאה 

הדור הבא של מגירות המטבח
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גימוריםמידותתיאורדגם
VIG4084Sקיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים

300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550
31200 לבן/שקוף

77200 גרפיט/שקוף

VIG4084Dקיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור דיבל נפתח
VIG6584Sקיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

450 / 500 / 550
VIG6584Dקיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור דיבל נפתח

מגירה עם דופן זכוכית בגובה 84 מ"מ
clear

קולקציית מגירות איכותית, פונקציונאלית ומעוצבת מבית דומיסיל.
VISION - הדור הבא של מגירות המטבח

ע"פ סקר משתמשים שנערך ע"י מכון המחקר קנטאר, ינואר 2021.

טכנולוגיה מתקדמת.   •
נסיעה חלקה ושקטה.  •

דופן זכוכית )clear( או מתכת )metal( דקה במיוחד בשני צבעים לבחירה: לבן או גרפיט.  •
נבדקה ב-100,000 מחזורי פתיחה ועמדה בהצלחה.   •

מסילה חזקה ויציבה המסוגלת לשאת משקל עד 65 ק"ג ייעודית למטבחים, ארונות ועוד.  •
מס׳ גבהים לבחירה, היוצרים אחסון אופטימלי.  •

שיטת ה-mix & match - התאמה אישית של המגירות הפנימיות בהתאם לעיצוב המבוקש.  •

ליהנות מכל התכונות הטכנולוגיות 
והעיצוביות בתוספת מערך השירות 
הייחודי של חברת דומיסיל.

* גובה 116 במגירות חיצוניות דופן מתכת           

גובה דופן

84
167

199

הדור הבא של מגירות המטבח
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מגירה עם דופן זכוכית בגובה 167 מ"מ
גימוריםמידותתיאורדגם

VIG40167Sקיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים
300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550

31200 לבן/שקוף
77200 גרפיט/שקוף

VIG40167Dקיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור דיבל נפתח
VIG65167Sקיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

450 / 500 / 550
VIG65167Dקיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור דיבל נפתח

מגירה עם דופן זכוכית בגובה 199 מ"מ
גימוריםמידותתיאורדגם

VIG40199Sקיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים
 450 / 500 / 550

31200 לבן/שקוף
77200 גרפיט/שקוף

VIG40199Dקיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור דיבל נפתח
VIG65199Sקיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

450 / 500 / 550
VIG65199Dקיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור דיבל נפתח

clearclear

הדור הבא של מגירות המטבח
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גימוריםמידותתיאורדגם
VI4084Sקיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים

300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550
31 לבן

77 גרפיט

VI4084Dקיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור דיבל נפתח
VI6584Sקיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

450 / 500 / 550
VI6584Dקיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור דיבל נפתח

גימוריםמידותתיאורדגם
VI40116Sקיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים

300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550
31 לבן

77 גרפיט

VI40116Dקיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור דיבל נפתח
VI65116Sקיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

450 / 500 / 550
VI65116Dקיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור דיבל נפתח

מגירה עם דופן מתכת בגובה 84 מ"מ

מגירה עם דופן מתכת בגובה 116 מ"מ

גימוריםמידותתיאורדגם
VI40167Sקיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים

300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550
31 לבן

77 גרפיט

VI40167Dקיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור דיבל נפתח
VI65167Sקיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

450 / 500 / 550
VI65167Dקיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור דיבל נפתח

מגירה עם דופן מתכת בגובה 167 מ"מ
metalmetal

הדור הבא של מגירות המטבח



17 16

גימוריםמידותתיאורדגם
VI40199Sקיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים

450 / 500 / 550
31 לבן

77 גרפיט

VI40199Dקיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור דיבל נפתח
VI65199Sקיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

450 / 500 / 550
VI65199Dקיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור דיבל נפתח

מגירה עם דופן מתכת בגובה 199 מ"מ
גימוריםמידותתיאורדגם

VIFSRS
 סט מוטות גלריה מרובעים עם מחברי 

גב חופשיים למגירה, חיבור ברגים
300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550

31 לבן
77 גרפיט

VIFSRD
 סט מוטות גלריה מרובעים עם מחברי 

גב חופשיים למגירה, חיבור דיבל נפתח

גלריה חופשית
metal

הדור הבא של מגירות המטבח
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מאפשרת  החדשה,  המגירות  מערכת   ,VISION
או  מתכת  דפנות  בין  שילובים  מגוון  יצירת 
זכוכית בשלושה גבהים עם חזיתות אלומיניום, 

זכוכית או גלריה.

עולם חדש של אפשרויות

הדור הבא של מגירות המטבח
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מגירה פנימית עם דופן זכוכית בגובה 84 מ"מ וחזית זכוכית

גימוריםתיאורדגם

VIFP55.1200
 פרופיל חזית אלומיניום למגירה פנימית עם חזית זכוכית, 

31 לבןאורך 1200 מ"מ, לחיתוך
77 גרפיט

VIGPC84זוג מחברי חזית למגירה פנימית בגובה 84 מ"מ עם חזית זכוכית

VIGPP54
זכוכית לחזית מגירה פנימית, גובה 54 מ"מ, אורך 1200, 900, 800, 

700, 600 מ"מ, לחיתוך
200 שקוף

VISUP77 גרפיטתומך תחתית לחזית מגירה פנימית

גימוריםמידותתיאורדגם
VIG4084S31200 לבן/שקוף550 / 500 / 450 / 400 / 350 / 300קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים

77200 גרפיט/שקוף VIG6584S550 / 500 / 450קיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

להזמנה בנפרד

מגירה פנימית עם דופן זכוכית בגובה 167 מ"מ וחזית זכוכית

גימוריםתיאורדגם

VIFP55.1200
 פרופיל חזית אלומיניום למגירה פנימית עם חזית זכוכית, 

31 לבןאורך 1200 מ"מ, לחיתוך
77 גרפיט

VIGPC167זוג מחברי חזית למגירה פנימית בגובה 167 מ"מ עם חזית זכוכית

VIGPP138
זכוכית לחזית מגירה פנימית, גובה 138 מ"מ, אורך 1200, 900, 800, 

700, 600 מ"מ, לחיתוך
200 שקוף

VISUP77 גרפיטתומך תחתית לחזית מגירה פנימית

גימוריםמידותתיאורדגם
VIG40167S31200 לבן/שקוף550 / 500 / 450 / 400 / 350 קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים

77200 גרפיט/שקוף VIG65167S550 / 500 / 450קיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

להזמנה בנפרד

clearclear

הדור הבא של מגירות המטבח



23 22

מגירה פנימית עם דופן זכוכית בגובה 199 מ"מ וחזית זכוכית

גימוריםתיאורדגם

VIFP55.1200
 פרופיל חזית אלומיניום למגירה פנימית עם חזית זכוכית, 

31 לבןאורך 1200 מ"מ, לחיתוך
77 גרפיט

VIGPC199זוג מחברי חזית למגירה פנימית בגובה 199 מ"מ עם חזית זכוכית

VIGPP170
זכוכית לחזית מגירה פנימית, גובה 170 מ"מ, אורך 1200, 900, 800, 

700, 600 מ"מ, לחיתוך
200 שקוף

VISUP77 גרפיטתומך תחתית לחזית מגירה פנימית

גימוריםמידותתיאורדגם
VIG40199S31200 לבן/שקוף550 / 500 / 450 קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים

77200 גרפיט/שקוף VIG65199S550 / 500 / 450קיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

clear

להזמנה בנפרד

גימוריםמידותתיאורדגם

VIG4084S
קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים

31200 לבן/שקוף550 / 500 / 450 / 400 / 350  / 300 
77200 גרפיט/שקוף VIG6584S550 / 500 / 450קיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

מגירה פנימית עם דופן זכוכית בגובה 84 מ"מ וחזית אלומיניום

גימוריםתיאורדגם

VIFP110.1200
פרופיל חזית אלומיניום למגירה פנימית בגובה 84 מ"מ, 

31 לבןאורך 1200 מ"מ, לחיתוך
77 גרפיט

VIPC84זוג מחברי חזית למגירה פנימית בגובה 84 מ"מ
VISUP77 גרפיטתומך תחתית לחזית מגירה פנימית

להזמנה בנפרד

mix & 
match

הדור הבא של מגירות המטבח
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מגירה פנימית עם דופן זכוכית בגובה 167 מ"מ וחזית גלריה

גימוריםתיאורדגם

VIFP110.1200
 פרופיל חזית אלומיניום למגירה פנימית בגובה 84 מ"מ,  

31 לבןאורך 1200 מ"מ, לחיתוך
77 גרפיט VIPC167זוג מחברי חזית למגירה פנימית בגובה 167 מ"מ,  עם מוט גלריה מרובע

VIFR.1200 מוט גלריה מרובע מאלומיניום, אורך 1200 מ"מ, לחיתוך
VISUP77 גרפיטתומך תחתית לחזית מגירה פנימית

גימוריםמידותתיאורדגם

VIG40167S
קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים

31200 לבן/שקוף550 / 500 / 450 / 400 / 350 / 300
77200 גרפיט/שקוף

VIG65167S550 / 500 / 450קיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

להזמנה בנפרד

מגירה פנימית עם דופן זכוכית בגובה 199 מ"מ וחזית גלריה

גימוריםתיאורדגם

VIFP110.1200
 פרופיל חזית אלומיניום למגירה פנימית בגובה 84 מ"מ,  

31 לבןאורך 1200 מ"מ, לחיתוך
77 גרפיט VIPC199זוג מחברי חזית למגירה פנימית בגובה 199 מ"מ, עם מוט גלריה מרובע

VIFR.1200 מוט גלריה מרובע מאלומיניום, אורך 1200 מ"מ, לחיתוך
VISUP77 גרפיטתומך תחתית לחזית מגירה פנימית

גימוריםמידותתיאורדגם
VIG40199S31200 לבן/שקוף550 / 500 / 450 קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים

77200 גרפיט/שקוף VIG65199S550 / 500 / 450 קיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

להזמנה בנפרד

mix & 
match

mix & 
match

הדור הבא של מגירות המטבח
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גימוריםמידותתיאורדגם
VI4084S31 לבן550 / 500 / 450 / 400 / 350 / 300קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים

77 גרפיט VI6584S550 / 500 / 450קיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

מגירה פנימית עם דופן מתכת בגובה 84 מ"מ וחזית זכוכית

גימוריםתיאורדגם

VIFP55.1200
 פרופיל חזית אלומיניום למגירה פנימית עם חזית זכוכית, 

31 לבןאורך 1200 מ"מ, לחיתוך
77 גרפיט

VIGPC84זוג מחברי חזית למגירה פנימית בגובה 84 מ"מ עם חזית זכוכית

VIGPP54
זכוכית לחזית מגירה פנימית, גובה 54 מ"מ, אורך  1200, 900, 800, 

700, 600 מ"מ, לחיתוך
200 שקוף

VISUP77 גרפיטתומך תחתית לחזית מגירה פנימית

גימוריםמידותתיאורדגם
VI40167S31 לבן550 / 500 / 450 / 400 / 350 / 300קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים

77 גרפיט VI65167S550 / 500 / 450קיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

מגירה פנימית עם דופן מתכת בגובה 167 מ"מ וחזית זכוכית

גימוריםתיאורדגם

VIFP55.1200
 פרופיל חזית אלומיניום למגירה פנימית עם חזית זכוכית, 

31 לבןאורך 1200 מ"מ, לחיתוך
77 גרפיט

VIGPC167זוג מחברי חזית למגירה פנימית בגובה 167 מ"מ עם חזית זכוכית

VIGPP138
זכוכית לחזית מגירה פנימית, גובה 138 מ"מ, אורך  1200, 900, 800, 

700, 600 מ"מ, לחיתוך
200 שקוף

VISUP77 גרפיטתומך תחתית לחזית מגירה פנימית

להזמנה בנפרד להזמנה בנפרד

mix & 
match

mix & 
match

הדור הבא של מגירות המטבח
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גימוריםמידותתיאורדגם
VI40199S31 לבן550 / 500 / 450קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים

77 גרפיט VI65199S550 / 500 / 450קיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

מגירה פנימית עם דופן מתכת בגובה 199 מ"מ וחזית זכוכית

גימוריםתיאורדגם

VIFP55.1200
 פרופיל חזית אלומיניום למגירה פנימית עם חזית זכוכית, 

31 לבןאורך 1200 מ"מ, לחיתוך
77 גרפיט

VIGPC199זוג מחברי חזית למגירה פנימית בגובה 199 מ"מ עם חזית זכוכית

VIGPP170
זכוכית לחזית מגירה פנימית, גובה 170 מ"מ, אורך 1200, 900, 800, 

700, 600 מ"מ, לחיתוך
200 שקוף

VISUP77 גרפיטתומך תחתית לחזית מגירה פנימית

להזמנה בנפרד

גימוריםמידותתיאורדגם
VI4084S31 לבן550 / 500 / 450 / 400 / 350 / 300קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים

77 גרפיט VI6584S550 / 500 / 450קיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

מגירה פנימית עם דופן מתכת בגובה 84 מ"מ וחזית אלומיניום

גימוריםתיאורדגם

VIFP110.1200
פרופיל חזית אלומיניום למגירה פנימית בגובה 84 מ"מ, 

31 לבןאורך 1200 מ"מ, לחיתוך
77 גרפיט

VIPC84זוג מחברי חזית למגירה פנימית בגובה 84 מ"מ
VISUP77 גרפיטתומך תחתית לחזית מגירה פנימית

להזמנה בנפרד

mix & 
matchmetal

הדור הבא של מגירות המטבח
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גימוריםמידותתיאורדגם
VI40167S31 לבן550 / 500 / 450 / 400 / 350 / 300קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים

77 גרפיט VI65167S550 / 500 / 450קיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

מגירה פנימית עם דופן מתכת בגובה 167 מ"מ וחזית גלריה

גימוריםתיאורדגם

VIFP110.1200
 פרופיל חזית אלומיניום למגירה פנימית בגובה 84 מ"מ,  

31 לבןאורך 1200 מ"מ, לחיתוך
77 גרפיט VIPC167זוג מחברי חזית למגירה פנימית בגובה 167 מ"מ, עם מוט גלריה מרובע

VIFR.1200 מוט גלריה מרובע מאלומיניום, אורך 1200 מ"מ, לחיתוך
VISUP77 גרפיטתומך תחתית לחזית מגירה פנימית

גימוריםמידותתיאורדגם
VI40199S31 לבן550 / 500 / 450קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים

77 גרפיט VI65199S550 / 500 / 450קיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים

מגירה פנימית עם דופן מתכת בגובה 199 מ"מ וחזית גלריה

גימוריםתיאורדגם

VIFP110.1200
 פרופיל חזית אלומיניום למגירה פנימית בגובה 84 מ"מ,  

31 לבןאורך 1200 מ"מ, לחיתוך
77 גרפיט VIPC199זוג מחברי חזית למגירה פנימית בגובה 199 מ"מ, עם מוט גלריה מרובע

VIFR.1200 מוט גלריה מרובע מאלומיניום, אורך 1200 מ"מ, לחיתוך
VISUP77 גרפיטתומך תחתית לחזית מגירה פנימית

להזמנה בנפרד

metalmetal

להזמנה בנפרד

הדור הבא של מגירות המטבח
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וניתן  VISION משתלבות נפלא בארונות בגדים  המגירות מסדרת 
להתאימן לקו העיצובי אותו תרצו לקבל.

 גם בחדר הארונות  

הדור הבא של מגירות המטבח
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דומיסיל נוסדה בשנת 1983 בתל אביב. החברה הינה 
המובילה בישראל ליבוא מוצרי פרזול ועיצוב לבית ומייבאת 
את מיטב מותגי הפרזול המובילים והנחשקים בעולם.

חזון החברה הינו להיות מקור השראה לכל אדם המחפש 
לתכנן, לייצר, לבנות או לחדש חללי מגורים, מסחר ועבודה.

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

האתגרים התכנוניים לתחום הנגרות והריהוט.
המוצרים הרבים מוצגים ומשווקים בעשרות נקודות מכירה 
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.

אולם התצוגה הראשי שוכן ברחוב לח״י 24, בבני ברק ומציג 
את מגוון פתרונות ומוצרי החברה. האולם משמש גם כמרכז 
ייעוץ והדרכה לבונים ומשפצים, אדריכלים, מעצבים, נגרים, 

יצרני ריהוט ומטבחים.

הפרזול שעושה את ההבדל – לא רק סיסמא אלא דרך חיים
המשפט ׳הפרזול שעושה את ההבדל׳ המלווה את החברה 
הינו חלק מהחזון לפיו פועלים עובדי החברה ומנהליה:

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

מחויבות ללקוח וחתירה לשיפור מתמיד.

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

טכני בבית הלקוח במקרה תקלה. 
צוות דומיסיל מחויב בראש ובראשונה ללקוחות החברה 
ועושה ככל שביכולתו ואף מעבר לכך להביא לרמת שביעות 
רצון גבוהה, שירות מעולה ושאיפה לאיכות ומצוינות בכל. 

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

בפריסה ארצית.

הפרזול שעושה את ההבדל

בקרו אותנו באתר החדש
www.domicile.co.il

להוראות הרכבה ופרטים טכנים 
סירקו את הברקוד
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מרכז לוגיסטי ומשרדים:
רח׳ המעיין 47, הפארק הטכנולוגי, 

מודיעין
ת.ד. 385, מיקוד 7171301

הזמנות:
 03-5588804/5 טל׳: 
03-5586743 פקס:   •

order@domicile.co.il

הנהלה / יבוא:
טל׳: 03-5586785 • פקס: -03

5586731
domicile@domicile.co.il

חנות ואולם תצוגה:
רח׳ לח״י 24, מתחם הממגורות, 

בני ברק
טל׳: 03-5444286 • פקס: -03

5461742
store@domicile.co.il

בקרו אותנו באתר החדש
www.domicile.co.il


