
קטלוג מוצרים 2020 



רקע
“אריסטוקרט” חברה לשיווק מוצרי צריכה שאינם מזון, בדגש 
ובמשך   ,  2000 בשנת  הוקמה  שונים.  תינוקות  מוצרי  על 
העוסקת  לחברה  בלבד,  לשיווק  מחברה  התפתחה  השנים 
ומתערבת  בעולם,  יעדים  ממגוון  מוצרים  של  עצמאי  ביבוא 

בתהליכי הייצור.
ערוצי ההפצה של החברה כוללים רשתות שיווק שונות כגון: 
סיטונאים  לקוחות  ועוד.  עד  אושר  ביתן,  יינות  שופרסל, 
ולקוחות פרטיים. במקביל מחזיקה החברה מערך המאפשר 

תקשורת עם הצרכן הסופי הכל לכדי שביעות רצונו. 

חזון ויתרון
וחברות  מותגים  נמצאים  החברה  של  העסקית  בסביבה 
ממוקמת  אריסטוקרט  המחירים.  קשת  טווח  בכל  נוספות 
ונותנת מענה מחיר  באמצע הטווח במחירים אטרקטיביים, 

לצד יתרונות נוספים.
והחשיבה  האכפתיות  "הנשמה",  היא  החברה  של  ייחודה 
היצור  תהליכי  תוך  אל  בראשה  העומדים  שמכניסים 
של  המלאה  התאמתם  את  המבטיחים  עצמם,  והמוצרים 
הן  והתינוקות  האמהות  של  המדויקים  לצרכים  המוצרים 

במענה איכותי והן בצורת "פתרונות חכמים".
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אביזרי תינוקות
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  :1320   

  :7290105180193

 :12 '

  250 "

סדרת מיי ג‘וב:

סדרת גן חיות:

סדרת מתוקים:

סדרת קידס זון:

  :1318   

  :7290105180209

 :8 '

- שלישיה250    "

סדרת גן חיות:

סדרת מיי ג‘וב:

סדרת מתוקים:

סדרת קידס זון:

*סדרות מתחלפות*סדרות מתחלפות
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  :1219

  :7290010617395

 :24 '

בקבוק צר 250 מ"ל 3+1 מתנה

מפתח: 1437

ברקוד: 7290105180209

ארוז: 36 יח'

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

בקבוק צר שיק 250 מ"ל + ידיות

מפתח: 1001

ברקוד: 729010518016

ארוז: 12 יח'

    

  :1418
  :7290105181343

 :8 '

    בקבוק צר 6 יח'

  :1418
  :7290105181343

 :8 '

ידיות+ ל "מ 250בקבוק צר בקבוק צר 6 יח'

1001:  מפתח

7290105180186:  ברקוד

יח 12: ארוז'

  125 "

  :1348

  :7290105180179

 :12 '
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  :1219

  :7290010617395

 :24 '

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

בקבוק צר בעיצוב טלפון

בקבוק צר גדול +ידית 250 מ"ל

מפתח: 1503

ברקוד: 7290105180391

ארוז: 8 יח'

מפתח: 1016

ברקוד: 7290008257213

ארוז: 12 יח'

מעוצב-ל"מ 300בקבוק צר 

1008:  מפתח

7290008257220:  ברקוד

יח 12: ארוז'

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

בקבוק צר ג'רני

מפתח: 1478

ברקוד: 7290008257220

ארוז: 12 יח'
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  :1219

  :7290010617395

 :24 '

בקבוק צר ג'רני + ידית

מפתח: 1479

ברקוד: 7290105180186

ארוז: 12 יח'

  :1465   

  :7290010617913

 :12 '

SAFE  בקבוק רחב גדול

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

בקבוק צר סטאר- 250 מ"ל

מפתח: 1502

ברקוד: 7290105180186

ארוז: 12 יח'

  :1466   

  :7290105180346

 :12 '

SAFE בקבוק רחב קטן

  :1465   

  :7290010617913

 :12 '

SAFE  בקבוק רחב גדול
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  260 " 

 :1368

  :7290105180407

 :6 '

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

בקבוק רחב סטאר 250 מ"ל + ידית

מפתח: 1483

ברקוד: 7290008257770

ארוז: 12 יח'

בקבוק רחב סטאר 250 מ"ל

מפתח: 1500

ברקוד: 7290105180407

ארוז: 8 יח'

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

  :1360   

  :7290105180322

 :12 '

בקבוק ספורט קלאסי

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

בקבוק ספורט zoo + קש נשלף

מפתח: 1480

ברקוד: 7290105180339

ארוז: 12 יח'

תכולה כפולה
360 מ"ל
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  :1219

  :7290010617395

 :24 '

טעימון סיליקון לתינוק

מפתח: 1455

ברקוד: 7290105181459

ארוז: 12 יח'

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

כוס אימון דוכס

מפתח: 1281

ברקוד: 7290010617623

ארוז: 12 יח'

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

כוס אימון דנטל - כוס הפלא 3600

מפתח: 1515

ברקוד: 7290010617623

ארוז: 12 יח'

ניתן לשתות מכל
כיווני הכוס

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

כוס אימון מרקיז

מפתח: 1279

ברקוד: 7290010617555

ארוז: 12 יח'
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  + 

  :1060

  :7290008257244

 :12 '

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

כוס אימון קסטל

מפתח: 1280

ברקוד: 7290010617593

ארוז: 12 יח'

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

מברשת אפקטיבית לניקוי בקבוק

מפתח: 1498

ברקוד: 7290010617906

ארוז: 12 יח'

  

   :1550

  :7290008257206

 :12 '

* מותר לשימוש בשבת

מותר
לשימוש
בשבת
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    +

  :1302

  :7290010617906

 :12 '

מברשת שיניים אצבעון סיליקון

מפתח:1484

ברקוד: 7290105181756

ארוז: 12 יח'

מיוחד לתינוקות
מותר לשימוש בשבת

מברשת שיניים הפינס

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

מברשת ניקוי בקבוק יוקרתית + ספוג

מפתח: 1302

ברקוד: 7290010617906

ארוז: 12 יח'

   מוצץ איריס - זוג

:

  :1291

  :7290008257312

 :12 '

:

  :1287

  :7290010617609

 :12 '

:

  :1075

  :7290008257305

 :12 '

*מחזיקי מוצץ תואמים

מברשת שיניים הפינס

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

מוצץ גולד- זוג בקופסא

מפתח:

קטן-1472 בינוני-1473

ברקוד: 7290105181732

ארוז: 12 יח'

ארוז בקופסא
רב שימושית
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:

  :1386

  :7290010617180

 :12 '

:

  :1385

  :7290010617241

 :12 '

:

  :1384

  :7290010617258

 :12 '

   מוצץ יסמין - זוג

:

  :1292

  :7290008257367

 :12 '

:

  :1285

  :7290010617739

 :12 '

:

  :1274

  :7290010617494

 :12 '

*מחזיקי מוצץ תואמים

1 1  מחזיקי מוצץ תואמים מחזיקי
מוצץ תואמים

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

מוצץ דיאמונט- זוג בקופסא

מפתח:

קטן-1474 בינוני-1475 גדול- 1476

ברקוד: 7290105181732

ארוז: 12 יח'

ארוז בקופסא
רב שימושית

   

 

:

  :1399 

  :7290105180827 

24 יח‘ בלוח,: 
24 לוחות בקרטון

:

  :1398 

  :7290105180810 

24 יח‘ בלוח,: 
24 לוחות בקרטון

 

מוצץ כלנית - לוחות

*מחזיקי מוצץ תואמים
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:

  :1448

  :7290008257312

 :12 '

:

  :1447

  :7290010617609

 :12 '

:

  :1446

  :7290008257305

 :12 '

   מוצץ לילך - זוג

:

  :1448

  :7290008257312

 :12 '

:

  :1447

  :7290010617609

 :12 '

:

  :1446

  :7290008257305

 :12 '

מוצץ נרקיס - זוג   מוצץ לילך - זוג

:

  :1421

  :7290010617241

 :12 '

גדול:

  :1511

  :7290010617180

 :12 '

:

  :1420

  :7290010617258

 :12 '

   

:

  :1265

  :7290010617180

 :12 '

:

  :1205

  :7290010617241

 :12 '

  מוצץ נורית- זוג

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

מוצץ פלקס- פיזיולוגי

קטן:
מפתח:1513

ברקוד: 7290105181749

ארוז: 12 יח'

גדול:
מפתח:1514

ברקוד: 7290105181749

ארוז: 12 יח'  www.aristocrat4u.com  |  23 22  |  www.aristocrat4u.com 



  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

מוצץ פרינס - זוג בקופסא

מפתח: קטן-1470 בינוני-1471

ברקוד: 7290105181732

ארוז: 12 יח'

ארוז בקופסא
רב שימושית

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

מוצץ פרינס בודד

מפתח:1477

ברקוד: 7290105181749

ארוז: 12 יח'
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  :1436

  :7290105181367

 :12 '

 מחזיקונים לעגלת תינוק - זוג

  :1394

  :7290008257268

 :12 '

מחזיק מוצץ איריס

:

  :1366

  :7290105180384

 :12 '

:

  :1365

  :7290105180377

 :12 '

:

  :1364

  :7290105180360

 :12 '

  מוצץ צבעוני - 3 + 1 מתנה

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

מחזיק קליפס לעגלה - זוג

מפתח:1526

ברקוד: 7290105181367

ארוז: 12 יח'
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  :1219

  :7290010617395

 :24 '

מחזיק מוצץ אביב *מוצצים תואמים

מפתח: 1486

ברקוד: 7290010617920

ארוז: 12 יח'

 

  :1481

  :7290010617920

 :12 '

 מחזיק מוצץ אניס

  :1403

  :7290008257268

 :12 '

מחזיק מוצץ לוטוס

  

  :1303

  :7290010617920

 :12 '

 -   סייפן

  :1314

  :7290008257275

 :12 '

מחזיק מוצץ סייפן הצמדה חזקה 
במיוחד לבגד 
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מינונית הפלא

1317:  מפתח

7290010617838:  ברקוד

יח 12: ארוז'

 

  :1078

  :7290008257176

 :12 '

מספריים לתינוק

1085:  מפתח

7290008257251:  ברקוד

ארוז: 12 יח''יח 24: ארוז

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

משחה לתינוק בייבי סקין - 100 גר'

מפתח: 1419

ברקוד: 7290000442310

ארוז: 12 יח'
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  :1219

  :7290010617395

 :24 '

 -  

  :1102

  :7290008257688

 :12 '

סדין ניילון למיטת נוער

1105:  מפתח

7290008257114:  ברקוד

ארוז: 24 יח''יח 25: ארוז

עבה במיוחד  סדין ניילון למיטת נוער 

1106:  מפתח

7290008257107:  ברקוד

ארוז: 24 יח''יח 25: ארוז
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  :1429

  :7290010617203

 :12 '

סינר גמיש לתינוק

 

  :1266

  :7290010617203

 :12 '

סינר חולצה

 

  :1445

  :7290105181428

 :12 '

סינר + שרוולים

סדין ניילון למיטת תינוק

1107:  מפתח

7290008257183:  ברקוד

ארוז: 24 יח''יח 25: ארוז
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  - 

 - :

  :1289

  :7290008257138

 :36 '

 - :

  :1275

  :7290010617500

 :36 '

תיק תק
איכותי במיוחד!

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

סינר מגבת

מפתח: 1112

ברקוד: 7290008257411

ארוז: 12 יח'

אפשרות
ל-2 גדלים

בפתח הצואר

  -  

 - :

  :1263

  :7290010617074

 :

  :1261

  :7290010617050

12 12

מפתח:1490
ברקוד: 7290008257275

ארוז: 12 יח'

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

פטמות רחבות- אנטי קוליק

מפתח: 1512

ברקוד: 7290008257275

ארוז: 12 יח'

מפתח:1516
ברקוד: 7290008257275

ארוז: 12 יח'
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   - 

  :1314

  :7290008257275

 :12 '

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

צלחת נצמדת + כפית רגישה לחום

מפתח: 1482

ברקוד: 7290105181725

ארוז: 12 יח'

כפית המחליפה
 את צבעה בהתאם
 לטמפרטורת המזון

• אוניברסלי 1IN 2 )ישיבה ועמידה( 

• מחבר ייחודי המתאים כמעט לכל סוגי העגלות

• בטיחותי- עם תו תקן ואחריות יבואן

• מתכוונן בגובה וברוחב

• מושב עם משענת נוחה וחגורת בטיחות

• ידית אחיזה לילד היושב מחומר רך ולחיץ

• מושב מתכוונן לנוחות מרבית

• קל להרכבה

• רצועת אחסון נוחה לשמירת הטרמפיסט כאשר אינו בשימוש

• גלגלים מרופדים לנסיעה חלקה

• מתאים לילד מ 15- חודשים עד משקל מקסימלי של 25 ק"ג

  

  :1219

  :7290010617395

 :24 '

טרמפיסט לעגלה + כסא המקורי

מפתח: 1435

ברקוד: 892514002386

ארוז: 4 יח'
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היגיינה וטיפוח

 www.aristocrat4u.com  |  41 40  |  www.aristocrat4u.com 



  :1158

  :7290010617111

 :40 '

 

  :1003 

  :7290008257459

 :40 '

  

  :1003 

  :7290008257459

 :40 '

אלכוג'ל להיגיינת הידיים, 500 מ"ל 

 

  :1003 

  :7290008257459

 :40 '

אלכוהול 70%, תרסיס לחיטוי משטחים, 100 מ"ל 

מפתח: 1544

ברקוד: 7290017139913

ארוז: 20 יח'

מפתח: 1545

ברקוד: 7290017139975

ארוז: 36 יח'
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"בית יעקב"בדי בדיקה 

1358:  מפתח

7290011372774:  ברקוד

יח 50: ארוז'

  ""

  

  :13572

  :7290011372002

  :60 '

 

  :1371

  :7290105180490

 :28 '

חדש!
מאושר 

לשימוש ע"י 
רבני העיר 

בני ברק

 

  :1003 

  :7290008257459

 :40 '

אצבעוני בדיקה- הידורית 

מפתח: 1461

ברקוד: 7290014616004

ארוז: 50 יח'
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ליפה רחצה ארוכה סוגים שונים

1179:  מפתח

7290010617357:  ברקוד

יח 12: ארוז'

כף יד/ ליפה רחצה ביצה

1046:  מפתח

7290010617340:  ברקוד

יח 12: ארוז'

מברשת שיניים איכותית למבוגר

1057:  מפתח

7290008257053:  ברקוד

יח 12: ארוז'

מברשת שיניים איכותית למבוגר

1057:  מפתח

7290008257053:  ברקוד

יח 12: ארוז'

מברשת שיניים אצבעון סיליקון

מפתח:1484

ברקוד: 7290105181756

ארוז: 12 יח'

מיוחד לתינוקות
מותר לשימוש בשבת
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  :1282

  :7290010617654

 :12 '

מברשת שיניים אקסטרה

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

מברשת שיניים חמישייה

מפתח: 1258

ברקוד: 7290105180902

ארוז: 12 יח'

מברשת שיניים איכותית לילדים

1276:  מפתח

7290010617517:  ברקוד

יח 12: ארוז'

מברשת שיניים מכונית

מברשת שיניים יוקרתית לילדים

1271:  מפתח

7290010617425:  ברקוד

יח 12: ארוז'

מברשת שיניים בסיס ואקום
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   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

מברשת שיניים מצוירת לילדים

מפתח: 1272

ברקוד: 7290010617517

ארוז: 12 יח'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

מברשת שיניים קולגייט זיג זג- שלישיה

מפתח: 1459

ברקוד: 6001067023777

ארוז: 40 יח'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

מברשת שיניים אורל בי - שלישיה

soft:
מפתח: 1464

ברקוד: 4902430403856

medium:
מפתח: 1463

ברקוד: 4902430403900

ארוז: קטן-12 יח'    גדול-96 יח'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

מברשת שיער מטאלית

אליפסה:

מפתח: 1216

ברקוד: 7290010617364

ארוז: 12 יח'

מלבן:

מפתח: 1218

ברקוד: 7290010617364

ארוז: 12 יח'
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   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

מגן תחתון שחור 40 יח'

מפתח: 1536

ברקוד: 7290105181978

ארוז: 24 יח'

מדחום דיגיטלי

1065:  מפתח

7290008257404:  ברקוד

יח 12: ארוז'

מדחום דיגיטלי מהיר וגמיש

1345:   מפתח

7290010617982:  ברקוד

יח 12: ארוז'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

מדחום גליום אקולוגי

מפתח: 1432

ברקוד: 7290105180971

ארוז: 12 יח'

להורדת החום
בקלות ובמהירות

פטנט
מהפכני!
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מדחום לחדר

1064:  מפתח

7290008257152:  ברקוד

יח 24: ארוז'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

מי פה 250 מ"ל ים המלח כצט 

מפתח: 1522

ברקוד: 7290015424844

ארוז: 12 יח'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

מסרק סמיך אלון - שיניים ארוכות

מפתח: 1439

ברקוד: 7290008257008

ארוז: 12 יח'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

מסרק סמיך + ידית

מפתח: 1469

ברקוד: 7290008257008

ארוז: 12 יח'
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   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

משחת שיניים טפטפים לילדים כצט 

מפתח: 1467

ברקוד: 7290014962521

ארוז: 36 יח'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

משחת שיניים טפטפים לילדים כצט 75 גרם 

מפתח: 1523

ברקוד: 7290015424653

ארוז: 36 יח'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

משחת שיניים ים המלח כצט 

מפתח: 1521

ברקוד: 7290013788108

ארוז: 12 יח'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

מקלוני חוט דנטלי  

מפתח: 1426

ברקוד: 7290010617968

ארוז: 24 יח'

100 יח'
במקום 65 יח'

כמות
מוגדלת!
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סיכות ראש שחורות

1110:  מפתח

7290008257091:  ברקוד

יח 12: ארוז'

  10 '

  :1362

  :7290105180353

 :24 '

*עם פס אלוורה

'ספוג רחצה חצי מסאג

1117:  מפתח

7290008257961:  ברקוד

יח 24: ארוז'

מפתח: 1117

ברקוד: 7290008257961

ארוז: 10 יח'
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   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

ספוג רחצה תלת שכבתי

מפתח: 1485

ברקוד: 7290105181701

ארוז: 12 יח'

מפנק
במיוחד

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

ספוג רחצה מלבני שלישיה

מפתח: 1408

ברקוד: 7290010617227

ארוז: 4 יח'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

פטרוליאום ג'ל )וזלין( כשר לפסח - 100 סמ"ק

מפתח: 1201

ברקוד: 7290105181855

ארוז: 40 יח'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

ספוג רחצה מסאג' אקטיב

מפתח: 1501

ברקוד: 7290105181701

ארוז: 12 יח'
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'יח 100פלסטרים מיקס  

1340:  מפתח

7290105180247:  ברקוד

יח 12: ארוז'

'יח 100פלסטר בד 

1127:  מפתח

7290008257169:  ברקוד

יח 12: ארוז'

'יח 100פלסטרים שקופים 

1341:  מפתח

7290105180216:  ברקוד

יח 12: ארוז'

   30 '

  :1343

  :7290105180230

 :12 '
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   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

20 יח'

480 יח'

   300 '

  :1375

  :7290105180445

 :   :12  

                     :144

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

צמרוני אוזנים עץ 500 יח’

מפתח: 1400

ברקוד: 7290105180841

ארוז: 48 יח'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

צמרוני אולטרה סופט 500 יח’

מפתח: 1401

ברקוד: 7290105180858

ארוז: 72 יח'
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   200 '

  :1377

  :7290105180476

 :   :12 

                    96 :

   300 '

  :1378

  :7290105180483

 :   :

                     :96

12

   +  55 '

  :1379

 :7290105180452

 :   :12

                   :144

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

צמר גפן רפואי

מפתח: 1298

ברקוד: 7290105180988

ארוז:  48 יח'
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קוצץ ציפורניים

:מחסנית+ 

1091:  מפתח•

7290008257916:  ברקוד•

'יח 12:  ארוז•

:גדול

1090:  מפתח•

7290008257640:  ברקוד•

'יח 12: ארוז•

:קטן

1089:  מפתח•

7290008257886:  ברקוד•

'יח 12:  ארוז•

  :1290

  :7290010617968

 :24 '

  

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

קיסמי שיניים עץ 300 יח'

מפתח: 1410

ברקוד: 7290105181312

ארוז: 12 יח'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

קיסמי שיניים עץ 500 יח'

מפתח: 1456

ברקוד: 7290105181466

ארוז: 12 יח'
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'יח 30רפידות הנקה משובחות 

1138:  מפתח

7290008257503:  ברקוד

יח 12: ארוז'

'יח 60רפידות הנקה משובחות 

1139: מפתח  

7290008257718: ברקוד

יח 12: ארוז'

'יח 60רפידות הנקה משובחות 

1139: מפתח  

7290008257718: ברקוד

יח 12: ארוז'

רפידות הנקה פרימיום באריזה אישית

1299:  מפתח

7290010617890:  ברקוד

יח 12: ארוז'

רפידות הנקה פרימיום 30 יח’

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

רפידות הנקה פרימיום 50 יח’

מפתח: 1402

ברקוד: 7290105180834

ארוז: 12 יח’
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   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

שמן תינוקות 400 מ"ל

מפתח: 1424

ברקוד: 7290105181329

ארוז: 20 יח'

 -   .

  :1238

  :7290010617630

 :12 '

 4 '

  :1251

  :7290008257190

 :12 '
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משלימי ניקוי
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   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

אסלבון- מנקה אסלות אוטומטי

מפתח: 1499

ברקוד: 7290105181763

ארוז: 24 יח'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

גאון בנקיון- חומר הניקוי המהפכני שכבש את העולם!

מפתח: 1524

ברקוד: 0693493001007

ארוז: 12 יח'

עוצמתי
במיוחד

כמות
מוגדלת
43%

תוספת

   

XL:

  :1336

  :7290105180100

L:

  :1335

  :7290105180094

S:

  :1333

  :7290105180131

M:

  :1334

  :7290105180087

  :10 ' -100 יח‘

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

ארוז: 8 יח'כפפות ויניל ללא אבקה - 150 יח'

:S
מפתח: 1441

ברקוד: 7290105181374

:M
מפתח: 1442

ברקוד: 7290105181381

:L
מפתח: 1443

ברקוד: 7290105181398

:XL
מפתח: 1444

ברקוד: 7290105181404
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 - 

  :1237

  :7290010617586

 :25 '

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

כרית שבת לניקוי כלים-זוג

מפתח: 1462

ברקוד: 7290105181411

ארוז: 24 יח'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

ארוז: 10 יח'כפפות לטקס ללא אבקה - 80 יח'

:S
מפתח: 1505

ברקוד: 7290105181886

:M
מפתח: 1506

ברקוד: 7290105181893

:L
מפתח: 1507

ברקוד: 7290105181909

:XL
מפתח: 1508

ברקוד: 7290105181916

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

ארוז: 8 יח'כפפות לטקס ללא אבקה - 150 יח'

:S
מפתח: 1494

ברקוד: 7290105181787

:M
מפתח: 1495

ברקוד: 7290105181794

:L
מפתח: 1496

ברקוד: 7290105181800

:XL
מפתח: 1497

ברקוד: 7290105181817
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  -  

  :1307

  :7290105180933

 : 24

                   

  -  

  :1311

  :7290008257527

 :

                 

 

 
12 '

ננס קירצוף

1093:  מפתח

7290008257046:  ברקוד

יח 25: ארוז'

רביעייה -ננס קירצוף

1370:  מפתח

7290105180315: ברקוד

יח 24: ארוז'
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   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

"סופר זיץ"- מלבין טליתות

מפתח: 1315

ברקוד: 7290105181954

ארוז: 48 יח'

ספוג הפלא ארוך 

1369:  מפתח

7290105180414:  ברקוד

יח 48: ארוז'

ספוג הפלא ארוך 

1369:  מפתח

7290105180414:  ברקוד

יח 48: ארוז'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

ספוג הפלא ארוך חמישיה

מפתח: 1573

ברקוד: 7290105181688

ארוז: 10 יח'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

ספוג הפלא חתוך- 6 יח'

מפתח: 1189

ברקוד: 7290008257930

ארוז: 48 יח'
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מ  "ס 12* מטר  1סקוטש ברייט 

1118:  מפתח

7290008257879: ברקוד

יח 50: ארוז'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

צמר פלדה - גליל 200 גרם

מפתח: 1425

ברקוד: 7290002278665

ארוז: 20 יח'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

שבת ברייט שלישיה

מפתח: 1509

ברקוד: 7290105181770

ארוז: 24 יח'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

סקוטש ברייט שלישיה

מפתח: 1510

ברקוד: 7290105181862

ארוז: 24 יח'
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ניקוי נעליים
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מבריק נעליים דו צדדי  

1048:  מפתח

7290008257558: ברקוד

יח 12: ארוז'

   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

מבריק וצובע נעליים ספלאש

שקוף

מפתח: 1518

ברקוד: 7290008257558

ארוז: 6 יח'

שחור

מפתח: 1517

ברקוד: 7290008257558

ארוז: 6 יח'

ל חום  "מ 60משחת נעליים 

1350:  מפתח

7290105180278: ברקוד

יח 12: ארוז'

ל שחור  "מ 60משחת נעליים 

1254:  מפתח

7290010617746:  ברקוד  

יח 12: ארוז'
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   100 '

  :1374

  :7290105180438

 :   :24  

                     :240

משחת נעליים 60 מ"ל שחור- שלישיה

מפתח: 1504

ברקוד: 7290105181848

ארוז: 32 יח'

מארז חיסכון  -ל שחור"מ 200משחת נעליים 

1351:  מפתח

7290105180261:  ברקוד

יח 12: ארוז'

       

  :1381

  :7290105180681  

 : 12 '

                   

משחת נעלים בשפורפרת לחיצה

ל  "מ 80נוזל צחצוח לנעליים שחור 

1295:  מפתח

7290008257909:  ברקוד

יח 6: קרטון קטן: ארוז'

'יח 48: קרטון גדול                 

12 יח'
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שלישייה   -נוזל צחצוח לנעליים שחור

1353:  מפתח

7290105180292:  ברקוד

יח 16: ארוז'

מוצרים שונים לבית
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  :1278

  :7290105180926

 20 יח‘  : 

                   

אטבי כביסה ג‘מבו 50 יח‘

    

  :1349

  :7290105180919

 18 יח‘ : 

                   

אטבי כביסה אחיזה נוחה 45 יח‘

'  יח 12אטבי כביסה גדולים במיוחד 

1337:  מפתח

7290010617098:  ברקוד

יח 24:  קרטון קטן: ארוז'

'יח 96: קרטון גדול                 

    

  :1214

  :7290010617333

 :8 '

  -  

  :1281

  :7290010617623

 :12 '

כוס קש שלישיה

מפתח:1337

ברקוד: 7290010617098

ארוז: קרטון קטן: 12 יח'

         קרטון גדול: 96 יח'
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סיכות ביטחון 

1109:  מפתח

7290008257626:  ברקוד

יח 16: ארוז'

ץ  "בד) קוקי(שקיות צליה 

1144:  מפתח

7290008257657:  ברקוד

ארוז: 24 יח''יח 36: ארוז

50%
תוספת מתנה

קש ניאון זרחני  

1137:  מפתח

7290010617647:  ברקוד

ארוז: 72 יח’'יח 60:  ארוז
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קטלוג  את  בפניכם  להציג  גאה  אריסטוקרט  חברת 
מוצרי תינוקות הלו קיטי.

תינוקות  מוצרי  של  ייחודית  בקבוצה  תצפו  בקטלוג 
איכותיים של המותג הפופולארי והאהוב "הלו קיטי", 
לכלל  כולו,  בעולם  החזקים  המותגים  כאחד  הנחשב 

האוכלוסיות. 

לחברת אריסטוקרט זיכיון בלעדי בארץ, מטעם חברת 
סנריו העולמית למכירת הפריטים בארץ.

הקבוצה כוללת שלש סדרות, המאפשרות לכל לקוח 
עם  פריטים  של  סט  וליצור  האישי.  לטעמו  לקלוע 

אותה המשפחתיות.

סדרת הלו קיטי  soft )רכות(
ולבעלי  הרך,  לגיל  המותאמים  רכים  בצבעים  סדרה 

טעם עדין.

סדרת הלו קיטי happiness  )אושר(
סדרה קלאסית וזורמת בגווני הפוקסיה.

סדרת הלו קיטי freedom )חרות(
סדרה חדשנית בצבעי אדום לבן, מתאימה לגיל הבוגר 

יותר, ולבעלי טעם נועז.

בחדשנות  מתפשרת,  בלתי  באיכות  הינם  הפריטים 
מתקדמת ובנראות יפהפייה ומקצועית מבית העיצוב 

של סנריו העולמית.

סדרת הלו קיטי
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בקבוקים מעוצבים

מפתח: 3004
ברקוד: 7290105180766

ארוז: 12 יח’ 

בקבוק מעוצב רחב 240 מ”ל

מפתח: 3003
ברקוד: 7290105180759

ארוז: 12 יח’ 

בקבוק מעוצב צר 240 מ”ל

בקבוקים צרים*

מפתח: 3001
ברקוד: 7290105180711

ארוז: 12 יח’ 

בקבוק צר 125 מ”ל

מפתח: 3002
ברקוד: 7290105180704

ארוז: 12 יח’ 

בקבוק צר 250 מ”ל 

*3 דוגמאות מעורבות בקרטון

 www.aristocrat4u.com  |  101 100  |  www.aristocrat4u.com 



כוס אימון פיה רכה 

מפתח: 3025
ברקוד: 7290105180780

ארוז: 12 יח’ 

כוס אימון פיה רכה

זוג מוצצי סופט- גדול

מפתח: 3008
ברקוד: 7290105180537

ארוז: 12 יח’ 

זוג מוצצי סופט- בינוני

מפתח: 3007
ברקוד: 7290105180520

ארוז: 12 יח’ 

זוג מוצצי סופט- קטן

מפתח: 3006
ברקוד: 7290105180513

ארוז: 12 יח’ 

מוצצים
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מחזיק מוצץ סופט

מפתח: 3009
ברקוד: 7290105180629

ארוז: 24 יח’ 

מחזיק מוצץ

מברשת ומסרק סופט

מפתח: 3005
ברקוד: 7290105180674

ארוז: 12 יח’ 

מספריים לתינוק סופט

מפתח: 3010
ברקוד: 7290105180612

ארוז: 12 יח’ 

אביזרי הגיינה
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סדרת הלו קיטי

 www.aristocrat4u.com  |  107 106  |  www.aristocrat4u.com 



בקבוק רחבים

מפתח: 3012
ברקוד: 7290105180735

ארוז: 12 יח’ 

בקבוק רחב  הפינס- 250 מ”ל

מפתח: 3011
ברקוד: 7290105180728

ארוז: 12 יח’ 

בקבוק רחב הפינס- 150 מ”ל

בקבוקים צרים*

מפתח: 3001
ברקוד: 7290105180711

ארוז: 12 יח’ 

בקבוק צר 125 מ”ל

מפתח: 3002
ברקוד: 7290105180704

ארוז: 12 יח’ 

בקבוק צר 250 מ”ל

*3 דוגמאות מעורבות בקרטון
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מוצצים

זוג מוצצי הפינס- גדול

מפתח: 3015
ברקוד: 7290105180568

ארוז: 12 יח’ 

זוג מוצצי הפינס- בינוני

מפתח: 3014
ברקוד: 7290105180551

ארוז: 12 יח’ 

זוג מוצצי הפינס- קטן

מפתח: 3013
ברקוד: 7290105180544

ארוז: 12 יח’ 

מחזיק מוצץ הפינס

מפתח: 3016
ברקוד: 7290105180650

ארוז: 24 יח’ 

מחזיק מוצץ
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מימיה+קשית ותופסן

מפתח: 3026
ברקוד: 7290105180636

ארוז: 12 יח’ 

מימיה+תופסן

נשכן קרור ג'ל

נשכן קרור ג'ל

מפתח: 3024
ברקוד: 7290105180797

ארוז: 12 יח’ 
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מברשת שיניים הפינס

מפתח: 3027
ברקוד: 7290105180865

ארוז: 12 יח’ 

מברשת שיניים

סינר עם שרולים

מפתח: 3029
ברקוד: 7290010617999

ארוז: 12 יח'

סינר עם שרולים
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סינר גמיש

מפתח: 3030
ברקוד: 7290105181336

ארוז: 12 יח'

סינר גמיש     

צלחת נצמדת

צלחת נצמדת +כפית

מפתח: 3017
ברקוד: 7290105180643

ארוז: 12 יח’ 
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סדרת הלו קיטי
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בקבוקים צרים*

מפתח: 3002
ברקוד: 7290105180704

ארוז: 12 יח’ 

בקבוק צר 250 מ”ל

מפתח: 3001
ברקוד: 7290105180711

ארוז: 12 יח’ 

בקבוק צר 125 מ”ל

*3 דוגמאות מעורבות בקרטון

www.bama.com  |            |  www.bama.com

בקבוק רחב

מפתח: 3018
ברקוד: 7290105180742

ארוז: 12 יח’ 

בקבוק רחב 250 מ”ל
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מפתח: 3019
ברקוד: 290105180698   

ארוז: 12 יח’ 

כוס אימון גדולה 300 מ”ל

כוס אימון

www.bama.com  |            |  www.bama.com

מוצצים

זוג מוצצי פרידום- גדול

מפתח: 3022
ברקוד: 7290105180599

ארוז: 12 יח’ 

זוג מוצצי פרידום- בינוני

מפתח: 3021
ברקוד: 7290105180582

ארוז: 12 יח’ 

זוג מוצצי פרידום- קטן

מפתח: 3020
ברקוד: 7290105180575

ארוז: 12 יח’ 
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מפתח: 3023
ברקוד: 7290105180667

ארוז: 24 יח’ 

מחזיק מוצץ פרידום

מחזיק מוצץ

www.bama.com  |            |  www.bama.com

מברשת שיניים

מפתח: 3028
ברקוד: 7290105180872

ארוז: 12 יח’ 

מברשת שיניים פרידום
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אריסטוקרט מ.ב.ל. יבוא ושיווק בע"מ
הרימון 61, מושב אמונים. ת.ד. 16075 אשדוד  7706001

טל. 08-8665134 פקס. 08-8665348
info@aristocrat4u.com :דואר אלקטרוני


