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לקוחות יקרים,

חברת מדיליין )דורון( יבוא ושיווק בע"מ, 
המוצרים  קטלוג  את  בפניכם  להציג  מתכבדת 

המעודכן.
שלנו  המורחב  המוצרים  מגוון  מופיע  בקטלוג 

בתוספת מוצרים חדשים.
רבה  מחשבה  משקיעים  מדיליין,  בחברת  אנו, 
לתת  במטרה  ואיכותיים  חדשים  מוצרים  בחיפוש 

מענה ופתרונות לטובת קהל לקוחותינו.
אנו מתחייבים להעניק את השרות והייעוץ הטובים 

ביותר.

בברכה,
דורון מאור

מנכ"ל

תוכן עניינים



MEDILINE
פחי אשפה

פחי דוושה

פח דוושה 17/23 ליטר  
17 ליטר מידות: 44*42*20 ס"מ   

23 ליטר מידות: 57*42*20 ס"מ
צבע לבן/אפור

פח דוושה 10 ליטר  
מידות: 44*42*20 ס"מ   

צבע לבן
ML-10LK :דגם

פח דוושה 17/23 ליטר הגייני 
כולל דלת במכסה

17 ליטר מידות: 54*42*20 ס"מ
23 ליטר מידות: 65*42*20 ס"מ

צבע לבן/אפור

פח דוושה 18 ליטר
מידות: 44*29*33 ס"מ

צבע אפור
ML-7040 :דגם

פח דוושה 23 ליטר
מידות: 39*28*33 ס"מ

צבעים: אפור/לבן/אדום
ML-1409 :דגם

פח דוושה 25 ליטר 
מידות: 41*28*33 ס"מ

צבעים: לבן/אפור 
ML-25LW :דגם

פח דוושה 30 ליטר   
מידות: 44*40*41 ס"מ. 

 ML-30LW :צבע לבן - דגם
ML-30LG :צבע אפור - דגם
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פח דוושה 60 ליטר אובלי
צבע לבן 

מידות: 68*36*50 ס"מ
מכסים צבעוניים דגמים:

 ML-5710-5714

פחי אשפה

פח דוושה 17/23 ליטר  
17 ליטר מידות: 44*42*20 ס"מ   

23 ליטר מידות: 57*42*20 ס"מ
צבע לבן/אפור

פח דוושה 50 ליטר לתלייה
מיכל אשפה מתפרק 

מידות: 82*39*53 ס"מ 
מגוון צבעים

5840-ML :דגם

פח דוושה 30 ליטר אובלי 
מידות: 50*36*50 ס"מ

ML-5690 :צבע לבן דגם
מכסים צבעוניים דגמים:

ML-5710-5714

פח דוושה 45 ליטר   
מידות: 60*40*41 ס"מ 

 ML-45LW :צבע לבן - דגם
 ML-45LG צבע אפור - דגם

פח דוושה 68 ליטר   
מידות: 68*42*51 ס"מ 

 ML-68LW :צבע לבן - דגם
 ML-68LG :צבע אפור - דגם
ML-68LY :צבע צהוב - דגם

פח דוושה עם/ללא גלגלים
נפח: 70 ליטר

מידות: 66*51*42 ס"מ
ML-7301A :דגם
צבע: ירוק/אפור

פח דוושה 70 ליטר 
כולל גלגלים

מידות: 75*51*55 ס"מ.
 ML-70LGR :צבע ירוק - דגם

ML-70LDG :צבע אפור - דגם
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פח דוושה 120 ליטר
כולל גלגלים 

מידות: 93*50*55 ס"מ
צבע ירוק/ אפור/כחול

פח דוושה 87 ליטר
מידות: 82*42*51 ס"מ

צבע אפור
ML-87LG דגם

פח דוושה/ללא דוושה 
120/240 ליטר כולל גלגלים 

כולל דלת במכסה
מידות: 90*55*55 ס"מ
צבע ירוק/אפור/כחול

פח דוושה בעיצוב "רטרו" 
מיכל פנימי

ML-4003 :3 ליטר  -  קוטר 17 ס"מ גובה 24 ס"מ דגם
ML-4005 :5 ליטר  -  קוטר 20 ס"מ גובה 29 ס"מ דגם
ML-4420 :20 ליטר - קוטר 30 ס"מ גובה 47 ס"מ דגם
ML-4430 :30 ליטר - קוטר 30 ס"מ גובה 67 ס"מ דגם

מגוון צבעים

פח דוושה 90 ליטר כולל גלגלים
מידות: 93*48*52 ס"מ 

צבע לבן, מכסים צבעוניים
 ML-5670-5674 :דגמים

דגמים: ML-5700-5704 כולל דלת בחזית

פחי דוושה נירוסטה 
מיכל פנימי פלסטיק נשלף

ML-3S :3 ליטר  -  קוטר 17 ס"מ גובה 27 ס"מ דגם
ML-5S :5 ליטר  -  קוטר 20 ס"מ גובה 28 ס"מ דגם

ML-12S :12 ליטר - קוטר 25 ס"מ גובה 40 ס"מ דגם
ML-20S :20 ליטר - קוטר 29 ס"מ גובה 45 ס"מ דגם
ML-30S :30 ליטר - קוטר 29 ס"מ גובה 64 ס"מ דגם
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פח שובך 12/25/50 ליטר  
צבע לבן מכסים צבעוניים  

 ML-5220 :12 ליטר - 40*23*20 דגם
 ML-5200 :25 ליטר - 52*23*25 דגם
 ML-5060 :50 ליטר - 65*36*29 דגם

פח "פוש" עגול   
צבע אפור   

מידות נפח 60 ליטר: 
קוטר 45 ס"מ גובה 79 ס"מ

  ML-7515 :דגם
מידות נפח 100 ליטר:

קוטר 56 ס"מ גובה 92 ס"מ  
  ML-7516 :דגם

פח שובך 49 ליטר  
צבע לבן/כחול 

מידות: 58*40*36 ס"מ  
 ML-10091 :דגם

פח "פוש" 60 ליטר  
צבע אפור/לבן

מידות: 80*46*33 ס"מ   
 ML-60A-3 :דגם

פח עגול במגוון מכסים  
נפח 80/120 ליטר )אפשרות לבסיס גלגלים(

ML-7603 :מכסה שטוח 80 ליטר דגם
 ML-7602 :מכסה שטוח 120 ליטר דגם

ML-7518 :דלת "פוש" + מאפרה 80 ליטר דגם
ML-7517 :דלת "פוש" + מאפרה 120 ליטר דגם

ML-7505 :פתח עגול במכסה 80 ליטר דגם
ML-7504 :פתח עגול במכסה 120 ליטר דגם

 ML-7507 :מכסה שובך 80 ליטר דגם
 ML-7506 :מכסה שובך 120 ליטר דגם

פחי אשפה פחי שובך ועגלות אשפה

פח שובך 90 ליטר  
צבע אפור/אפור+לבן 

ML-90LS :דגם
מידות: 86*27*50 ס"מ

פח שובך 50 ליטר
ארבעה גלגלים

ידית אחיזה
מידות: 76*50*42 ס"מ

צבע כחול
ML-50A2 :דגם
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עגלות אשפה 2 גלגלים 
140/240/360 ליטר  
מגוון צבעים   

ML-S140  140 ליטר 110*54*48 ס"מ
ML-S240  240 ליטר 114*57*72 ס"מ
ML-S360  360 ליטר 120*61*88 ס"מ

עגלת פינוי מתהפכת
נפח 350 ליטר

מידות: 104*90*134 ס"מ
ML-2163 :דגם

צבע כחול

עגלות אשפה 4 גלגלים
נפח: 660/770/1100 ליטר

ML-S660 660 ליטר 121*78*137 ס"מ
ML-S770  770 ליטר 136*78*137 ס"מ

ML-S1000 1100 ליטר 130*118*137 ס"מ

מגוון פחים עגולים – גדלים שונים )שנהב מאושר למזון(

פחים למשרדים וחדרים

פח שובך עגול
נפח 150 ליטר

כולל ידיות וגלגלים
מידות: קוטר 65 ס"מ גובה 110 ס"מ

ML-Z009 :דגם
צבע אפור
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פח רשת משרדי  
מתכת 

שחור/כסוף 
מידות: 

קוטר 26.5 ס"מ גובה 28.5 ס"מ 
ML-5001B :שחור דגם
ML-5001G :כסוף דגם

פח 8 ליטר חסין אש  
אובלי 

צבעים: שחור/בז'
מידות: 28*19*27 ס"מ 

ML-7013BE :בז' דגם
 ML-7013BL :שחור דגם

פחי אשפה פחים למשרדים וחדרים

פח 10 ליטר חסין אש 
פלסטיק בציפוי דמוי עור  
צבעים: חום יין/בז'/שחור

מידות: 31*19*27 ס"מ  
ML-9493W :חום יין דגם

ML-9493BE :בז' דגם
 ML-9493BL :שחור דגם

פח 8 ליטר חסין אש  
מלבני, פינות מעוגלות  

צבעים: שחור/בז'
מידות: 29*16*24 ס"מ 

ML-7015BL : שחור דגם
 ML-7014BE :בז' דגם

פח אובלי 10 ליטר חסין אש 
מתכת בציפוי 

דמוי עור/ללא ציפוי עור 
צבעים: חום/שחור/בז'
טבעת ניקל/מוזהבת  

מידות: 27*19*26 ס"מ  
ML-9446SBR :חום דגם

ML-9446SBL :שחור דגם
ML-9446SBE :בז' דגם

פח אובלי/עגול 10 ליטר
חסין אש נשלף 
מתכת בציפוי 

דמוי עור/ללא ציפוי  
צבעים: חום/שחור/בז'
טבעת ניקל/מוזהבת 

ML-9446DBR :חום דגם
ML-9446DBL :שחור דגם

ML-9446DBE :בז' דגם

פח 8 ליטר חסין אש מלבני 
פלסטיק בציפוי דמוי עור 

מידות: 28*19*27 ס"מ
ML-9492W :חום יין דגם

ML-9492BE :בז' דגם
 ML-9492BL :שחור דגם

פח עגול 10 ליטר חסין אש 
מתכת בציפוי 

דמוי עור/ללא ציפוי  
צבעים: חום/שחור/בז'
טבעת ניקל / מוזהבת  

מידות: קוטר 23 ס"מ גובה 27 ס"מ 
ML-9443BR :חום דגם

ML-9443BL :שחור דגם
ML-9443BE :בז' דגם
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פח מטוטלת לחדרים 
נירוסטה/מתכת 

מידות: קוטר 20 ס"מ גובה 30 ס"מ
ML-9405S :נירוסטה דגם

ML-9405B:שחור דגם
ML-9405G :זהב דגם

 ML-9405BR :ברונזה דגם

פחי מאפרה

פח מטוטלת מעוצב לחדרים 
נירוסטה/מתכת נפח כ-8 ליטר

מידות: קוטר 20 ס"מ גובה 26 ס"מ
ML-9404S :נירוסטה דגם

ML-9404B :שחור דגם
ML-9404G :זהב דגם

 ML-9404BR :ברונזה דגם

פח מחורר עגול 
נירוסטה/מתכת 

מידות: 
קוטר 22 ס"מ גובה 29 ס"מ  

ML-9448S :נירוסטה דגם
ML-9448B :שחור דגם

פח משולש 12 ליטר חסין אש 
פלסטיק בציפוי דמוי עור

מידות: 30*22*22 ס"מ  
ML-4176G :אפור דגם

ML-4176W :חום יין דגם
 ML-4176BL :שחור דגם

פח מאפרה מעוצב
מיכל פנימי מגולוון

מידות:
קוטר 30 ס"מ גובה 70 ס"מ  

ML-9485S :נירוסטה דגם
ML-9485B :שחור דגם

מאפרת עמוד נירוסטה 
מידות: 

קוטר 13 ס"מ גובה 110 ס"מ
כולל מיכל פנימי 

בסיס בקוטר 23 ס"מ
כולל מנעול 

ML-23110 :דגם
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פח מאפרה עגול 
ראש מאפרה נירוסטה

מיכל פנימי
קוטר 25 ס"מ גובה 61 ס"מ

ML-2561AB :צבע שחור דגם
ML-2561AS - נירוסטה דגם

ML-2561AG - מוזהב דגם
 ML-2561ACG - שילוב מוזהב וקרם

פח מאפרה מלבני מכסה חצוי
צבע שחור שילוב נירוסטה

מיכל פנימי מגולוון
מידות: 60*31*26 ס"מ

ML-3126 :דגם

פחי אשפה

פח מאפרה מלבני 
מיכל פנימי מגולוון

ראש מאפרה נירוסטה
מידות: 62*24*30 ס"מ

ML-3024S :נירוסטה דגם
ML-3024G - מוזהב דגם
ML-3024B - שחור דגם

פח חצי עגול עם/ללא מאפרה
צבע שחור שילוב נירוסטה

מידות: 82*22*45 ס"מ
ML-9061 :ללא מאפרה דגם
ML-9062:כולל מאפרה דגם

פח מאפרה מעוצב
מיכל פנימי מגולוון

מידות:
קוטר 30 ס"מ גובה 70 ס"מ  

ML-9485S :נירוסטה דגם
ML-9485B :שחור דגם

מאפרת קיר לתלייה
מידות: 32*10*24 ס"מ

ML-9323S :נירוסטה דגם
ML-9323B :שחור דגם

ML-9320 :מרובע נירוסטה

פח מאפרה שיש מרובע
בשילוב זהב/נירוסטה

מכסה חצוי כולל מאפרה
מיכל פנימי מגולוון

מידות: 6*29*29 ס"מ
ML-3265 - נירוסטה דגם
ML-3265G - מוזהב דגם

חול לפחי מאפרה 
עבור בדלי סיגריות

פח מאפרה עגול נירוסטה
כולל מאפרה

מיכל פנימי מגולוון
מידות: קוטר 38 ס"מ גובה 72 ס"מ

ML-3872 :דגם
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פח נירוסטה/מתכת צבועה 
מכסה מטוטלת 

מיכל פנימי מגולוון
קוטר 30 ס"מ גובה 65 ס"מ

ML-3065 - נירוסטה דגם
  ML-3065B - צבוע דגם

מאפרת נירוסטה 
חצי ירח לתלייה 

מידות: 10*10*24 ס"מ 

מאפרת רוח נירוסטה 
קוטר 9 / 12 ס"מ 

קוטר 9 בציפוי צבע 

פחים דקורטיביים

פח נירוסטה/מתכת צבועה 
מכסה מטוטלת

מיכל פנימי מגולוון
קוטר 38 ס"מ גובה 73 ס"מ
 ML-3873 - נירוסטה דגם

ML-3873B - צבוע דגם

מאפרת קיר נירוסטה
קוטר 8 ס"מ גובה 48 ס"מ

ML-848A :דגם

מאפרת קיר נירוסטה
קוטר 8 ס"מ גובה 48 ס"מ 

ML-848 :דגם
קוטר 8 ס"מ גובה 68 ס"מ 

ML-868 :דגם

מאפרת קיר צבע שחור 
שילוב נירוסטה

מידות:
ML-8848 :48*8*8 ס"מ דגם
ML-8868 :68*8*8 ס"מ דגם

מאפרת קיר נירוסטה
קוטר 9 ס"מ גובה 36 ס"מ

ML-3121 :ראש חרוט דגם
ML-3171 :ראש ישר דגם
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פחי אשפה

פח נירוסטה/מתכת צבועה 
מכסה מחולק משולב מאפרה

מיכל פנימי מגולוון
קוטר 38 ס"מ גובה 73 ס"מ 

ML-3873A :נירוסטה דגם
ML-3873BA :מתכת צבועה דגם

פח "סטארבקס" 
שחור/שחור+מכסה נירוסטה

כולל מיכל פנימי מגולוון
מידות: קוטר 39 ס"מ גובה 88 ס"מ

ML-3988 :דגם

פח נירוסטה עגול
קוטר 50 ס"מ גובה 83 ס"מ 

ML-9076 :דגם
קוטר 45 ס"מ גובה 81 ס"מ 

ML-9085 :דגם
קוטר 38 ס"מ גובה 77 ס"מ 

ML-9080 :דגם
קוטר 32 ס"מ גובה 70 ס"מ 

ML-9078 :דגם

פח "פגז" נירוסטה/צבעוני
דלת "פוש"

מיכל פנימי מגולוון
מידות: 

קוטר 38 ס"מ גובה 89 ס"מ
נפח: 52 ליטר 
ML-9688 :דגם

פח "פרפר" צבעוני כולל דוושה 
מיכל פנימי מגולוון

קוטר 35 ס"מ גובה 70 ס"מ
ML-9678B :דגם

קוטר 35 ס"מ גובה 81 ס"מ
ML-9679B :דגם

ניתן להזמין בצבעים שונים

פח נירוסטה/מתכת צבועה
מכסה עגול פתוח
מיכל פנימי מגולוון

קוטר 38 ס"מ גובה 73 ס"מ
ML-3873SO  :נירוסטה דגם

ML-3873BO  :צבוע דגם

פח מרובע נירוסטה/צבוע
מכסה מטוטלת

מידות: 61*24*30 ס"מ
ML-3024T :דגם
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פח דוושה פגז נירוסטה/צבעוני
דלת "פוש"

מיכל פנימי מגולוון
מידות: קוטר 38 ס"מ גובה 89 ס"מ

נפח 52 ליטר
ML-9688P :דגם

פח נירוסטה בעיצוב מיוחד
כולל דלת להוצאת האשפה

מידות:
קוטר 42 ס"מ גובה 75 ס"מ 

 ML-4275 :דגם
קוטר 52 ס"מ גובה 86 ס"מ 

ML-5286 :דגם

פח נירוסטה עגול מכסה קוני
קוטר 50 ס"מ גובה 85 

ML-9071A :דגם
קוטר 40 ס"מ גובה 80 ס"מ 

ML-9071B :דגם

פח מתכת בעיצוב מיוחד 
כולל דלת להוצאת האשפה

מידות:
קוטר 42 ס"מ גובה 75 ס"מ 

 ML-4275B :דגם
קוטר 52 ס"מ גובה 86 ס"מ

ML-5286B :דגם

אשפתון מגשים "פאסט פוד"
מתכת מגולוונת

מיכל פנימי מגולוון 
נייד על גלגלים

מידות: 128*61*61 ס"מ 
ML-2013 :דגם

מגוון צבעים

פח נירוסטה עגול
מידות:

קוטר 40 ס"מ גובה 82 ס"מ 
ML-4082 :דגם

קוטר 50 ס"מ גובה 84 ס"מ 
ML-5084 :דגם

קוטר 60 ס"מ גובה 90 ס"מ
ML-6090 :דגם

פח צבוע, פתח צד
מיכל פנימי מגולוון

מידות:
קוטר 38 ס"מ 
גובה 70 ס"מ

ML-9063 :דגם

פח נירוסטה עגול 
כולל מכסה מטוטלת/עגול
קוטר 47 ס"מ גובה 80 ס"מ

ML-4110 :מכסה מטוטלת דגם
ML-9695 :מכסה עגול דגם
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פחי אשפה פחי מיחזור

פח מיחזור 25 ליטר מחולק
כולל: 

מיכל לפסולת יבשה - 18 ליטר  
מיכל לפסולת רטובה - 7 ליטר 

)פח חום נשלף(
מידות: 41*33*28 ס"מ

צבע אפור/שחור
ML-25LR :דגם

פח מיחזור בודד 45 ליטר
צבעים שונים לפי סוגי האשפה

ניתן לשלב עד שישה פחים
ניתן להוסיף גלגלים

מידות לפח בודד: 30*52*30 ס"מ
ML-8040 : דגם

עמדת מחזור ניידת הכוללת:
3 פחים 60 ליטר

3 מכסים: לבקבוקים/פחיות/נייר
3 תושבות גלגלים נפרדות

הניתנות לחיבור ויצירת עמדה
מידות:

רוחב: 96 ס"מ, אורך: 44 ס"מ
גובה )כולל גלגלים(: 74 ס"מ

ML-7333A :דגם
*ניתן לרכוש כל פח בנפרד 

עם/בלי תושבת גלגלים
מידות פח נפרד: 66*46*33 ס"מ

פח מיחזור מחולק
נפח: 90 ליטר 

כל תא 45 ליטר
ידית נשיאה

מידות: 93*48*52 ס"מ
5680-ML :דגם

פח מיחזור מחולק 30/60 ליטר  
צבע לבן                                                                     

מכסים במגוון צבעים: 
לבן/ אדום/ כחול/ ירוק/ צהוב

מידות 30 ליטר: 50*51*36 ס"מ 
ML-5710R :דגם

מידות 60 ליטר: 68*51*36 ס"מ 
ML-5690R :דגם

פח שובך למיחזור 
מידות: 65*29*36 ס"מ

נפח 50 ליטר
מכסים במגוון צבעים: 

לבן/אדום/כחול/ירוק/צהוב
ML-5060 :צבע לבן דגם

ML-5061-5064 :צבעוני דגם

פח מיחזור לבקבוקי 
פלסטיק/זכוכית/פחיות/נייר
מכסים להפרדת הפסולת: 

אדום/כחול/ירוק/צהוב
מידות: 80*46*33 ס"מ 

נפח: 60 ליטר
ML-60A :דגם

15
התמונות להמחשה בלבד



עמדת מיחזור מתכת
שני תאים לפסולת 

תאים נוספים לבדלי סיגריות 
ולסוללות

כולל מיכלים פנימיים
שתי דלתות להוצאת האשפה

מידות: 100*42*103 ס"מ
ML-4198 :דגם

עמדת מיחזור מתכת
שני תאים לפסולת 
תא נוסף לסוללות

שתי מאפרות נירוסטה 
כולל מיכלים פנימיים

שתי דלתות להוצאת האשפה
מידות: 100*35*80 ס"מ 

ML-4167 :דגם

פח מיחזור נירוסטה 
לסוללות 

מידות: 
קוטר 25 גובה 65

ML-2570 :דגם

פח מיחזור אובלי 
שילוב מתכת ופלסטיק שקוף
שני תאים לפחיות/בקבוקים 

תא נוסף לסוללות
מידות: 73*45*74 ס"מ

ML-4108 :דגם

פח מיחזור נירוסטה שני תאים
מידות:

קוטר 46 ס"מ גובה 82 ס"מ 
ML-9085 :דגם

קוטר 51 ס"מ גובה 83 ס"מ 
ML-9076 :דגם

פח מיחזור 120/240 ליטר
כולל גלגלים

כולל דלת במכסה
מידות 120: 90*55*55 ס"מ

מידות 240: 104*61*62 ס"מ
צבע ירוק/אפור/כחול

פח מיחזור לבקבוקים/פחיות/
בקבוקים משפחתיים עד 2 ליטר

שני פתחים במכסה
צבע: לבן/אפור                                            

מכסים במגוון צבעים: 
ירוק/צהוב/אדום

מידות: 83*27*50 ס"מ
נפח 90 ליטר
ML-90A :דגם
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פחי אשפה פחי חצר

פח חצר דקורטיבי דמוי עץ
כותרת פח מעוטרת

כולל מיכל פנימי מגולוון
מידות: קוטר 48 ס"מ גובה 70 ס"מ

אפשרות קיבוע
ML-4870 :דגם

פח חצר דמוי עץ עגול
עם/ללא מאפרת נירוסטה

מיכל פנימי מגולוון 
מידות: קוטר 40 ס"מ גובה 76 ס"מ

ML-4076 : דגם

פח חצר מרובע דמוי עץ
כולל מאפרת נירוסטה

מיכל פנימי מגולוון
מידות: 80*35*35 ס"מ

ML-3580 :דגם

פח חצי עגול מרושת לתליה
עם/ללא מאפרה

מידות: 51*23*35 ס"מ
ML-115A :פח מרושת דגם

מגוון צבעים

פח פרח )עם/ללא מאפרה(
קוטר רחב כ-50 ס"מ 

קוטר צר כ-38 ס"מ
גובה 76 ס"מ

מיכל פנימי מגולוון
אפשרות קיבוע )עמוד או ברגים(

ML-9451 :דגם

פח חצר מרושת נירוסטה/מתכת
כולל מכסה הגנה מפני גשם
ארבע נקודות עיגון לרצפה 

מיכל פנימי מגולוון 
מידות: 115*32*46 ס"מ
ML-229S :נירוסטה דגם

ML-229 :מתכת דגם

פח חצר מרושת מתכת
עם/ללא עמוד קיבוע

עם/ללא מאפרה
מיכל פנימי מגולוון

מידות: 
קוטר 37 ס"מ גובה 73 ס"מ

ML-104B :עם עמוד קיבוע דגם
ML-5632 :ללא עמוד קיבוע דגם

מגוון צבעים

פח חצר מרובע דמוי עץ
כולל מאפרת נירוסטה 

מיכל פנימי מגולוון
מידות : 95*40*40  ס"מ

ML-4095A דגם
אפשרות קיבוע
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פח חצר מתכת 
כולל מאפרת נירוסטה

פח פנימי מגולוון
דלת להוצאת האשפה
מידות: 94*40*40 ס"מ 

ML-4094 :דגם
מידות: 103*50*50 ס"מ 

ML-50103 :דגם

פח חצר מרובע 
מתכת צבועה

פח פנימי מגולוון
מידות: 80*40*40 ס"מ

ML-98040 :דגם
צבע שחור

פח חצר מתכת 
כולל מאפרת נירוסטה

מיכל פנימי מגולוון
מידות: 

קוטר 38 ס"מ גובה 95 ס"מ
ML-3895 :דגם

צבע ירוק/קרם/שחור

פח חצר מרושת מתכת
כולל מאפרת נירוסטה 

שני פתחים
מיכל פנימי מגולוון

מידות: קוטר 40 ס"מ גובה 75 ס"מ 
ML-88 :דגם

צבע אפור
ניתן לצביעה בהתאמה אישית

פח חצר מתכת/דמוי גרנוליט
כולל מאפרת נירוסטה

מיכל פנימי מגולוון
מידות: 90*40*40 ס"מ
ML-4090 :דגם מתכת

ML-4091 :דגם דמוי גרנוליט

פח נירוסטה עגול
כולל מאפרה 

מיכל פנימי מגולוון
מידות: 

קוטר 40 ס"מ גובה 77 ס"מ
ML-4077 :דגם

פח חצר מרושת מתכת
כולל מאפרת נירוסטה

מיכל פנימי מגולוון
מידות: 

קוטר 44 ס"מ גובה 70 ס"מ
ML-5946 :דגם

מגוון צבעים

פח חצר מרושת מתכת
כולל מאפרת נירוסטה 

שני פתחים
מיכל פנימי מגולוון

מידות: 
קוטר 38 ס"מ גובה 70 ס"מ 

ML-89 :דגם
צבע ירוק
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עגלות רב תכליתיות

עגלות שירות

עגלת שירות 3 מדפים
צבע שחור/אפור

מידות: 94*53*112 ס"מ
 ML-179 :עגלה דגם

ML-636 :מיכל אשפה יעודי דגם
ML-637 :מיכל סכום יעודי דגם

עגלת שירות 2 מדפים 
מידות: 98*50*111 ס"מ

צבע לבן/שחור
 ML-3730 :דגם

עגלת שרות 4 מדפים
מידות: 127*50*97 ס"מ

צבע: לבן/שחור
ML-3710 :דגם

עגלת שירות 3 מדפים
צבע שחור/אפור

שלושה צדדים סגורים
מידות: 94*53*112 ס"מ

ML-179A :דגם

עגלת שירות פלסטיק 3 מדפים
מידות: 95*43*85 ס"מ

ML-162G :צבע אפור דגם
ML-162B :צבע שחור דגם

מידות: 96*43*102 ס"מ 
ML-161G :צבע אפור דגם

תוספות:
ML-632 :מיכל אשפה דגם

ML-633 :מיכל סכום דגם

MEDILINE
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עגלות חדרנית

עגלת שפינג דיש מרובעת
משולבת עץ ונירוסטה

מידות: 114*56*89 ס"מ
ML-CD661 :דגם

עגלת שרות מודולרית  
תאים/מגירות/חלוקה בהתאמה אישית   

  ML-300D :מידות עגלת מגירות: 104*64*110 דגם
  ML-300DS :מידות עגלת מגירות+מדפים: 104*64*110 דגם

  ML-051 :מידות עגלת מגירות גבוהה: 143*64*81 דגם

עגלת סרויס משולבת 
מתכת ועץ

מידות: 100*50*90 ס"מ
ML-RS220 :דגם

עגלת שרות נירוסטה 
2 מדפים עם מעקה

מידות: 94*41*71 ס"מ 
ML-163DK :דגם

מידות: 94*46*81 ס"מ 
ML-164DK :דגם

מידות: 94*54*86 ס"מ 
ML-165DK :דגם

עגלת סרויס אובלית 
משולבת מתכת, עץ וזכוכית

מידות: 89*60*100 ס"מ
ML-RS240 :דגם

עגלת שרות נירוסטה 2 מדפים
מידות: 94*41*71 ס"מ 

ML-163D :דגם
מידות: 94*46*81 ס"מ 

ML-164D :דגם
מידות: 94*54*86 ס"מ 

ML-165D :דגם

עגלת שרות נירוסטה 3 מדפים
מידות: 94*41*71 ס"מ 

ML-163T :דגם
מידות: 94*46*81 ס"מ 

ML-164T :דגם
מידות: 94*54*86 ס"מ 

ML-165T :דגם
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עגלות חדרנית

עגלת משא פלטפורמה
מתכת/נירוסטה

מידות מתכת: 98*60*100 ס"מ
ML-216 :דגם

מידות נירוסטה: 87*55*90 ס"מ
ML-2174 :דגם

עגלת חדרנית 
שני שקים לאיסוף כביסה

שלושה מדפי רשת נשלפים
מידות: 99*54*150 ס"מ

ML-RS1 :דגם

מגשי חלוקה לעגלות חדרנית

עגלת משטחים הידראולית
ML-2500 :דגם

עגלת חדרנית 
שני שקים לאיסוף כביסה

שתי דלתות עם מנעול
שני מדפים פנימיים

מידות: 129*54*154 ס"מ
ML-RS2 :דגם

עגלות שירות

עגלת חדרנית מתכת
חלוקה לתאים במדף עליון

שק לאיסוף כביסה
מידות: 110*50*80 ס"מ

ML-RS3 :דגם

עגלת חדרנית מתכת 
2 שקים לאיסוף כביסה

2 מדפים  
מידות: 112*45*142 ס"מ

ML-RS4 :דגם

עגלת חדרנית 
מתכת מגולוונת 

בציפוי צבע בשילוב עץ
שני שקים

מידות: 140*45*118 ס"מ 
ML-18D :דגם
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עגלת חדרנית "מגיק ארט" 
תא לאיחסון עם דלת

שק לאיסוף כביסה/אשפה
תאים/מגירות/חלוקה

בהתאמה איישת 
מידות: 104*64*113 ס"מ

ML-011R :דגם
ניתן לבחור דוגמאות שונות

ניתן להטביע לוגו חברה 
על גבי דלתות העגלה

עגלת "בל בוי"
נירוסטה/נירוסטה מצופה זהב

מוט לקולבים 
פלטת בסיס מחוזקת 

מוט חיזוק נוסף
חיפוי שטיח

מידות: 186*61*105 ס"מ
קוטר מסגרת 51 מ"מ

ML-BB6G :עגלה בצבע זהב דגם
ML-BB6S :עגלת נירוסטה דגם

עגלת מפקחים מודולרית 
"מגיק ארט"

חמישה חללי איחסון 
ושני תאים/מגירות

חלוקה בהתאמה אישית 
מידות: 143*64*110 ס"מ

ML-452 :דגם

עגלת "בל בוי" 
נירוסטה/נירוסטה מצופה זהב

מוט לקולבים 
פלטת בסיס מחוזקת 

מוט חיזוק נוסף
חיפוי שטיח

מידות: 190*67*114 ס"מ
קוטר מסגרת 51 מ"מ

ML-BB7G :עגלה מצופה זהב דגם
                     ML-BB7S :עגלת נירוסטה דגם

עגלת חדרנית "מגיק ארט"  
ארבעה תאים לאיחסון עם דלתות
שני שקים לאיסוף כביסה/אשפה

תאים/מגירות/דלתות - בהתאמה אישית 
מידות: 143*64*197 ס"מ

ML-272R :דגם
ניתן לבחור דוגמאות שונות

ניתן להטביע לוגו חברה על גבי דלתות העגלה

עגלת חדרנית מתכת
שני שקים לאיסוף כביסה

2 דלתות
מכסה עליון

מידות: 120*46*142 ס"מ
ML-7338 :דגם

עגלות מזוודות

עגלת חדרנית 
נירוסטה בשילוב עץ

שני שקים לאיסוף כביסה
2 מדפים

מידות: 114*46*152 ס"מ
ML-182 :דגם
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עגלת מזוודות 
דגמים שונים

עם/ללא מאחז רצפתי
נירוסטה/נירוסטה מצופה זהב

ידית דחיפה
2 גלגלים

חיפוי שטיח 

עגלות שירות

מעמד נירוסטה למזוודות
מידות: 70*50*55 ס"מ

ML-R3 :דגם

מעמד עץ למזוודות
מידות: 67*45*60 ס"מ

ML-R5 :דגם

 "AMENITIES" מגש
לערכת קפה לחדרים

צבעים: שחור/לבן

עגלת מזוודות פלטפורמה
נירוסטה/נירוסטה מצופה זהב

ידית דחיפה 
חיפוי שטיח

מידות: 90*61*105 ס"מ
ML-XL6 :דגם

עגלת מתכת 
להובלת כסאות

חיפוי שטיח
מידות: 125*53*78 ס"מ

ML-7673 :דגם

עגלת קולבים ניידת 
מידות: 150*50*140 ס"מ

ML-209E :דגם
קיים במידות נוספות 

עגלת "בל בוי" 
נירוסטה/נירוסטה מצופה זהב

מוט לקולבים
פלטת בסיס מחוזקת 

חיפוי שטיח
מידות: 195*67*114 ס"מ

עגלה מצופה זהב 
ML-BB10G :דגם
עגלת נירוסטה 
ML-BB10S :דגם

 "AMENITIES" מגש
לתמרוקים

צבעים: שחור/לבן

ציוד נלווה לבתי מלון

23
התמונות להמחשה בלבד



עגלות כביסה

עגלת כביסה ופינוי
מיכל נייד 300/520 ליטר

פלסטיק קשיח
מידות: 

300 ליטר: 85*65*100 ס"מ
ML-T300L דגם

520 ליטר: 95*79*116 ס"מ
ML-T520L :דגם

עגלת כביסה X פלסטיק
מידות: 95*66*61 ס"מ

ML-22 :דגם

עגלת כביסה X ניקל
מידות: 99*62*62 ס"מ

ML-157 :דגם

מעמד למגשים
מנירוסטה/עץ

עגלת כביסה
מסגרת מתכת/נירוסטה  

מידות: 90*65*80 ס"מ 
ML-154 :דגם

מיטת אירוח מתקפלת
ארבעה גלגלי אוקולון

מידות: 36*76*180 ס"מ
צבעים: שחור+בד כחול

ML-D2106 :דגם

עגלת כביסה ופינוי
מתכת מחוזקת

מיכל פלסטיק כחול/לבן
ידית דחיפה

מידות: 81*77*140 ס"מ
ML-214 :דגם

מידות: 80*72*117 ס"מ
ML-215 :דגם

דוכן נואמים מעץ
עיצובים שונים
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עגלות שירות

אוגר כביסה כולל דוושה ומכסה
מתאים לשק כביסה בנפח עד 120 ליטר

מסגרת מתכת
ML-4161 :מידות אוגר יחיד: 95*48*39  דגם

ML-4163 :מידות אוגר כפול: 95*48*75  דגם
ML-4165 :מידות אוגר שלישיה: 95*48*110 דגם
ML-4168 :מידות אוגר רביעיה: 95*48*146 דגם

מכסים במגוון צבעים

אוגר כביסה כולל דוושה 
ומכסה קשיח גודל 50*50

דוושה רחבה בעלת מנגנון חזק
מידות אוגר יחיד: 95*50*50

ML-4167 :דגם
מידות אוגר כפול: 95*63*104 

ML-4167D :דגם

אוגר כביסה כולל דוושה 
ומכסה קשיח גודל 38*33

דוושה רחבה עם מנגנון חזק
מידות אוגר יחיד: 95*38*32

ML-4166 :דגם
מידות אוגר כפול: 95*58*70 

ML-4166D :דגם

אוגר כביסה "סמייל" 
כולל דוושה ומכסה

מתאים לשקיות 110 ס"מ
מידות: 99*64*50 ס"מ

ML-4622W:דגם
מכסים במגוון צבעים

כלוב מתכנס 3 דפנות
מידות: 172*80*70 ס"מ

תוספות אפשריות:
דלת ציר/מדף מתקפל/

מדפים נשלפים
ML-5897 :דגם

אוגר כביסה כרום
כולל דוושה ומכסה 

מתאים לשק כביסה 
בנפח עד 120 ליטר

מידות: 102*60*62 ס"מ
צבע מכסים: אדום/כחול

ML-4020 :דגם

כלוב כביסה מתכת מגולוונת
דלת קורסת

ארבעה גלגלי גומי 
מידות: 189*80*120 ס"מ

ML-175 :דגם

מיטת אירוח מתקפלת
ארבעה גלגלי אוקולון

מידות: 36*76*180 ס"מ
צבעים: שחור+בד כחול

ML-D2106 :דגם

עגלת כביסה ופינוי
מתכת מחוזקת

מיכל פלסטיק כחול/לבן
ידית דחיפה

מידות: 81*77*140 ס"מ
ML-214 :דגם

מידות: 80*72*117 ס"מ
ML-215 :דגם

*פיתוח עיצוב וייצור ע"י חברת מדיליין *פיתוח עיצוב וייצור ע"י חברת מדיליין
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עגלות נקיון

עגלת ניקיון
מדף לחומרי ניקוי

מחזיק לשק אשפה
מידות: 107*91*55 ס"מ 

ML-3000 :דגם
השק והמכסה נמכרים בנפרד

עגלת ניקיון 
דלי 28 ליטר מחולק

שני דליים 4 ליטר כל אחד
עם/בלי מסחטה 

מחזיק לשק אשפה 
מידות: 112*43*79 ס"מ

ML-6529 :דגם
השק נמכר בנפרד

עגלת ניקיון
שני מדפים לחומרי ניקוי

מחזיק לשק אשפה
מידות: 102*91*55 ס"מ

ML-3100 :דגם
השק והמכסה נמכרים בנפרד

עגלת ניקיון 
שני דליים 4 ליטר כל אחד
שני דליים 12ליטר כל אחד

מחזיק לשקיות אשפה
תא לחומרי ניקוי

מידות: 112*43*79 ס"מ
ML-6525 דגם

עגלת ניקיון 
שני דליים 8 ליטר כל אחד

שני דליים 12 ליטר כל אחד
כולל מסחטה 

שני תופסנים למטאטא/מגב
שני מגשים לחומרי ניקוי                                              

שק עם מכסה
מידות: 110*75*132 ס"מ

צבע: אפור בשילוב שחור/
כחול בשילוב שחור

ML-173 : דגם

עגלת ניקיון 
כולל: שק, תופסן לשק, 

בסיס לשק ומכסה
מידות: 113*51*98 ס"מ

צבע: שחור/אפור
ML-180 :דגם

עגלת ניקיון  
פלסטיק בשילוב מתכת

שני דליים 17 ליטר כל אחד
כולל מסחטה

מידות: 62*42*50 ס"מ
ML-76 :דגם

ML-180 עגלת ניקיון דגם
בשילוב 2 דליים 12 ליטר ומסחטה

כולל שק, תופסן לשק,
בסיס לשק ומכסה
צבע: אפור/שחור

ML-180C :דגם
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עגלות שירות

עגלת ניקיון
מחזיק לשק אשפה/כביסה

ארבעה דליים 4 ליטר כל אחד
מגירת בטיחות בנפח 22 ליטר 
דלת ננעלת בחזית/ללא דלת

מידות: 110*60*128 ס"מ
ניתן לשלב עם שני דליים נוספים 15 ליטר כל אחד ומסחטה

דגם: ML-350 - עם דליים 15 ליטר ומסחטה
דגם: ML-330 - ללא דליים 15 ליטר ומסחטה

ניתן להזמין מגירות נוספות )22 ליטר/40 ליטר(
השק נמכר בנפרד

דליים לעגלות ניקיון: נפחים 6-25 ליטר 
צבעים: אדום/כחול/ירוק/צהוב

אביזרי עזר לנקיון

שילוט אזהרה: 
"זהירות רצפה רטובה"
כיתוב: עברית/אנגלית 

מידות : 64*32 ס"מ 
ML-134 :דגם

שילוט אזהרה קונוס
גובה 95 ס"מ )ללא שילוט עליון(

שילוט עליון - כיתובים שונים

עגלת מופ
נפח דלי 36 ליטר

מסחטה הניתנת לפירוק
ML-7036 :דגם

עגלת ניקיון 
נירוסטה/מתכת צבע לבן 

ידית דחיפה
מקום לשני דליים 

וחומרי ניקוי
ML-1633S :נירוסטה דגם

ML-1633 :מתכת דגם
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מתקן ידני לניקוי וייבוש בפעולה אחת
מטלית מיקרופייבר גודל: 13*30 ס"מ

מתאמים משני סוגים:
מתאם ידני

ML-8072 :גודל: 8*30 ס"מ דגם
מתאם כולל מוט טלסקופי 

עד גובה 184 ס"מ 
ML-894 :גודל: 9.5*30 ס"מ דגם

ערכה לניקוי חלונות:
כוללת ציוד היקפי 

וחלפים מתכלים
ML-6001 :דגם

יעה עם מוט אחיזה ומטאטא
צבע: שחור/אפור

 ML-205B :דגם

מופ מקרוני לשטיפת רצפות
כולל: ידית, תופסן ובד מקרוני

עם תפר/ללא תפר
ML-1905P :תופסן דגם

ML-1044 :מוט טלסקופי דגם
ML-1058 :סט דגם

תופסן לבד מיקרופייבר
לגודל 40 ס"מ 

ML-887 :דגם
לגודל 60 ס"מ 

ML-888 :דגם

מגש לחומרי ניקוי 
ידית נשיאה 

ML-180 :מתאים לעגלה דגם
מידות: 17*34*39 ס"מ 

ML-405 :דגם

מוט אלומיניום טלסקופי
נפתח עד 1.84 ס"מ 

ML-1044 :דגם

בד מיקופייבר לניקוי רצפות
ML-728 :מידה 60 ס"מ דגם
ML-727 :מידה 40 ס"מ דגם
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עמודי תור והכוונה
MEDILINE

סרט נגלל לתלייה על הקיר
אורך כ-2 מטר

בסיס מנירוסטה 
כולל תופסן לקיר

צבעים: כחול/אדום/שחור
ML-49D :דגם

עמודי תור כפול 
נירוסטה/מתכת צבועה 

שני סרטים נמתחים
באורך 2 מטר

בסיס בקוטר 36 ס"מ
משקל כ-7 ק"ג כ"א

גובה 100 ס"מ
ML-48DS :עמודי נירוסטה דגם

ML-48D :עמודי מתכת דגם

עמוד תור נירוסטה סרט נמתח
אורך סרט כ-2 מטר

בסיס בקוטר 36 ס"מ
משקל כ-7 ק"ג
גובה 100 ס"מ

צבעים: כחול/אדום/שחור
ML-49C :דגם

עמוד תור נירוסטה כדור
בסיס  קוטר 36 ס"מ

משקל כ-7 ק"ג
גובה 100 ס"מ
ML-39SB :דגם
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מדיליין 
ייבוא ושיווק

www.mediline.org.il

מדיליין 
ייבוא ושיווק

www.mediline.org.il

מדיליין 
ייבוא ושיווק

www.mediline.org.il

מדיליין ייבוא ושיווק

www.mediline.org.il

חבל שזור אורך 150 ס"מ
וו ניקל/זהב

צבעים:
כחול/אדום/שחור/לבן/סגול

ML-BRBL :צבע שחור דגם
ML-BRB :צבע כחול דגם
ML-BRR :צבע אדום דגם
ML-BRW :צבע לבן דגם

 ML-BRP :צבע סגול דגם

שלט מידע והכוונה 
מסגרת נירוסטה/זהב

A4 זוג כיסויים אקריליים
)ML-39 מתאים לעמוד תור חבל )דגם

ML-R1 :שלט נירוסטה אנכי דגם
ML-R1S :שלט נירוסטה אופקי דגם

ML-VG1  :שלט מוזהב אנכי דגם
ML-R1G :שלט מוזהב אופקי דגם

A3 ניתן להזמין גם בגודל

שילוט מידע מעץ 
עם עיטורי זהב

מידות: 130*64*84 ס"מ
ML-7047 :דגם

שלט מידע והכוונה
כיפת נירוסטה 

מסגרת נירוסטה
A4 זוג כיסויים אקריליים

מתאים לעמוד תור 
)ML-49 סרט נמתח )דגם

ML-S1 :שלט אנכי דגם
ML-S2 :שלט אופקי דגם
A3 ניתן להזמין גם בגודל

עמוד הכוונה נירוסטה 
מצופה זהב

מידות: 124*20*55 ס"מ
ML-7021 :דגם

שילוט מידע מוזהב
מידות: 122*64*90 ס"מ

ML-7029 :דגם

חבל קטיפה
אורך 150 ס"מ

וו ניקל/זהב
צבעים: כחול/אדום/שחור
ML-VRBL :צבע שחור דגם

ML-VRB :צבע כחול דגם
ML-VRR :צבע אדום דגם

עמוד תור זהב כדור
בסיס  קוטר 36 ס"מ

משקל כ-7 ק"ג
גובה 100 ס"מ

ML-39GB :דגם
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מוצרי היגיינה
MEDILINE

מתקן צץ רץ לנייר מגבת
נירוסטה/מתכת

כולל מנעול 
מידות: 36*10*28 ס"מ
ML-SS8 :נירוסטה דגם

ML-6 :מתכת דגם

מתקן לגליל נייר תעשייתי
ML-7299 :לתלייה דגם
ML-7288 :ריצפתי דגם

מתקן לניגוב ידיים נירוסטה/מתכת
מידות: 21*20*31 ס"מ
ML-13 :נירוסטה דגם

ML-1222 :מתכת דגם
מתכת לבנה חזית פלסטיק שקופה 

ML-14 :דגם

מתקן צץ רץ פלסטיק
צבע לבן/שילוב לבן עם 

פלסטיק שקוף
מידות: 28*28*13 ס"מ

ML-153 :דגם

מתקן פלסטיק לגליל 
לניגוב ידיים

חזית שקופה
מידות: 20*20*30 ס"מ

ML-8046 :דגם

מתקן קונטרול לנייר 
לניגוב ידייים

ידית גלגלת/קפיץ
ML-R8084 :דגם

מתקנים לניגוב ידיים
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מתקן שלישיה לנייר טואלט
ML-18 :נירוסטה דגם

מתכת בצבע לבן 
ML-19 :דגם

מתלה פתוח 
לנייר טואלט

ML-48001 :דגם

מתקן נירוסטה לנייר טישו
גימור מט/מבריק

מידות: 7*13*25 ס"מ
ML-TB1 :מק"ט מבריק

ML-TB2 :מק"ט מט

מתלה נירוסטה לנייר טואלט 
עם כיסוי

ML-0800 :דגם

מתקן צץ רץ שבת
נירוסטה/פלסטיק 

ML-17 :דגם
ML-SO10PO :דגם

מתקן פטנט פלסטיק 
ל-2 גלילי נייר טואלט

ML-0223 :דגם
צבעים: לבן/אפור

מתקן פטנט נירוסטה 
ל-2 גלילי נייר טואלט

כולל מנעול ומפתח
ML-0223S :דגם

מתקן רזרבי לנייר טואלט
אורך 15 ס"מ 

ML-48000 :דגם
אורך 34 ס"מ 

  ML-48002 :דגם

מתקנים לנייר טואלט

מתקן נייר טואלט ג'מבו
קוטר 25 ס"מ

ML-8 :נירוסטה דגם
ML-9 :מתכת לבנה דגם
מתכת בשילוב פלסטיק 

ML-7 :דגם
ML-R8040 :פלסטיק דגם
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פח אשפה נירוסטה תלוי 
לנייר לניגוב ידיים

מידות 35 ליטר: 48*20*32 ס"מ
ML-L35S :דגם

מידות 45 ליטר: 60*20*32 ס"מ
ML-L45S :דגם

מוצרי היגיינה

מושב אסלה 
עץ/פלסטיק 
צבעים שונים

שטיחים ומשטחי גומי 
במגוון סוגים ומידות

מתקנים לניקוי אסלות דגמים שונים:
ML-7111 :גליל דגם

מתקן זכוכית תלוי לניקוי אסלות 
ML-1500 :דגם

מתקן מתכת רטרו
ML-NS206 :דגם

מתלה מגבות סמיילי 
נחושת מצופה ניקל

1410-ML :מיתלה אחד דגם
ML-NS864 :שני מיתלים דגם

                ML-NS866 :שלושה מיתלים דגם
 ML-NS867 :ארבעה מיתלים דגם

דיספנסר נירוסטה לסבון נוזלי
אנכי/אופקי

נפח: 1 ליטר

דיספנסר פלסטיק 
לסבון נוזלי

נפח: 800 סמ"ק/1 ליטר

מתלה מגבות טופ 
נחושת מצופה ניקל

          ML-NS201 :מיתלה אחד דגם
 ML-NS202 :שני מיתלים דגם

                ML-NS203 :שלושה מיתלים דגם
ML-NS204 :ארבעה מיתלים דגם
ML-NS205 :חמישה מיתלים דגם

שונות
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מדף נירוסטה למגבות
ML-NS207 :דגם

שטיחון גומי למניעת החלקה
צבע לבן

מידות: 57*36 ס"מ
ML-G1 :דגם

מתלה כביסה פעמון נירוסטה
אורך חוט תלייה עד 2 מטר

ML-B1 :דגם

מגוון מאחזי יד מנירוסטה:
ML-8590 :מאחז מוט אורך 40 ס"מ דגם
ML-8591 :מאחז מוט אורך 60 ס"מ דגם

מראה מגדלת פי 3
קוטר 17 ס"מ

ML-4040 :זרוע מתקפלת דגם
ML-4030 :זרוע זיגזג דגם

עמדת החתלה פלסטיק קשיח 
רצועת ריסון, מתקפל בסגירה ונצמד לקיר

מידות )בקירוב(: 57*92*52 ס"מ
ML-100 :מק"ט

מאחזי יד

ML-8592 :מידות 60 * 60 ס"מ דגם  L מאחז זווית
ML-8594/ML-8593 :מאחז מתרומם נירוסטה עם/ללא עמוד חיזוק דגמים
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מתקן נירוסטה מדורג 
לסבון יצוק ובקבוקים
מידות: 6*12*30 ס"מ

ML-66053 :דגם

מתקן פינתי יחיד/כפול לסבון
 ML-5799 :מתקן יחיד דגם

מידות: 4*20*20 ס"מ
   ML-6100 :מתקן כפול דגם

מידות: 27*20*20 ס"מ

סט מקלחת - כרום
כולל מזלף וצינור

אורך צינור - 1.5 מטר
ML-33814 :דגם

מתקן נירוסטה מלבני 
לסבון יצוק

מידות: 3*13*9 ס"מ
ML- 66050 :דגם

סט מקלחת - כרום
כולל מזלף וצינור

אורך צינור - 1.5 מטר
ML-33804 :דגם

סט שטיפה לאסלה - כרום
כולל מזלף וצינור

אורך צינור - 1.5 מטר
ML-33817 :דגם

מתקן נירוסטה פינתי 
לבקבוקי סבון

מידות: 13*21*26 ס"מ
ML-66066 :דגם

צינור נירוסטה 
למזלף למקלחת 

ארבעה דגמים
צינור באורכים שונים:

1.5-2 מטר 
ML-33204 :דגם כללי

 PVC צינור
למזלף למקלחת

אורך צינור: 1.7 מטר
ML-33200 :דגם

מוצרי היגיינה סבוניות

אביזרי אמבטיה 
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מוצרי חשמל
MEDILINE

מייבש שיער לחדרי אמבטיה כולל שקע.
)HEAVY DUTY( איכותי AC מנוע

טיימר אוטומטי ל-8 דקות
הפעלה אוטומטית עם הרמת ראש המייבש

ראש פיזור האוויר בטיחותי ונשאר קר 
)COOL TOUCH(

אורך צינור 120 ס"מ
                                                                                                                         110V-240V שקע גילוח

1200W הספק
תוצרת שוויץ

                                                                                                                           ML-83002S :כסוף דגם
ML-83002 :לבן דגם

מייבש שיער קומפקטי 
3 מצבי הפעלה  

פיה מיוחדת לפיזור האוויר
ML-GL567 : מק"ט

צבעים שונים 

מקרר מיני בר קוביה 50 ליטר
כולל תא הקפאה

מידות חיצוניות: רוחב: 48.6 ס"מ עומק: 51 ס"מ גובה: 47 ס"מ
ML-CB50 :דגם

מקרר משרדי 106 ליטר כולל תא הקפאה
מידות חיצוניות: רוחב 48.6 ס"מ עומק 51 ס"מ גובה 47 ס"מ

ML-GL140 :דגם

מקררים

מייבשי שיער
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קומקום חשמלי 1 ליטר
                                                                                                                            )850W( גוף חימום נסתר

צבע לבן
ML-GL-1903 :דגם

קומקום חשמלי 1.7 ליטר
גוף חימום נסתר מנירוסטה                                                                                                                

2000W  גוף חימום
צבעים : לבן/קרם 

ML-GL-009 :דגם

קומקום חשמלי 1.2 ליטר
גוף חימום ניסתר מנירוסטה 

ML-GL1977 : מק"ט
צבעים: אדום/לבן 

מיחם נירוסטה גדלים שונים                                                                                                                      
גוף חימום נסתר                                                                                                                               
מנגנון בטיחות מתנתק בהעדר מים 

ללא טרמוסטט - מאושר לשימוש
בשבת ע"י "צ.מ.ת"

מכסה נירוסטה עם נעילה
שני מצבי הפעלה: 

הרתחה/שמירת חום )מצב שבת(
נפחים: 

30/40/50/60/80/100/150 ליטר

מייבש ידיים אלקטרוני
פלסטיק ABS עם מראה 

חזיתית מנירוסטה
הספק 2000 ואט

מידות: 28*20*21 ס"מ
ML-4449 :דגם

מייבש ידיים עילי
אנטי בקטריאלי 

W1650-W1400 :הספק
מידות: 47*17*25 ס"מ

ML-AK2007 :דגם

מייבש ידיים סילוני
ייבוש הידיים תוך כ-7 שניות

שתי מהירויות הפעלה
מופעל ללא מגע

פילטר אנטי בקטריאלי
אפשרות להפעלת חימום האוויר 

באמצעות מפסק הפעלה
צבעים: לבן/כסוף 

ML-SJ2006 :דגם

קומקומים חשמליים ומיחמים

מוצרי חשמל מתקנים לייבוש ידיים
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רדיאטורים 7/9/11/13 צלעות
1500W-3000W :הספקים

טרמוסטט בעל 6 דרגות חום
ML-GL2007/9/11/13 :דגמים

מפזר חום 
שתי דרגות חום + איוורור

טרמוסטט מתכוונן
  2000W :הספק
ML-GL501 :דגם

מאווררים "16/"18/"20 
3/5 כנפיים כולל טיימר

מאוורר תעשייתי "20 
שלושה אופני שימוש: עמוד/תליה/רצפתי

שלוש מהירויות הפעלה
ML-GL045 :דגם

מאוורר תליה 
ML-GL1906 :שלוש כנפיים 16" דגם

ML-GL18 :שלוש כנפיים 18" דגם
ML-GL019 :חמש כנפיים 20" דגם

מאווררים

רדיאטורים ומפזרי חום
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מאוורר עמוד תעשייתי 30"
שלוש מהירויות הפעלה 

ML-GL057 :דגם

מאוורר תלייה תעשייתי 30"
שלוש מהירויות הפעלה

ML-GL057W :דגם

קטלני מעופפים

שונות

מוצרי חשמל

 8W קטלן מעופפים שתי נורות
יעיל עד רדיוס של 20 מטרים

מידות: 27*11*35 ס"מ
ML-GL734 :דגם

שואב אבק דו-שימושי: 
שאיבת אבק/נוזלים

כולל סט אביזרים                                       
שתי מהירויות הפעלה

1200W הספק
ML-2300 :דגם

20W קטלן מעופפים שלוש נורות
יעיל עד רדיוס של 50 מטרים

מידות: 38*11*64 ס"מ
ML-GL736 :דגם

20W קטלן מעופפים שתי נורות
יעיל עד רדיוס של 40 מטרים

מידות: 38*11*64 ס"מ
ML-GL735 :דגם

מגהץ אדים 
ווסת להתאמת הגיהוץ 

כפתור להתזת מים
כפתור לשחרור לחץ קיטור

תחתית נירוסטה
ML-GL729 :דגם
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מוצרי תינוקות וילדים
MEDILINE

לול/עריסת פלסטיק מתקפלים   
כולל מזרן 

מידות לול: 90*75 ס"מ
 ML-4196 :דגם

מידות עריסה: 90*56 ס"מ  
  ML-4195 :דגם

כסא אוכל לתינוק 
כולל מגש 

רצועות בטיחות
מידות: 92*45*55 ס"מ

ML-540 :דגם

בוסטר פלסטיק
רצועת בטיחות

ML-602 :דגם

לול/עריסת עץ מתקפלים
כולל מזרן

מידות לול עץ: 95*83 ס"מ 
ML-4197 :דגם

מידות עריסת עץ: 90*56 ס"מ
ML-4198 :דגם

כסא אוכל לתינוק 
כולל מגש מתכוונן

רצועות בטיחות
מידות: 74*61*55

ML-601 :דגם
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שולחן יצירה מרובע צבעוני
מידות: 47*70*70 ס"מ

ML-325 :מק"ט
צבעים שונים

שולחן ריבועי לציור/יצירה
מידות: 41*51*51 ס"מ

ML-332 :דגם
צבעים: 

אדום/צהוב/ירוק/כחול

כסאות יצירה חיפושית/פרח
ML-542/543 :דגמים

צבעוני

כסא מעוצב לילדים
מידות: 67*30*30 ס"מ

צבעים: כחול/ירוק/אדום/צהוב
ML-521 :דגם

שולחן יצירה מלבני צבעוני
מידות: 47*57*72 ס"מ

ML-322 :דגם

שולחן יצירה עגול 
מידות: 

קוטר 70 ס"מ גובה 47 ס"מ
ML-326 :דגם

צבעוני

כסא מעוצב לילדים
פלסטיק יצוק

מידות: 52*37*32 ס"מ
צבעים: אדום/ירוק/כחול/צהוב

ML-544 :דגם

כסא מעוצב לילדים
מידות: 45*29*31 ס"מ

צבעים: אדום/ירוק/כחול/צהוב
ML-538 :דגם

סט שולחן יצירה וכיסא 
עם משענת גב 

שולחן נפתח לאחסון 
מידות שולחן: 53*37*48 ס"מ

מידות כסא: 45*28*30 ס"מ
ML-543 :דגם

מוצריתינוקות וילדים
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ציוד לבתי חולים
MEDILINE

עמוד אינפוזיה
בסיס פלסטיק 5 רגלים

4 זרועות מתלים
תוספות אפשריות:

גלגלי גומי
I VAC מתקן לחיבור מכשיר
מתלים לשקיות שתן/דם וכו'

ידית דחיפה
ML-2150 :דגם

אחות אילמת/שולחן אוכל 
למיטת חולה

מגש עץ מצופה במידות: 77*40 ס"מ
גובה מתכוונן: 70-118 ס"מ

ML-1112 :דגם

הדום רגלים ניקל 
משטח גומי מונע החלקה

רגליות גומי 
מידות: 24*43*34 ס"מ

ML-1111 :דגם

פרגוד נירוסטה/אלומיניום 
3 כנפיים

מידות: 180*180 ס"מ
כולל בד חסין אש

ML-578 :פרגוד נירוסטה דגם
ML-PA3 :פרגוד אלומיניום דגם

ML-579 :פרגוד מתכת דגם
פרגוד נירוסטה 4 כנפיים 

ML-580 :דגם

אחות אילמת נירוסטה
מגש נירוסטה במידות: 60*40

גובה מתכוונן: 80-120 ס"מ
ML-1113 :דגם

הדום רגליים נירוסטה
כולל פסים למניעת החלקה

רגליות גומי
מידות בהתאמה אישית

ML-4004 :דגם
ניתן לרכוש הדום רגליים מדורג 

בהתאמה אישית
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ציוד לבתי חולים

כסא טיפולים
משטח מרופד

טבעת חיזוק בבסיס
גובה משתנה  
ML-4001 :דגם

עגלת נירוסטה לקערה
מידות: 90*48*48 ס"מ 

ניתן להזמין מידות בהתאמה אישית
ML-500 :דגם

מיטת טיפולים 
שלושה חלקים

בסיס מתכת
שני מצבי גובה
ML-9951 :דגם

רבי תא
גדלים שונים

מעמד רגל
מתכת צבועה
גובה מתכוונן

ML-9955 :דגם

כסא לקיחת דם
רוחב מושב 40 ס"מ
גובה מושב 50 ס"מ

אורך כללי 160 ס"מ
ניתן להזמין ידית נוספת

ML-9950 :דגם

כסא גלגלים/כסא רחצה
נירוסטה

רוחב: 45 ס"מ/51 ס"מ
ML-0232 :כסא רחצה דגם

ML-1807 :כסא גלגלים דגם

מתקן פרספקס 
לכפפות חד פעמיות

מידות: 15*10*26 ס"מ
ML-5877 :דגם
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ארקליות/קופסאות 
בצבעים וגדלים שונים

מתקן לספטול לתלייה 
על קיר/על מיטה

ML-1147 :מתקן קיר דגם
ML-1148 :מתקן מיטה דגם

מתקן לנייר סדין 
לתלייה על קיר/מיטה

ML-1224 :דגם לתלייה על קיר
ML-1223 :דגם לתלייה על מיטה

מתקן נירוסטה פתוח לנרות שבת
כולל 2 ידיות

4 רגליים עם גומיות 
למניעת החלקה

מידות בהתאמה אישית
ML-S51 :דגם

מתקן רצפתי נייד לנייר סדין
מידות: 80*68*53 ס"מ

ML-Y25 :דגם

פח לנייר סדין 60/90 ליטר
מידות 60 ליטר: 59*31*43 ס"מ

ML-S60 :דגם
מידות 90 ליטר: 76*29*51 ס"מ

ML-S90 :דגם

מתקן נירוסטה סגור 
לנרות שבת 

שתי ידיות נירוסטה 
ארבע רגליות למניעת החלקה

מידות: 39*25*44 ס"מ.
ML-S50 :דגם
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ציוד לבתי חולים

מתקן מדבקות/פלסטרים
מתכת מגולוונת

מידות: 15*60 ס"מ
ML-TP10 :דגם

שק קומפל לאוגרי כביסה
כולל שרוך ושתי לולאות נשיאה

באורך 10 ס"מ
עמיד לנוזלים

ניתן לייבש במייבש כביסה
מתייבש מהר יחסית לבדים אחרים

צבע תכלת
מידות: 105*75 ס"מ

ML-A75105 :דגם

עגלת רשת כרום
4 מדפים

מידות: 180*61*152 ס"מ
4 גלגלים

ML-N6024 :דגם

כיסויים לעגלות רשת - 
מידות שונות

עריסת תינוקות נירוסטה
מיכל פוליקרבונט

ידיות במגוון צבעים
ML-B-36 :דגם

מתקן לספטול לתלייה 
על קיר/על מיטה

ML-1147 :מתקן קיר דגם
ML-1148 :מתקן מיטה דגם

עגלות טיפולים דגמים שונים:
שני מדפים/שלושה מדפים

עם/ללא מגרות
ארבעה גלגלים

שתי ידיות
גדלים שונים

חישוק מתכת למיכל מזרקים 
2 ליטר/7 ליטר

ML-2LH :דגם 2 ליטר
ML-7LH :דגם 7 ליטר

לופה - זכוכית מגדלת
על גבי שולחן/עגלת 

טיפולים/על עמוד

PU שקי
לאוגרי כביסה/
עגלות חדרנית

שרוך לסגירת השק
ML-4170 :דגם
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עגלת 18 מסלולים 
לגסטרונומים 2/1 

מידות: 174*67*59 ס"מ
ML-T18RD :דגם

עגלת 18 מסלולים 
לגסטרונומים 1/1

מידות: 174*42*47 ס"מ
ML-T18R :דגם

ציוד למטבחים
MEDILINE

תבניות מתקן 
)גסטרונומים(
בגדלים שונים

שפינג דיש נערם 1/1
ML-433-01 :דגם
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טרמופורט לשתייה+ברז
נפחים: 5.5-39.5 ליטר 

)86-216 כוסות(
ML-TDR :דגם

טרמופורט לקרח
כולל 4 גלגלים

קיבולת: 46 ק"ג
ML-TIC  :דגם

מיכלים לקטניות בנפחים 8/20/40 ליטר
ML-S8 :מידות 8 ליטר: 22*30*37 ס"מ דגם

ML-S20 :מידות 20 ליטר: 43*29*59 ס"מ דגם
ML-S40 :מידות 40 ליטר: 43*48*59 ס"מ דגם

טרמופורט להובלת מזון
מתאים לגסטרונום 1/1

כולל ידית
 ML-TRSF :דגם

טרמופורט למרק 
נפח: 12.7 ליטר

ML-TSU :דגם

ארגז אחסון קטניות/תבלינים
כולל 4 גלגלים

נפחים: 81-161 ליטר
ML-TIBI :דגם

טרמופורטים ל-6/12 גסטרונומים
מידות טרמופורט 6:

   ML-T6 :62*48*68 ס"מ דגם
מידות טרמופורט 12: 

 ML-T12 :120*51*70 ס"מ דגם

ציוד למטבחים
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עגלה מתכווננת לצלחות 6 עמודות
מתאים לצלחות בקוטר: 11.7-33 ס"מ

מידות עגלה ל-160 צלחות: 
80*72*90 ס"מ

מידות עגלה ל-240 צלחות: 
80*73*94 ס"מ

מידות עגלה ל-320 צלחות: 
80*72*111 ס"מ

ML-AJPL :דגם

דיספנסר שקוף יחיד לשתיה
נפח: 8 ליטר

ML-SDIS   :דגם

דיספנסר שקוף כפול לשתייה
)8X2( נפח: 16 ליטר

ML-DDIS :דגם

עגלת צלחות ל-84 יחידות 
מידות: 181*65*28 ס"מ

ML-DC84  :דגם

כלי אוכל 
מלמין

מגשי גומי למלצרים
אובלי מידות: 49*59 ס"מ

ML-2500 :דגם
עגול מידות: קוטר 35.5 ס"מ

ML-1400 :דגם

תבנית פולי קרבונט 
כולל מכסה

במגוון מידות

משטח גומי לבר
מידות: 10*30*45 ס"מ

ML-3045 :דגם
במגוון מידות נוספות
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עגלה מחוזקת למיכל פלסטיק 70/130 ליטר 
מתכת צבועה/נירוסטה

ML-099 :עגלה למיכל 70 ליטר דגם
ML-098 :עגלה למיכל 130 ליטר דגם

ML-P70L :מיכל 70 ליטר דגם
ML-130L :מיכל 130 ליטר דגם

צבעי מיכלים: אדום, אפור, כחול, שנהב

עגלה לסלי כוסות  
עם/בלי ידית

מידות: 80*54*54 ס"מ
ML-11020 :דגם

עגלה לטרמופורט
מידות: 23*53*71 ס"מ

ML-FOC :דגם

עגלת נירוסטה כולל גלגלים
מידות:

קוטר 47 ס"מ גובה 13 ס"מ
ML-1066 :דגם

מדפים למטבח המוסדי, 
חדרי קירור ומעבדות

מתאים לסביבה רטובה
מגוון מידות

ציוד למטבחים

סמובר נירוסטה/זהב
נפח: 11 ליטר
ML-S11L :דגם
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חברת מדיליין )דורון( ייבוא ושיווק בע"מ, 
הינה חברה העוסקת בייבוא, שיווק ואספקה של מוצרים, כלים 

וציוד למגזרים המוסדיים והעסקיים.

תחום ההתמחות של חברת מדיליין הינו מתן שירות ופתרונות למגזר הרפואי, 
המלונאי, התעשייתי, המוסדי והמוניציפלי.

מדיליין מנוהלת ע"י דורון מאור העוסק בתחום שנים רבות ובעל מוניטין וניסיון רב.

החברה מייצגת חברות מובילות בתחום וכן קשורה עם מספר חברות בהסכמי בלעדיות.

בין מגוון מוצרי החברה ניתן למצוא:
ציוד רפואי, ציוד מלונאי, מוצרי היגיינה, פחי לובי, פחי דוושה, פחי מיחזור, עגלות שירות, 
עגלות ניקיון, עמודי תור ומתקני שילוט, ציוד מטבחי, מוצרי נירוסטה, אשפתונים, ריהוט 

רחוב, ציוד מתכלה ועוד.

בין לקוחותינו הרבים נמנים:
מלונות  מלון,  בתי  רשתות  ממשלתיות,  חברות  ממשלתיים,  משרדים 

בוטיק, אכסניות, כפרי נופש, צימרים, מרכזים רפואיים )ממשלתיים 
קניות,  מרכזי  ומועצות,  עיריות  חולים,  קופות  ופרטיים(, 

מוזיאונים  ניקיון,  חברות  מבנים,  ניהול  חברות 
וחברות היי-טק.

MEDILINE

 נשמח לעמוד לשירותכם


