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קטלוג מכבסות



 

0600103

0600092

סרט סימון 76 מ"מ למדפסת 
כחול

סרט סימון 76 מ"מ למדפסת 0600049
לבן

סרט סימון 76 מ"מ למדפסת 0600101
סגול

סרט סימון 76 מ"מ למדפסת 0600104
צהוב

סרט סימון אדום 25 מ"מ ידני

סרט סימון ורוד 25 מ"מ ידני0600096

סרט סימון ירוק 25 מ"מ ידני0600090

סרט סימון כחול 25 מ"מ ידני0600095

סרט סימון לבן 25 מ"מ ידני0600093

סרט סימון סגול 25 מ"מ ידני0600091

0600094

0600054

סרט סימון צהוב 25 מ"מ ידני

עט סימון 

שדכן סיכות בוסטייץ0600055

סיכות לשדכן בוסטייץ 0600056

1 יח‘

6 יח‘

12 יח‘

1 יח‘

40 יח‘

אריזהתיאורקוד מוצרמוצר

סה
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מון

סי
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ם
רי
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0600069

מברשת הברשה מניילון0600041

מתקן גירוד לבגד ידני0600071

15 יח‘רולר דביק 10 מ'

1 יח‘

1 יח‘

רשת כביסה 90*60 בצבעים 0600051
שונים

1 יח‘

אריזהתיאורקוד מוצרמוצרמוצר

סה
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0600109

0600087
IRON MASTER טפלון

0600063
כיסוי בד לשולחן גיהוץ 

B10-051AZ מקסי

0600063
כיסוי בד לשולחן גיהוץ 

B10-050AZ קטן

0600064
כיסוי בד לשולחן גיהוץ 

קטן + ספוג

0600059
כיסוי פוליאתילן 11 מ"מ 

B10-132

0600088
TREVIL-F021 טפלון

0600085
LEMM טפלון למגהץ

0600061
STAR G טפלון למגהץ

0600084
TREVIL-1טפלון למגהץ

OKAY
ספריי עמילן לגיהוץ

אירוסול  500 מ“ל
לנער היטב לפני השימוש. 

יש לרסס ממרחק של 20-25 
ס“מ באופן אחיד. מתאים 

לשימוש במגהץ רגיל או 
אדים. לתוצאות מקסימליות 
יש לחזור על הפעולה.                         

1 יח‘

1 יח‘

1 יח‘

מינוןאריזהקוד מוצרמוצר



 

0600001

0600002

קולב מתכת 16“ למכנס 2.2 
מ“מ

500 יח‘

500 יח‘

500 יח‘ 0600006

500 יח‘ מגן ספוג לקולב0600068

אריזהתיאורקוד מוצרמוצרמוצר

 
  

ם
בי

ול
ק

קולב מתכת ”16 עם 0600003
גריפ

למכנס

קולב מתכת ”18 
לחולצה 

קולב מתכת ”18 למעיל

500 יח‘



 

0600081

קרטון גב 34X24 עם פינות 06000785400

 380K 1000 יח‘מהדקים פלסטיק

500X40 יח‘

0600080

0600047

 3X35 קרטון לצוארון

גריפ מגן למכנסיים

1000 יח‘ 
בתפזורת

2500 יח‘ 

אריזהתיאורקוד מוצרמוצרמוצר

 
  

יר
ני

רי 
יז

אב

2000 יח‘פרפרים מקרטון לפפיון0600082



 

0600020

גלילי ניילון לניקוי יבש 0600016
65/150

0600019

0600018

גלילי ניילון תליש לחולצות 
65/92 ס“מ

גלילי ניילון תליש למכנס 
65/80 ס“מ

ניילון דליה 060002150/40

גליל רציף שקוף 
62/0.025 תפזורת

10 יח‘
עובי 0.025 על 

62 מטר

200 יח‘

300 יח‘

350 יח‘

500 יח‘

0600017

0600083

0600035

ניילון שכמיה לשמלה 150 ס“מ

שכמיה שקוף + פתח לקולב
63/93/0.025

שקית גופיה מרשרש 75/90 ס“מ

350 יח‘ בתפזורת

500 יח‘ בתפזורת

800 יח‘ 

אריזהתיאורקוד מוצרמוצרמוצר

 
  

זה
רי
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ת
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0600036

0600032 35X45 שקיות צלופן

שקיות מרשרש 75/90
אשפתון  900 גר‘ 

20 יח‘

500X40 יח‘

0600033 40X60 1000 יח‘שקיות צלופן

אריזהתיאורקוד מוצרמוצרמוצר

 
  

זה
רי

 א
ת

קיו
ש

1000 יח‘שקית פ. 35X45 דבק 060003403



נוזל כביסה כחול

ג‘ל כביסה ירוק מתאים ג‘ל כביסה ירוק
לכביסה ביתית במכונה.

מותאם לכביסה בכל 
הטמפרטורות 30-90 

מעלות.
מתאים לכביסה צבעונית או 

נוזל כביסה כחול מתאים 
לכביסה ביתית במכונה.

מותאם לכביסה בכל 
הטמפרטורות 30-90 

מעלות.
מתאים לכביסה צבעונית או 

מרכך כביסה עם ריכוז 
גבוה של בושם שנשאר על 

הבגד הרבה זמן אחרי 
שפעולת הכביסה 

מסתיימת.

תכשיר מרוכז בחומרים 
פעילי שטח ואנזים להסרה 

מהירה ויעילה של כתמי 
זיעה, כתמי דם וכתמי 

חלבון אחרים.

נוזל להסרת כתמים לפני 
תהליך הכביסה מבגדים 
לבנים וצבעוניים. מסיר 
כתמים ביעילות ובטוח 

לשימוש על כביסה צבעונית 
ולבנה. פועל על כל סוגי 

הכתמים בכל  טמפרטורות.

אבקת כביסה מבושמת  
לכביסה לבנה וצבעונית.  

מתאימה לכביסה במכונה בכל 
הטמפ‘,  מתאימה לסיבי 

כותנה, פשתן וסיבים 
סינתטיים. משאירה את 
הכביסה נקייה ובוהקת 

ומעניקה לכביסה ריח נעים 

לכביסה רגילה: יש 
להוסיף חצי פקק 

מידה – 50 מ"ל ג'ל 
כביסה 

לכביסה מלוכלכת 
במיוחד: יש להוסיף 

פקק מידה שלם -  
100 מ"ל ג'ל כביסה

לכביסה רגילה: יש 
להוסיף חצי פקק 

מידה – 50 מ"ל נוזל 
כביסה 

לכביסה מלוכלכת 
במיוחד: יש להוסיף 

פקק מידה שלם -  
100 מ"ל נוזל כביסה

יש לשפוך תכולת 
פקק אחד (100 מ"ל) 

, לתא המיועד 
במכונת הכביסה.  

יש לרסס ישירות על 
הכתם. יש להמתין כ- 

5 עד 10 דקות אחרי 
הריסוס ולכבס 

בכביסה רגילה עפ"י 
הוראות היצרן 

שמופיעות על הבגד. 
  

לכביסה במכונה, יש 
להוסיף 60 מ“ל לתא 

של אבקת הכביסה 
ולכבס כרגיל. לכתמים 
קשים יש להוסיף 100 

מ“ל.
  

לכביסה רגילה 
במכונה יש להוסיף 50 

גרם אבקת כביסה. 
לכביסה מלוכלכת 

במיוחד במכונה  יש 
להוסיף 75 גרם אבקת 

כביסה.  

  

מרכך כביסה

זהר רנסנס

OXY 
מסיר כתמים

אבקת כביסה

 

703218613

713218613

703160621

702007634

703172614

110026515

 
 

 

 

 

מיכל 3 ליטר

מיכל 3 ליטר

מיכל 4 ליטר

קרטון
12*0.75 מ“ל

מיכל 3 ליטר

שק 5 ק“ג



702305634

701373634

702206634

LAVENDER FRESH  מבשם

מתז 750 מ“ל

BLUE DREAMS מבשם

SWEET DREAMS מבשם

712210634

COOL DREAMS מבשם

702282634

WILD DREAMS מבשם  

702220634

PROVENCE DREAMS מבשם

702211635

EXOTIC DREAMS מבשם

702210634

TROPIC DREAMS מבשם

מינוןקוד מוצרמוצר

D
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M
S 

ם
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וניטרול  לבישום  תכשיר 
מכיל  נעימים.  לא  ריחות 
בושם איכותי מרוכז לבישום 
כביסה ביבשן, לבישום חדרי 

מגורים ושירותים.
אופן השימוש:

הייבוש  מכונת  בחלל  ריסוס 
סוף  לפני  דקות  מספר 
להתיז  אין  הייבוש.  תהליך 

ישירות על הבגד



ם 
מי

ת
 כ

רי
סי

מ

 

850585700

850584700

850583700

820100700

702251700

 JOLLY VINO
מסיר כתמי יין 

A15-025A 

עמידות  את  לבדוק  יש 
בפינה  לחומר  הטקסטיל 
ישירות  לטפטף  נסתרת.  
מס‘  להמתין  הכתם,  על 
דקות, לשפשף ולשטוף את 

הטקסטיל עם מים נקיים

בק. 500 מ“ל

בק. 500 מ“ל

בק. 500 מ“ל

בק. 500 מ“ל

בק. 500 מ“ל

 JOLLY RUGGIN
מסיר כתמי 

חלודה 

JOLLY PROFUM
מסיר כתמי בושם 

A15-015A 

LAUNDRY EXPERT
מסיר כתמי חלודה

LAUNDRY EXPERT
מסיר כתמי דיו

מינוןאריזהקוד מוצרמוצר



אבקה לבנה כבדה, בעלת אלקליות 
בינונית וריכוז כלור גבוה לחיטוי 
והלבנת כתמים בשלב הכביסה 

העיקרית או אחריה.  

מינון: 
6-12 גרם לפי דרגות 

וסוגי זיהום.
בהשרייה- 10-30 גרם 

לק“ג

שק 10 ק“גמלבין 10

 

E.S PERFECT
100204515

100203515

100301515

401300510

401300510

100023510

15

15

15

10

10

5

10

25-15

 E.S PERFORM
HW 6

 12

18-25

 

E.S SUPER BIO

10-50

2%

1-2%

 

2%

E.S EDGE

ת
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ס
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ה 
ס
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ם
רי

וצ
מ

קו 

BRIGHTCARE L.T

30°C

5

10

15-25



ת
די

ס
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ה 
ס

בי
 כ

ם
רי

וצ
מ
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אבקה מרוכזת וחסכונית בעלת 
אלקליות פעילה גבוהה וממיסים 
טבעיים. מותאמת למים הקשים 

בישראל.  האבקה מותאמת 
במיוחד להמסה בבוחש למינון 
אוטומטי.   לזיהום שומני כבד 
במיוחד יש להוסיף תוסף לפי 
הנחיות מחלקת ההדרכה של 

אבקת כביסה מבושמת קלה.  
לאבקה תכונות אנטי קורוזיביות 

לשמירה על מכונת הכביסה 
מתאימה לבדי כותנה, פשתן 

וסיבים סינתטיים. יעילה בהסרת 
כתמים, מענקה לובן, מרעננת 

ואינה תוקפת צבעים יציבים.

תכשיר לאשפרה ועמלון 
טקסטילים 100% כותנה, 100% 

פוליאסטר ותערובות.  מתאים 
במיוחד למפות ומפיות. מיועד 

לביגוד פרסונל בבתי חולים 
ומטבחים

תוסף כביסה ייחודי, לכביסה 
ולטיפול בשומן צמחי, מפות שולחן 

עם זיהום כבד.  תוקף ביעילות 
ובמהירות את כל סוגי הכתמים 

השומניים ומתחלב אותם.  מפרק 
כתמי גריז ופיח, חלבונים וכתמי 

מזון. מתאים לטיפול מוקדם 
בכתמים

תוסף להלבנת כתמים על בסיס 
חמצן. יעיל בטמפ‘ החל מ-60 

מעלות.  אינו פוגע בצבעים יציבים. 
מתאים לעבודה עם הדטרגנטים 

והבוסטרים מסדרת זהרברייט

super mona

Zohar  Force
Active 

BOOSTER PLUS

OXYBRITE

111022520

110103510

טקסטילן

710907420

702245420

702245296

702970430

702245296

 
 

 

 

 

שק 20 ק“ג

שק 10 ק“ג

מיכל 20 ק“ג

מיכל 20 ק“ג
חבית 115 ק“ג

מיכל 32 ק“ג
חבית 115 ק“ג

לפי דרגות וסוגי 
הזיהום:  זיהום קל:

5  גר'/ק"ג כביסה 
בכל אמבט. 

זיהום בינוני: 10 
גר'/ק"ג כביסה בכל 
אמבט.  זיהום כבד: 

20-30 גר'/ק"ג 
כביסה בכל אמבט. 

לכביסה ביתית 
עבור 5 ק“ג כביסה: 
1 כוס (70-80 גרם) 

בהתאם לדרגת 
הלכלוך. ניתן 

להוסיף מרכך 
מסדרת זהרפורס.

2-10 גרם לכל ק“ג 
טקסטיל

ניתן למינון בכל 
סוגי המשאבות 

הקיימות.
מינון 1-2% על 
משקל הכביסה

ניתן למינון בכל 
סוגי המשאבות 

הקיימות.
מינון 6-10 גר‘ לכל 

ק‘ג טקסטיל.  
בהתאם לרמת 

הליכלוך



הלבנת צמר והסרת כתמים 
קשים. לפני השימוש יש לבדוק 

עמידות הבד לתכשיר בפינה 
נסתרת.

אבקה בעלת כושר חיטוי 
והלבנה גבוהים בטמפ‘ נמוכה 
החל מ-30 מעלות צלסיוס תוך 

חיסכו משמעותי באנרגיה 
(קיטור, זמן ומים). מקטינה את 

הנזק לבד. מחדשת ומרעננת 
את צבע הכבסים.

בלנקיט

BRIGHTCARE
LT 

A מלח גביש

טקסטול 36

820104801

101302649

820098525

700901610

700901605

 
 

 

 

 

צנצנת 1 ק“ג

קרטון 
0.85*12 ק“ג

שק 25 ק“ג

קרטון 4X5 ליטר

קרטון 1X12 ליטר
36%

1-2%

תמיסה עד 0.5% 
במים חמים

לפי דרגת הזיהום:
זיהום קל 6-10 

גר‘/ק“ג
זיהום כבד - לבן 

בלבד 15-25 
גר‘/ק“ג

ם 
פי

ס
תו

תכשיר בעלת אלקלית נמוכה 
לניקוי וחיטוי.  מתאים במיוחד 

להלבנה ולפירוק חלבונים.  

כלורית

701103424

ניתן למינון בכל מיכל 24 ק“ג
סוגי המשאבות 

הקיימות.

תכשיר להסרת שומנים
מסיר את הכתמים ביעילות 

ובמהירות. 700752410

התכשיר מוכן מיכל 10 ק“ג
לשימוש, ללא דילול זהר סך



קיבוץ דליה 1923900, מרכז שירות לקוחות טל. 04-9897171 פקס. 
04-9897172

www.zohardalia.co.il


