קטלוג
מערכות המים
השלם
של
תאריך הפקה 27.01.2020

ארה״ב

2020

המערכת מופעלת על־ידי ברז בעל שתי ידיות בעיצוב חדשני ובטיחותי ,המותקן
על הכיור או משטח העבודה .המערכת מספקת מים מטוהרים ,קרים כקרח ו/או
קרובים לרתיחה .אפשרויות שילוב מגוונות.
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 1חמם מים InSinkErator

לאנשים שלא אוהבים לחכות...
מקצר את זמן הבישול במטבח ואת כל פעולות הכנת המזון.
להכנה מיידית של :פסטה ,מרקים ,משקאות חמים ועוד.
מפרט טכני
הספק
נפח

 1,300וואט
 2,500מ"ל

 2.5ליטר

תכולת הדוד

 27ס״מ

יחידת חימום מים קומפקטית ,מותקנת בארון הכיור.
מספקת  100כוסות בשעה של מים חמים,עד !980c
הפעלה בטיחותית וקלה ע"י ברז מים חמים בעיצוב חדשני המותקן על הכיור
או משטח העבודה.

 36.8ס״מ מקס׳

שנות אחריות

דוד פנימי עשוי נירוסטה פלדת אל-חלד
טרמוסטט אלקטרוני ,לכיוון עצמי של טמפ' המים בין 880c- 980c
(מכוון במפעל ל.)960c-

 17.1ס״מ
 15.6ס״מ

חיסכון בחשמל :צריכת החשמל זהה לצריכה של נורה רגילה.
תצרוכת החשמל בחממי ISE
 0.37ש״ח
מחיר ליום
 11.47ש״ח
מחיר לחודש

דגם המוצר נבדק ואושר על־ידי מכון התקנים
כמתאים לתקן רשמי  900חלק 2.15

התחשיב נעשה על־ידי היצרן ,חברת  ISEומבוסס על מחיר של  0.33ש״ח לקילוואט חשמל.
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 2מקרר תת כיורי

שנות אחריות

יחידת קירור מים קומפקטית תוצרת איטליה ,המספקת מים מטוהרים
קרים כקרח ,עד  100כוסות בשעה בטמפרטורה של עד .40c
היחידה מותקנת בקלות מתחת לכיור ומותירה מקום פנוי רב על
משטח העבודה .לבית ,למשרד ולעסק.
מפרט טכני
מתח
הספק
יכולת קירור
נפח
אמצעי קירור

 230וולט  50 -הרץ
 110וואט
 80כוסות בשעה
 2,000מ"ל
 45גרם גז R134A

דגם המוצר נבדק ואושר על־ידי מכון התקנים
כמתאים לת"ר  900חלק 1

מידות
רוחב
עומק
גובה

דירוג אנרגטי
 19.2ס"מ
 38.8ס"מ
 35ס"מ

 35ס״מ
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המערכת התת כיורית היחידה בעולם המשלבת
חימום ,קירור ,טיהור מים וסילוק אשפה

 19.2ס״מ

 38.8ס״מ

3
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המערכת
שמפנה לך
מקום על משטח
העבודה במטבח
המערכת השלמה כוללת:
חמם מים ,מקרר ,מטהר מים וטוחן אשפה מבית  ISEתוצרת ארה"ב.
המערכת המלאה ניתנת להתקנה החל מארון  60ס״מ.

 3ברזים
ברזים למערכת חם /קר

סדרת HC
ידית למים חמים וידית למים קרים
פיה מסתובבת
ידית הקרים ננעלת למילוי בקבוקים

ברז HC 2215

ברז HC 1100
כרום  /לבן  /שחור  /נירוסטה /
ברונזה מוברש  /זהב צרפתי

כרום /ברונזה מוברש /נירוסטה

גובה הברז 220 :מ"מ | גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

גובה הברז 216 :מ"מ | גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

ברז HC 2200
כרום /ברונזה מוברש /נירוסטה
גובה הברז 232 :מ"מ | גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

ברזים למערכת חם

סדרת GN
ידית למים חמים בלבד או למים קרים בלבד
פיה מסתובבת

ברז GN 1100
כרום  /לבן  /שחור  /נירוסטה /
ברונזה מוברש  /זהב צרפתי

ברז GN 2215
כרום /ברונזה מוברש /נירוסטה

גובה הברז 220 :מ"מ | גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

גובה הברז 216 :מ"מ | גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

ברז GN 2200
כרום /ברונזה מוברש /נירוסטה

ברז GN 3300
כרום /נירוסטה

גובה הברז 232 :מ"מ | גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

גובה הברז 235 :מ"מ | גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

ברזים למטהר מים
סדרת BN
ברז למטהר מים או למערכת מים קרים
פיה מסתובבת
ידית ננעלת למילוי בקבוקים

BN -82404
אולטרא פרש

BN -82401

J05

פיור פרש

מקסי פרש

060105
ג'סט פרש

גובה הברז 210 :מ"מ
גובה הברז 270 :מ"מ
גובה הברז 290 :מ"מ
גובה הברז 290 :מ"מ
גובה פיה ממשטח 200 :מ"מ גובה פיה ממשטח 200 :מ"מ גובה פיה ממשטח 175 :מ"מ גובה פיה ממשטח 170 :מ"מ
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טוחן אשפה InSinkErator
תוצרת ארה"ב.
* טוחן אשפה הינו הדרך הבטוחה ,המהירה והנוחה ביותר לסילוק שאריות מזון ופסולת אורגנית
ומהווה חלק בלתי נפרד מהמטבח המודרני.
* הטוחן מותקן מתחת לכיור המטבח ומחובר למערכת הביוב הרגילה של הבית.
* הטוחן מופעל על־ידי לחצן פנאומטי ,בטיחותי להפעלה בסביבת מים.
* מגוון הדגמים בדף טוחנים

 5סנני ארה"ב
מובילת איכות סינון המים בעולם
סנן AP EASY

מערכת לסינון עופרת

סינון מכני (כמו מסננת שיש לנו בבית) לסינון חול ,חלקיקים,
ובקטריות  -לסנן  AP EASYיש רמת סינון של  0.5מיקרון.
לשם השוואה ,החלקיק הקטן ביותר שהעין האנושית יכולה
לראות הוא בין  30-40מיקרון.

סנן עופרת ייחודי בישראל!
המערכת מיועדת לסינון עופרת ממי שתיה,
אשר מגיעה למי הברז שלנו בבית דרך צנרת עירונית או צנרת
בניין מגורים.

סינון חומרים אורגנים וכלור המשפיעים על טעם וצבע המים
* לסנן יש פחם פעיל המושך אליו את הכלור והמומסים
האורגנים ומשפר את טעם המים.
* עומד בתקן הישראלי 1505

* הסנן מסנן משמעותית עופרת הנמצאת במי שתיה.
* מפחית משמעותית כלור וכך משפר את טעם המים.
* מסנן מתכות ובנזן הנמצאים במים.
* סנן זה אינו מהווה פתרון נקודתי ,אלא מתאים לכל
מערכת תת כיורית /מקרר /בר מים.
* מסנן עד  0.2מיקרון.
* בעל תקן  NSFשל ארה"ב.
* מאושר על־ידי איגוד איכות המים לWQA S-803 -
* תדירות החלפת סנן  -אחת לשנה.
* ספיקת מים עד להחלפת הפילטר הינה  22,715ליטר
* נתוני קצב זרימה ולחץ Litre per minute + Pressure 9.46
Range )metric( 172 - 862 kPa

3MFF101

טוחני אשפה
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טוחן אשפה הינו הדרך הבטוחה המהירה והנוחה ביותר לסילוק שאריות מזון ופסולת אורגנית ומהווה חלק
בלתי נפרד מהמטבח המודרני | טוחן האשפה מעניק איכות חיים במטבח ,סביבת עבודה נקייה והגיינית כל
הזמן | הטוחן מותקן מתחת לכיור המטבח ומחובר למערכת הביוב הרגילה של הבית | הטוחן מופעל על־ידי
לחצן פנאומטי ,בטיחותי להפעלה בסביבת מים | קל ונוח להתקנה ושימוש | אין צורך בפעולות תחזוקה
|  IN SINK ERATORארה"ב ,מייצרת כ 70%-מטוחני האשפה בעולם ,למעלה מ 60-שנה | דגם המוצר
נבדק ואושר על ידי מכון התקנים כמתאים לתקן רשמי  900חלק 2.16

דגם  0.55 | 56כ"ס

חדש!
3
X1
שלבי טחינה שנות
אחריות

היחידי בישראל תוצרת בארה"ב | מנוע אינדוקציה מהפכני HEAVY
 DUTYללא פחמים ,ללא טיפול ובעל פעולה שקטה במיוחד | עוצב

ותוכנן בארה"ב .מיוצר ע"י היצרן המוביל לטוחני אשפה בעולם | בעל
מחסום יציאת מים | מפסק אוטומטי להגנת המנוע מפני עומס יתר |
מערכת לבידוד מרעש | תא טחינה גדול של  980מ”ל | מערכת טחינה
מפלדת אל-חלד| מפתח שרות בלעדי למניעת תקלות | דגם חדש -
טכנולוגיית טחינה משופרת

דגם  0.75 | 66כ"ס

סרקו לסרט הדרכה
על פעולת הטוחן

שקט
0.55
הפחתת
כוח סוס
רעש
עם מפסק פנאומטי

חדש!
4
X1
שלבי טחינה שנות
אחריות

היחידי בישראל תוצרת בארה"ב | מנוע אינדוקציה מהפכני HEAVY
 DUTYללא פחמים ,ללא טיפול ובעל פעולה שקטה במיוחד | מיוצר
ע"י היצרן המוביל לטוחני אשפה בעולם | פעולת טחינה דו-כיוונית,
להגברת יעילות הטחינה ולפעולה חלקה | כולל מפסק פנאומטי
מובנה | מפסק אוטומטי להגנת המנוע מפני עומס יתר | תא טחינה
גדול של  980מ”ל | מערכת טחינה מפלדת אל-חלד| מפתח שרות
בלעדי למניעת תקלות | דגם חדש  -טכנולוגיית טחינה משופרת

-20%
0.75
הפחתת
כוח סוס
רעש
עם מפסק פנאומטי

185

דגם אוולושן  0.75 | 100כ"ס
היחידי בישראל תוצרת בארה"ב | מנוע אינדוקציה מהפכני HEAVY
 DUTYללא פחמים ,ללא טיפול ובעל פעולה שקטה במיוחד | 2

שלבי טחינה  -מעניקים כוח טחינה משופר המאפשר לטחון כל
מוצר אורגני | מערכת משופרת המבודדת  40%מרעש הטוחן |
כולל מפסק פנאומטי מובנה | מפסק אוטומטי להגנת המנוע מפני
עומס יתר | תא טחינה גדול של  1,005מ”ל | מערכת טחינה מפלדת
אל-חלד | פעולת טחינה דו-כיוונית להגברת יעילות הטחינה לפעולה
חלקה | מפתח שרות בלעדי למניעת תקלות

171
312

5
X2
שלבי טחינה שנות
אחריות
-40%
0.75
הפחתת
כוח סוס
רעש
עם מפסק פנאומטי

205
168

דגם אוולושן  0.75 | 200כ"ס
היחידי בישראל תוצרת בארה"ב | מנוע אינדוקציה מהפכני HEAVY
 DUTYללא פחמים ,ללא טיפול ובעל פעולה שקטה במיוחד |  3שלבי
טחינה מעניקים כוח טחינה משופר המאפשר לטחון כל מוצר אורגני
| מנגנון האצת טחינה  -היחידי בעולם עם שבב המכפיל את מהירות
הטחינה פי  ,2עד טחינה מוחלטת של עצמים קשים במיוחד | מערכת
משופרת המבודדת  60%מרעש הטוחן | מפסק אוטומטי להגנת המנוע
מפני עומס יתר | תא טחינה ענק של  1,180מ”ל | תא ומערכת טחינה
מפלדת אל-חלד | פעולת טחינה דו-כיוונית להגברת יעילות הטחינה
לפעולה חלקה | מפתח שרות בלעדי למניעת תקלות

185
344

64
234
168

6
X3
שלבי טחינה שנות
אחריות
-60%
0.75
הפחתת
כוח סוס
רעש
עם מפסק פנאומטי
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מערכת Hot&Cold
המערכת מופעלת על־ידי ברז בעל שתי ידיות בעיצוב חדשני ובטיחותי,
המותקן על הכיור או משטח העבודה.
המערכת מספקת מים מטוהרים ,קרים כקרח ו/או קרובים לרתיחה.

שנתיים
אחריות

המערכת כוללת
 1חמם מים InSinkErator
יחידת חימום מים קומפקטית ,מותקנת בארון הכיור.
מספקת עד  100כוסות בשעה של מים חמים,עד !980c
הפעלה בטיחותית וקלה על־ידי ברז מים חמים בעיצוב חדשני
המותקן על הכיור או משטח העבודה.
לאנשים שלא אוהבים לחכות ...מקצר את זמן הבישול במטבח ואת
כל פעולות הכנת המזון.
מפרט טכני
 1,300וואט
הספק
 2,500מ"ל
נפח
דוד פנימי עשוי נירוסטה פלדת אל-חלד
טרמוסטט אלקטרוני ,לכיוון עצמי של טמפ' המים
בין ( 880c- 980cמכוון במפעל ל.)960c-

חיסכון בחשמל
צריכת החשמל זהה לצריכה
של נורה רגילה.
תצרוכת החשמל בחממי ISE
מחיר ליום  0.37ש״ח
מחיר לחודש  11.47ש״ח

 2מקרר תת-כיורי
יחידת קירור מים קומפקטית תוצרת איטליה ,המספקת מים
מטוהרים קרים כקרח ,עד  100כוסות של מים קרים בעד 40c
באופן שוטף על־ידי ברז המותקן על הכיור או משטח העבודה.
היחידה מותקנת בקלות מתחת לכיור ומותירה מקום פנוי רב
על משטח העבודה .לבית ,למשרד ולעסק.
מפרט טכני
 230וולט  50 -הרץ
מתח
 110וואט
הספק
יכולת קירור  80כוסות בשעה
 2,000מ"ל
נפח
אמצעי קירור  45גרם גז R134A

מידות
רוחב
עומק
גובה

 19.2ס"מ
 38.8ס"מ
 35ס"מ

 5סנן

 3ברזים לבחירה

ברז HC 1100
כרום  /לבן  /שחור  /נירוסטה  /ברונזה מוברש  /זהב צרפתי
גובה הברז 220 :מ"מ | גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

AP EASY

מטהר מים עם פחם פעיל
מאושר על־ידי ה־NSF
ומכון התקנים ישראלי
מיוצר בארה"ב

ברז HC 2200

ברז HC 2215
כרום /ברונזה מוברש /נירוסטה

כרום /ברונזה מוברש /נירוסטה

גובה הברז 216 :מ"מ
גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

גובה הברז 232 :מ"מ
גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

התקנות בסביבה מיוחדת
ניתן להתקין את המערכת ביחידה צמודה לארון ,מאחורי קיר או בכל
מקום אחר במרחק שלא יעלה על  60ס״מ ,בהנתן אוורור ונקודת
חשמל.
בארון פינתי
ניתן להניח יחידת קירור בתנאי שתהיה נגישות ליחידה -
פתח או דלת בדופן ,נקודת חשמל בארון ואפשרות להעביר צנרת
במרחק של עד  60ס״מ.

מגירות
ניתן לעשות עם מגירה בתכנון מראש ,על פי מידות.
יחידת חימום
חייבת להיות מותקנת בארון הכיור ומתחת לברז המים החמים
בשל צנרת נחושת ,שאינה ניתנת לכיפוף.
* אחריות ניתנת להתקנת המערכות בבית בתנאים אופטימלים
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דרישות המערכת ותחזוקה

צריכת חשמל בזמן עבודה
 1300וואט |  220-240וולט
הספק ומתח

נקודת חשמל
רגילה ליחידת קירור/טוחן

ארון 60

נקודת כח
ישיר ללוח
לחמם המים

החלפת  2פילטרים
פעם בשנה
או עד  7,570ליטר
בעלות של  660ש"ח

מתאימה לארונות
80-110 | 70 | 60

יחידת חימום
חיבת להיות מותקנת בארון כיור,
מתחת לברז המים החמים בשל
צנרת נחושת שלא ניתנת לכיפוף

 3ברז לבחירה מסדרת HC

ידית אחת למים קרים ומטוהרים
ידית אחת למים חמים ומטוהרים
מבט על

מים
חמם��åàç
�åçÜ
מטהר מים
 56ס״מ

ג 295קוטר  110מ״מ
 1חמם מים
ג 297ר 156ע 171מ״מ

 5מטהר מים
ג 390קוטר  150מ״מ

 2מקרר תת-כיורי
ג 350ר 192ע 388מ״מ

 56ס״מ
מקרר תת-כיורי

אם פתח ניקוז המים בכיור
נמצא בחלק האחורי של הכיור -
ניתן להתקין טוחן ואת יחידת
הקירור בחזית הארון.

 3ברז לבחירה מסדרת HC

ידית אחת למים קרים ומטוהרים
ידית אחת למים חמים ומטוהרים

טוחן
מים�éÜÑá
חמם�åàç
åçÜ

 4טוחן אשפה

מטהר מים
 56ס״מ
 56ס״מ
מקרר תת-כיורי

 1חמם מים
ג 297ר 156ע 171מ״מ
 2מקרר תת-כיורי
ג 350ר 192ע 388מ״מ

5

מים
מטהר�åàç
óÉáç
ג�390קוטר 150מ״מ
�çûç

10

מערכת Hot&Cold
המערכת מופעלת על־ידי ברז בעל שתי ידיות בעיצוב חדשני
ובטיחותי ,המותקן על הכיור או משטח העבודה.
המערכת מספקת מים מטוהרים ,קרים כקרח ו/או
קרובים לרתיחה.

שנתיים
אחריות

ארון 70
 3ברז לבחירה מסדרת HC
ידית אחת למים קרים ומטוהרים
ידית אחת למים חמים ומטוהרים

מבט על
חמם מים

טוחן

 56ס״מ
 66ס״מ
מקרר תת-כיורי

מטהר מים

 1חמם מים
ג 297ר 156ע 171מ״מ
 2מקרר תת-כיורי
ג 350ר 192ע 388מ״מ

 5מטהר מים
ג 390קוטר  150מ״מ

11
דרישות המערכת ותחזוקה

נקודת חשמל
רגילה ליחידת קירור/טוחן

צריכת חשמל בזמן עבודה
 1300וואט |  220-240וולט
הספק ומתח

נקודת כח
ישיר ללוח
לחמם המים

החלפת  2פילטרים
פעם בשנה
או עד  7,570ליטר
בעלות של  660ש"ח

מתאימה לארונות
80-110 | 70 | 60

יחידת חימום
חיבת להיות מותקנת בארון כיור,
מתחת לברז המים החמים בשל
צנרת נחושת שלא ניתנת לכיפוף

ארון 80-100
מבט על
חמם מים

טוחן

 3ברז לבחירה מסדרת HC
ידית אחת למים קרים ומטוהרים
ידית אחת למים חמים ומטוהרים

 56ס״מ
 76ס״מ

מטהר מים

 1חמם מים
ג 297ר 156ע 171מ״מ
 2מקרר תת-כיורי
ג 350ר 192ע 388מ״מ

מקרר תת-כיורי

ארון  2+ 80-100מגירות
מבט על
חמם מים

 5מטהר מים
ג 390קוטר  150מ״מ

* בארון זה חשוב
לדרוש ביוב בחלק
הימני קיצוני או
בחלק השמאלי
קיצוני ונקודת מים /
ברז ניל מעל לביוב.

טוחן

מקרר תת-כיורי
 1חמם מים
ג 297ר 156ע 171מ״מ
מטהר מים

ג�295קוטר �ç�110
מים
מטהרåàç�ó
Éáç 5
�çûç
ג�390קוטר  150מ״מ
תת -כיורי
�àóÑàä
מקררôô�ó
óñç 2
ג 350ר 192ע 388מ״מ

מגירת ח עליונה
מגירה תחתונה  -עד עומק  30ס״מ

12

מערכת Fresh&Hot
שנתיים
אחריות

חמם מים עם מטהר+סנן וברז מסדרת  HCלבחירה -
ידית אחת למים רותחים ומטוהרים וידית אחת למים מטוהרים.

המערכת כוללת
 1חמם מים InSinkErator
יחידת חימום מים קומפקטית ,מותקנת בארון הכיור.
מספקת  100כוסות בשעה של מים חמים,עד !980c
הפעלה בטיחותית וקלה על־ידי ברז מים חמים בעיצוב חדשני
המותקן על הכיור או משטח העבודה.
לאנשים שלא אוהבים לחכות ...מקצר את זמן הבישול במטבח
ואת כל פעולות הכנת המזון.

 3ברזים לבחירה

יחידת חימום
חייבת להיות מותקנת בארון כיור ומתחת לברז המים החמים
בשל צנרת נחושת ,שאינה ניתנת לכיפוף.

ברז HC 1100

5

AP EASY

מטהר מים עם פחם פעיל
מאושר על־ידי ה־NSF
ומכון התקנים ישראלי
מיוצר בארה"ב

ארון 60

+

כרום  /לבן  /שחור  /נירוסטה  /ברונזה מוברש  /זהב צרפתי
גובה הברז 220 :מ"מ | גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

P145

סנן מונע אבנית
ברז HC 2215

ברז HC 2200

כרום /ברונזה מוברש /נירוסטה

כרום /ברונזה מוברש /נירוסטה

גובה הברז 216 :מ"מ
גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

גובה הברז 232 :מ"מ
גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

 3ברז לבחירה מסדרת HC

ידית אחת למים מטוהרים
ידית אחת למים חמים ומטוהרים
מבט על
חמם מים
טוחן

 1חמם מים
 56ס״מ
 56ס״מ
מטהר מים

ג 297ר 156ע 171מ״מ

מטהרóמים
�åàç
Éáç�ç 5
ג 390קוטר  150מ״מ

13
דרישות המערכת ותחזוקה

נקודת חשמל
רגילה ליחידת קירור/טוחן

צריכת חשמל בזמן עבודה
 1300וואט |  220-240וולט
הספק ומתח

נקודת כח
ישיר ללוח
לחמם המים

החלפת  2פילטרים
פעם בשנה
או עד  7,570ליטר
בעלות של  660ש"ח

ארון 70
 3ברז לבחירה מסדרת HC
ידית אחת למים חמים ומטוהרים
ידית אחת למים מטוהרים

מבט על
חמם מים

טוחן

 56ס״מ

 1חמם מים
ג 297ר 156ע 171מ״מ

 66ס״מ
מטהרóמים
�åàç
�Éáç
5

מטהר מים

ג 390קוטר  150מ״מ

סנן מים

ארון 80-100
מבט על
טוחן

 3ברז לבחירה מסדרת HC
ידית אחת למים חמים ומטוהרים
ידית אחת למים מטוהרים

חמם מים

 56ס״מ

 1חמם מים
ג 297ר 156ע 171מ״מ

 76ס״מ
מטהר מים

 5מטהר מים
ג 390קוטר  150מ״מ

מתאימה לארונות
80-110 | 70 | 60

יחידת חימום
חיבת להיות מותקנת בארון כיור,
מתחת לברז המים החמים בשל
צנרת נחושת שלא ניתנת לכיפוף

14

מערכת Fresh&Cold
שנתיים
אחריות

 AP EASYוברז מסדרת  HCלבחירה -
מקרר עם מטהר
ידית אחת למים קרים ומטוהרים וידית אחת למים מטוהרים.

המערכת כוללת
 2מקרר תת-כיורי
יחידת קירור מים קומפקטית תוצרת איטליה ,המספקת מים
מטוהרים קרים כקרח ,עד  100כוסות של מים קרים בעד 40c
באופן שוטף על־ידי ברז המותקן על הכיור או משטח העבודה.
היחידה מותקנת בקלות מתחת לכיור ומותירה מקום פנוי רב
על משטח העבודה .לבית ,למשרד ולעסק.
5

AP EASY

מטהר מים עם פחם פעיל
מאושר על־ידי ה־NSF
ומכון התקנים ישראלי
מיוצר בארה"ב

התקנות בסביבה מיוחדת
ניתן להתקין את המערכת ביחידה צמודה לארון ,מאחורי קיר או בכל
מקום אחר במרחק שלא יעלה על  60ס״מ ,בהנתן אוורור ונקודת חשמל.
בארון פינתי
ניתן להניח יחידת קירור בתנאי שתהיה נגישות ליחידה  -פתח או דלת
בדופן ,נקודת חשמל בארון ואפשרות להעביר צנרת במרחק של עד 60
ס״מ.
מגירות
ניתן לעשות עם מגירה בתכנון מראש ,על פי מידות.

* אחריות ניתנת להתקנת המערכות בבית בתנאים אופטימלים

 3ברזים לבחירה

ברז HC 1100

כרום  /לבן  /שחור  /נירוסטה  /ברונזה מוברש  /זהב צרפתי
גובה הברז 220 :מ"מ | גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

ברז HC 2215

ברז HC 2200

כרום /ברונזה מוברש /נירוסטה

כרום /ברונזה מוברש /נירוסטה

גובה הברז 216 :מ"מ
גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

גובה הברז 232 :מ"מ
גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

15
דרישות המערכת ותחזוקה

החלפת פילטר
פעם בשנה
או עד  7,570ליטר
בעלות  330ש"ח

נקודת חשמל
רגילה ליחידת קירור/טוחן

ארון 60

מתאימה לארונות
80-110 | 70 | 60 | 50

 3ברז לבחירה מסדרת HC

ידית אחת למים קרים ומטוהרים
ידית אחת למים מטוהרים
מבט על
מטהר מים

טוחן

 56ס״מ
 56ס״מ

 5מטהר מים
ג 390קוטר  150מ״מ
 2מקרר תת כיורי
ג 350ר 192ע 388מ״מ

מקרר תת כיורי

איוורור  -פתח בסוקל לאוויר
או ארון ללא גב אחורי

במקרה של מגירה המגירה חייבת להיות בעומק  30ס״מ -
על מנת להשאיר מרווח מהקיר לסוף המגירה של  25ס״מ.
המקרר יונח אנכית בארון וצמוד לגב הארון.

16

מערכת Fresh&Cold
 AP EASYוברז מסדרת  HCלבחירה -
מקרר עם מטהר
ידית אחת למים קרים ומטוהרים וידית אחת למים מטוהרים.
בתמונה :ברז מסדרת  HCהמתאים למערכת מים של  ISEחם/קר ומטוהר

שנתיים
אחריות

17
דרישות המערכת ותחזוקה

נקודת חשמל
רגילה ליחידת קירור/טוחן

החלפת פילטר
פעם בשנה
או עד  7,570ליטר
בעלות  330ש"ח

ארון 70

 3ברז לבחירה מסדרת HC
ידית אחת למים קרים ומטוהרים
ידית אחת למים מטוהרים

מבט על
מטהר מים

מתאימה לארונות
80-110 | 70 | 60 | 50

טוחן

 56ס״מ
 5מטהר מים
ג 390קוטר  150מ״מ

 66ס״מ

 2מקרר תת כיורי
ג 350ר 192ע 388מ״מ

מקרר תת כיורי

ארון 80-100

ידית אחת למים קרים ומטוהרים
ידית אחת למים חמים ומטוהרים

מבט על
מטהר מים

 3ברז לבחירה מסדרת HC

טוחן

 56ס״מ

 5מטהר מים
ג 390קוטר  150מ״מ

 76ס״מ

מקרר תת כיורי

 2מקרר תת כיורי
ג 350ר 192ע 388מ״מ

18

מערכת Hot
חמם מים עם מטהרי
למים רותחים ומטוהרים.

שנתיים
אחריות

וברז מסדרת  GNלבחירה -

המערכת כוללת
 1חמם מים InSinkErator
יחידת חימום מים קומפקטית ,מותקנת בארון הכיור.
מספקת  100כוסות בשעה של מים חמים,עד !980c
הפעלה בטיחותית וקלה על־די ברז מים חמים בעיצוב חדשני המותקן
על הכיור או משטח העבודה.
לאנשים שלא אוהבים לחכות ...מקצר את זמן הבישול במטבח ואת
כל פעולות הכנת המזון.

יחידת חימום
חייבת להיות מותקנת בארון כיור ומתחת לברז המים החמים בשל
צנרת נחושת ,שאינה ניתנת לכיפוף.
AP EASY

5

מטהר מים עם פחם פעיל
מאושר על־ידי ה־NSF
ומכון התקנים ישראלי
מיוצר בארה"ב

+

 3ברזים לבחירה
סדרת GN

ברז GN 1100

ברז GN 2215

כרום  /לבן  /שחור  /נירוסטה /
ברונזה מוברש  /זהב צרפתי

כרום /ברונזה מוברש /נירוסטה

גובה הברז 220 :מ"מ
גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

גובה הברז 216 :מ"מ
גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

P145

סנן מונע אבנית
ברז GN 2200

ברז GN 3300

כרום /ברונזה מוברש /נירוסטה

כרום /נירוסטה

גובה הברז 232 :מ"מ
גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

גובה הברז 235 :מ"מ
גובה פיה ממשטח 140 :מ"מ

ידית למים חמים בלבד או למים קרים בלבד | פיה מסתובבת

ארון 60

ברז לבחירה מסדרת GN

מבט על
טוחן

חמם מים

 56ס״מ
 56ס״מ

 1חמם מים
ג 297ר 156ע 171מ״מ

מים
מטהר�åàç
óÉáç� 5
ג 390קוטר  150מ״מ

מטהר מים

אם פתח הכיור נמצא
בחלק האחורי של הכיור -
ניתן להתקין גם טוחן

19
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צריכת חשמל בזמן עבודה
 1300וואט |  220-240וולט
הספק ומתח

נקודת כח
ישיר ללוח
לחמם המים

ארון 70

החלפת  2פילטרים
פעם בשנה
או עד  7,570ליטר
בעלות של  660ש"ח

מתאימה לארונות
80-110 | 70 | 60

 3ברז לבחירה מסדרת GN

מבט על
חמם מים

טוחן

 56ס״מ

 1חמם מים
ג 297ר 156ע 171מ״מ

 66ס״מ
מטהרóמים
�åàç
Éáç�ç 5
ג 390קוטר  150מ״מ

מטהר מים

ארון 80-100

 3ברז לבחירה מסדרת GN

מבט על
חמם מים

טוחן

 56ס״מ

 1חמם מים
ג 297ר 156ע 171מ״מ

 76ס״מ
מטהר מים

מטהרóמים
�åàç
Éáç�ç 5
ג 390קוטר  150מ״מ

יחידת חימום
חיבת להיות מותקנת בארון כיור,
מתחת לברז המים החמים בשל
צנרת נחושת שלא ניתנת לכיפוף

20

מערכת Cold
מקרר תת כיורי עם מטהר
למים קרים ומטוהרים.

שנתיים
אחריות

 AP EASYוברז למטהר -

המערכת כוללת
 2מקרר תת-כיורי
יחידת קירור מים קומפקטית תוצרת איטליה ,המספקת מים
מטוהרים קרים כקרח ,עד  100כוסות של מים קרים בעד  40cבאופן
שוטף על־ידי ברז המותקן על הכיור או משטח העבודה .היחידה
מותקנת בקלות מתחת לכיור ומותירה מקום פנוי רב על משטח
העבודה .לבית ,למשרד ולעסק.

 3ברזים לבחירה
סדרת BN

ברז למטהר מים או למערכת מים קרים
פיה מסתובבת | ידית ננעלת למילוי בקבוקים

AP EASY

5

מטהר מים עם פחם פעיל
מאושר על־ידי ה־NSF
ומכון התקנים ישראלי
מיוצר בארה"ב

התקנות בסביבה מיוחדת

ניתן להתקין את המערכת ביחידה צמודה לארון ,מאחורי קיר או בכל
מקום אחר במרחק שלא יעלה על  60ס״מ ,בהנתן אוורור ונקודת
חשמל.

BN -82404

BN -82401

J05

ברז למטהר
אולטרא פרש
מוברש

ברז למטהר
פיור פרש
מוברש

ברז למטהר
מקסי פרש
נירה/כרום

060105
ברז למטהר
ג'סט פרש
כרום

בארון פינתי
ניתן להניח יחידת קירור בתנאי שתהיה נגישות ליחידה  -פתח או דלת
בדופן ,נקודת חשמל בארון ואפשרות להעביר צנרת במרחק של עד
 60ס״מ.

ארון 60
מבט על
מטהר מים טוחן

 56ס״מ
 56ס״מ

מקרר תת כיורי

מטהר מים
ג 390קוטר  150מ״מ
מקרר תת כיורי
ג 350ר 192ע 388מ״מ
המקרר יונח אנכית בארון וצמוד
לגב הארון | איוורור  -פתח בסוקל
לאוויר או ארון ללא גב אחורי

אם פתח הכיור נמצא בחלק
האחורי של הכיור  -ניתן להתקין
גם טוחן.
יש לקחת בחשבון כי אז אין מקום
לפח או מתקן שקיות בארון.
במקרה של מגירה היא חייבת
להיות בעומק  30ס"מ ,על מנת
להשאיר מרווח מהקיר לסוף
המגירה של  25ס"מ.
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נקודת חשמל
רגילה ליחידת קירור/טוחן

החלפת פילטר
פעם בשנה
או עד  7,570ליטר
בעלות של  330ש"ח

ארון 70

מתאימה לארונות
80-110 | 70 | 60

 3ברז לבחירה מסדרת BN

מבט על
מטהר מים

טוחן

 56ס״מ

 5מטהר מים
ג 390קוטר  150מ״מ

 66ס״מ
 2מקרר תת כיורי
ג 350ר 192ע 388מ״מ

מקרר תת כיורי

ארון 80-100
מבט על

 3ברז לבחירה מסדרת BN

טוחן

מטהר מים

 56ס״מ
 76ס״מ

 5מטהר מים
ג 390קוטר  150מ״מ
 2מקרר תת כיורי
ג 350ר 192ע 388מ״מ

מקרר תת כיורי

במקרה של שתי מגירות ,המקרר נמצא בדופן האחורית ומונח לרוחב.

22

מערכת Best Fresh
 + AP EASYברז למטהר.
מטהר מים
בלעדי! קיימת אפשרות לחבר את מטהר המים גם לברז המטבח,
כך שהמים הקרים בברז המטבח יהיו מטוהרים  -כך ניתן לשתות
מים מטוהרים וטעימים הישר מהברז.
המערכת כוללת
 3ברזים לבחירה

5

סדרת BN
ברז למטהר מים או למערכת מים קרים
פיה מסתובבת | ידית ננעלת למילוי בקבוקים

BN -82404

BN -82401

J05

ברז למטהר
אולטרא פרש
מוברש

ברז למטהר
פיור פרש
מוברש

ברז למטהר
מקסי פרש
נירה/כרום

060105
ברז למטהר
ג'סט פרש
כרום

ארון 60
מבט על
מטהר מים טוחן

 56ס״מ

 5מטהר מים
ג 390קוטר  150מ״מ

 56ס״מ

במידה וקיימת מגירה  -גב המגירה
צריך להיות מקסימום בגובה של מגירה
סטנדרטית  20ס"מ.

AP EASY

מטהר מים עם פחם פעיל
מאושר על־ידי ה־NSF
ומכון התקנים ישראלי
מיוצר בארה"ב

אחריות
לכל החיים
על ברזי BN
בהחלפת סנן
פעם בשנה

23
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מתאימה לארונות
80-110 | 70 | 60

החלפת פילטר
פעם בשנה
או עד  7,570ליטר
בעלות של  330ש"ח

ארון 70

 3ברז לבחירה מסדרת BN

מבט על
מטהר מים

טוחן

 56ס״מ
 5מטהר מים
ג 390קוטר  150מ״מ

 66ס״מ

ארון 80-100
מבט על

 3ברז לבחירה מסדרת BN

טוחן

מטהר מים

 56ס״מ
 76ס״מ

 5מטהר מים
ג 390קוטר  150מ״מ

מערכת סודה
3MFF101 & NYGA SPEEDY HOT COLD PURE SODA
.3MFF101 מערכת מים חמים קרים סודה וסנן

:המערכת כוללת שני ברזים
4֑  וקרים98֑  למים רותחיםHC .1

4֑  ברז יעודי נשל לסודה קרה.2

המערכת כוללת
ISE תצרוכת החשמל בחממי
 אמפר11.3 זרם
גוף החימום
kWh 0.605 stand by במצב
kWh 0.021 Dispensing במצב
 מ״מ297 גובה
 מ״מ156 רוחב
 מ״מ171 עומק

מידה

ISE מפרט טכני
 וואט1,300 הספק
 מ"ל2,500
נפח
חלד-דוד פנימי עשוי נירוסטה פלדת אל
 בהשייה מבוקרת,טרמוסטט אלקטרוני
 יכולת רתיחה.וחסכונית בעבודה מאומצת
 כוסות בשעה100

 מעלות4 * יחידת קירור והגזה
 מעלות98 * יחידת חימום והרתחה
3MFF101 *סנן למניעת עופרת
 ליטר להחלפה עצמאית60 * מיכל גז
קרים/ למזיגת מים חמיםHC * ברז
*ברז יעודי נשלף ל

מפרט הפילטר
172-862  נתוני קצב זרימה ולחץ+
 מיקרון0.2  סינון בצפיפות+
)liter per minute 9.46+ pressure range metric(
 טיפול בעופרת+
ANS/ - נו42  בהתאם לתקניםNSF  לסנן תקן אמריקאי+
 אבסט חומרי הדברה ומתכות, טיפול בבנזין+
NSF 53
 ריחות וטעמי לוואי, טיפול בכלור+
FDA - מיוצר מחומרים העומדים בדרישות של ה+
WQA-s-803  מאושר ע"י איכות המים+
CFR21Wegweisende
לתקן
 ליטר22,715
 ספיקת מים עד מצב החלפת פילטר הינה+
Technik

04.201.021
Aquell Soda Home P101C
Stand alone chromeline, ohne Kühlung, Kulf-TWF
04.201.022
Aquell Soda Home P101E
Stand alone CNS, ohne Kühlung,Kulf-TWF
04.201.023
Aquell Soda Home P111C
Stand alone chromeline, mit Kühlung, Kulf-TWF

enola dnatS rutamrA

04.201.024
ברז
Aquell Soda Home P111E
Stand alone CNS, mit Kühlung, Kulf-TWF
ברז סודה נשלף
עם לחצן סודה
Trockenkarbonator ohne Kühlung

enola dnatS rutamrA CWK
ressaW mellits ,tlhükegnuressaW mellitsnovknahcssuA nde rüf tiehniE
.tlhükeg ressaW adoS & tlhükeg

chromline

CNS

knahcssuA ressanW
elamitpo ned rüf tiehniE ngiseD seldE dnaH red ni tkefrep tgeiL adoS tim hcuarbeG ned rüf treipiznok lleizepS hcuhacl sebeweG titm
ztühcseg ,rabheizsuAmm057 uz siB -

uz rutamrA eid mu dnawfuakcurD negnireg hcrud hcildnuerfredniK
.negitäteb

SODA-4 mm
CO2-4 mm
H20-7 mm
230 V-50 Hz

:negnunhcieZ ehcsinhceT

:essülhcsnA

enilmorhC

morhc fualsuA

חמם מים
 מ״מ171 ע156 ר297ג
Sodastream מיכל גז
 מ״מ150  קוטר550ג

SNC

zrawhcs fualsuA

ohne Kühlung

285

egnägniE
ssulhcsnaressaW x 1

gnutieleknärteG mm 4

egnägsuA
gnurhü2fsuA
6
ressaW x01

113

gnurhüfsuA
ressaW x 1

:nebagnA ehcsinhceT

enilmorhC
130.052.40
SNC
230.052.40
l000`051 .ac
rab 3
rab 5
gk 45.0
mm021 x 54 x 902

:gnurhüfsuA
:remmuN lekitrA
:gnurhüfsuA
:remmuN lekitrA
:reuadsnebeL
:kcurdsbeirteB relaedI
:kcurdsbeirteB relamixaM
:thciweG
:t x b x h negnussembA

Trockenkarbonator mit Kühlung
250

& n.nresseab
purezn
va,nereisilautka ,nereizifidom uz negnureizifizepS dnu netaD nehcsinhcet eid tiezredej ,rov thceR sad hcis tlähebcetasA
hc.cetasa@ofni
hc.cetasa.www

00 01 859 26 14+
10 01 859 26 14+

leT
xaF

181

מטהר מים
 מ״מ150  קוטר390ג

כיורית עם קירור והגזה-מערכת תת
 מ״מ402 ע250 ר285ג

180

mit Kühlung

410

GA cetasA
3 essartsrelahtnegnaL
dlawmedroV 3084-HC

342

60

24

1

מערכת סודה

CO2 (IN) 8x4mm
H2O (IN) 3/8"

enola dnatS rutaem
norAla dnatS ruta

ברזים לבחירה

enola dnatS rutamrA CWK enola dnatS rutamrA CWK

ON / OFF

230V-50Hz

SODA (OUT) 8x4mm

25

ressaW mellits ,tlhükegnuressaWrm
esesallW
itsnmoevkllnitash,tclshsüukAen
gdenrurüefstsiaeW
hnm
iEellitsnovknahcssuA nde rüf tiehniE
.tlhükeg ressaW adoS & tlhükeg .tlhükeg ressaW adoS & tlhükeg
Gerät darf NICHT geöffnet werden!

knahcssuA ressanW
elamitpo ned rükfntaiehhcnsisEu-A ressanW
elamitpo nOnenedDOIT
rüpas
f touvrir
iehlenbloc
iEtechnique!
La centtralina tecnica NON può essere aperta!
It's prohibited
ngiseD seldE ngisetoDopen
setheldtechnical
E - box!
dnaH red ni tkefrep tgeiL dnaH red ni tkefrep tgeiL adoS tim hcuarbeG ned rüf treipaizdnooSktilm
leizhecpuSar-beG ned rüf treipiznok lleizepS hcuhacl sebeweG titm
ztühcseg ,rabhhecizuh
saucl A
sembm
ew
05e7Gutzitm
szitBü-hcseg ,rabheizsuAmm057 uz siB -

HC 2200
1 ברז

410

HC 1100 ברז

uz rutamrA eid mu dnawfuakcuruDz nruetganmirreAgehidcrm
uduhdcniladwnfuuearkfrceudrD
niKnegnireg hcrud hcildnuerfredniK
.negitäteb

egitäteb
/  ברונזה מוברש/  שחור מבריק/  לבן/  כרום/ מוברש.nנירוסטה
 שחור מט/ זהב צרפתי

 מ"מ232 :גובה הברז
 מ"מ140 :גובה פיה ממשטח

 מוברש/ ברז כרום
.ידית למים וסודה קרים

285

/ ברונזה מוברש/כרום
נירוסטה מוברש

 מ"מ140 : מ"מ | גובה פיה ממשטח220 :גובה הברז

KWC AG CH-5726 Unterkulm
Karbonisiereinheit
Typ:
Z.534.885 (CH / 886 (D)
U:
230V / 50Hz
I:
0.15A
PN:
0.1-1MPa (2-10 bar)
Geräte Nr.:
XX-XX-XXXXX
Zulassungen: SVGW
AsATec AG Dorfstrasse.67 CH-4856 Glashütten

Frostgefahr
Danger geleé
Do not freeze
Pericolo di congelamento

:negnunhcieZ ehcsinhceT :negnunhcieZ ehcsinhceT
gnutieleknärteG mm 4

256

365

ON / OFF

230V-50Hz

 מ"מ140 : מ"מ | גובה פיה ממשטח216 :גובה הברז

מבט אחורי

eg n
ssulhcsnaress

34

egnägsuA
gnurhüfsuA
morhcrfeusaslasW
uAx 1

enilmorhC

SNC
gnurhüfsuA
zrawhcsrfeusaslasW
uAx 1

zrawhcs fualsuA

 נירוסטה מוברש/ ברונזה מוברש/כרום

CO2 (IN) 8x4mm
H2O (IN) 3/8"

 מ"מ235 :גובה הברז
 מ"מ140 :גובה פיה ממשטח

SODA (OUT) 8x4mm

 נירוסטה מוברש/כרום

HC 2215 ברז

:essülhcsn

egnägniE
gnutisesluelkhncäsrntaerGesm
sam
W4x 1
enilmorhC

morhc fualsuA

HC 3300 ברז

:essülhcsnA

:nebagnA ehcsinhceT

SNC

eg n
gnurh
ress
gnurh
ress

:nebagnA ehcsinhce

enilmorhC
:gneunrhilü
mfsourhAC
130.052.40
:remmu1N30le.0k5it2r.A40
SNC
:gnurhüfsSuN
AC
230.052.40
:remmu2N
30l.e0k5i2tr.A
40
l000`051 .ac
:reul0a0d0s`n0e5b1e.Lac
rab 3
:kcurdsbeirteB relaraeb
dI3
rab 5
:kcurdsbeirteB relamixrab
M5
Gerät darf NICHT geöffnet werden!
ne DOIT pas ouvrir le bloc technique!
gk 45.0La On
:thcgiw
k 4e5G.0
centtralina tecnica NON può essere aperta!
mm021 x 54 x 902It's prohibited to:topen
x the
b technical
xm
hn
mbox!
e0g2n
1uxs5se4m
x b9A
02

מבט צידי

:gnurh
:remmuN l
:gnurh
:remmuN l
:reuads
:kcurdsbeirteB r
:kcurdsbeirteB rela
:th
:t x b x h negnuss

CO2 (IN) 8x4
H2O (IN/STIL
GA
H2O (IN/SOD
3 essartsrelaht

KWC AG CH-5726 Unterkulm
Karbonisiereinheit
Typ:
Z.534.885 (CH / 886 (D)
U:
230V / 50Hz
I:
0.15A
PN:
0.1-1MPa (2-10 bar)
Geräte Nr.:
XX-XX-XXXXX
Zulassungen: SVGW
AsATec AG Dorfstrasse.67 CH-4856 Glashütten

Frostgefahr
Danger geleé
Do not freeze
Pericolo di congelamento

180410

hc.ceta0s0a@
01o8
fn5i9 26 14+
hc.ceta1s0a0.w
1w8w
59 26 14+

113

285

hc.cetasa@ofni
hc.cetasa.www

250

& n.nresseab
purezn
va,nereisilautka ,nereizifidom&un.znrensesgeanb
purerzen
viaz,nifeizrep
isSiladuntukan,entearDeinziefihdcosm
inhuczent egidntuierezirzeifdizeej p,rSovdn
thucneeRtsaaDdnhechiscstliänhhecbect eetiadstAiezredej ,rov thceR sad hcis tlähebcetasA
leT
xaF

GA cetasA
3 essartsrelahtnegnaL
dlawmedroV 3084-HC

H2O (OUT) 8
SODA (OUT)
34
34

365

משקל
נפח
הספק קירור

dlawmedroV 3

230V-50Hz

365

256

RFU 090 = 0.94 Ampre

00 01 859 26 14+
10 01 859 26 14+

ON / OFF

256

Enthalten in Art. Nr:
04.201.011
 ק"ג25.3
צריכת חשמל
04.201.021
 מ"מ398*249*402
= +/- 207 Watt
04.201.022
370w

leT
xaF

Enthalten in Art. Nr: מפרט טכני
04.201.012
230 אV / 50 Hz
מתח
04.201.023
 בר3-5 בין
לחץ מים
04.201.024  בר5
לחץ מומלץ
 כוסות בשעה80
' מעלות טמפ4 עד

יכולת קירור

CO2 (IN

26

המערכת התת כיורית
היחידה בעולם המשלבת

חימום ,קירור ,טיהור מים וסילוק אשפה
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נקודת חשמל
רגילה ליחידת קירור/טוחן

צריכת חשמל בזמן עבודה
 1300וואט |  220-240וולט
הספק ומתח

נקודת כח
ישיר ללוח
לחמם המים

החלפת פילטר
פעם בשנה
או עד  7,570ליטר

מתאימה לארונות
80-110 | 70 | 60

יחידת חימום
חיבת להיות מותקנת בארון כיור,
מתחת לברז המים החמים בשל
צנרת נחושת שלא ניתנת לכיפוף

שירות לקוחות

הנהלה ,משרדים ולוגיסטיקה

אולם תצוגה

טל03-6157701 .
פקס03-6161049 .
service@nyga.co.il

המלאכה  ,10נתניה
טל03-6157711 .
פקס09-8820300 .
nyga@nyga.co.il

הלח”י  | 28בני ברק 51200
טל03-6157700 .
פקס03-5706268 .
nyga@nyga.co.il

סרקו והורידו את אפליקציית ניגא
לקבלת מידע במהירות ובקלות!

www.nyga.co.il
ניגא מוצרים למטבח ולאמבט

