


OUR
STORY
הסיפור שלנו מתחיל ב- 1975 עם הקמת החברה.

חברת שקל הינה יבואנית מותגים מובילים בעולם 
הרשמיים  היבואנים  להיות  גאים  אנחנו  הבית.  כלי 
למעלה  קורנינג  מבית   CORELLE צלחות   של 

מ- 40 שנים.
 

אנו מאמינים ב:
ואוזן קשבת לצרכיהם של 	  גבוהה  רמת שירות 

שותפינו לדרך, הן הפרטיים והן העסקיים.
המיוצרים 	  ביותר  איכותיים  מוצרים  ייבוא 

בארצות המקור, ומגובים באחריות יצרן נרחבת.
נגיעות 	  בשילוב  קלאסיים  עיצובים  על  שמירה 

מודרניות המתאימות לתקופה.
בכל 	  ייחודית  טכנולוגית  חדשנות  על  הקפדה 

מוצרינו.
לרשות 	  נתון  רגע  בכל  זמין  מלאי  אחזקת 

לקוחותינו.
יצירת חווית משתמש נעימה ואופטימלית.	 

Every good story begins 
with a fabulous dinner and 
great drinks.

מעוד  יותר  הרבה  הוא  שלכם  השולחן 
המשפחתי  הסיפור  הוא  ארוחה, 
אוכלים  אתם  בו  המקום  הוא  שלכם. 
עם המשפחה, עם החברים: המקום בו 
אתם מייצרים חוויות. לכן שווה להשקיע 
המטרה  איכותיים.  הכי  הכלים  את  בו 

שלנו היא לעזור לכם לעשות זאת.

אנחנו מאמינים שכלים איכותיים יקלו 
עם  מוצרים  עבורכם  בוחרים  אנו  לכן  חייכם,  על 

חדשנות טכנולוגית, עיצוב קלאסי ואחריות יצרן.
בין אם תבחרו בסט שלם או בתפזורת, בעיצוב נקי 
שלכם  לשולחן  בסטייל  תבחרו   -  mix&match או 

כל יום מחדש.

We  2 host in style
שהאורחים  לפני  הרבה  מתחיל  שלכם  האירוח 
אדם  לארח  על  במחשבה  מתחיל  הוא  מגיעים, 
טעים,  לו  שיהיה  לכם  שחשוב  מישהו  לכם,  קרוב 
על  במחשבה  מתחיל  שלכם  האירוח  ונעים.  יפה 

לארח עם הכלים הכי טובים.

הצטרפו אלינו לחוויית אירוח בסטייל << Every family has a story… welcome to ours!

Look 
book



צלחות Corelle דגם 61

Mystic Gray

Nude כוסות

Pure

Peugeot מטחנות

Daman

Salvinelli סכו"ם

Dream
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Old Town Blue

Nude כוסות

Vintage Salvinelli כפות הגשה 
 PVD זהב 

 Salvinelli סכו"ם 
 PVD זהב

 Princess
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Spring Pink

Nude כוסות

Vintage

Salvinelli סכו"ם

Galileo



צלחות Corelle דגם 84

Ocean Blues

Nude כוסות

Finesse

Salvinelli סכו"ם

Style

 Salvinelli כפות הגשה

Grand Hotel
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 Tranquil
Reflection

Nude כוסות

Hemingway
Peugeot מטחנות

 Paris

 Salvinelli סכו"ם 
ICE גימור

 Princess
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Dazzling White

Nude כוסות

 Vintage

Peugeot מטחנות

 Paris

 Salvinelli סכו"ם 
ICE גימור

 Princess
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Bella Faenza

Nude כוסות

 Vintage

Peugeot מטחנות

 Alaska

 Salvinelli סכו"ם 
 PVD זהב

 Forever
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 Country
Cottage

Nude כוסות

 Highlands

Salvinelli סכו"ם

 Grand
Hotel



Make it yours
תוכלו לבחור מבין 70 דגמי צלחות; עיצובים 
צבעי  מכל  צבעים  מודרניים,  לצד  קלאסיים 
ניתן  וקעריות.  צלחות  הגשה,  כלי  הקשת, 
ולהרכיב  לרכוש את צלחות קורל בתפזורת 

את הסט המושלם עבורכם.

קורנינג  מבית  קורל  צלחות  של  הצלחתן  סוד 
טמון באופן הייצור הייחודי שלהן ובזכוכית ממנה 
הן עשויות. זכוכית זו הינה פטנט שפותח על ידי 

.NASA סוכנות החלל האמריקאית

חברת קורנינג, המתמחה בייצור זכוכית, החלה את דרכה 
160 שנים בעיירה קורנינג )אשר קרויה  לפני למעלה מ- 
יש  יורק, ארצות הברית. לחברה  על שם החברה( שבניו 

מפעל לייצור זכוכית בעלת תכונות פלא!

תהליך  פיתחו  קורנינג  של  הזכוכית  במפעל  מדענים 
שכבות  שלוש  תרמי  באופן  המשלב  מורכב  למינציה 
ייחודי  אמייל  באמצעות  קושטה  הזכוכית  זכוכית.  של 
יצירת  ומאפשר  מהזכוכית  לחלק  הופך  שלמעשה 
השנים.  עם  מתבלים  שאינם  במיוחד,  עמידים  עיצובים 
חזקה,  צלחת  מתקבלת  הלמינציה  תהליך  של  בסיומו 
שברים  בפני  מרבית  עמידות  בעלת  ביותר,  ודקה  קלה 

בצד הצלחת ושריטות, השומרת על ברק לאורך שנים.

של  המחוסמת  הזכוכית  הגדולות,  ההמצאות  כל  כמו 
קורנינג התגלתה בטעות, כאשר מדען שחקר את התחום 
הזכוכית  בתנור.  מדיי  רב  זמן  הזכוכית  את  ושכח  נירדם 
של  ולהפתעתו  גבוהות  קיצוניות  לטמפרטורות  נחשפה 
המדען, כשפתח את התנור נפל על הרצפה גוש זכוכית 
בצבע חלבי עמיד במיוחד. לימים, פותחה שיטה ייחודית 

להשטחת הזכוכית ליצירת כלי אירוח והגשה מרהיבים.

צלחות קורל
MADE IN USA

עשויות זכוכית מחוסמת חזקה במיוחד.	 
לאחסון 	  ומתאימות  ביותר  דקות  ביותר,  קלות 

מינימליסטי.
עמידות לשברים בצד הצלחת ולפגמים בעיטור.	 
אינן נשרטות ושומרות על ברק לאורך שנים.	 
ניתנות לשימוש בתנור, מיקרוגל ומדיח הכלים.	 
צלחות קורל עשויות 100% זכוכית שדינה כדין זכוכית 	 

שקופה שאינה בולעת.

WARRANTY
שבר  על  אחריות  שנת  יבואן:  מאחריות  נהנים  אתם 
3 שנות אחריות על שברים בצד  ו-  בשימוש ביתי סביר, 

הצלחת ופגמים בעיטור.
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West End

Nude כוסות

 Pure

Nude כוסות

 Terroir

Salvinelli סכו"ם
ICE זהב גימור PVD 

 Forever

Peugeot מטחנות

 Paris
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Lilac Blush

 Corningware סיר

VISIONS

 Salvinelli סכו"ם
ICE גימור

 Forever

Peugeot מטחנות

 Paris
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 Splendor

Nude כוסות

 Dimple

Salvinelli סכו"ם 
 PVD שחור

 Forever

 Salvinelli מזלגות הגשה

Grand Hotel
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 Provincial
Blue

Nude כוסות

 Vintage

Salvinelli סכו"ם

 250

Peugeot מטחנות

 Paris
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 Cherish
Square

Nude דיקנטר

 Vintage

Nude כוסות

 Terroir

 Salvinelli סכו"ם 
Démodé גימור נחושת

 SIRE

Peugeot מטחנות

 Paris
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Iris

Nude כוסות

 Vintage

 Salvinelli סכו"ם 
 PVD זהב

 Forever

 Salvinelli מזלג הגשה
PVD זהב
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Easy Weekend

Nude כוסות

 Vintage

סיר מרובע

Corningware

 Salvinelli סכו''ם לילדים

 Bambino
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Simple Sketch

Nude כוסות

 Vintage

 Salvinelli סכו"ם 
 PVD שחור

 Forever
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Pure White

Nude כוסות

 Vintage

  Salvinelli סכו"ם 
Démodé גימור נחושת

 SIRE

Peugeot מטחנות

 Paris



contemporary glassware for modern living
MADE IN TURKEY

“Simplicity is the keynote 
of all true elegance”

#CocoChanel 

Nude הוא מותג של יצירה בזכוכית מודרנית ויצירתית שהושק בשנת 2014 באירופה.
הפילוסופיה שלו: להציע פתרונות פונקציונאליים בקווים נקיים וקלאסיים כדי להשאיר חותם ולהוסיף קסם 
לחיינו. המוצרים של "ניוד" גורמים לנו להרגיש בנוח, להתרווח על הספה ולנשום. ל״ניוד״ עיצוב ייחודי, עם 

פריטים המיוצרים ע״י מעצבים מובילים ומוכשרים מכל העולם, ביניהם המעצב רון ארד.
יד או במכונה. החומר  - זכוכית קריסטל ללא עופרת, בעבודת  "ניוד" מיוצרים מחומר אחד בלבד  מוצרי 
באירועים  לשימוש  לאידיאלים  הכלים  את  והופך  בעולם,  לה  שנייה  שאין  מעודנת  שקיפות  רמת  מספק 

מיוחדים וביומיום גם יחד.

פשטות חושפת את היופי שמקיף אותנו
פשטות הופכת את החיים הרגילים ליוצאי דופן

פשטות עוזרת לנו למצוא השראה
פשטות זו ההנאה מהכאן ועכשיו

פשטות מאפשרת לנו להרגיש את החלל
פשטות זו שקיפות
פשטות זו צלילות

פשטות היא על-זמנית.

מהי פשטות בשבילכם? 

simple is Nude 

כוס יין איכותית זו הדרך המושלמת 
לסיים את היום. יש קסם ברגעים הללו, 

לבלות עם משפחה, עם חברים. הרגעים 
ה"פשוטים" הללו הם המותרות הכי 

גדולות של חיינו.

MADE IN FRANCE 200 שנות היסטוריה 
פיג'ו מעטרות את  והפלפל של  ומתמיד מטחנות המלח  ביותר. מאז  הידועים  הוא אחד המותגים האירופאים  פיג'ו 

מטבחי השפים הגדולים ברחבי הגלובוס.
כבר למעלה מ- 200 שנים חברת פיג'ו הוגה, מעצבת ומייצרת מטחנות מלח ופלפל, במטרה להקל על חיינו ולהדגיש 

את טעמי התבלינים. לכל אורך שנותיה עומדת חברת פיג'ו בחוד חנית הטכנולוגיה ומהווה תו תקן עולמי לאיכות.

למטחנות פיג'ו שני מנגנוני טחינה ייחודים; מנגנון קלאסי – בו השליטה בדרגות הטחינה נעשית באמצעות הידוק ושחרור 
הכתר בקצה העליון, ומנגנון U’select – בו השליטה בדרגות הטחינה נעשית באמצעות גלגלת ועליה 6 שנתות.

המנגנונים של מטחנות פיג'ו מיוצרים ובנויים באופן הממקסם את יעילות טחינת התבלין הרצוי ומותאמים פונקציונאלית 
לתבלין אותו יטחנו. המטחנה תטחן בעקביות ואחידות את הגרגירים ובכך תמקסם את הטעם והארומה.

The greatest gifts are family and friends.
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Monte Verde

Nude כוסות

 Finesse Grid

  Salvinelli סכו"ם 
Démodé גימור נחושת

 SIRE



N דגם Corelle צלחות

 Winter Frost
White

Nude כוסות

 Highlands

Nude כוסות

 Vintage

 Salvinelli סכו"ם 
ICE גימור

 Forever

Peugeot מטחנות

 Paris



MADE IN ITALY
Salvinelli משקיעים את היצירתיות שלהם ליצירת סכו"ם איכותי ויפה. ההתמקדות  50 שנים  במשך כ- 
בפרטים הקטנים, המרדף לשלמות וההתמחות בפלדה יחד עם ניסיון רב של דורות רבים, מביא למגוון 

נפלא של מוצרים יפים ואיכותיים.

למשפחת סלווינלי יש היסטוריה ארוכה של פיתוח ועשייה, אבל מעל הכול ניסיון רב שנים שעובר מדור 
הגדול  הביקוש  סכו"ם מקומיות.  חברות  עבור  קטן  ייצור  עם מפעל  דרכם  1964 החלו את  בשנת  לדור. 

והסיפוק הרב הביא אותם לייצור קו ייחודי תחת השם "סלווינלי".

כל תהליך היצירה מתרחש במפעל בצפון איטליה - החל מהתכנון ועד שלב הייצור, מציור סקיצות של 
דגמים חדשים ועד לאריזת הפריט האחרון. הייצור האיטלקי המוקפד מקבל ביטוי הן במובן הטכנולוגי והן 

במובן האפנתי.

 Explore with 
each and every sense 
Reflection brings the world to life



la_flor_il :סידורי פרחים 
 צילום: אפיק גבאי
 סטיילינג: נועה קנריק
hgr studio :גרפיקה


