ALMI

Plastic Industries Ltd.

ALMI
סדרת מיני רוטו

Mini Roto SerieS

After the great success of the Almi “Roto series”
products and due to the high demand of our customers,
we are pleased to announce the production of the
“ALMI Mini Roto” series.
The series includes our four best sellers products in
large sizes, faithfully serving landscape designers and
gardeners in their planning of courtyards, squares,
restaurants, universities’ campuses, etc.,is now
available with the same meticulous designs in our
mini-series which come in a wide variety of colors.

לאחר ההצלחה הגדולה של מוצרי סדרת "אלמי
 אנו,רוטו" ועקב ביקוש רב של לקוחותינו
."שמחים לבשר על ייצור סדרת "אלמי מיני רוטו
בסדרה נכללים ארבעת המוצרים הנמכרים
 המשמשים,ביותר שלנו בגדלים הגדולים
נאמנה את מעצבי הנוף והגננים לטובת עיצוב
 אוניברסיטאות, מסעדות, ככרות,חצרות בתים
.וכדומה
כעת ניתן להשיג מוצרים אלו באותו עיצוב
.מוקפד בסדרת מיני ובשלל צבעים

For Orders +972-9-740-3040 | sales@almi.co.il | 09-740-3040 להזמנות חייגו

ALMI

Plastic Industries Ltd.

מיני קערה רקפת
Mini Rakefet Bowl

מיני עציץ טרפז
Mini Trapez Flower pot

31 cm/  ס"מ31
12 Inch / ' אינץ12

מיני עציץ איריס
Mini Iris Flower pot
27 cm /  ס"מ27
10.5 Inch / ' אינץ10.5

18 cm /  ס"מ18
7 Inch / ' אינץ7

22 cm /  ס"מ22
8.5 Inch / ' אינץ8.5

22 cm /  ס"מ22
8.5 Inch / ' אינץ8.5

18 cm /  ס"מ18
7 Inch / ' אינץ7

21 cm /  ס"מ21
8 Inch / ' אינץ8

מיני עציץ ורד
Mini Vered Flower pot

23 cm /  ס"מ23
9 Inch / ' אינץ9

23 cm /  ס"מ23
9 Inch / ' אינץ9
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27 cm /  ס"מ27
10.5 Inch / ' אינץ10.5

27 cm /  ס"מ27
10.5 Inch / ' אינץ10.5

מיני עציץ מרובע חלק
Mini Square Smooth Flower Pot
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ALMI Mini Roto אלמי מיני רוטו
)גובה (ס”מ
Height (cm)
22
27
22
19
27

)קוטר (ס”מ
Diameter (cm)
31
23
27
-

)רוחב (ס”מ
Width (cm)
21
23

)אורך (ס”מ
Length (cm)
21
23

מק”ט
SKU
073122
072327
072722
07182119
07232327

שם
Name
Mini Rakefet Bowl מיני קערה רקפת
Mini Vered Flower pot מיני עציץ ורד
Mini Iris Flower pot מיני עציץ איריס
Mini Trapez Flower pot מיני עציץ טרפז
Mini Square Smooth Flower pot מיני עציץ מרובע חלק

Visit us at
www.almi.co.il

For Orders +972-9-740-3040 | sales@almi.co.il | 09-740-3040 להזמנות חייגו

