
סוג מידותתיאור פריטברקודקוד פריטפח דוושה עגול
שקית

 מחיר 
לצרכן ג בפתיחהג×ר×ע

cw1810838810005492 ‘799 65.092.2₪×31.5×38.4מאט 30 ל

סוג מידותתיאור פריטברקודקוד פריטפח דוושה מלבני
שקית

 מחיר 
לצרכן ג בפתיחהג×ר×ע

     

cw1884838810010465 ‘1,095 55.077.2₪×40.1×31.8מאט 30 ל

cw1814838810005539 ‘1,290 88.4₪ 65.3×40.1×31.8מאט 38 ל

cw1816838810005553 ‘1,590 89.2₪ 65.3×50.3×32.5מאט 50 ל

סוג מידותתיאור פריטברקודקוד פריטפח דוושה רחבה מלבני
שקית

 מחיר 
לצרכן ג בפתיחהג×ר×ע

     

cw2005838810011639‘1,395 65.090.2₪×39.8×34.9מאט 38 ל

cw2008838810013657‘1,395 65.090.2₪×39.8×34.9שחור 38 ל

סוג מידותתיאור פריטברקודקוד פריטפח דוושה רטרו
שקית

 מחיר 
לצרכן ג בפתיחהג×ר×ע

    

cw1880838810010397 ‘1,125 69.495.5₪×35.4×38.4מאט 30 ל

cw1258838810011011‘1,125 69.495.5₪×35.4×38.4שחור 30 ל

cw1259838810011028 ‘1,125 69.495.5₪×35.4×38.4לבן 30 ל

cw1260838810011035 ‘1,125 69.495.5₪×35.4×38.4שמנת 30 ל

cw1262838810011059 ‘1,125 69.495.5₪×35.4×38.4אדום 30 ל

סוג מידותתיאור פריטברקודקוד פריטפח דוושה חצי עגול
שקית

 מחיר 
לצרכן ג בפתיחהג×ר×ע

    

cw1825838810005690‘1,075 69.392.7₪×37.6×31.8מאט 30 ל

cw1818838810005577 ‘1,290 68.895.0₪×43.2×37.8מאט 40 ל

סוג מידותתיאור פריטברקודקוד פריטפח דוושה פרפר
שקית

 מחיר 
לצרכן ג בפתיחהג×ר×ע

       

cw1824838810005683 ‘1,295 66.077.5₪×26.4×44.7מאט 30 ל

cw1897838810015361'1,695 66.077.5₪×26.4×59.2מאט 45 ל

סוג מידותתיאור פריטברקודקוד פריטפח טאץ‘ בר מלבני
שקית

 מחיר 
לצרכן ג בפתיחהג×ר×ע

      

cw2015838810015590‘1,250 71.092.7₪×33.9×28.9מאט 30 ל

cw2014838810015583‘1,395 71.092.7₪×39.9×29.0מאט 40 ל

cw2016838810015606‘1,395 71.0105.4₪×26.0×43.0צר מאט 40 ל

סוג מידותתיאור פריטברקודקוד פריטפח פתוח עגול
שקית

 מחיר 
לצרכן קוטר פנימיג×ר×ע

 

cw1407838810000756'1,345 75.722.9₪×40.9×40.1מאט 60 ל

cw1469838810016603'1,645 76.126.7₪×45.1×45.1מאט 80 ל

סוג מידותתיאור פריטברקודקוד פריטפח דוושה רחבה מלבני
שקית

 מחיר 
לצרכן ג בפתיחהג×ר×ע

       
פלסטיק

cw1385838810017464’899 63.588.5₪×47.0×32.0שחור 45 ל

cw1387838810017488’לבן 45 ל
899 63.588.5₪×47.0×32.0שוליים נירוסטה

cw1388838810018102’לבן 45 ל 
899 63.588.5₪×47.0×32.0שוליים זהב רוז

cw1386838810017471’899 63.588.5₪×47.0×32.0אפור 45 ל

      
נירוסטה

cw2024838810017815’1,395 65.591.5₪×40.5×33.8מאט 45 ל

cw2023838810017808’1,495 65.591.5₪×47.0×35.8מאט 55 ל

cw2027838810018140’1,395 65.591.5₪×40.5×33.8לבן 45 ל

cw2026838810018133’1,495 65.591.5₪×47.0×35.8לבן 55 ל

סוג מידותתיאור פריטברקודקוד פריטפח פלסטיק דוושה
שקית

 מחיר 
לצרכן ג בפתיחהג×ר×ע

 מלבני         

cw1371838810015286'545 64.093.5₪×40.5×35.0שחור 45 ל

cw1372838810015293‘545 64.093.5₪×40.5×35.0אפור 45 ל

      
מלבני צר

cw1343838810008547‘395 56.594.7₪×24.5×42.0שחור 25 ל

cw1361838810012766‘469 64.0107.4₪×26.0×49.0שחור 40 ל

cw1362838810012797‘469 64.0107.4₪×26.0×49.0לבן 40 ל

cw1381838810017426‘469 64.0107.4₪×26.0×49.0אפור אבן 40 ל

cw1363838810012827‘469 64.0107.4₪×26.0×49.0אפור 40 ל

cw1382838810017433‘469 64.0107.4₪×26.0×49.0כחול 40 ל

   

  
חצי עגול

cw1355838810011134’599 67.397.8₪×48.0×35.5שחור 50 ל

cw1377838810017341’599 67.397.8₪×48.0×35.5אפור אבן 50 ל

cw1357838810011158’599 67.397.8₪×48.0×35.5אפור 50 ל

cw1380838810017419’599 67.397.8₪×48.0×35.5ורוד פוקסיה 50 ל

cw1379838810017402’599 67.397.8₪×48.0×35.5סגול 50 ל

cw1378838810017396’599 67.397.8₪×48.0×35.5כחול 50 ל

סוג מידותתיאור פריטברקודקוד פריטפח פלסטיק מלבני לארון
שקית

 מחיר 
לצרכן ג בפתיחהג×ר×ע

  

cw1643838810016498 נתלה על דלת
299  36.347.5₪×29.7×22.0הארון 10 ל‘

cw1124838810001760
 פתוח מחובר 

לארון במסילה 
מובנת 30 ל' 

44.9×24.8×48.5
אורך 

מסילה 
פתוחה: 
93.4

₪ 795

פח דוושה עגול
סוג  תיאור פריט ברקודקוד פריט

שקית
 מחיר
לצרכן

cw1854cb838810016368‘229 ₪מאט 3 ל

cw1852cb838810009841‘279 ₪מאט 4.5 ל

cw1856cb838810014630‘229 ₪לבן 3 ל

cw1853cb838810009858‘279 ₪לבן 4.5 ל

פח דוושה חצי עגול
סוג  תיאור פריט ברקודקוד פריט

שקית
 מחיר
לצרכן

cw1834cb838810016344 ‘345 ₪מאט 6 ל

cw1833838810006987‘499 ₪מאט 10 ל

cw1835cb838810016351 ‘345 ₪לבן 6 ל

פח דוושה רטרו
סוג  תיאור פריט ברקודקוד פריט

שקית
 מחיר
לצרכן

cw1888838810013633מאט 
299 ₪ 4.5 ל‘

cw1296838810013596שחור 
299 4.5₪ ל‘

cw1295838810013589לבן
299 ₪ 4.5 ל‘

cw1294838810013572אדום
299 ₪ 4.5 ל‘

פח צר
סוג  תיאור פריט ברקודקוד פריט

שקית
 מחיר
לצרכן

cw1225838810006260 פתוח מאט
375 10₪ ל'

cw1180 
cb838810004402

דוושה 
מכסה 

פלסטיק 
מאט 10 ל'

₪ 345

cw1329838810007373
דוושה צר 
פלסטיק 

שחור 10 ל‘
₪ 229

cw1332838810007700
דוושה צר 
פלסטיק 
לבן 10 ל‘

₪ 229

cw1898 
cb838810016627 דוושה

495 ₪מאט 10 ל’

פח שולחני
 מחיר תיאור פריט ברקודקוד פריט

לצרכן

cw1637
cb838810011998מאט 

149 ₪ 1.5 ל'

cw1638
cb838810015439שחור 

149 ₪ 1.5 ל'

cw1640
cb838810015453שמנת 

149 ₪ 1.5 ל'

מתאימות באופן מושלם לפח. 9
מוסתרות לחלוטין. 9
עבות במיוחד ועמידות למניעת קרעים ודליפות. 9

מארז חדש המכיל 3 חבילות של 20 שקיות. 9
ניתנות להוצאה בקלות אחת-אחת להחלפה מהירה. 9

סוג 
מס' שקיות ברקודקוד פריטשקית

בחבילה
מתאים 
לנפח פח

 מחיר
לצרכן

cw021683881001048940'49 ₪ 3 ל

cw016083881000311530'35 ₪ 4.5 ל

cw016183881000312230'35 ₪ 6 ל

cw016283881000313920'49 ₪ 10 ל

cw02538388100176173×20'129 ₪ 10 ל

cw016483881000315320'49 ₪ 20 ל

cw016583881000316020'49 ₪ 25 ל

cw02578388100175323×20'159 ₪ 30 ל

סוג 
מס' שקיות ברקודקוד פריטשקית

בחבילה
מתאים 
לנפח פח

 מחיר
לצרכן

cw02588388100175493×20'159 ₪ 30-35 ל

cw02598388100175563×20'159 30-40₪ ל

cw02608388100175633×20'185 ₪ 35-45 ל

cw02618388100175703×20'185 ₪ 45 ל

cw02628388100175873×20'199 ₪ 45-50 ל

cw02638388100175943×20'199 ₪ 50-60 ל

cw02648388100176003×20'209 ₪ 50-65 ל

שקיות

אביזרים משלימים
 מחיר תיאור פריט ברקודקוד פריט

לצרכן

kt1008838810002231
מטלית 
למירוק 
נירוסטה 

₪ 39

kt1110838810009087
שישיית 
מגנטים 
למחזור

₪ 49

 מחיר תיאור פריט ברקודקוד פריט
לצרכן

kt1165838810015675
מתקן פחם 

הסופח 
ריחות 
מהפח

₪ 49

kt1137838810011677
זוג פילטרים 

פחם 
להחלפה

₪ 45

New Generation

עיצוב חדשני 9
 כיס פנימי בחלקו האחורי של הפח -  9

לאחסון ושליפה מהירה של שקיות
ללא פח פנימי - מפחית ריחות 9
אותו גודל חיצוני - עם תכולה גדולה יותר לאשפה 9

סימפלהיומן מכתיבה את הדור החדש של הפחים



מברשת לניקוי שירותים 
מחיר לצרכן תיאור פריט ברקודקוד פריט

bt1084838810015811 מתקן מגנטי
295 ₪שחור

bt1095838810016450
מברשת 
להחלפה 
שחורה 

₪ 49

bt1083838810015804 מתקן מגנטי
295 ₪לבן

bt1094838810016443
מברשת 
להחלפה 

לבנה
₪ 49

מברשות להחלפה למודל קודם
 bt1012
bt1001-40 ₪שחורה 838810006086ל

 bt1013
bt1006-40 ₪לבנה838810006093ל

סל כביסה 
מחיר לצרכן תיאור פריט ברקודקוד פריט

lt1003838810007687 מתקפל 
999 ₪תא בודד

lt1004838810007694 מתקפל 
1,695 ₪תא כפול

מתקן למקלחת 
מחיר לצרכן תיאור פריט ברקודקוד פריט

bt1064838810012667695 ₪פינתי

bt1062838810012629
מתכוונן
 נפתח 

 מ-1.83 מ‘
עד-2.74 מ‘

₪ 1,390

דיספנסר לסבון חשמלי 
מחיר לצרכן תיאור פריט ברקודקוד פריט

st1036838810016641
סוללות  

 מאט
222 מ”ל

₪ 549

st1034838810016511מאט USB
659 237₪ מ”ל

st1027838810015576מאט USB
695 325₪ מ”ל

st1035838810016528לבן USB
659 237₪ מ”ל

דיספנסר לסבון ידני
מחיר לצרכן תיאור פריט ברקודקוד פריט

bt1076838810014715 מרובע 
189 444₪ מ"ל

kt1159838810014739 מרובע 
249 650₪ מ"ל

דיספנסר לסבון מתחבר לקיר 
מחיר לצרכן תיאור פריט ברקודקוד פריט

bt1034838810009438 444 מ”ל
299 ₪בודד

bt1028838810009377 444 מ”ל
549 ₪כפול

bt1029838810009384 444 מ”ל
799  ₪משולש

מחיר לצרכן תיאור פריט ברקודקוד פריט

st3004838810016535
 קוטר

 12ס”מ
מגדילה ×10

₪ 1,195

st3005838810016719
קוטר 

16.5ס”מ
מגדילה ×7

₪ 1,395

bt1080838810015774
 קוטר

 20ס”מ 
מגדילה ×5

₪ 1,795

מחיר לצרכן תיאור פריט ברקודקוד פריט

st3002838810015781

 קוטר
 20ס”מ

מחוברת 
לקיר 

מגדילה ×5

₪ 1,795

bt1070838810013466
מחוברת 

לקיר.
ציפוי נגד 

אדים
₪ 339

מחיר לצרכןמידות ג×ר×ע תיאור פריט ברקודקוד פריטמתקן לייבוש כלים נירוסטה

kt1169838810016481349 18.6₪×24.5×38.5מיני

kt1107838810008868499 20.8₪×32.2×49.5צר

kt1130838810010908419 18.0₪×32.8×36.8קומפקט

kt1111838810009148785 21.6₪×41.9×53.3סיסטם

kt1016cb838810002781199 2.7₪×38.1×49.3מגש

מחיר לצרכןמידות ג×ר×ע תיאור פריט ברקודקוד פריטמתקן לייבוש כלים פלסטיק 

 

kt1104838810008585379 17.2₪×37.0×32.6קומפקט לבן

kt1106838810008721379 17.2₪×37.0×32.6קומפקט אפור

מחיר לצרכןמידות ג×ר×ע תיאור פריט ברקודקוד פריטמתקן לייבוש כלים פרימיום

kt1154838810013916899 36.2₪×51.3×55.2סטיל פריים יין

מעמד למגבת נייר
 מחיר תיאור פריט ברקודקוד פריט

לצרכן

kt1086838810006253 מתחבר
295 ₪לקיר

kt1162838810015491295 ₪שולחני

סכומון
 מחיר תיאור פריט ברקודקוד פריט

לצרכן

kt1040838810003771 + סכומון
259 ₪מעמד לכף

 מעמד לאחסון שקיות
 מחיר תיאור פריט ברקודקוד פריט

לצרכן

kt1166838810015705 30 שקיות
149 ₪תלוי

kt1013838810002729 50 שקיות
225 ₪עומד 

אביזרים לכיור
 מחיר תיאור פריט ברקודקוד פריט

לצרכן

kt1134838810011233 149 ₪מתלה בינוני

kt1116838810009711195 ₪מתלה גדול

מגב ידני 
 מחיר תיאור פריט ברקודקוד פריט

לצרכן

bt1071838810013480 מתקפל
199 ₪נתלה

bt1079838810015521159 ₪נירוסטה

כלי לאחסון מזון לחיות
 מחיר תיאור פריט ברקודקוד פריט

לצרכן

cw1887838810011622‘999 25₪ ל

cw1889838810014623’1,250 35₪ ל

דיספנסר לסבון

מראת סנסור מגדילה
חיישן אוטומטי 9
תאורת שמש טבעית 9

9 USB נטענת באמצעות
אלחוטית 9

היבואנית הבלעדית של סימפלהיומן בישראל

רח‘ הבונים 2, רמת-גן, 03-7517793/4     
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להפעלת האחריות 
הירשמו באתר
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