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ALMI
 יש כדים,יש כדים עגולים
! פיתגורס- מרובעים ויש

Color 088 צבע

Color 033 צבע

Color 007 צבע

Color 004 צבע

Color 010 צבע

Color 001 צבע

color may vary | תיתכן סטייה בגוון הצבע

Color 004 צבע

There are round planters,
square planters and
there is Pythagoras!
Color 088 צבע

Color 010  צבעColor 001 צבע
Pythagoras Wide Base
)נפח (ליטר
Volume Lt
25
50
100
200

)גובה (ס”מ
Height (cm)
36
45
56
67

Color 033 צבע

Color 007 צבע

פיתגורס בסיס רחב

)רוחב (ס”מ
Width (cm)
27
36
46
54

)אורך (ס”מ
Length (cm)
48
61
77
93

SKU מק”ט
0748271
0761361
0777461
0793541

Pythagoras Narrow Base פיתגורס בסיס צר
)נפח (ליטר
Volume Lt
25
50
100
200

)גובה (ס”מ
Height (cm)
36
45
56
67

)רוחב (ס”מ
Width (cm)
48
61
77
93

המוצר המיוחד ביותר שהגיע לשוק
 בעיצוב מוקפד המאפשר,לאחרונה
משחק בלתי מוגבל בגדלים צבעים
.וצורות ליצירת ענין ויופי
אידיאלי לשימוש בכניסות לבתי
 בחללים, בחצרות גני אירועים,מלון
של משרדי יוקרה ובכל מקום בו יש
רצון לעורר ענין ולשדרג את הניראות
.באמצעות מוצר אסתטי ויוצא דופן
 צבעים קלאסיים וניתן6-קיים ב
לרכישה בכל צבע שתבחרו בהזמנת
. יחידות מגודל25 מינימום של

)אורך (ס”מ
Length (cm)
27
36
46
54

SKU מק”ט
0748272
0761362
0777462
0793542

The most special product that
has come to market recently, in
a meticulous design that allows
unlimited play with sizes, colors
and shapes for interest and beauty.
Ideal for use in hotel entrances, in
the courtyards of banquet halls, in
the spaces of prestigious offices
and in any place where there is
a desire to arouse interest and
upgrade visibility through an
aesthetic and unusual product.
Available in 6 classic colors and
can be purchased in any color at
a minimum order of 25 units from
size.
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