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kupper מחירון
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Premium+ 
Clever technical details and features are perfect 
for supporting and enriching the work you do in 
the kitchen. With their extremely high standard in 
terms of function and quality, these built-in appli-
ances are the ideal equipment for sophisticated 
kitchens.



 KUPPER B.I מיקרוגל

XLR )משולב גריל וטורבו )לבישול

)פרטים בעמ' 21(

NEW!
תנור KUPPER דגם 30101

)פרטים בעמ' 18(

עיצוב ונוחות בכפיפה אחת! אחד מיקרוגל ותנור 
מעל 
השני

* התמונה להמחשה בלבד.

קופר יבוא טופס הובלה ותשלומים נלווים להתקנה
)תשלום ההובלה ישולם לפני אספקה(

סכום ההובלה לבית קרקע או עד לקומה שלישית ללא מעלית:

עבור כיריים / מיקרוגל 23 ליטר / טוחן אשפה .................................................................................................................................................................. 60 ₪

עבור קולט נישה / קולט אדים / מיקרוגל משולב ............................................................................................................................................................ 100 ₪ 

₪ 120 ............................................................................................................................................................................... עבור מדיח / תנור / מקרר יין / מ.קפה 

עבור תנור משולב 90 ס"מ / תנור B.I 90 ס"מ / קולט תיקרה )אי( .............................................................................................................................. 150 ₪

עבור מקרר דלת מעל דלת עד 520 ליטר ............................................................................................................................................................................ 180 ₪

₪ 290 ............................................................................... עבור מקרר מעל 520 ליטר ומקרר דלת ליד דלת )SbyS / 4 דלתות / 2 דלתות עם מגירות( 

* עבור פריט שני ומעלה לאותה דירה / בית - 50% ממחיר ההובלה.

₪ 500 .................................................................................................... ** תשלום מקסימלי לבית לקוח בהובלה אחת עד לקומה שלישית ללא מעלית 

תוספת לכל קומה מקומה רביעית )כולל קומה רביעית(:

₪ 30 ....................................................................................... עבור קולט נישה / כיריים / מיקרוגל / טוחן אשפה / מדיח / תנור / מקרר יין / מ.קפה 

עבור מקרר, תנור משולב 90 ס"מ H-97, או תנור B.I 90 ס"מ .......................................................................................................................................... 45 ₪

₪ 50 ................................................................................... עבור מקרר מעל 520 ליטר ומקרר דלת ליד דלת )SbyS / 4 דלתות / 2 דלתות עם מגירות(

* לישובים מעבר לקו הירוק, אזור הערבה - אילת, יש לקבל מחיר הובלה בנפרד, ולבדוק אם ניתן שרות לישוב בו גר הלקוח.

תוספות הובלה והתקנה )התקנות וחיבורים ישולמו ישירות לטכנאי תחנת השרות(:

במידה ויש צורך בפירוק דלתות על מנת להכניס את המקרר לבית / למעלית עבור מקרר דלת מעל דלת ...................................................... 120 ₪

במידה ויש צורך בפירוק דלתות על מנת להכניס את המקרר לבית / למעלית עבור מקרר דלת ליד דלת ....................................................... 200 ₪

₪ 250 ..................................................................................................................................................................  Free Standing שינוי כיוון פתיחת דלת למקרר

שינוי כיוון פתיחת דלת דגם 7040 / 7050 / 7502 .............................................................................................................................................................. 250 ₪

₪ 150 ......................................................................................................................................................... IKE 3270 שינוי כיוון פתיחת דלת למקרר אינטגרלי

₪ 350 ................................................................................................................................................................................................................ התקנת TV קופרבוש 

* במידה והמקרר לא נכנס דרך כניסת הבניין / בית / מעלית / מדרגות, ישא הלקוח בהוצאות מנוף.

אין חובה לרכוש מוצרים נלווים מטכנאי תחנת השירות.

המכשירים החשמליים הינם רובם ככולם, בעלי כרטיסים אלקטרונים. כרטיסים אלו רגישים לשינויי מתח או פגיעת ברק. 

נזקים אלו אינם מכוסים באחריות למוצר ולכן מומלץ לרכוש מגן מתח/ברקים למוצרי החשמל. ניתן לרכוש ולהתקין מגן כזה 

באופן עצמאי או בתשלום ישירות לטכנאי תחנת השירות.

אין החברה אחראית לנזק שיגרם למוצר עקב מגן מתח/ברקים לא תקין גם אם נרכש מהטכנאי באופן עצמאי.
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2019 kupper מחירון כיריים גז

כיריים גז KUPPER דגם 155 נירוסטה
כיריים גז 4 מוקדי בישול.	 
4 ברזי ביטחון, להפסקת זרימת הגז למקרה שהאש כבתה.	 
 	3500W בוער אחד טורבו בעל טבעת אש כפולה לווק
הצתה אלקטרונית ישירה מכפתור ההפעלה.	 
מערכת גז אטומה לניקוי מושלם.	 
משטח נירוסטה מעוצב בקווים חלקים ללא פינות חיבור.	 
גימור: נירוסטה מוברשת.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 59 ס"מ, גובה 5 ס"מ, עומק 50 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 56 ס"מ, עומק 48 ס"מ.

)60G40-B דגם 205 שחור )מס' קודם KUPPER כיריים גז
משטח זכוכית מחוסמת ומותאמת לבישול בגז.	 
4 מוקדי בישול בגז עם עוצמת בעירה משתנה.	 
4 ברזי ביטחון, להפסקת זרימת הגז למקרה שהאש כבתה.	 
הצתה אלקטרונית ישירה מכפתור ההפעלה.	 
רשת כפרית יצוקה.	 
מערכת גז אטומה לניקוי מושלם.	 
גימור: שחור.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 60 ס"מ, גובה 5 ס"מ, עומק 51 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 56 ס"מ, עומק 49 ס"מ.

כיריים גז KUPPER דגם 207 שחור
משטח זכוכית מחוסמת ומותאמת לבישול בגז.	 
4 מוקדי בישול בגז עם עוצמת בעירה משתנה.	 
בוער אחד טורבו לווק.	 
4 ברזי ביטחון, להפסקת זרימת הגז למקרה שהאש כבתה.	 
הצתה אלקטרונית ישירה מכפתור ההפעלה.	 
רשת כפרית יצוקה.	 
מערכת גז אטומה לניקוי מושלם.	 
גימור: שחור.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 60 ס"מ, גובה 5 ס"מ, עומק 51 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 56 ס"מ, עומק 49 ס"מ.

כיריים גז נירוסטה 60 ס"מ דגם 240
4 מוקדי בישול בגז עם עוצמת בעירה משתנה.	 
4 ברזי ביטחון, להפסקת זרימת הגז למקרה שהאש כבתה.	 
הצתה אלקטרונית ישירה מכפתור ההפעלה.	 
שתי רשתות כפריות מיציקת ברזל.	 
מערכת גז אטומה לניקוי מושלם.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 60 ס"מ, גובה 5 ס"מ, עומק 51.5 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 56 ס"מ, עומק 49 ס"מ.

95-W כיריים גז משטח זכוכית לבן 60 ס"מ דגם
4 מוקדי בישול בגז עם עוצמת בעירה משתנה.	 
4 ברזי ביטחון, להפסקת זרימת הגז למקרה שהאש כבתה.	 
הצתה אלקטרונית ישירה מכפתור ההפעלה.	 
שתי רשתות כפריות מיציקת ברזל.	 
מערכת גז אטומה לניקוי מושלם.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 60 ס"מ, גובה 5 ס"מ, עומק 51.5 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 56 ס"מ, עומק 49 ס"מ.

זכוכית לבנה

נירוסטה

כיריים גז KUPPER דגם 860 נירוסטה
כיריים בעיצוב חדשני.	 
5 מוקדי בישול בגז עם עוצמת בעירה משתנה.	 
 	.3500W בוער אחד טורבו בעל טבעת אש כפולה לווק
5 ברזי ביטחון, להפסקת זרימת הגז למקרה שהאש כבתה.	 
הצתה אלקטרונית ישירה מכפתור ההפעלה.	 
מערכת גז אטומה לניקוי מושלם.	 
גימור: נירוסטה.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 77 ס"מ, גובה 5 ס"מ, עומק 51 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 73 ס"מ, עומק 49 ס"מ.

כיריים ענקיות
רוחב 77 ס"מ

חדש

חדש

₪ 793
מק"ט 39715

₪ 927
מק"ט 39712

₪ 927
מק"ט 39700

₪ 1,060
מק"ט 39702

₪ 1,060
מק"ט 39698

₪ 1,327
מק"ט 39663
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2019 kupper מחירון כיריים גז

רשת כפרית קלה // פתח שיש סטנדרטי

רוחב 74 ס"מכיריים ענקיות

כיריים ענקיות, 75 ס"מ
פתח שיש סטנדרטי

)75G50-B דגם 215 שחור )מס' קודם KUPPER כיריים גז
משטח זכוכית מחוסמת ומותאמת לבישול בגז.	 
ברוחב 75 ס"מ מותאמים לפתח סטנדרטי בשיש.	 
5 מוקדי בישול בגז עם עוצמת בעירה משתנה.	 
בוער אחד טורבו בעל טבעת אש כפולה לווק.	 
5 ברזי ביטחון, להפסקת זרימת הגז למקרה שהאש כבתה.	 
הצתה אלקטרונית ישירה מכפתור ההפעלה.	 
רשת כפרית יצוקה.	 
מערכת גז אטומה לניקוי מושלם.	 
גימור: שחור.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 75 ס"מ, גובה 5 ס"מ, עומק 51 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 56 ס"מ, עומק 49 ס"מ.

כיריים גז KUPPER דגם 7101DX נירוסטה
כיריים בעיצוב מרהיב במיוחד, עם רשת כפרית קלה.	 
ברוחב 74 ס"מ מותאמים לפתח סטנדרטי בשיש.	 
שילוב 4 בוערי גז + בוער טורבו לבישול בווק סיני ובסירים גדולים, 	 

.3500W בעוצמת גז
הצתה אלקטרונית ישירה מכפתור ההפעלה.	 
5 ברזי ביטחון, להפסקת זרימת הגז למקרה שהאש כבתה.	 
מערכת גז אטומה לניקוי מושלם.	 
גימור: נירוסטה מוברשת.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 74 ס"מ, גובה 4 ס"מ, עומק 50 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 56 ס"מ, עומק 48 ס"מ.

)75G50-S/S דגם 214 נירוסטה )מס' קודם KUPPER כיריים גז
כיריים בעיצוב מרהיב.	 
ברוחב 75 ס"מ מותאמים לפתח סטנדרטי בשיש.	 
5 מוקדי בישול בגז עם עוצמת בעירה משתנה.	 
בוער אחד טורבו בעל טבעת אש כפולה לווק.	 
הצתה אלקטרונית ישירה מכפתור ההפעלה.	 
5 ברזי ביטחון, להפסקת זרימת הגז למקרה שהאש כבתה.	 
מערכת גז אטומה לניקוי מושלם.	 
רשת כפרית יצוקה.	 
גימור: נירוסטה מוברשת.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 75 ס"מ, גובה 5 ס"מ, עומק 51 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 56 ס"מ, עומק 49 ס"מ.

כיריים ענקיות, 75 ס"מ
פתח שיש סטנדרטי

כיריים גז KUPPER דגם 245 נירוסטה
כיריים בעיצוב מרהיב.	 
ברוחב 75 ס"מ מותאמים לפתח סטנדרטי בשיש.	 
5 מוקדי בישול בגז עם עוצמת בעירה משתנה.	 
בוער אחד טורבו בעל טבעת אש כפולה לווק.	 
הצתה אלקטרונית ישירה מכפתור ההפעלה.	 
5 ברזי ביטחון, להפסקת זרימת הגז למקרה שהאש כבתה.	 
מערכת גז אטומה לניקוי מושלם.	 
רשת כפרית יצוקה.	 
גימור: נירוסטה מוברשת.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 75 ס"מ, גובה 5 ס"מ, עומק 51 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 56 ס"מ, עומק 49 ס"מ.

  Limited Edition

כיריים ענקיות, 75 ס"מ
פתח שיש סטנדרטי

)75G50-W דגם 216 לבן )מס' קודם KUPPER כיריים גז
משטח זכוכית מחוסמת ומותאמת לבישול בגז.	 
ברוחב 75 ס"מ מותאמים לפתח סטנדרטי בשיש.	 
5 מוקדי בישול בגז עם עוצמת בעירה משתנה.	 
בוער אחד טורבו בעל טבעת אש כפולה לווק.	 
5 ברזי ביטחון, להפסקת זרימת הגז למקרה שהאש כבתה.	 
הצתה אלקטרונית ישירה מכפתור ההפעלה.	 
רשת כפרית יצוקה.	 
מערכת גז אטומה לניקוי מושלם.	 
גימור: לבן.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 75 ס"מ, גובה 5 ס"מ, עומק 51 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 56 ס"מ, עומק 49 ס"מ.

כיריים ענקיות, 75 ס"מ
פתח שיש סטנדרטי

כיריים גז KUPPER דגם 756 לבן
משטח זכוכית מחוסמת ומותאמת לבישול בגז.	 
ברוחב 70 ס"מ מותאמים לפתח סטנדרטי בשיש.	 
5 מוקדי בישול בגז עם עוצמת בעירה משתנה.	 
 	.3500W בוער אחד טורבו בעל טבעת אש כפולה לווק
5 ברזי ביטחון, להפסקת זרימת הגז למקרה שהאש כבתה.	 
הצתה אלקטרונית ישירה מכפתור ההפעלה.	 
רשת גז לכל אחד מהבוערים בנפרד.	 
מערכת גז אטומה לניקוי מושלם.	 
גימור: לבן.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 70 ס"מ, גובה 5 ס"מ, עומק 50 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 56 ס"מ, עומק 48 ס"מ.

₪ 1,327
מק"ט 39705

₪ 1,327
מק"ט 39704

₪ 1,327
1,327 ₪מק"ט 39703

מק"ט 39662

₪ 1,327
מק"ט 39709

₪ 1,860
מק"ט 35656

  Limited Edition
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2019 kupper מחירון כיריים גז / כיריים קרמיות

כיריים גז ווק KUPPER דגם G10-B שחור
משטח זכוכית מחוסמת.	 
בוער ווק.	 
רשת כפרית מיציקת ברזל.	 
ברז ביטחון להפסקת הגז במקרה שהאש כבתה.	 
הצתה אלקטרונית.	 
גימור: שחור.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 30 ס"מ, גובה 5 ס"מ, עומק 52 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 26.2 ס"מ, עומק 49.2 ס"מ.

כיריים KUPPER דגם G21 לבן
משטח זכוכית מחוסמת.	 
שני בוערי גז.	 
רשת כפרית מיציקת ברזל.	 
שני ברזי ביטחון להפסקת הגז במקרה שהאש כבתה.	 
הצתה אלקטרונית.	 
גימור: לבן.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 30 ס"מ, גובה 5 ס"מ, עומק 52 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 26.2 ס"מ, עומק 49.2 ס"מ.

כיריים גז דומינו G20-B KUPPER שחור
משטח זכוכית מחוסמת.	 
שני בוערי גז.	 
רשת כפרית מיציקת ברזל.	 
שני ברזי ביטחון להפסקת הגז במקרה שהאש כבתה.	 
הצתה אלקטרונית.	 
גימור: שחור.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 30 ס"מ, גובה 5 ס"מ, עומק 52 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 26.2 ס"מ, עומק 49.2 ס"מ.

כיריים KUPPER דגם G22 נירוסטה
שני בוערי גז.	 
רשת כפרית מיציקת ברזל.	 
שני ברזי ביטחון להפסקת הגז במקרה שהאש כבתה.	 
הצתה אלקטרונית.	 
גימור: נירוסטה מוברשת.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 30 ס"מ, גובה 5 ס"מ, עומק 52 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 26.2 ס"מ, עומק 49.2 ס"מ.

BMR 331 KUPPER כיריים קרמיות
משטח בישול קרמי.	 
2 מוקדי בישול, הפעלה בכפתורים.	 
 	.3000W צריכת אנרגיה מקסימלית
נורות אזהרה לאזור חם.	 
 	.High Light גופי חימום
גימור: זכוכית קרמית שחורה ללא מסגרת.	 
המחיר אינו כולל הרכבה. התקנה עצמית.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 27.3 ס"מ, גובה 6 ס"מ, עומק 50.5 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 27 ס"מ, עומק 50 ס"מ.

BTE 330 KUPPER כיריים קרמיות
משטח בישול קרמי.	 
 	.Touch 2 מוקדי בישול, הפעלה במגעים
 	.3000W צריכת אנרגיה מקסימלית
טיימר לכיבוי אוטומטי עד 99 דקות.	 
נורות אזהרה לאזור חם.	 
 	.High Light גופי חימום
גימור: זכוכית קרמית שחורה ללא מסגרת.	 
המחיר אינו כולל הרכבה. התקנה עצמית.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 27.3 ס"מ, גובה 6 ס"מ, עומק 50.5 ס"מ.	 

פנימיות לבנייה: רוחב 27 ס"מ, עומק 50 ס"מ.

Touch הפעלת מגע

₪ 660
מק"ט 39714

₪ 527
מק"ט 39707

₪ 660
מק"ט 39713

₪ 1,060
מק"ט 39721

₪ 660
1,193 ₪מק"ט 39706

מק"ט 39720
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10

כיריים קרמיות / כיריים אינדוקציה

BTE65 דגם KUPPER כיריים קרמיות
זכוכית קרמית ללא מסגרת.	 

 	.Touch הפעלת כיריים במגעים

 	.High Light 4 מוקדי בישול בגדלים שונים בשיטת

טיימר תזכורת.	 

4 בקרי חום לאזהרה ממגע במשטח חם.	 

טיימר לכיבוי אוטומטי עד 99 דקות.	 

9 דרגות חום לבישול מושלם.	 

 	.6.0 KW צריכת אנרגיה מקסימלית

יש לחבר לשתי פאזות )הכנת חשמל תלת פאזה(.	 

 	 4mm2 ניתן לחבר לפאזה אחת רגילה, 32 אמפר, גידים בעובי 

עם קו חשמל נפרד בלבד. להתקנה כזו יש להכין שקע 32 אמפר ותקע תואם.

 מידות חיצוניות: רוחב 59 ס"מ, גובה 6 ס"מ, עומק 52 ס"מ.	 

 פנימיות לבנייה: רוחב 57 ס"מ, עומק 49.5 ס"מ.

חובה להשאיר חלל עם פתחי איוורור בגובה 5 ס"מ מתחת לכיריים.

Hi-Light
Touch הפעלת מגע

אזהרה! לא מתאים לבעלי קוצבי לב, קוצבי אינסולין, וקוצבים אחרים. 

אזהרה! לא מתאים לבעלי קוצבי לב, קוצבי אינסולין, וקוצבים אחרים. 

BIM60 דגם KUPPER כיריים אינדוקציה
 	.Touch זכוכית קרמית ללא מסגרת. הפעלת כיריים במגעים
4 מוקדי בישול בגדלים שונים בשיטת אינדוקציה.	 
4 בקרי חום לאזהרה ממגע במשטח חם.	 

טיימר לכיבוי אוטומטי עד 99 דקות + טיימר תזכורת.	 
 	.6.4 KW 9 דרגות חום לבישול מושלם. צריכת אנרגיה מקסימלית
יש לחבר לשתי פאזות )הכנת חשמל תלת פאזה(.	 
ניתן לחבר לפאזה אחת רגילה, 32 אמפר, גידים בעובי 4mm2 עם קו חשמל נפרד 	 

בלבד. להתקנה כזו יש להכין שקע 32 אמפר ותקע תואם.
 מידות חיצוניות: רוחב 59 ס"מ, גובה 6 ס"מ, עומק 52 ס"מ	 

 פנימיות לבנייה: רוחב 57 ס"מ, עומק 49.5 ס"מ.

חובה להשאיר חלל עם פתחי איוורור בגובה 5 ס"מ מתחת לכיריים.

BIM77 דגם KUPPER כיריים אינדוקציה
 	.Touch זכוכית קרמית ללא מסגרת. הפעלת כיריים במגעים
4 מוקדי בישול בגדלים שונים בשיטת אינדוקציה.	 
4 בקרי חום לאזהרה ממגע במשטח חם.	 

טיימר לכיבוי אוטומטי עד 99 דקות + טיימר תזכורת.	 
 	.7.0 KW 9 דרגות חום לבישול מושלם. צריכת אנרגיה מקסימלית
יש לחבר לשתי פאזות )הכנת חשמל תלת פאזה(.	 
ניתן לחבר לפאזה אחת רגילה, 32 אמפר, גידים בעובי 4mm2 עם קו חשמל נפרד 	 

בלבד. להתקנה כזו יש להכין שקע 32 אמפר ותקע תואם.
 מידות חיצוניות: רוחב 77 ס"מ, גובה 6 ס"מ, עומק 52 ס"מ	 

 פנימיות לבנייה: רוחב 75.5 ס"מ, עומק 49.5 ס"מ.

חובה להשאיר חלל עם פתחי איוורור בגובה 5 ס"מ מתחת לכיריים.

אזהרה! לא מתאים לבעלי קוצבי לב, קוצבי אינסולין, וקוצבים אחרים. 

BIM61 דגם KUPPER כיריים אינדוקציה
 	.Touch זכוכית קרמית ללא מסגרת. הפעלת כיריים במגעים
4 מוקדי בישול בקוטר 18 ס"מ.	 
4 בקרי חום לאזהרה ממגע במשטח חם.	 

טיימר לכיבוי אוטומטי עד 99 דקות + טיימר תזכורת.	 
 	,7 KW 9 דרגות חום לבישול מושלם. צריכת אנרגיה מקסימלית 

 .3 KW -מוגבל דיגיטלית ל
יש לחבר פזה אחת 16 אמפר.	 
2 בוערים W 1,500 כל אחד, ושני בוערים  W 2000 כל אחד.	 
 מידות חיצוניות: רוחב 59 ס"מ, גובה 6 ס"מ, עומק 52 ס"מ	 

 פנימיות לבנייה: רוחב 57 ס"מ, עומק 49.5 ס"מ.

חובה להשאיר חלל עם פתחי איוורור בגובה 5 ס"מ מתחת לכיריים.
 	

על מנת לאפשר שימוש בתקע רגיל A 16 צריכת החשמל מוגבלת 
ל- W 3000 לכן ניתן להשתמש בעוצמה מקסימלית של שני בוערים 

בעת ובעונה אחת. כאשר משתמשים ביותר בוערים יחד העוצמה 
תתחלק בין הבוערים והם יכולים לשמש לבישול שלאחר הרתחה

חסכוניות יותר
מהירות יותר

חסכוניות יותר
מהירות יותר

SLC 560 DELUXE דגם KUPPER טוחן אשפה
הספק 3/4 כ"ס.	 
 	.560W מנוע עוצמתי
מנגנון טחינה מפלדת אל חלד.	 
תא טחינה עמיד לקורוזיה.	 
כפתור אתחול להגנת המנוע מעומס יתר.	 
המחיר אינו כולל הרכבה.	 
מומלץ להתקין את הטוחן ע"י מתקין מוסמך.	 
אופציה לרכישה: לחצן אוויר פנאומטי.	 
מידות חיצוניות: קוטר 26 ס"מ, גובה 35 ס"מ.	 

את טוחן האשפה ניתן להפעיל ע"י מפסק בקיר ליד הכיור שישלוט 
על השקע החשמלי שנמצא בארון הכיור אליו יחובר הטוחן. או שניתן 

לרכוש לחצן אוויר להפעלה נוחה.

לחצן אוויר
להפעלה נוחה

קופסתשקע חשמלי
לחצן 
אוויר

טוחן
אשפה

AIR SWITCH לחצן אוויר פנאומטי
לחצן האויר מותקן במקום נח באזור הכיור ומאפשר הפעלה 

נוחה של טוחן האשפה.

 16 A חשמל רגיל 
שקע שלושה פינים רגיל 
כמו של קומקום חשמלי 

חדש

מתאים לכל מטבח 
גם בבתים ישנים  חדש

₪ 1,193
מק"ט 39722

₪ 1,313
מק"ט 41000

₪ 260
מק"ט 41001

₪ 1,327
מק"ט 39803

₪ 2,393
מק"ט 39805

כיריים אינדוקציה / מוצרים נילווים

₪ 1,727
מק"ט 39806

זמינות מלאי משוערת - ינואר 2019
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קיט 1000
צינור משולב קשיח/גמיש. נפתח עד אורך 150 ס"מ.

מומלץ להוציא את האוויר החוצה רק כאשר הקולט מותקן על קיר חיצוני מאחר 
וככל שהצנרת ארוכה יותר וככל שיש יותר סיבובים תפוקת הקולט יורדת בהתאם. 
ירידה מקוטר צינור של 150 מ"מ מורידה את תפוקת הקולט בהתאם, גורמת לרעש 

התאמצות של המנוע ופוגעת באחריות למנוע.

קולט נישה KUPPER דגם 2397
 	.High-Tech עיצוב
קולט נישה לארון.	 
תאורה רחבה.	 
לוח בקרה בחזית.	 
3 דרגות מהירות לקביעת רמת כושר יניקה.	 
אחזקה: מומלץ לנקות בעזרת מגן נירוסטה לשמירה מפני כתמים חיצוניים 	 

ולשמירה על יופיה של הנירוסטה.
גימור: נירוסטה מוברשת.	 
אופציה לרכישה: קיט פילטר פחם, קיט 1000	 
המחיר אינו כולל הרכבה. התקנה עצמית.	 
מידות חיצוניות: רוחב 60 ס"מ, גובה 13 ס"מ	 

קולט HJ2103 7319 KUPPER )60 ס"מ(
עיצוב קלאסי / תאורה / הפעלה חזיתית.	 
3 דרגות מהירות לקביעת רמת כושר היניקה.	 
פילטר מתכתי רחיץ, לעצירת שומנים.	 
אופציה לרכישה: קיט פילטר פחם, קיט 1000.	 
גימור: נירוסטה	 
המחיר אינו כולל הרכבה. התקנה עצמית.	 
מידות חיצוניות: רוחב 60 ס"מ, גובה 63.8-100 ס"מ, עומק 50 ס"מ.	 

פילטרים פחם לקולטי אדים

לקולט האדים יש שתי פונקציות: 
לעצור שומנים )זה נעשה ע"י הפילטרים . 1

המתכתיים הרחיצים(.
לנטרל ריחות בישול מהמטבח, וזה ניתן לביצוע . 2

בשני אופנים:
להוציא את האוויר עם ריחות הבישול מחוץ 	 

לבית, בעזרת קיט 1000.
למחזר את האוויר למטבח ע"י הוספת פילטר 	 

פחם פעיל לניטרול הריחות.

מאחר ואין לדעת כיצד מותקן הקולט, מיחזור האוויר 
או הוצאתו מחוץ למטבח אין באריזת הקולט קיט 

1000 או פילטר פחם פעיל, ויש לרכשם בנפרד.

הסבר כללי על קולטי אדים 

לדגם: 2397

/ 803 / 701 / 106 / 102A / 708 / 7319 / 502 / 501 :לדגמים
/ 661 FT / 651 EA / 650 EA / 631 FJ / 630 FJ / 621 FI / 620 FI
660 FT / 942 CB / 642 CB / 641 FD / 640 FD / 951 EA / 950 EA

)AR-7  דגם(

קולט HJ2103 7319 KUPPER )90 ס"מ(
עיצוב קלאסי / תאורה / הפעלה חזיתית.	 
3 דרגות מהירות לקביעת רמת כושר היניקה.	 
פילטר מתכתי רחיץ, לעצירת שומנים.	 
אופציה לרכישה: קיט פילטר פחם, קיט 1000, 	 
פס חזית בלבן או בשחור - ראה באמצע עמוד זה.	 
גימור: נירוסטה או שחור לפי המק"ט שבוחרים.	 
המחיר אינו כולל הרכבה. התקנה עצמית.	 
מידות חיצוניות: רוחב 90 ס"מ, גובה 63.8-100 ס"מ, עומק 50 ס"מ.	 

קולט תקרה KUPPER דגם 803 )90 ס"מ(
עיצוב חדשני בשילוב זכוכית מקושתת.	 
לוח בקרה דיגטלי חדשני וקל לניקוי.	 
לוח בקרה בחזית הקולט / 4 מנורות לתאורה רחבה.	 
3 דרגות מהירות לקביעת רמת כושר היניקה.	 
פילטרים מתכתיים רחיצים לעצירת שומנים.	 
אחזקה: מומלץ לנקות בעזרת מגן נירוסטה לשמירה מפני כתמים חיצוניים 	 

ולשמירה על יופיה של הנירוסטה.
גימור: נירוסטה בשילוב זכוכית.	 
אופציה לרכישה: קיט פילטר פחם, קיט 1000.	 
המחיר אינו כולל הרכבה. התקנה עצמית.	 
מידות חיצוניות: רוחב 90 ס"מ, גובה 67 ס"מ - 115 ס"מ, עומק 60 ס"מ.	 

חובה לבדוק אם גובה התקרה במטבח מתאים לקולט.

צג דיגיטלי 
קל לניקוי

קולט 310 שחור )90 ס"מ(

כפתורים באמצע ולא בצד, כמו בקולט 7319.

קולט תיקרה

₪ 237
מק"ט 98025

₪ 927
מק"ט 39482

₪ 1,060
מק"ט 39483

₪ 1,060
מק"ט 39532

₪ 3,727
מק"ט 39534

₪ 127
מק"ט 39749

₪ 257
מק"ט 39484

₪ 527
מק"ט 39748

קולטי אדים
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קולט ארובה KUPPER דגם CB 642 )60 ס"מ(
עיצוב מודרני בשילוב זכוכית מקושתת.	 
לוח בקרה דיגטלי חדשני קל לניקוי.	 
לוח בקרה בחזית הקולט / תאורה כפולה.	 
3 דרגות מהירות לקביעת רמת כושר היניקה.	 
פילטרים מתכתיים רחיצים, לעצירת שומנים.	 
גימור: נירוסטה מוברשת בשילוב זכוכית.	 
אופציה לרכישה: קיט פילטר פחם, קיט 1000.	 
המחיר אינו כולל הרכבה. התקנה עצמית.	 
מידות חיצוניות: רוחב 60 ס"מ, גובה 53.4-100 ס"מ, עומק 50 ס"מ.	 

קולט ארובה KUPPER דגם CB 942 )90 ס"מ(
עיצוב מודרני בשילוב זכוכית מקושתת.	 
לוח בקרה דיגטלי חדשני קל לניקוי.	 
לוח בקרה בחזית הקולט / תאורה כפולה.	 
3 דרגות מהירות לקביעת רמת כושר היניקה.	 
פילטרים מתכתיים רחיצים, לעצירת שומנים.	 
גימור: נירוסטה מוברשת בשילוב זכוכית.	 
אופציה לרכישה: קיט פילטר פחם, קיט 1000.	 
המחיר אינו כולל הרכבה. התקנה עצמית.	 
מידות חיצוניות: רוחב 90 ס"מ, גובה 57-100 ס"מ, עומק 50 ס"מ.	 

קולט KUPPER דגם FJ 630 שחור )60 ס"מ(

קולט KUPPER דגם FJ 631 לבן )60 ס"מ(

עיצוב חדשני עם זכוכית חזיתית, ללא ארובה.	 
 	.LED לוח בקרה דיגיטלי בחזית הקולט / תאורת
3 דרגות מהירות לקביעת רמת כושר היניקה.	 
פילטר מתכתי )נסתר( לעצירת שומנים.	 
גימור: זכוכית שחורה או לבנה לפי המק"ט שבוחרים.	 
אופציה לרכישה: קיט פילטר פחם, קיט 1000.	 
המחיר אינו כולל הרכבה. התקנה עצמית.	 
מידות חיצוניות: רוחב 60 ס"מ, גובה 41 ס"מ.	 

קולט KUPPER דגם FI 620 שחור )60 ס"מ(

קולט KUPPER דגם FI 621 לבן )60 ס"מ(

עיצוב חדשני עם זכוכית חזיתית, ללא ארובה.	 
 	.LED לוח בקרה דיגיטלי בחזית הקולט / תאורת
3 דרגות מהירות לקביעת רמת כושר היניקה.	 
פילטר מתכתי )נסתר( לעצירת שומנים.	 
גימור: זכוכית שחורה או לבנה לפי המק"ט שבוחרים.	 
אופציה לרכישה: קיט פילטר פחם, קיט 1000.	 
המחיר אינו כולל הרכבה. התקנה עצמית.	 
מידות חיצוניות: רוחב 60 ס"מ, גובה 50 ס"מ.	 

קולט KUPPER דגם FD 640 שחור )60 ס"מ(

קולט KUPPER דגם FD 641 לבן )60 ס"מ(

עיצוב חדשני עם זכוכית כפולה, ללא ארובה.	 
 	.LED לוח בקרה דיגיטלי בחזית הקולט / תאורת
3 דרגות מהירות לקביעת רמת כושר היניקה.	 
פילטר מתכתי )נסתר( לעצירת שומנים.	 
גימור: זכוכית שחורה או לבנה לפי המק"ט שבוחרים.	 
 אופציה לרכישה: קיט פילטר פחם, קיט 1000, 	 

ארובת נירוסטה 2 חלקים )40 ס"מ כל ארובה(.
המחיר אינו כולל הרכבה. התקנה עצמית.	 
מידות חיצוניות: רוחב 60 ס"מ, גובה החלק הצמוד לקיר 47 ס"מ.	 

קולט KUPPER דגם EA 650 שחור )60 ס"מ(

קולט KUPPER דגם EA 651 לבן )60 ס"מ(

 	.LED לוח בקרה דיגיטלי בחזית הקולט / תאורת
3 דרגות מהירות לקביעת רמת כושר היניקה.	 
פילטר מתכתי נסתר לעצירת שומנים.	 
גימור: זכוכית שחורה או לבנה לפי המק"ט שבוחרים.	 
אופציה לרכישה: קיט פילטר פחם, קיט 1000. 	 
המחיר אינו כולל הרכבה, התקנה עצמית.	 
מידות חיצוניות: רוחב 60 ס"מ גובה 61 ס"מ. 	 

2X ארובת נירוסטה 40 ס"מ

₪295
מק"ט 39495

צג דיגיטלי 
קל לניקוי

צג דיגיטלי 
קל לניקוי

₪ 1,193
מק"ט 39979

₪ 1,727
מק"ט 39970

₪ 1,860
מק"ט 39972

₪ 2,127
מק"ט 39975

₪ 2,127
מק"ט 39976

₪ 1,727
מק"ט 39973

₪ 1,860
מק"ט 39969

₪ 1,327
מק"ט 39980

₪ 1,460
מק"ט 39974

₪ 1,460
מק"ט 39971
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קולט ארובה KUPPER דגם EA 950 שחור )90 ס"מ(
 	.LED לוח בקרה דיגיטלי בחזית הקולט / תאורת
3 דרגות מהירות לקביעת רמת כושר היניקה.	 
פילטר מתכתי נסתר לעצירת שומנים.	 
גימור: זכוכית שחורה.	 
 אופציה לרכישה: קיט פילטר פחם, קיט 1000, 	 

ארובת נירוסטה 2 חלקים )40 ס"מ כל חלק(.
המחיר אינו כולל הרכבה, התקנה עצמית.	 
מידות חיצוניות: רוחב 90 ס"מ גובה 61 ס"מ. 	 

קולט ארובה KUPPER דגם EA 951 לבן )90 ס"מ(
 	.LED לוח בקרה דיגיטלי בחזית הקולט / תאורת
3 דרגות מהירות לקביעת רמת כושר היניקה.	 
פילטר מתכתי נסתר לעצירת שומנים.	 
גימור: זכוכית לבנה.	 
 אופציה לרכישה: קיט פילטר פחם, קיט 1000, 	 

ארובת נירוסטה 2 חלקים )40 ס"מ כל חלק(.
המחיר אינו כולל הרכבה, התקנה עצמית.	 
מידות חיצוניות: רוחב 90 ס"מ גובה 61 ס"מ. 	 

קולט KUPPER דגם FT 660 שחור )60 ס"מ(
עיצוב חדשני עם זכוכית כפולה, ללא ארובה.	 
 	.LED לוח בקרה דיגיטלי בחזית הקולט / תאורת
3 דרגות מהירות לקביעת רמת כושר היניקה.	 
פילטר מתכתי )נסתר( לעצירת שומנים.	 
גימור: זכוכית שחורה.	 
 אופציה לרכישה: קיט פילטר פחם, קיט 1000,	 

ארובת נירוסטה 2 חלקים )40 ס"מ כל ארובה(.
המחיר אינו כולל הרכבה. התקנה עצמית.	 
מידות חיצוניות: רוחב 60 ס"מ, גובה החלק הצמוד לקיר 47 ס"מ.	 

קולט KUPPER דגם FT 960 שחור )90 ס"מ(
עיצוב חדשני עם זכוכית כפולה, ללא ארובה.	 
 	.LED לוח בקרה דיגיטלי בחזית הקולט / תאורת
3 דרגות מהירות לקביעת רמת כושר היניקה.	 
פילטר מתכתי )נסתר( לעצירת שומנים.	 
גימור: זכוכית שחורה.	 
 אופציה לרכישה: קיט פילטר פחם, קיט 1000,	 

ארובת נירוסטה 2 חלקים )40 ס"מ כל ארובה(.
המחיר אינו כולל הרכבה. התקנה עצמית.	 
מידות חיצוניות: רוחב 90 ס"מ, גובה החלק הצמוד לקיר 47 ס"מ.	 

קולט KUPPER דגם FT 661 לבן )60 ס"מ(
עיצוב חדשני עם זכוכית כפולה, ללא ארובה.	 
 	.LED לוח בקרה דיגיטלי בחזית הקולט / תאורת
3 דרגות מהירות לקביעת רמת כושר היניקה.	 
פילטר מתכתי )נסתר( לעצירת שומנים.	 
גימור: זכוכית לבנה.	 
 אופציה לרכישה: קיט פילטר פחם, קיט 1000,	 

ארובת נירוסטה 2 חלקים )40 ס"מ כל ארובה(.
המחיר אינו כולל הרכבה. התקנה עצמית.	 
מידות חיצוניות: רוחב 60 ס"מ, גובה החלק הצמוד לקיר 47 ס"מ.	 

קולט KUPPER דגם FT 961 לבן )90 ס"מ(
עיצוב חדשני עם זכוכית כפולה, ללא ארובה.	 
 	.LED לוח בקרה דיגיטלי בחזית הקולט / תאורת
3 דרגות מהירות לקביעת רמת כושר היניקה.	 
פילטר מתכתי )נסתר( לעצירת שומנים.	 
גימור: זכוכית לבנה.	 
 אופציה לרכישה: קיט פילטר פחם, קיט 1000,	 

ארובת נירוסטה 2 חלקים )40 ס"מ כל ארובה(.
המחיר אינו כולל הרכבה. התקנה עצמית.	 
מידות חיצוניות: רוחב 90 ס"מ, גובה החלק הצמוד לקיר 47 ס"מ.	 

חדשחדש

חדש

חדש

2X ארובת נירוסטה 40 ס"מ

₪295
מק"ט 39495

2X ארובת נירוסטה 40 ס"מ

₪295
מק"ט 39495

2X ארובת נירוסטה 40 ס"מ

₪295
מק"ט 39495

2X ארובת נירוסטה 40 ס"מ

₪295
מק"ט 39495

2X ארובת נירוסטה 40 ס"מ

₪295
מק"ט 39495

2X ארובת נירוסטה 40 ס"מ

₪295
מק"ט 39495

₪ 2,260
מק"ט 39968

₪ 2,527
מק"ט 39982

₪ 2,260
מק"ט 39967

₪ 2,393
מק"ט 39977

₪ 2,527
מק"ט 39981

₪ 2,393
מק"ט 39978
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 3006T דגם KUPPER תנור
עיצוב בקווים נקיים.	 
תנור רב תכליתי לאפייה וגריל, מולטיסיסטם.	 
טיימר עצירת אפייה ותזכורת.	 
דלת בטיחותית - 3 שכבות זכוכית	 
בורר טמפרטורה לבקרת חום.	 
בורר תוכניות לבחירת סוג התוכנית.	 
מערכת קירור היקפי )קירור קדמי(.	 
איבזור פנימי: תבנית אחת ורשת אחת.	 
ניתן להתקנה מתחת לשיש.	 
אופציה לרכישה: תבנית עמוקה נוספת, מסילות טלסקופיות.	 
גימור: שחור.	 
מידות חיצוניות: רוחב 59.5 ס"מ, גובה 59.5 ס"מ, עומק 57.5 ס"מ.	 

3007T לבן דגם KUPPER תנור
עיצוב בקווים נקיים.	 
תנור רב תכליתי לאפייה וגריל, מולטיסיסטם.	 
טיימר עצירת אפייה ותזכורת.	 
דלת בטיחותית - 3 שכבות זכוכית	 
בורר טמפרטורה לבקרת חום.	 
בורר תוכניות לבחירת סוג התוכנית.	 
מערכת קירור היקפי )קירור קדמי(.	 
איבזור פנימי: תבנית אחת ורשת אחת.	 
ניתן להתקנה מתחת לשיש.	 
אופציה לרכישה: תבנית עמוקה נוספת, מסילות טלסקופיות.	 
גימור: לבן.	 
מידות חיצוניות: רוחב 59.5 ס"מ, גובה 59.5 ס"מ, עומק 57.5 ס"מ.	 

תנור KUPPER דגם 30101
עיצוב בקווים נקיים.	 
תנור רב תכליתי לאפייה וגריל, מולטיסיסטם.	 
טיימר עצירת אפייה ותזכורת.	 
דלת בטיחותית - 3 שכבות זכוכית	 
בורר טמפרטורה לבקרת חום.	 
בורר תוכניות לבחירת סוג התוכנית.	 
מערכת קירור היקפי )קירור קדמי(.	 
איבזור פנימי: תבנית אחת ורשת אחת.	 
ניתן להתקנה מתחת לשיש.	 
אופציה לרכישה: תבנית עמוקה נוספת, מסילות טלסקופיות.	 
גימור: נירוסטה מוברשת. 	 
מידות חיצוניות: רוחב 59.5 ס"מ, גובה 59.5 ס"מ, עומק 57.5 ס"מ.	 

3000T דגם KUPPER תנור
תנור רב תכליתי לאפייה וגריל, מולטיסיסטם.	 
טיימר עצירת אפייה ותזכורת.	 
דלת בטיחותית - 3 שכבות זכוכית	 
בורר טמפרטורה לבקרת חום.	 
בורר תוכניות לבחירת סוג התוכנית.	 
מערכת קירור היקפי )קירור קדמי(.	 
איבזור פנימי: תבנית אחת ורשת אחת.	 
ניתן להתקנה מתחת לשיש.	 
אופציה לרכישה: תבנית עמוקה נוספת, מסילות טלסקופיות.	 
גימור: נירוסטה מוברשת.	 
מידות חיצוניות: רוחב 59.5 ס"מ, גובה 59.5 ס"מ, עומק 57.5 ס"מ.	 

תנור KUPPER דגם 30102 שחור
תנור רב תכליתי לאפיה וגריל, מולטיסיסטם.	 
שעון אלקטרוני עם צליל התראה, הפעלה עתידית וטיימר לכיבוי אוטומטי.	 
כפתורים נשלפים.	 
דלת בטיחותית - 3 שכבות זכוכית	 
 	.Push-Pull בורר טמפרטורה לבקרת חום
 	.Push-Pull בורר תוכניות לבחירת סוג התוכנית
מערכת קירור היקפי )קירור קדמי(.	 
אופציה לרכישה: תבנית עמוקה נוספת, מסילות טלסקופיות.	 
גימור: זכוכית שחורה משולבת בנירוסטה מוברשת	 

מידות חיצוניות: רוחב 59.5 ס"מ, גובה 59.5 ס"מ, עומק 57.5 ס"מ.	 

תנור KUPPER דגם 30102 לבן
תנור רב תכליתי לאפיה וגריל, מולטיסיסטם.	 
 שעון אלקטרוני עם צליל התראה, הפעלה עתידית 	 

וטיימר לכיבוי אוטומטי.
כפתורים נשלפים.	 
דלת בטיחותית - 3 שכבות זכוכית	 
 	.Push-Pull בורר טמפרטורה לבקרת חום
 	.Push-Pull בורר תוכניות לבחירת סוג התוכנית
מערכת קירור היקפי )קירור קדמי(.	 
אופציה לרכישה: תבנית עמוקה נוספת, מסילות טלסקופיות.	 
גימור: זכוכית לבנה משולבת בנירוסטה מוברשת	 

מידות חיצוניות: רוחב 59.5 ס"מ, גובה 59.5 ס"מ, עומק 57.5 ס"מ.	 

₪ 1,327
מק"ט 41101

₪ 1,727
מק"ט 41100

₪ 1,593
מק"ט 41102

₪ 1,860
מק"ט 39759

₪ 1,727
מק"ט 39757

₪ 1,993
מק"ט 39758
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מיקרוגל KUPPER דגם 2020 לבן
נפח 20 ליטר - תא פנימי אפור לניקוי קל.	 
 	.Easy Tronic כפתור להפעלה קלה
כפתור הפעלה מידית 30 שניות.	 
 	.700W 5 עוצמות מיקרוגל לדיוק בבישול עד
הפשרה אוטומטית לפי משקל או לפי זמן.	 
נעילת בטיחות מפני ילדים.	 
צג דיגיטלי.	 
גימור: לבן.	 
מידות חיצוניות: רוחב 45 ס"מ, גובה 25.5 ס"מ, עומק 37 ס"מ כולל ידית.	 

37
0
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560

38
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חובה להשאיר 

ארובת אוויר בארון

S/
STEEL 9000W

S/
STEEL

S/
STEEL 9000W

S/
STEEL

מיקרוגל KUPPER B.I דגם B7 כולל מסגרת אינטגרלית
נפח 23 ליטר - תא פנימי נירוסטה.	 
 	.900W 5 דרגות עוצמת מיקרוגל עד
 	.1000W גריל
צג דיגטלי.	 
פאנל הפעלה עם כיתוב בעברית.	 
 	.Easy Tronic כפתור להפעלה קלה
8 תוכניות בישול.	 
הפשרה מהירה.	 
צלחת מסתובבת.	 
המחיר אינו כולל התקנה.	 
גימור: נירוסטה.	 
מידות: ראו שרטוט.	 

המסגרת והמיקרוגל נמכרים כיחידה אחת

מיקרוגל מק"ט 35826
מסגרת נירוסטה מק"ט 35298

או מסגרת שחורה מק"ט 35299

Built-in
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חובה להשאיר 
ארובת אוויר בארון

אסור להתקין את המיקרוגל 
מתחת למשטח העבודה

מיקרוגל B.I משולב גריל וטורבו )לבישול(
 B.I לדירות סטודיו, מטבחים קטנים, דירות נופש ולשומרי מסורת בנוסף לתנור

להפרדה מלאה בין בשר לחלב.

* הטורבו משמש לבישול מזונות ולחימום מאפים מוכנים, אולם באפיית עוגות ומאפים עלול להיווצר מצב שהאפייה לא תהיה אחידה 
בגלל גודלו של התא. בהפיכת התבנית )קידמי לאחורי( יש תוצאות טובות יותר באחידות האפייה. 

XLR משולב גריל וטורבו )לבישול( דגם KUPPER B.I מיקרוגל
נפח 34 ליטר - תא פנימי נירוסטה.	 
הפעלה דיגיטלית וצג דיגטלי.	 
כולל רשת, תבנית אמאייל וצלחת מסתובבת.	 

אפשרויות בישול:
בישול בטורבו.	 
 	.1200W גריל
 	.900W 5 דרגות עוצמת מיקרוגל עד
בישול אוטומטי לפי סוג המזון.	 
שילוב מיקרוגל וטורבו )לבישול מהיר(.	 
שילוב מיקרוגל וגריל )לצליה מהירה(.	 
מידות המכשיר: ראו שרטוט.	 
מידות לבניה: ראו שרטוט.	 
המחיר אינו כולל התקנה.	 

S/
STEEL 9000W

S/
STEEL

S/
STEEL 9000W

S/
STEEL

חדש

Built-in

₪ 1,326

₪ 393
מק"ט 39730

₪ 2,660
מק"ט 35302
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H97 משולב ברוחב 90 ס"מ דגם KUPPER תנור
3 שכבות זכוכית בדלת התנור, לזכוכית חיצונית חמה פחות.	 
 	.4000W חמישה בוערי גז מהם אחד טורבו בעוצמה
חמישה חיישני ביטחון להפסקת זרימת הגז במקרה שהלהבה כבתה.	 
הצתה אלקטרונית.	 
מולטיסיסטם 9 מצבים, אפיה רגילה + טורבו + גריל.	 
תא תחתון לאחסון תבניות.	 
מערכת אוורור היקפי	 
טיימר תזכורת מכני.	 
רשתות גז כפריות קלות.	 
4 רגליים דקורטיביות ניתנות לכיוונון.	 
איבזור פנימי: תבנית אחת ורשת אחת.	 
מידות חיצוניות: רוחב 89.5 ס"מ, גובה 89-87 ס"מ, עומק 60 ס"מ.	 

גימור: נירוסטה

₪ 5,327
מק"ט 35109

Made in ITALY

סט במחיר מיוחד! במקום 7,047 ₪ רק 6,393 ₪
מק"ט לסט 48048 | תנור + קולט + חיפוי קיר נירוסטה

רוחב: 90 ס"מ, גובה: 70 ס"מ

חיפוי קיר נירוסטה

₪ 660
מק"ט 31326

תנור דגם H97 נירוסטה

₪ 5,327
מק"ט 35109

קולט דגם 7319
90 ס"מ נירוסטה

₪ 1,060
מק"ט 39483
)פרטים בעמ’ 13(

סט  תנור + קולט + חיפוי קיר נירוסטה

גימור: שחור

₪ 5,327
מק"ט 35110

Made in ITALY

גימור: קרם

₪ 5,327
מק"ט 35111

Made in ITALY
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סט  תנור + קולט + חיפוי קיר נירוסטה

רוחב: 90 ס"מ, גובה: 70 ס"מ

חיפוי קיר נירוסטה

₪ 660
מק"ט 31326

תנור דגם H97 שחור

₪ 5,327
מק"ט 35110

קולט דגם 7319
90 ס"מ שחור

₪ 1,060
מק"ט 39500
)פרטים בעמ’ 13(

סט במחיר מיוחד! במקום 7,047 ₪ רק 6,393 ₪
מק"ט לסט 48048 | תנור + קולט + חיפוי קיר נירוסטה

 מדיח אינטגרלי מלא 45 ס"מ 
D7345 דגם

מדיח 45 ס"מ אינטגרלי מלא.	 
לוח הבקרה על משקוף דלת המדיח.	 
6 תוכניות הדחה לכל סוגי הכלים.	 
תוכנית 1/2 כמות.	 
הפעלה עתידית 3, 6, 9 או 12 שעות.	 
תכולת כלים ל- 9 סועדים.	 
ממטרות לחץ להמטרת מים מושלמת על הכלים.	 
גוף חימום נסתר.	 
מרכך מים אוטומטי.	 
רשתות הכלים עברו ציפוי פלסטי קשיח.	 
מיכל מלח לריכוך המים הקשים. תא לחומרי ניקוי.	 
נורות בקרה לחוסר מלח ונוזל הברקה.	 
המחיר אינו כולל הרכבת דלת המטבח על המדיח.	 
מידות חיצונית: רוחב 44.8 ס"מ, גובה מינימלי 81.5 ס"מ, עומק 55 ס"מ.	 
מידות נישה: רוחב 45 ס"מ, גובה מינימלי 82 ס"מ, עומק 58 ס"מ.	 

₪ 2,660
מק"ט 39310

 מדיח אינטגרלי מלא 60 ס"מ 
D7300 / D7305 דגם

מדיח 60 ס"מ אינטגרלי מלא.	 
לוח הבקרה על משקוף דלת המדיח.	 
6 תוכניות הדחה לכל סוגי הכלים.	 
תוכנית 1/2 כמות.	 
הפעלה עתידית 3, 6, 9 או 12 שעות.	 
תכולת כלים ל- 12 סועדים.	 
ממטרות לחץ להמטרת מים מושלמת על הכלים.	 
גוף חימום נסתר.	 
מרכך מים אוטומטי.	 
רשתות הכלים עברו ציפוי פלסטי קשיח.	 
מיכל מלח לריכוך המים הקשים. תא לחומרי ניקוי.	 
נורות בקרה לחוסר מלח ונוזל הברקה.	 
המחיר אינו כולל הרכבת דלת המטבח על המדיח.	 
מידות חיצונית: רוחב 59.8 ס"מ, גובה מינימלי 81.7 ס"מ, עומק 55 ס"מ.	 
מידות נישה: רוחב 60 ס"מ, גובה מינימלי 82.3 ס"מ, עומק 58 ס"מ.	 

₪ 2,425
מק"ט 39313

 A++ דרגת אנרגיה

 A++ דרגת אנרגיה

₪ 2,660
מק"ט 39315

 מדיח חצי אינטגרלי 60 ס"מ 
D7302 דגם

מדיח 60 ס"מ חצי אינטגרלי פנל נירוסטה.	 
4 תוכניות הדחה לכל סוגי הכלים.	 
תוכנית 1/2 כמות.	 
הפעלה עתידית 3, 6, או 9 שעות.	 
2 ממטרות לחץ להמטרת מים מושלמת על הכלים.	 
גוף חימום נסתר, מרכך מים אוטומטי.	 
רשתות הכלים עברו ציפוי פלסטי קשיח.	 
מיכל מלח לריכוך המים הקשים. תא לחומרי ניקוי.	 
המחיר אינו כולל הרכבת דלת המטבח על המדיח.	 
מידות חיצונית: רוחב 59.8 ס"מ, גובה מינימלי 81.7 ס"מ, עומק 57 ס"מ.	 
מידות נישה: רוחב 60 ס"מ, גובה מינימלי 82 ס"מ, עומק 58 ס"מ.	 

 A++ דרגת אנרגיה

* התמונה להמחשה בלבד

מדיחי כלים
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מקררים

DE FROST מקרר

NO FROST מקרר

NO FROST מקרר

DE FROST 7040 דגם KUPPER מקרר
 	.DE FROST שיטת קירור
נפח כולל: נטו 311 ליטר / ברוטו 326 ליטר.	 
תאורה בתא הקירור.	 
מגירה שקופה לאחסון ירקות ופירות.	 
מדפים רחבים.	 
בתשלום ניתן לשנות כיוון פתיחת הדלת )פתיחה שמאלה במקום ימינה(.	 
גימור: לבן.	 
מידות חיצוניות: גובה 170 ס"מ, רוחב 60 ס"מ, עומק 60 ס"מ.	 

ברוטו 326 ליטר 

נפח כולל: נטו 311 ליטר

ברוטו 340 ליטר

נפח כולל: נטו 335 ליטר

ברוטו 360 ליטר 

נפח כולל: נטו 342 ליטר

מקרר KUPPER דגם 7502
 	.NO FROST שיטת קירור
נפח כולל: נטו 335 ליטר / ברוטו 340 ליטר.	 
מגירה שקופה לאחסון ירקות ופירות.	 
תאורה בתא הקירור.	 
כיוון טמפרטורה חזיתי ונוח.	 
מדפים רחבים. 	 
בתשלום ניתן לשנות כיוון פתיחת הדלת )פתיחה שמאלה במקום ימינה(.	 
גימור: לבן.	 
מידות ללא ידיות: גובה 170.5, ס"מ רוחב 59.5 ס"מ, עומק 68 ס"מ. 	 

מקרר KUPPER דגם 7050
 	.NO FROST שיטת קירור
נפח כולל: נטו 342 ליטר / ברוטו 360 ליטר.	 
תאורה בתא הקירור.	 
מגירה שקופה לאחסון ירקות ופירות.	 
מדפים רחבים.	 
בתשלום ניתן לשנות כיוון פתיחת הדלת )פתיחה שמאלה במקום ימינה(.	 
גימור: נירוסטה	 
מידות: גובה 170 ס"מ, רוחב 60 ס"מ, עומק 65 ס"מ. 	 

מ 
ס"

 1
70

חדש

חדש

₪ 1,899
מק"ט 39948

₪ 2,633
מק"ט 39961

₪ 2,780
מק"ט 39949
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מקרר KUPPER דגם 7130
 	.NO FROST שיטת קירור
נפח כולל: נטו 412 ליטר / ברוטו 440 ליטר.	 
נפח תא קירור 313 ליטר נטו / תא הקפאה 99 ליטר נטו.	 
תאורת LED פנימית.	 
 	.MULTI AIR FLOW מערכת אוורור
מגירה 0° מעלות לשמירה טובה יותר על מוצרי המזון.	 
גימור: נירוסטה.	 
מידות חיצוניות: גובה: 175.6 ס"מ, רוחב 68 ס"מ, עומק 73.5 ס"מ.	 

מקרר KUPPER דגם 7120
 	.NO FROST שיטת קירור
נפח כולל: נטו 495 ליטר / ברוטו 520 ליטר.	 
נפח תא קירור 378 ליטר נטו / תא הקפאה 117 ליטר נטו.	 
תאורת LED פנימית.	 
 	  .MULTI AIR FLOW מערכת אוורור
מגירה 0° מעלות לשמירה טובה יותר על מוצרי המזון.	 
גימור: נירוסטה.	 
מידות חיצוניות: גובה: 175.6 ס"מ, רוחב 79 ס"מ, עומק 73.5 ס"מ.	 

המקרר כולל התקן שבת דיגיטלי מקורי מהיצרן. המקרר כולל התקן שבת דיגיטלי מקורי מהיצרן. 

NO FROST מקררNO FROST מקרר

ברוטו 440 ליטר 

נפח כולל: נטו 412 ליטר
ברוטו 520 ליטר 

נפח כולל: נטו 495 ליטר

₪ 4,393
מק"ט 39958

₪ 3,660
מק"ט 39959

מקררים



3031

2019 kupper מחירון

מקרר KUPPER דגם 460 נירוסטה
 	.NO FROST שיטת קירור
4 דלתות - מקפיא תחתון	 
נפח כולל: נטו 434 ליטר / ברוטו 460 ליטר.	 
צג דיגיטלי בחזית - להפעלה קלה.	 
מצב חכם - לבחירה אופטימלית של הגדרות הקירור	 
מצב חופשה - לחיסכון בחשמל ושמירה על מקרר.	 
מצב נעילה מפני ילדים - למניעת שינוי הגדרות הקירור בטעות.	 
מצב חיסכון באנרגיה - כיבוי תאורת הצג.	 
אזהרת דלת פתוחה - הפעלת צליל קולי כאשר הדלת לא סגורה.	 
תאורת LED עליונה + ארוכה כפולה בצידי המקרר.	 
מגירה שקופה לאחסון ירקות ופירות.	 
גימור: נירוסטה	 
מידות: גובה 185.5 ס"מ, רוחב 86 ס"מ, עומק 67 ס"מ.	 

מקרר KUPPER דגם 461 לבן
 	.NO FROST שיטת קירור
4 דלתות - מקפיא תחתון	 
נפח כולל: נטו 434 ליטר / ברוטו 460 ליטר.	 
צג דיגיטלי בחזית - להפעלה קלה.	 
מצב חכם - לבחירה אופטימלית של הגדרות הקירור	 
מצב חופשה - לחיסכון בחשמל ושמירה על מקרר.	 
מצב נעילה מפני ילדים - למניעת שינוי הגדרות הקירור בטעות.	 
מצב חיסכון באנרגיה - כיבוי תאורת הצג.	 
אזהרת דלת פתוחה - הפעלת צליל קולי כאשר הדלת לא סגורה.	 
תאורת LED עליונה + ארוכה כפולה בצידי המקרר.	 
מגירה שקופה לאחסון ירקות ופירות.	 
גימור: לבן	 
מידות: גובה 185.5 ס"מ, רוחב 86 ס"מ, עומק 67 ס"מ.	 

NO FROST מקררNO FROST מקרר

ברוטו 460 ליטר 

נפח כולל: נטו 434 ליטר
ברוטו 460 ליטר 

נפח כולל: נטו 434 ליטר

חדשחדש

מקרר עם מקפיא תחתון מקרר עם מקפיא תחתון

₪ 4,246
מק"ט 39966

₪ 4,393
מק"ט 39965

מקררים
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מקרר KUPPER דגם K 7100 כולל קיוסק
 	.NO FROST שיטת קירור
נפח כולל: נטו 520 ליטר / ברוטו 570 ליטר.	 
נפח תא קירור 404 ליטר נטו / תא הקפאה 116 ליטר נטו.	 
כולל קיוסק למים קרים ללא חיבור לברז מים )עם מיכל פנימי(.	 
מדפי זכוכית מחוסמת.	 
תאורת LED פנימית.	 
מגירה 0° מעלות לשמירה טובה יותר על מוצרי המזון.	 
תא הקפאה תחתון נשלף ומחולק לשלוש מגירות.	 
 	.MULTI AIR FLOW מערכת אוורור
גימור: נירוסטה.	 
מידות חיצוניות: גובה: 176.6 ס"מ, רוחב: 91.2 ס"מ, עומק: 76.5 ס"מ	 

NO FROST מקרר

מקרר עם מקפיא תחתון

ברוטו 570 ליטר

נפח כולל: נטו 520 ליטר 

כולל קיוסק למים קרים ללא 

חיבור לברז מים )עם מיכל פנימי(

חדש

₪ 6,593
מק"ט 39962

מקררים

מקרר KUPPER דגם 7110
 	.NO FROST שיטת קירור
נפח כולל: נטו 455 ליטר / ברוטו 500 ליטר.	 
נפח תא קירור 346 ליטר נטו / תא הקפאה 109 ליטר נטו.	 
מדפי זכוכית מחוסמת.	 
תאורת LED פנימית.	 
תא הקפאה תחתון מואר כולל מגרות טלסקופיות נשלפות.	 
 	.MULTI AIR FLOW מערכת אוורור
צג בקרת טמפרטורה דיגיטלית בחזית.	 
גימור: נירוסטה.	 
מידות חיצוניות: גובה: 175.6 ס"מ, רוחב 79 ס"מ, עומק 73.5 ס"מ.	 

NO FROST מקרר

ברוטו 500 ליטר 

נפח כולל: נטו 455 ליטר

מקרר עם מקפיא תחתון

₪ 4,246
מק"ט 39957



גרמניה בישראלקופר יבוא )1992( בע"מ יבואני ומשווקי



תנאים למחירון

מחירון זה מחליף מחירונים קודמים.	 

מחיר צרכן כולל מע"מ.	 

המחירים אינם כוללים הובלה.	 

המחירים כוללים שרות ואחריות לשנה מיום הקניה עם הצגת חשבונית מס.	 

גבית המיסים מהקונה לפי ההוראות המחייבות ביום המסירה.	 

מחיר הקולטים אינו כולל התקנה בבית הלקוח.	 

מחיר כיריים קרמיות או גז )בהתקנה שטוחה( אינו כולל התקנה.	 

מחיר טוחן האשפה אינו כולל התקנה.	 

מקררים S&S עם קיוסק למים, מחיר המקרר אינו כולל חיבור למקור מים, התקנת מערכת צנרת מהברז למקרר יבוצע ע"י השרות בתשלום. 	 

הרכבת דלתות עץ או כל חומר גלם אחר על מקררים אינטגרלים שונים ו/או מדיחי כלים אינטגרלים יורכבו ע"י הלקוח.	 

הפיכת דלת מקרר מימין לשמאל - התשלום ישולם ישירות לשירות לאחר האספקה.	 

המחירים במזומן.	 

Ha
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|  פקס: 03-9381696 קופר יבוא )1992( בע"מ המלאכה 4 פארק אפק א.ת. ראש העין  טל: 03-9381695  

www.kupper.co.il גרמניהיבואני


