
חומרי הניקוי והחיטוי של ר.ד.אוליפנט מיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת, תוך 
המוצרים  הבריאות.  משרד  להנחיות  בהתאם  הסביבה,  איכות  על  שמירה 
ונושאים את האישורים המחמירים  בעלי אישורי כשרות בהשגחת הבד”צ 
ביותר כולל אישורי תקן תוך מתן דגש מיוחד לחומרים פעילי שטח לכל סוגי 

החיידקים בתחום החיטוי. לחברתנו מענה גם למוצרים בתחום הירוק.

כחלק ממערך השירות, החברה מספקת מגוון פתרונות מקצועיים למטבח 
התעשייתי והמוסדי, כגון: משאבות למדיחי כלים, מרכזי דילול ומתקנים שונים 
מיוצרים  ר.ד.אוליפנט  של  והחיטוי  הניקוי  חומרי  המגוונים.  הניקוי  לחומרי 
להנחיות  בהתאם  הסביבה,  איכות  על  שמירה  תוך  מתקדמת,  בטכנולוגיה 
משרד הבריאות. המוצרים בעלי אישורי כשרות בהשגחת הבד”צ ונושאים 
מיוחד  דגש  מתן  תוך  תקן  אישורי  כולל  ביותר  המחמירים  האישורים  את 
ממערך  כחלק  החיטוי.  בתחום  החיידקים  סוגי  לכל  שטח  פעילי  לחומרים 
התעשייתי  למטבח  מקצועיים  פתרונות  מגוון  מספקת  החברה  השירות, 
והמוסדי, כגון: משאבות למדיחי כלים, מרכזי דילול ומתקנים שונים לחומרי 
פתרונות  מגוון  מספקת  החברה  השירות,  ממערך  כחלק  המגוונים.  הניקוי 
מקצועיים למטבח התעשייתי והמוסדי, כגון: משאבות למדיחי כלים, מרכזי 

דילול ומתקנים שונים

פרופיל חברה
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 01
חומרי ניקוי
של  והחיטוי  הניקוי  חומרי 
מיוצרים  ר.ד.אוליפנט 
מתקדמת,  בטכנולוגיה 
איכות  על  שמירה  תוך 
להנחיות  בהתאם  הסביבה, 
המוצרים  הבריאות.  משרד 
כשרות  אישורי  בעלי 
ונושאים  הבד”צ  בהשגחת 
המחמירים  האישורים  את 
תקן  אישורי  כולל  ביותר 
דגש  מתן  תוך   ,)M.S.D.S(
מיוחד לחומרים פעילי שטח 
לכל סוגי החיידקים בתחום 
לחברתנו מענה גם  החיטוי. 

למוצרים בתחום הירוק.
השירות,  ממערך  כחלק 
מגוון  מספקת  החברה 
פתרונות מקצועיים למטבח 
כגון:  והמוסדי,  התעשייתי 
כלים,  למדיחי  משאבות 
מרכזי דילול ומתקנים שונים 

לחומרי הניקוי המגוונים.

ר.ד. אוליפנט -
איכות מקצועיות וחדשנות
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01
חומרי ניקוי

7

01
חומרי ניקוי

ניקוי כללי

ג’לי 16 ק”ג03-010

ג’לי פלא 1 ק”ג03-009

ריחנית 1 ליטר בזוקה06-903

ריחנית 1 ליטר אקזוטי01-909

01-835C-7 נוזל רב תכליתי 4 ליטר Q-7000

אקונומיקה 4 ליטר101-002

אקונומיקה 10 ליטר201-003

כלור נקי 4 ליטר306-193

כלור נקי 10 ליטר401-047

אקונומיקה מבושמת 4 ליטר501-521

אבקת כלורין רב תכליתית 14 ק”ג02-788

חול צנצנת 500 גרם102-010

קצף לניקוי אמבטיה סנט מוריץ220-065

חומרי ניקוי וחיטוי

ניקוי כללי
מסיר שומן 18 ל’ D-200 מסיר שומנים קשים101-127חומר לניקוי כללי 4 ליטר01-017

ממיס מיכל 18 ל’ H-80 מסיר שומנים שרופים201-543

מסירי שומנים

מסיר שומן 5 ליטר סנ101-873

מסיר שומן Grills Cleaner - סטרו 4 ליטר201-246

מסיר שומן קר 4 ליטר301-235

מסיר שומן קר 10 ליטר401-253

מסיר שומן קר 4 ליטר - אב501-247

מסיר שומן קר מתז 750 סמ”ק א601-230

מסיר שומן קר/מתז סן מוריץ 750 סמ”ק701-229

13

1

452

2

1

4

2

2
7
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חומרי ניקוי
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01
חומרי ניקוי

ניקוי אמבטיות ושירותים

מסירי אבנית

ניקוי וחיטוי סכו"ם פירות וירקות

אסלון כחול זוג111-048

אסלון שלישיה211-006

מתקן למשתנות320-296

נפתלין למשתנות )כוכב(420-045

נפתלין )כדורים(512-002

מסיר אבן 4 ליטר01-187

מסיר אבנית 4 ליטר אב01-189

מסיר אבנית 750 סמ”ק01-136

ניקוי וחיטוי אמבטיות ושירותים
אסלן 1 ליטר101-119

לאבו קליר 1 ליטר201-034

לאבו קליר ג’ל אורנים 750 סמ”ק301-150

סכומית 12 ק”ג להשריה והברקת סכו”ם101-077

201-170SANTIZER VF - ספטוקל 10 ליטר 
לחיטוי פירות וירקות

5
2

134

12

אבקת כביסה ביתית 2.4 ק”ג102-040

אבקת כביסה 6 ק”ג אב202-126

מרכך כביסה 4 ליטר301-896

שמפו לכביסה במכונה 2 ליטר401-258

כביסה

שמשות

שטיפת כלים - משחת כלים

שטיפת כלים - נוזלים

שקף לחלונות )ברקת( 4 ליטר101-025

שקף לחלונות )ברקת( 10 ליטר201-026

מנקה חלונות זוג306-176

מנקה חלונות 1 ליטר06-179

סבון נוזלי לכלים 4 ליטר101-010

סבון נוזלי לכלים 10 ליטר201-011

סבון נוזלי לכלים 750 מ”ל301-201

סבון נוזלי לכלים 1 ליטר401-114

משחת כלים 16 ק”ג03-012

משחת כלים 20% 16 ק”ג102-330

משחת כלים 3.5 ק”ג203-126

משחת כלים 1/2 ק”ג03-127

1

3
4

2

3
1

2

1

2

3
4

1

2

1 23
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01
חומרי ניקוי

חומרים למדיח כלים

ניקוי רצפות

ניקוי והברקת רצפה/פרקט

נוזל למדיח 25 ק”ג סטרו101-159

מבריק למדיח 20 ק”ג סטרו201-161

מלח 25 ק”ג303-897

אבקה למדיח גדול102-445

טבליות למדיח ביתי )60 יח’(202-116

טבליות למדיח ביתי )30 יח’(302-117

מלח למדיח ביתי420-059

מבריק למדיח ביתי501-109

ווקס + ריצפז 4 ליטר101-208

ווקס + ריצפז 10 ליטר201-176

ווקס פרקט 2 ליטר309-619

סיליקון 5 ליטר401-259

גלנצר 1 ליטר501-296

ריצפז 4 ליטר101-007

ריצפז 10 ליטר201-008

אלסקה 10 ליטר לניקוי רצפות תעשייתי301-266

12

3

1
4

5

3

1

3 2

5

2
43

1

מרכז דילול09-092

מרכזי דילול

נוזל למרכז דילול לחלונות 10 ליטר01-837

נוזל למרכז דילול רב תכליתי 10 ליטר01-702

נוזל למרכז דילול לכלים 10 ליטר01-703
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01
חומרי ניקוי

13

01
חומרי ניקוי

מרכזי דילול

שטיפת ידיים וגוף

נוזל למרכז דילול לרצפה 10 ליטר01-839

נוזל למרכז דילול לבישום 10 ליטר01-840

סבון ידיים 4 ליטר מבושם101-168

סבון ידיים 10 ליטר מבושם201-055

סבון ידיים מבושם + משאבה לחיץ301-783

שמפו לגוף 4 ליטר401-478

24

3

1

לאיגון 2000 ספריי ליתושים111-078

לאיגון ספריי לג’וקים211-017

מלכודת עכברים320-005

הדברת חרקים ומזיקים

3

12

מטהרי אויר

שונות
ספריי שטיחים101-772

צ’יק - צ’ק פותח סתימות220-044

סטפול ספריי להברקת נירוסטה320-360

ספריי לרהיטים כימגת411-023

קרבונה מסיר כתמים520-031

מטהר אוויר ספריי111-004

222-007TC תרסיס בישום

מטהר אוויר מוצק311-005

מטהר למתקן בפחית407-934

מטהר אוויר נוזלי מבושם511-027

3

4

5
1

2

3

4

5

12
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עזרי ניקוי
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02
עזרי ניקוי
לך,  מספקת  ר.ד.אוליפנט 
העזרים  כל  את  הלקוחף 
ההופכים  לניקוי  המשלימים 
את תהליך הניקוי לחוויה קלה 
ר.ד.אוליפנט  יותר.  ונעימה 
משווקת את כל מגוון הציוד 
המשקי, המקצועי, והספציפי, 
וברזליות,  סקוטש  היתר:  בין 
מטאטאים,  וסחבות,  מטליות 
מגבים ומברשות, דליים ופחי 

אשפה ועוד.

ר.ד. אוליפנט -
איכות מקצועיות וחדשנות
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עזרי ניקוי

16

02
עזרי ניקוי

17

ברזל כלים 400 גרם 115-003

גלגל ברזל כלים 2.5 ק”ג215-007

כרית יפנית314-003

ממרקות ברזל 24 יח’414-001

ממרקות ברזל 50 גרם )1 יח’(514-002

ננס אקספורט 20 גרם )24 יח’(614-002

ננס בום 30 גרם )20 יח’(717-039

סקוטש ברייט 1 סרט113-002

סקוטש ברייט גלגל213-005

סקוטש ברייט מגהץ304-452

יוניברס תפזורת 110 גרם )150 יח’ בשק(120-963

יוניברס תפזורת 120 גרם )200 יח’ בשק(220-321

יוניברס 3 יח’307-006

יונידובי 3 יח’405-892

יוניברסל מטלית 3 יח’507-006

מטליות וסחבות

סקוטש/ברזליות

מטלית מיקרו פייבר לניקוי כללי107-852

מטלית מיקרו פייבר גדולה לרצפה207-853

מטלית שש בש 12 יח’07-013

מטלית זיג זג107-002

מטלית רצפה גרניט ענק 208-66550/90

מטלית רצפה ארוזה307-015

2

3

54
67

2

1

3

21

2

1

2

1

3

מברשת אבק נוצות צבעים105-059

מברשת לכלים205-020

מברשת מגהץ305-008

מברשת קשה עם ידית עץ405-011

מברשת רכה עם ידית עץ505-010

מברשת שרובר05-009

מברשות

2

1

3

5

4

מטליות וסחבות



02
עזרי ניקוי

18

02
עזרי ניקוי

19

מברשת לאסלה105-555

סט שירותים205-017

פומפה320-012

מגב 40 ס”מ פלסטיק105-013/1

מגב 40 ס”מ כחול205-099

מגב 60 ס”מ כחול305-149

מגב 50 ס”מ מתכת405-014

מגבים ומטאטאים 

מטאטא אוטובוס 24 ס”מ - פס שחור105-031

מטאטא אוטובוס 30 ס”מ206-240

מגב לחלונות 30 ס”מ מתכת05-015

מגב לשולחן/חלון 20 ס”מ מתכת05-050

מגב חלון מקצועי 45 ס”מ ידית מתכת05-148

מטאטא הברגה )ג’וליה(105-056

מטאטא יגואר 206-67860

מטאטא יוניברסל306-328

מטאטא עכביש405-058

מטאטא שער סוס - מעורב505-002

2

3

1

מגבים ומטאטאים מברשות

2

3

1

2
1

25

3

4

1

מטאטא כביש 30 ס”מ105-027

מטאטא כביש 40 ס”מ205-004

מטאטא כביש 50 ס”מ305-005

מטאטא כביש 60 ס”מ405-036

מטאטא ניילון 40 ס”מ105-026

מטאטא ניילון 50 ס”מ205-006

מטאטא ניילון 60 ס”מ305-037

מטאטא קש05-012

2 1

34

2
1

3
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02
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מקל מתכת הברגה 1.2 מטר118-004

מקל עץ 218-0021.50

מקל עץ הברגה 1.50 מטר318-006

מוט טלסקופי408-740

דליית ופחיםמקלות

דליים ופחים
דלי צבעוני 10 ליטר117-002

דלי שחור 10 ליטר217-001

פח 50 ליטר ללא מכסה ירוק/שחור117-020

פח אשפה 60 שחור + מכסה220-037

2

3

4

1

2 1

2

1

פח 9 ליטר + מכסה נדנדה120-269

פח קורבר 25 ליטר + מכסה נדנדה217-085

פח 50 ליטר + מכסה נדנדה307-978
2

1

3

סל מרושת117-004

סל כביסה עגול + מכסה217-086

יעה + מקל117-009

יעה אלומיניום217-008

יעה פלסטיק317-007

יעה

מיכל התזה 750 סמ”ק שקוף117-006

ראש מופ220-138

משפך מספר 320-2993

שונות

2

1

2 3

1

2

3

1



03
אריזות מזון
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03
אריזות מזון
מגוון  משווקת  ר.ד.אוליפנט 
גלם  מחומרי  אריזה  מוצרי 
איכותיים תוך מתן פתרונות 
לכל  אופטימליים  אריזה 
לקוחותינו  הלקוח.  צרכי 
נהנים מחסכון ניכר בעלויות, 
באריזות  משימוש  כתוצאה 
המיוצרות  שלנו,  המזון 
פרופיל  על  הקפדה  תוך 
לתקנים  בהתאם  גבוה, 
והמחמירים  המתקדמים 
ביותר. ר.ד.אוליפנט מאמינה 
והתחדשות  בחדשנות 
מגוון  את  ומעדכנת 
החברה  נציגי  מוצריה. 
בתערוכות  לבקר  מקפידים 
בינלאומיות בתחום האריזה 
החברה  ללקוחות  ומביאים 
האחרונה”  “המילה  את 

בתחום מוצרי האריזה.

ר.ד. אוליפנט -
איכות מקצועיות וחדשנות
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24

03
אריזות מזון

25

גביע 120 סמ”ק106-115

מכסה לגביע 120 סמ”ק206-225

גביע 150 בנ306-136

גביע 150 גנוב בנ406-135

גביע 250 בנ506-137

גביע 270 רמה בנ606-143

גביע 500 רמה בנ706-144

גביע 1000 רמה בנ806-146

מכסה לגביע 906-046150/250

מכסה לגביע 1006-148270/500/1000

גביע סברינה + מכסה106-265

206-871C-18-11 מיכל להמבורגר מפלסטיק

גביעים מפלסטיק
גביע מוס 150 פריט 01-8442211

גביעים מפלסטיק

גביעים ואריזות מקרטון ונייר

אריזות למזון מפלסטיק

106-865OZ 16 גביע נייר חם

206-736OZ 32 גביע נייר חם

מכסה לגביע נייר חם 306-80416/32

קופסה Bio 1  13/11/6 Take away )מלבני(106-767

קופסה Bio 2  21/16/5 Take away )מלבני(206-768

קרטוניה לנודלס OZ 16 )עגול(04-390

קרטוניה לנודלס OZ 26 )עגול(06-770

2 9

10

4

7

1 3

95

8

6

10

2

1

גביע 30 עם מכסה מחובר106-556

206-26750cc גביע

306-31350cc מכסה לגביע

גביע 50 עם מכסה מחובר406-266

506-256B200 50 סולוcc גביע

606-087PL2 50 סולוcc מכסה לגביע

גביע חמאה706-366

מכסה לגביע חמאה806-364

גביע 100 )1( לבן906-245

מכסה לגביע 100 )1(1006-070

גביע 110 שקוף T 400 סולו1106-094

מכסה לגביע 110 שקוף  T 400 סולו1206-070

8

4

1

9
10 12

11

7 2 5 3 6

12

1

2

3

3

נספק מיכל 106-83365

מארז טמפולי - מזוודה202-548

הדר 60 - קופסה לסלט - 1200 סמ”ק306-005

הדר 90 - קופסה לסלט - 2500 סמ”ק406-011

יובל 60 מיכל לסלט505-372

1

3

2 4

5
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כתר כיפה - 35 )קופסה לסלט( - 500 סמ”ק106-004

כתר כיפה - 35 )קופסה לסלט( מכסה שטוח 500 סמ”ק206-009

כתר כיפה - 55 )קופסה לסלט( - 900 סמ”ק306-003

כתר כיפה - 55 )קופסה לסלט( מכסה שטוח 900 סמ”ק406-007

כתר כיפה - 75 )קופסה לסלט( 1200 סמ”ק507-096

106-650STA 1000 / FM 1000 מיכל

206-777STA 1003 / 3-מחולק ל FM 1000 מיכל

מכסה למיכל FM 1000 מחולק306-294

406-675FM 1000 מכסה למיכל

מיכל STA 1501 לא מחולק506-747

606-153STA 1500 מכסה למיכל

אריזות למזון מפלסטיק

מיני בר 100 סמ”ק106-769

מיני בר 150 סמ”ק206-105

בר 40 קופסה לסלט 750 סמ”ק306-761

בר 50 קופסה לסלט 1000 סמ”ק406-762

בר 65 קופסה לסלט 1200 סמ”ק506-760

בר 80 קופסה לסלט 1500 סמ”ק606-457

מגשית מחולקת מלבנית מס’ 2 )190(06-700

מכסה למגשית מחולקת מלבנית מס’ 2 )190(06-971

אריזות למזון מפלסטיק

104-416pp 1000 קערה

206-215pp 1000 מכסה לקערה

306-415pp 750 מכסה לקערה

506-890pp 500 קערה

606-262pp 500 מכסה לקערה

קערת הגשה מהודרת 750 סמ”ק106-893

מכסה לקערת הגשה מהודרת 750 סמ”ק206-894

גביע 500 עגול סרט306-856

מכסה לגביע 500 עגול סרט406-852

קונכיה 120-436375

קונכיה 206-910500
1

5

24

3

1

2

3 4

5

6

1

65

4

2 3

1
4

1

2

2

1

4

3

6

5

1 2

3 4

מגש סושי גדול106-806

מכסה למגש סושי גדול206-123

מגש סושי קטן306-098

מכסה למגש סושי קטן406-896

3

4

2

1
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לאנצ’בוקס לא מחולק )801(106-765

לאנצ’בוקס מחולק )803(206-017

לאנצ’בוקס מחולק גדול )903(307-224

אריזות למזון מקלקר

106-955TK 80 מיכל המבורגר קלקר

מיכל המבורגר קלקר קטן 206-95879

מיכלים מפלסטיק

תבנית קלקר 13/19 קבב106-550

תבנית קלקר 18/20 כרעיים מחוזק206-037

תבנית קלקר 20/30 שניצל306-712

תבנית קלקר 18/20 כרעיים עמוק406-034

קופסאות קלקר 40/60 )ללא מכסה(120-370

מכסה לקופסה קלקר206-196

2

1

3

1

2

4

31

2

1

2

מיכל 1 ליטר שחור ח’120-127

מיכל 1 ליטר ח’220-429

מיכל 1 ליטר דר220-361

מיכל 2 ליטר ח’320-327

מיכל 2 ליטר דר308-933

מכסה למיכל 1-2 ח’406-325

מכסה למיכל 1-2 דר406-787

מיכל 2.5 ליטר520-125

מכסה למיכל 2.5 ליטר606-326

מיכל 3 ליטר ח’720-178

מכסה למיכל 3 ליטר ח’806-327

מיכל 4.5 ליטר דר906-486

מכסה למיכל 4.5 ליטר דר1006-326

מיכל 4.5 ליטר ח’906-097

מכסה למיכל 4.5 ליטר ח’1006-329

מיכלים לרוטב
מיכל סחיטה שקוף 350 סמ”ק בקבוק לרוטב120-404

מיכל סחיטה שקוף 700 סמ”ק בקבוק לרוטב220-403

3

4

2

7

8

1

95

6 10

1

2

נושא 2 כוסות 16 + ידית )יח’(06-921

נושא 2 כוסות 16 + ידית מודפס06-922

נושא כוסות מודפס “לוגו”

נושאי כוסות
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ניילון נצמד למכונה 45 ס”מ110-260

ניילון נצמד צר למכונה210-060

ניילון נצמד

רדידי אלומיניום

ניילון נצמד צר10-020

ניילון נצמד רחב10-019

ניילון נצמד צר פירות10-551

ניילון נצמד רחב פירות10-550

ניילון נצמד רחב שלישיה06-471

10-022OP ניילון נצמד רחב

רדיד אלומיניום 1.3 ק”ג19-005

רדיד אלומיניום צר19-002

19-003OP רדיד אלומיניום רחב

רדיד אלומיניום רחב19-001

רדיד אלומיניום חתוך19-012

1

2

פרגפלסט04-022

קרטון לצ’יפס104-893

קרטונים למשולש פיצה )ק”ג(220-067

עיגול 28 כסף306-895

תחתית קרטון לעוגה קוטר 420-05222

תחתית קרטון לעוגה קוטר 504-90428

פרגפלסט

קרטונים לעוגה/ לצ'יפס/ לפיצה
קרטון לעוגה 28 גלי04-983

אריזת קרטון לפיצה 04-96222

אריזת קרטון לפיצה 28-00930

אריזת קרטון לפיצה 04-75336

1

2

קופסת ארוחה מקרטון קטן04-925

קופסת ארוחה מקרטון בינוני04-924

קופסת ארוחה מקרטון גדול04-921

תבניות ומוצרי אלומיניום
מאפרה חד פעמית120-987

תבנית 501 )מנה אחרונה( מאפינס206-222

תבנית עגולה 306-11211

תבנית עגולה 406-067533

מכסה לתבנית עגולה 506-145533

606-156C-10 תבנית עגולה גדולה ללא מכסה

תבנית עגולה 706-12113

4

2

3

1

5

6

7
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תבנית 5 )315( אלומיניום106-103

מכסה לתבנית 206-0065

תבנית 6 )316( אלומיניום306-091

מכסה לתבנית 406-2646

תבנית A7 אלומיניום506-140

606-138A7 מכסה לתבנית

תבנית 8 )349( אלומיניום706-101

תבנית מחולקת TV400 אלומיניום806-016

מכסה לתבנית 8/מחולקת )129/324(906-008

תבנית B8 עמוק )358( אלומיניום106-354

206-353B8 מכסה לתבנית

תבנית 90 )390( אלומיניום306-015

מכסה לתבנית 406-08090

תבנית 131 )398( אלומיניום506-162

מכסה לתבנית 606-147131

תבניות ומוצרי אלומיניום

תבנית 200 אלומיניום106-412

תבנית גסטרונום מאלומיניום )270(206-210

מכסה אלומיניום לתבנית גסטרונום306-986

7

9

5

6

9

8

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

3

2

1

תבניות ומוצרי אלומיניום

תבנית אינגליש קייק ארוכה106-042

תבנית אינגליש קייק קצרה206-043

מגש אלומיניום אובלי גדול106-178

מגש אלומיניום אובלי קטן206-756

מגש אלומיניום אובלי בינוני306-752

1

2

1

2



04
חד  כלים 
ם י י מ ע פ
את  משווקת  ר.ד.אוליפנט 
של  ביותר  הרחב  המגוון 
כלים חד-פעמיים תוך שימת 
דגש למתן מענה מקסימאלי 
לצרכיך. בחברתנו תמצא גם 
גם מוצרים ירוקים - כלים חד 
פעמיים ידידותיים לסביבה - 
טבעיים  מחומרים  העשויים 
 ,)Biodegradable( מתכלים 
מרכיבים  על  המבוססים 
מהצומח,  טבעיים 
למרכיביהם  המתפרקים 
על  לשמירה  דואגים  ובכך 
זיהום.  ולמניעת  הסביבה 
ר.ד.אוליפנט מספקת פתרון 

זמין, יעיל ומהיר לך הלקוח.

ר.ד. אוליפנט -
איכות מקצועיות וחדשנות
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בוחשנים לקפה 1000 יח’104-767

בוחשנים לקוקטייל שחור 100 יח’220-784

בוחשנים לקוקטייל שקוף 100 יח’304-769

בוחשנים למיץ ארוך 100 יח’406-629

בוחשן כפית 1000 יח’06-631

כוס פלסטיק 330 פולי - 106-82297

כוס פלסטיק 500 פולי - 206-82198

מכסה כיפה לכוס 330/500 95 פולי306-745

מכסה שטוח לכוס 330/500 95 פולי406-617

כוס פלסטיק 350 י.כ.506-989

כוס פלסטיק 500 י.כ.606-990

מכסה לכוס 350/500 י.כ.706-746

כוס פלסטיק 180 סמ”ק שקוף806-734

כוס קריסטל 250 שקוף906-064

1006-569TP - 22 כוס

בוחשנים

כוסות ומכסים  חד פעמיים
כוס נייר אספרסו 106-901374

206-872OZ 6 376 כוס נייר

306-723OZ 8 378 כוס נייר

מכסה לכוס נייר 406-231378

מכסה לכוס 378 טרוולר506-233

606-925OZ10 כוס נייר

מכסה לכוס נייר OZ10 טרוולר701-336

806-785OZ12 כוס נייר

מכסה לכוס 12 טרוולר901-405

כוס קלקר 180 סמ”ק106-001

כוס קלקר 330 סמ”ק206-036

כוסות ומכסים חד פעמיים

סכו"ם חד פעמי
מזלג חד פעמי לבן106-050

סכין חד פעמי לבן206-049

כף חד פעמי לבן306-048

כפית חד פעמי מפלסטיק406-056

כף א’506-047

מזלג א’604-889

סכין א’701-804

כפית פלסטיק א’817-025

106-293Long Drink Highball כוס

206-296PP Long Drink Highball כוס

כוס ויסקי 250 שקוף308-265

כוס יין + רגלית406-567

כוס שמפניה + רגלית506-258

כוס יין שקוף )35(606-183

4

3 2

1

3

1 2

6

5 7 8

3 7
4

6

1

9
8

2

10

1

2

4

3

4 1 5

5

6

4

35 48 16 27

מזלג קשיח צבע קרם106-876

סכין קשיח צבע קרם206-898

כפית קשיח צבע קרם306-060

כף קשיח צבע קרם406-728

כפית קרם רויאל ח’506-0555

מזלג קשיח קרם רויאל606-907

סכין קשיח קרם רויאל706-906

מזלג קשיח שקוף 1000 יח’806-879

סכין קשיח שקוף 1000 יח’906-900

כף קשיח שקוף1006-727

כפית קשיח שקוף1106-062

2

7

1

6
9

4
8

3

5

11

10
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סכו"ם ארוז
סכו”ם + מפית מלח פלפל 5 פריטים06-247

סכו”ם ארוז קשיח שקוף06-250

סכו”ם ארוז מודפס “לוגו”

כפיות גלידה )4000 יח’ בשק(06-051

צלחת קטנה חד פעמי לבן106-025

צלחת גדולה חד פעמי לבן206-059

צלחת מרק חד פעמי לבן306-029

ליפתניה חד פעמי לבן407-044

 צלחות חד פעמיות צלחות פלסטיק

 צלחות חד פעמיות צלחות פלסטיק

108-90tצלחת פלסטיק 7 שקופה

צלחת פלסטיק 9 גדולה שקופה208-902

מרקיה פלסטיק שקופה308-905

ליפתניה פלסטיק שקופה408-906

צלחת צבעונית 7/אדום106-164

צלחת צבעונית 7/בורדו206-163

צלחת צבעונית 7/כחול306-158

צלחת צבעונית 7/לבן406-160

צלחת צבעונית 7/זהב506-131

צלחות צבעוני 9/כחול606-742

צלחת צבעונית 9/אדום706-741

צלחת צבעונית 9/ירוק806-139

צלחת צבעונית 9/לבן906-118

צלחת צבעונית 9/בורדו1006-117

צלחת אובלי פלסטיק אדום1106-134

צלחת אובלי פלסטיק כחול1206-141

2 1

34

4

2

3

1

צלחת קלקר 6 קטן106-052

206-053TK5007 צלחת קלקר 7 בינוני

306-054TK5009 צלחת קלקר 9 גדול

406-095)TK12( צלחת קלקר מרק

צלחת אובלי קטן )TK45( קלקר506-104

צלחת אובלי קלקר 608-9010043

צלחות חד פעמיות צלחות קל-קר

צ'ופסטיקס, שיפודים, קילשונים וקיסמים
צ’ופסטיק 100 יח’105-732

שיפוד יפני יקיטורי 200 יח’220-754

4

4

13

2

5 6

1
1 2
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צ'ופסטיקס, שיפודים, קילשונים וקיסמים
קילשונים מעץ 100 יח’120-171

קילשונים מפלסטיק220-157

קיסמים 1 ק”ג120-172

קיסמים עטופים נייר 1000 יח’220-312

קיסמים עטופים בצלופן320-314

קשים
קש ארוך )400 יח’(06-997

קש עטוף )400 יח’(20-274

קש שחור )400 יח’(06-888

קש מתקפל )400 יח’(20-75

קש עבה שחור לברד )400 יח’(20-073

שיפודי עץ 15 ס”מ05-934

שיפודי עץ 20 ס”מ20-213

שיפודי עץ 25 ס”מ20-028

שיפודי עץ 30 ס”מ20-029

1 2

2



05
מוצרי נייר
מגוון  משווקת  ר.ד.אוליפנט 
תוך  נייר,   מוצרי  של  עצום 
המותאמים  פתרונות  מתן 
שלך  הספציפיות  לדרישות 
החברה  מוצרי  הלקוח. 
בטכנולוגיה  מיוצרים 
בבקרת  המלווה  מתקדמת, 
שמירה  תוך  קפדנית  איכות 
על איכות הסביבה ע”י שימוש 
ממוחזרים.  גלם  בחומרי  גם 
מוצרי הנייר של ר.ד.אוליפנט 
לדרישות  בהתאם  מיוצרים 
הישראלי  התקנים  מכון 
ישראלי 1465  תקן  תו  עפ”י 
תקן  תו  ועפ”י  נייר  למגבות 
טואלט.  לנייר   747 ישראלי 
מוצרי הנייר של ר.ד.אוליפנט 
נוחים  בשימוש,  חסכוניים 
באריזות  ומשווקים  בנשיאה 
המאפשרות אחסון קומפקטי 

ויעיל.

ר.ד. אוליפנט -
איכות מקצועיות וחדשנות
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מגבת נייר 1/6 טישיו קונטרול דו שכבתי04-599

מגבת נייר 1/6 קרפ קונטרול ברוש04-705

מגבת נייר 1/12 קרפ סופרא ירוק04-014

מגבת נייר 1/6 קרפ סופרא ירוק04-056

מגבת נייר 1/6 קרפ סופרא לבן04-754

מגבת נייר 1/6 קרפ “יובל”04-605

מגבת נייר 1/6 קרפ “סקוט”04-606

מגבת נייר 1/6 קונטרול04-603

120 מ’ למתקן “ללא מגע”

מגבות נייר

ממחטות לחות 20-0511000

ממחטות לחות מודפסות “לוגו”

ממחטות אף בקרטון04-026

ממחטות אף טישו בשקית04-025

מטליות לחות לניקוי כללי בדלי02-057

ממחטות אף

ממחטות ומטליות לחות

מפיות נייר
מפיות ארוז 50 יח’ לבן04-831

מפיות ארוז 50 יח’ צבעוני04-235
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מפיות נייר
מפיות 1/8 חד שכבתי 3000 )ח(04-777

מפיות 1/4 חד שכבתי 3000 )א(04-316

מפיות 20/20 1000 יח’04-033

מפיות 33/33 1/8 דו לבן בקרטון 2000 יח’ )א(04-815

מפיות 33/33 1/8 אדום דו שכבתי בקרטון04-400

מפיות 33/33 1/8 ירוק דו שכבתי בקרטון16-125

מפיות 33/33 1/8 כחול דו שכבתי בקרטון20-359

מפיות 33/33 1/8 שמנת דו שכבתי בקרטון04-367

מפיות 33/33 1/8 צהוב דו שכבתי בקרטון01-135

מפיות 33/33 1/8 בורד דו שכבתי בקרטון06-021

מפיות 33/33 1/8 שחור דו שכבתי בקרטון04-779

מפיות 33/33 1/8 מודפס “לוגו”

מפיות 40/40 2000 יח’ ספר04-052

מפיות 40/40 2000 יח’ פנקס04-928

מפיות 40/40 מודפס “לוגו”

מפיות 40/33 אדום 1500 יח’ )א(04-916

מפיות 40/33 צהוב 1500 יח’ )א(04-913

מפיות 40/33 כחול 1500 יח’ )א(04-918

מפיות 40/33 ירוק 1500 יח’ )א(40-915

מפיות 40/33 מודפס “לוגו”

מפיות דיספנסר 6400 יח’04-008

מפיות דיספנסר מודפס

מפיון - מפיות נייר שולחן04-101

מפיות נייר

מפיות 40/40 לינסטייל לבן04-160

מפיות 40/40 לינסטייל צבעוני04-802
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מפיות נייר
מפיות קוקטייל טישיו 5000 יח’04-342

מפיות קוקטייל טישיו 5000 יח’ שחור04-032

מפיות קוקטייל טישיו 5000 יח’ בורדו04-292

מפיות קוקטייל מודפס “לוגו”

מגבת צץ רץ 4000 יח’04-832

מגבת צץ רץ טישיו 2500 יח’04-723

מגבת צץ רץ טישיו 3600 יח’04-097

מגבות צץ רץ

נייר אפייה 50/70 1000 יח’04-066

נייר אפייה 40/60 1000 יח’04-067

נייר אפייה ביתי 10 יח’04-255

מזוודה טושי 24 יח’04-146

מזוודה טישיו 1/24 100% תאית בר04-822

נייר טואלט טישיו 1/32 מולבן 160 דף04-454

נייר אפיה

נייר טואלט

נייר טואלט

נייר טואלט קרפ תפזורת 04-0011/48

נייר טואלט טישיו תפזורת 04-0041/48

נייר טואלט טישיו 1/36 פטנט04-344

נייר טואלט טישיו 1/36 קומפקט 50 מ’04-346

נייר טואלט טישיו 1/36 קומפקט 80 מ’04-247
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נייר טואלט
נייר טואלט צץ רץ 9000 יח’04-168

נייר טואלט ג’מבו טישיו 4 ק”ג04-745

נייר טואלט ג’מבו טישיו 5 ק”ג04-886

נייר טואלט ג’מבו טישיו 6 ק”ג04-885

נייר טואלט ג’מבו קרפ 4 ק”ג04-245

נייר טואלט ג’מבו קרפ 5 ק”ג04-765

נייר עיתון 30/40 5 ק”ג04-206

נייר עיתון 1/2 פוליו 5 ק”ג04-098

נייר עיתון פוליו 5 ק”ג04-020

נייר עיתון

נייר פרגמנט/פרפין/צלופן
נייר פרגמנט 30/40 )5 ק”ג במארז(04-078

נייר פרגמנט צץ רץ04-934

נייר פרגמנט/פרפין/צלופן
נייר פרפין 5 ק”ג04-208

נייר צלופן )3 ק”ג במארז(04-359

נייר תעשייתי 1200 טישיו חד שכבתי04-119

נייר תעשייתי 1200 נטורה04-121

נייר תעשייתי

נייר תעשייתי 6 ק”ג )י-ם(04-258
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נייר תעשייתי שפיר 4 ק”ג04-107

נייר תעשייתי ד. 6 ק”ג קרפ טבעי04-999

נייר תעשייתי 5 ק”ג “סקוט”04-998

נייר תעשייתי

נייר תעשייתי צר טישיו חד שכבתי 04-8711200/22

נייר תעשייתי צר טישיו חד שכבתי נטורה 04-8721200/22

נייר תעשייתי צר טישיו דו שכבתי04-997

נייר תעשייתי
נייר תעשייתי אל בד04-856

פלייסמנט 1000 יח’ פרח04-009

פלייסמנט חום 30/40 1000 יח’04-157

פלייסמנט חום 70/70 1000 יח’04-279

פלייסמנט מודפס “לוגו”

פלייסמנט

פלייסמנט עגול גדול 1000 יח’04-365

פלייסמנט עגול קטן 1000 יח’04-662

עטרות נייר
עטרות 1 1000 יח’04-087

עטרות נייר  1.5 1000 יח’04-038

עטרות  נייר 2 1000 יח’04-039

עטרות 3 1000 יח’04-105

עטרות נייר 4 1000 יח’04-094

עטרות 5 1000 יח’04-070
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שנצים
שנץ 9 תחרה עגול04-230

שנץ 11 תחרה עגול04-259

שנץ 12 תחרה עגול04-263

שנץ 13 תחרה עגול04-231

שנץ 17 תחרה עגול04-128

שנץ 19 תחרה עגול06-228

שנץ 22 תחרה עגול04-246

שנץ 26 תחרה עגול04-213

שנץ 33 תחרה עגול04-185

שנץ 17/24 תחרה אובלי04-219

שנץ 21/31 מלבני08-710

שנץ 30/40 מלבני04-188

שקיות נייר

שקיות נייר

שקיות כסף לצ’יפס04-211

שקיות נייר 4 לבן לג’חנון19-126

שקיות נייר 8 לבן06-172

שקיות נייר 12 לבן04-074

שקיות נייר 14 לבן04-382

שקיות נייר 16 לבן04-239

שקיות נייר 24/50 לבן10-421

שקיות נייר 24/50 כסף04-131

שקיות נייר 24/50 כרומו04-099

שקיות נייר חצי בגט לבן04-260

שקיות נייר חצי בגט כסף04-763

שקיות נייר לבגט04-359

שקיות מודפס “לוגו” במידות שונות

שקית נייר חומה + ידית מלבן 12/16 גיילורד04-807

שקית נייר חומה דליה04-941

שקיות נייר לאריזה

שונות
פנקס מלצרים - בונים01-222

שרתון גדול 20-056

שרתון קטן 06-732
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מוצרי ניילון
של  הניילון  מוצרי 
ר.ד.אוליפנט עשויים מחומרי 
ביותר-  איכותיים   גלם 
 Low Density -ו High Density
בטכנולוגיה  המיוצרים 
מתקדמת תוך אבטחת איכות 
ביותר.  קפדניים  ופיקוח 
היתר:  בין  כוללים  מוצרינו 
גדלים  במגוון  אשפתונים 
וצבעים, שקיות שירות ואריזה 
מתן  תוך  שונים  ומוצרים 
דרישה  לכל  ספציפי  פתרון 
בחברת  אנו  הלקוח.  שלך 
ר.ד.אוליפנט מאמינים בצורך 
הסביבה  איכות  על  לשמור 
השימוש  את  מרחיבים  ולכן 

בחומרי גלם ממוחזרים.

ר.ד. אוליפנט -
איכות מקצועיות וחדשנות
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גופיה קטנה )ק”ג(06-127

גופיה לבנה גדולה )ק”ג(06-188

גופיה קטנה ספור )5000(06-191

גופיה לבנה ספור )2500(06-194

גופיה לבנה10-016

גופיה שחורה10-017

גופיה קטנה10-018

גופיה 10-23135/65/70/002

XXXL גופיה ענק צהוב

10-024LD -’ניילון 50/70 בגליל 20 יח

10-096LD -ניילון 50/70 עם שרוך

גופיות

שקיות אשפה

HD שקיות אשפה

10-031/1LD 75/90 איזבל חתול בגליל

10-001HD - מרשרש 50/70 בגליל

10-006HD - מרשרש 50/50 בכרית

10-004HD - מרשרש 50/70 בכרית

HD שקיות אשפה

מרשרש HD כחול בגליל 10-12875/90

מרשרש HD כחול בכרית 10-001/175/90

מרשרש HD כתום בגליל 75/90 עבה10-012

מרשרש HD כתום בגליל 10-57875/90

מרשרש HD שחור בגליל 75/90 עבה10-545

מרשרש HD  שחור בגליל 10-54675/90

LD שקיות אשפה
ניילון 75/90 שקוף10-089

ניילון כתום 75/90 בגליל10-140

ניילון שחור 75/90 בגליל10-002

ניילון שחור 75/90 בגליל עובי 10-0053.5

שקיות אשפה וגריסה
שקיות ניילון לגריסה 06-887135/135

ניילון כתום עבה שטוח - א03-984

06-519LD ניילון שחור עובי 8 בכרית

ניילון שחור עובי 5 10-00375/90

ניילון 10-074100/110/005

ניילון 10-270100/120/18
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ניילון 11-08911/26

ניילון 10-03714/20

ניילון 10-02318/25

ניילון 10-03920/30

ניילון 10-16525/35

ניילון 10-09130/40

שקיות לאוכל בגליל10-062

שקיות לפיתות מניילון10-035

ניילון סטרץ למשטחים 20 מיק’10-059

ניילון בגליל 50 נפתח ל1.00 )ק”ג(10-087

ניילון בגליל 60 נפתח ל1.20 )ק”ג(10-090

ניילון בועות08-821

ניילון לכסוי עגלות10-063

LD שקיות אריזה

ניילון - שונות
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משווקת  ר.ד.אוליפנט 
מתקנים  של  עצום  מגוון 
לכל  ונירוסטה  מפלסטיק 
כגון:  המתכלים  המוצרים 
מגבות  סוגי  לכל  מתקנים 
הנייר, לנייר טואלט לסוגיו, 
לסבוני  תעשייתי,  לנייר 
ועוד.  אויר  למטהרי  ידיים, 
מאמינה  ר.ד.אוליפנט 
במתן פתרון כולל המותאם 
לדרישות הספציפיות שלך 
הלקוח. המתקנים מיוצרים 
מתקדמת,  בטכנולוגיה 
איכות  בבקרת  המלווה 

קפדנית.

ר.ד. אוליפנט -
איכות מקצועיות וחדשנות
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מתקן לדיספנסר20-027

מתקנים

מתקן לכוסות חם/קר20-253

מתקן למגבות צץ רץ מנירוסטה20-254

מתקן למגבות סי מפלסטיק20-008

מתקן לנייר למושב אסלה גדול20-749

מתקן לנייר למושב אסלה קטן08-876

מתקנים

מתקן לנייר ג’מבו20-026

מתקן לנייר ג’מבו מנירוסטה20-036

מתקן לנייר טואלט פטנט מנירוסטה20-851

מתקן לנייר טואלט פלסטיק20-232
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מתקנים
מתקן לנייר טואלט שלישייה20-025

מתקן לנייר טואלט מפלסטיק04-092

מתקן למגבת נייר מפלסטיק20-006

מתקן למגבת נייר קונטרול + ידית20-452

מתקנים

מתקן לנייר תעשייתי20-007

מוט למתקן לנייר תעשייתי08-654

סכין למתקן לנייר תעשייתי08-653

מתקן לנייר שבת08-778

מתקן לנייר שבת נירוסטה08-212

מתקן לנייר תעשייתי תלוי20-144

מתקן לסבון ידיים נוזלי נירוסטה אנכי20-986

מתקן לסבון נוזלי מפואר 1000 סמ”ק20-189

מתקן לסבון נוזלי מפואר 500 סמ”ק20-009
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מתקנים
מתקן סבוניה לכיור

מתקן לנייר טואלט כפול נירוסטה אופקי20-050

מתקן לנייר טואלט כפול נירוסטה אנכי20-000

מתקן למטהר אויר בפחית20-369

מטהר למתקן בפחית07-934
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ת ו נ ו ש
מאמינה  ר.ד.אוליפנט 
מקסימאלי  שירות  במתן 
ר.ד.אוליפנט  הלקוח.  לך 
של  עצום  מגוון  משווקת 
פתרון  מתן  תוך  מוצרים 
המותאם  ומקצועי  כולל 

לצרכיך.

ר.ד. אוליפנט -
איכות מקצועיות וחדשנות
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כפפות בד בד17-027

כפפות עבודה17-017

כפפות לטקס L 100 יח’05-078

כפפות לטקס M 100 יח’01-678

כפפות לטקס S 100 יח’17-019

כפפות לטקס XL 100 יח’04-006

17-038 S כפפות לטקס ללא אבקה

17-018 M כפפות לטקס ללא אבקה

17-021 L כפפות לטקס ללא אבקה

17-041 XL כפפות לטקס ללא אבקה

כפפות

כפפות חום לתנור )קבלר( זוג17-014

01-784L כפפות גומי

02-043M כפפות גומי

17-125S כפפות גומי

11-085 XL כפפות גומי

כפפות מחוזק עור לדלק צבע אדום17-031

כפפות לחומרים חומצתיים17-015

כפפות נאופרן ארוכות17-023

כפפות עור בד מחוזק17-024

כפפות

מפות חד פעמיות
מפה ארוזה ח/פ 110/180 ס”מ - לבן04-138

מפה ארוזה ח/פ 110/180 ס”מ - ירוק04-141

מפה ארוזה ח/פ 110/180 ס”מ - כחול04-139

כפפות פוליאטילן 100 יח’17-022

מפה בגליל אל בד 100 מ’ בורדו04-055

מפה בגליל אל בד 100 מ’ אדום04-050

מפה בגליל אל בד 100 מ’ לבן04-041

מפה בגליל אל בד 100 מ’ ירוק04-054

מפה בגליל אל בד 100 מ’ כחול04-051

מפה בגליל אל בד 100 מ’ כתום04-059

מפה בגליל אל בד 100 מ’ צהוב04-053

מפה בגליל אל בד 100 מ’ שחור04-048

מפה בגליל אל בד 100 מ’ קרם04-042
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סינרים, מסכה חד פעמי, משקפי מגן

נרות, פתילונית, חימומית וגז לקצפת

סינר PVC דק10-041

סינר דנטלי 100 יח’07-734

סינר חד פעמי 100 יח’10-040

מסכה חד פעמי )נשמיות(20-049

משקפי מגן20-058

נרות חימום 50 יח’07-811

נרות חימום -משובח- )50 יח’(07-812

פתילונית01-912

חימומית פתיל0-913

גז לקצפת )24 יחידות(06-820

כובעים
כובע טבח )100 יח’(20-039

כובע מעבדה/אחות )100 יח’(20-126

כובע שף 20-3682

שקיות זילוף
שקיות זילוף חד פעמי 100 יח’06-905

מיכלי התזה
מיכל התזה17-006

מיכל התזה מקצועי 2 ליטר06-619

מלח מנות 1000 יח’20-064

פלפל מנות 1000 יח’08-922

סוכר מנות 100 יח’020-92

סוכרזית 1000 יח’020-94

מלח, פלפל, סוכר, סוכרזית

משאבות
משאבה לחיטוי פירות וירקות20-149
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משאבות
משאבת סבון למדיח C1R לבן חד תאי20-145

משאבת סבון למדיח 3 תאי20-147

20-146M-RV צינור למשאבת מדיח פריסטטית
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TC מוצרי 
את  משווקת  ר.ד.אוליפנט 
 Rubbermaid  - מוצרי  מגוון 
 - TC - Technical Concept
בתחומה  המובילה  החברה 
בעולם בפיתוח וייצור מוצרים 
חיינו  סביבת  את  ההופכים 
ידידותיים  יותר,   נקייה 
לסביבה וחסכוניים בתחזוקה. 
מערכות  המוצרים:  יתר  בין 
מערכות  ידיים,  רחיצת 
ריחות,  לבקרת  אוטומטיות 
דוחה חרקים על בסיס טבעי, 
אוטומטית  היגיינה  מערכות 
וידית  אסלה  מושב  ומחטאי 
ירוקים,  המוצרים  כל  הדחה. 
וידידותייפ  טבעי  בסיס  על 
בעלי  המוצרים  לסביבה. 
הבריאות  משרד  רשיונות 
התקנים  מכון  בתקן  ועומדים 
הישראלי ובתקנים העדכניים 

.EC ביותר של

ר.ד. אוליפנט -
איכות מקצועיות וחדשנות
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NEUTRALLE - חטוי מושב אסלה וידית הדחה
מוצרי TC ירוקים, טבעיים וידידותיים לסביבה

22-023 TC Safe touch seat & Handle קצף חיטוי

22-022TC Safe touch seat & Handle דיספנסר

NEUTRALLE - בקרת חרקים אוטומטית על בסיס טבעי
22-006TC Microburst 3000 מתקן

דוחה חרקים טבעי TC Swak מופק מפרח החרצית22-025

NEUTRALLE - מערכות רחיצת ידיים ידידותיות לסביבה
22-001TC - דיספנסר לסבון קצף

סבון קצף אנטי בקטריאלי לניקוי וחיטוי 800 22-003
TC סמ”ק

22-002TC סבון קצף עם קרם לחות 800 סמ”ק

NEUTRALLE - נטרול ריחות על בסיס טבעי
מערכות אוטומטיות לבקרת ריחות

22-006TC Microburst 3000 מתקן

מנטרל ריחות X-BAC-TC לנטרול ריחות טבק, 22-024
עישון, טחב, רטיבות, צבע טרי, ריחות גוף, ובע”ח

NEUTRALLE - ניחוחות מעצבי אווירה על בסיס טבעי

22-020TC AutoSanitizer מתקן לחיטוי אסלות

22-021TC Bio-Purinel נוזל חיטוי על בסיס ביולוגי

22-006TC-Mcroburst 3000 מתקן לבישום אוויר

22-007TC - ציפייה - Anticipation תרסיס בישום

22-011TC - תחושה נקיה - Clean Sense תרסיס בישום

22-009TC - מסירות - Devotion תרסיס בישום

22-008TC - השראה - Inspirations תרסיס בישום

322-012TC - תחושה נמרצת - Vibrant Sense תרסיס בישום

NEUTRALLE - חיטוי אוטומטי לחדרי שירותים ומשתנות
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ם  י ר צ ו מ
ממותגים
מאמינים  ב-ר.ד.אוליפנט 
צרכים  ישנם  לקוח  שלכל 
דואגים  ואנו  משלו, 
לכל  מיידי  מענה  לספק 
מקורי  פיתוח  תוך  דרישה, 
חידושים.  אחר  ומעקב 
מתמקדים  ב-ר.ד.אוליפנט 
מיוחדים  מוצרים  בפיתוח 
על פי דרישת הלקוח, החל 
משלב העיצוב, דרך הפקת 
הלוגו  הדפסת  אריזות, 
הפרטי שלך על מגוון גדול 
תוך  מוצרים,  של  מאוד 
מתן שירות מקסימאלי לך 

הלקוח.

ר.ד. אוליפנט -
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מוצרים בלוגו הפרטי שלך

הדפסת מוצרים בלוגו הפרטי שלך


