
כיור אמבטיה לתינוק

בשבילך זה כיור ובשבילו, אמבטיה!

 כיור אמבטיה לתינוק מבית בוריס קרמיקה ומטבחים

מכניס לחדר האמבטיה שלך איכות חיים שלא הכרת והופך 

את המשימה היומיומית של רחיצת התינוק, לקלה, נוחה, 

מפנקת וחווייתית מתמיד!

BABY BATH







עיצוב בהתאמה אישית
כיור אמבטיה לתינוק מתוכנן, מעוצב ומיוצר 
עבורך בהתאמה אישית. לרשותך קולקציה 
ומרקמים,  גוונים  צבעים,   300 הכוללת 
המשתלבים היטב בעיצוב חדר האמבטיה 
שלך. כמו כן באפשרותך להתאים לו ארונות 
אמבטיה ממבחר הדגמים שלנו, או בתכנון 

אישי שלך.

נוח לשימוש ולניקוי
כיור אמבטיה לתינוק ומשטח ההחתלה 
עשויים מקשה אחת, מגרניט ופולימרים 
ייחודיים, ללא חיבורים ותפרים בהם נוטים 
להצטבר בקטריות ולכלוכים. המשטח 
האיכותי קל מאוד לניקוי, עמיד בחומרים 

כימיים, אינו נשרט ואינו סופח נוזלים.

איכות ובטיחות מעל הכל
כיור אמבטיה לתינוק תוכנן לשרת אותך לאורך 
שנים רבות. המבנה המסיבי, בקרת הייצור 
הקפדנית וההתקנה המקצועית מאפשרים לך 
ליהנות מ-10 שנות אחריות לסדקים ושברים. כמו 
כן, כיור אמבטיה לתינוק עומד בתקני עמידות 
אש של מכון התקנים ומאושר לשימוש בבתי 

חולים, בתי יולדות ומעונות יום.

נוחות מושלמת
כיור אמבטיה לתינוק מאפשר לך למלא 
ולרוקן את המים במהירות ובנוחות ולרחוץ 
את תינוקך בגובה הנכון - בלי להתכופף 

ובלי לסבול מכאבי גב. 
משטח ההחתלה האינטגרלי של הכיור 
משמש להפשטת התינוק ולהלבשתו, 
בלי להוציאו מחדר האמבט המחומם 
ובנוסף, עומק הכיור מאפשר לו ולך ליהנות 
משעשועי מים חווייתיים במהלך הרחיצה.

פתרון שימושי לשנים
כיור אמבטיה לתינוק מתאים לרחצת 
כיור  3. הילדים גדלו?  גיל  פעוטות עד 
אמבטיה לתינוק מתגלה כפתרון מושלם 
לכביסה ולהשריה, כמשטח גיהוץ יעיל, 
ככיור כשר לפסח ובבוא העת, כמשטח 

החתלה וכאמבטיה לנכדים!



כל החבילות להלן מתייחסות למשטחים וארונות, מראות וארוניות מראה 	 
עד מטר רץ. כל מידה מעל כרוכה בתשלום נוסף. כמו כן, כל תוספת אחרת 

מתוך המחירון שאינה כלולה בחבילות להלן כרוכה בעלות עפ"י המחירון 
הכללי פחות ההנחה של אותה החבילה.

חבילות אילו לא כוללות הובלה והתקנה בבית הלקוח.	 
כל חבילה מצריכה שרטוט וחתימה על גביו ועל גבי נהלי הרכישה הכלליים 	 

לצורך הורדה לביצוע.
המחירים כוללים מע״מ	 

 מחיר5% הנחהבוריס ארד          
ל/עד מטר

כיור יצוק/משטח חלק+כיור מונח
סינר עד 20 ס"מ

טבעת חור למגבת בתוך הסינר )אם רוצים(
ברז לכיור מונח/רגיל חם/קר מעוצב

סיפון שרשורי ניקל
מראה מרחפת

3,400סה"כ לפני הנחת חבילה

3,230סה"כ אחרי הנחת חבילה

 מחיר5% הנחהבוריס ארד פלוס    
ל/עד מטר

כיור יצוק/משטח חלק+כיור מונח

ארון אמבטיה מותאם מקסימלית למידות הכיור+מגירה

וו תליה דקורטיבי מניקל למגבת

ברז לכיור מונח/רגיל חם/קר מעוצב

סיפון שרשורי ניקל

4,465סה"כ לפני הנחת חבילה

4,242סה"כ אחרי הנחת חבילה

 מחיר8% הנחהבוריס סילבר 
ל/עד מטר

אמבטיה לתינוק

ארון אמבטיה מותאם מקסימלית למידות הכיור+מגירה

 מראה מרחפת

ברז נשלף מעוצב

סיפון "ספייס"- פטנט ייחודי )חסכוני במקום(

5,290סה"כ לפני הנחת חבילה

4,867סה"כ אחרי הנחת חבילה

 מחיר8% הנחהבוריס גולד
ל/עד מטר

אמבטיה לתינוק

ארון אמבטיה מותאם מקסימלית למידות הכיור+מגירה

ארונית מראה דלתות/קלפה

 ברז נשלף דקורטיבי

סיפון "ספייס"- פטנט ייחודי )חסכוני במקום(

6,885סה"כ לפני הנחת חבילה

6,334 סה"כ אחרי הנחת חבילה

 מחיר10% הנחהבוריס גולד פלוס
ל/עד מטר

אמבטיה לתינוק

ארון אמבטיה מותאם מקסימלית למידות הכיור+ מגירה

 מראה מרחפת

 ארונית שירות

ברז נשלף מעוצב

סיפון "ספייס"- פטנט ייחודי )חסכוני במקום(

 7,339סה"כ לפני הנחת חבילה

6,605 סה"כ אחרי הנחת חבילה

מחירבלעדי!בוריס שטנצים 

 אמבטיה לתינוקות רוחב 80/100/120 על 50-55 ס"מ
בצבעים לבן נצנץ/פנינה

ארון אמבטיה מותאם אישית - כולל מגירה אחת חינם

מראה מרחפת מותאמת לגודל הארון

ברז נשלף יוקרתי

סיפון ספייס - פטנט ייחודי לחיסכון במקום

4,914מחיר לפני הנחת חבילה

4,095מחיר אחרי הנחת חבילה



רוצים ליהנות מאיכות החיים שמציעים לכם הכיורים היצוקים 
של בוריס קרמיקה ומטבחים? התקשרו אלינו למידע על הסניף 

הקרוב לביתכם!

058-5370344 | 054-8836638 | 02-5370345
BorisMitbachim@gmail.com | boris0585370344@gmail.com

www.BorisCK.co.il  בקרו באתר האינטרנט שלנו

 אתם מוזמנים לאולם התצוגה החדש שלנו

ברחוב יחזקאל 10, שכונת גאולה, ירושלים

הצטרפו לעוקבים בעמוד הפייסבוק שלנו

חברת בוריס קרמיקה ומטבחים שנוסדה בשנת 1972, החלה את דרכה בתחום 
הקרמיקה והסניטציה והתמחתה במתן מענה מקיף לכל צורכי השיפוץ, הבניה 
ועיצוב הבית ובמערכות אמבט מתקדמות, ברמת גימור גבוהה ופרזול איכותי.

אחד מהפתרונות הייחודיים שפותחו בשנים האחרונות בבוריס קרמיקה 
ומטבחים, הוא שיש יצוק סניטרי מגרניט ופולימרים, עם כיור אינטגרלי בהתאמה 

אישית המשמש כאמבטיה לתינוק ולמגוון שימושים נוספים.
כל מוצרי החברה עומדים בתו התקן הישראלי, מלווים ב-10 שנות אחריות 
ובמערך שירות זמין, אדיב ויעיל. אנו מזמינים אתכם להצטרף למשפחת 
לקוחותינו וליהנות מחוויית שירות באווירה משפחתית, המאפיינת אותנו כבר 

כמעט 50 שנה.

כיורים יצוקים בהתאמה אישית

בוריס קרמיקה ומטבחים פותחת בפניכם אינספור אפשרויות 
למיקום כיור יצוק ומעוצב בכל נישה צרה ובכל חלל - פינתי או אסימטרי.

הכיורים המיועדים לשימוש ביתי או מוסדי, מתוכננים ונבנים 
על פי הטעם, הסגנון והצרכים שלכם:

מידות אורך, רוחב ועומק בהתאמה אישית.	 
מבנה אחוד, ללא חיבורים!	 
התקנה קלה ומהירה.	 
מגוון תצורות: כיור שוקת, כיור בודד או מספר כיורים צמודים.	 
כיורים במבנה אובלי או מרובע.	 
קולקציית גוונים עשירה.	 
גימור לבחירתכם: מסותת, גל, פסיפס, סינר ועוד.	 

f

בלעדי!

10 
שנות אחריות

על שבר


