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חברת "גדעון קוסמטיקס" נוסדה בשנת 1974 ע"י גדעון כהן וראובן שעבן.

ריהוט  כלים,  מוצרים,  של  בלעדית  והפצה  שיווק  ביצור,  מתמחה  החברה 

ואביזרים בתחום טיפוח השיער, הקוסמטיקה והיופי עבור מספרות, מכוני ספא 

והשוק הקמעונאי בישראל. 

על  שמירה  תוך  איכות,  מוצרי  של  עשיר  מגוון  ללקוחותיה  מספקת  החברה 

אמינות ומקצועיות בשירות באמצעות צוות מיומן, תשתית הפצה רחבה ומפעל 

ייצור מתקדם העומד בכל התקנים הבינלאומיים. 

 NG חברת "גדעון קוסמטיקס" שמחה להציג בפניכם את סדרת המוצרים מבית

הכוללת אביזרים, ריהוט וציוד למכוני קוסמטיקה וספא, המתאפיינים בקו אופנתי 

ונוחות.  איכות  המשדרת  גבוהה  גימור  ורמת  מתקדמת  מתוחכם, טכנולוגיה 

כבר לא צריך לשלם הרבה על מנת ליהנות מריהוט מקצועי ואיכותי.

סדרת המוצרים מבית NG מאופיינת במחירים נוחים ואטרקטיביים.

בתי מלון, מכוני ספא וקוסמטיקה רבים כבר נמנים עם קהל הלקוחות

המרוצים שלנו ואנו נשמח לצרף גם אתכם.
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NG-2209A

מזרן רחב אורתופדי  •
בעלת גוף אלומיניום  •

ביגלה נשלף  •
תיק נשיאה  •

ניתנת להגבהה והנמכה  •

מיטת עיסוי מתקפלת
מק"ט: 007136

NG-2606

מזרן אורתופדי  •
• ידיות נשלפות

• 2 מגירות
• 3 חלקים

מיטת קוסמטיקה ועיסוי
מק"ט 007123

NG-2207A

מזרן אורתופדי  •
ידיות וכריות ברגלים נשלפות  •

מסתובבת 360 מעלות  •
נעילה  •

4 חלקים  •

מיטת קוסמטיקה, עיסוי 
ופדיקור הידראולית

מק"ט 007137

מיטות טיפולים
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NG-2206

מזרן רחב אורתופדי  •
בעלת ידיות נשלפות  •

ניתנת להגבהה והנמכה  •
3 חלקים  •

מיטת קוסמטיקה 
ועיסוי הידראולית

מק"ט 007301

NG-2210A

מזרן אורתופדי  •
מנוע אחד  •

מיטה ניידת על גלגלים עם מעצור  •
2 חלקים  •

מיטת קוסמטיקה
ועיסוי חשמלית

מק"ט 007128

NG-2238

מזרן אורתופדי  •
מנוע אחד  •

כולל בייגלה  •
2 חלקים  •

מיטת קוסמטיקה ועיסוי
מק"ט 007113

מיטות טיפולים הידראוליות/חשמליות
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NG-B2245

מזרן אורתופדי  •
ידיות נשלפות  •

3 מנועים  •
3 חלקים  •

מיטת קוסמטיקה מסתובבת
מק"ט: 007146

NG-2270

מזרן אורתופדי  •
3 מנועים  •

ידיות נשלפות  •
3 חלקים  •

מיטת קוסמטיקה
מק"ט 007302

NG-D2271

מזרן 4 חלקים  •
ידיות נשלפות  •

4 מנועים  •

מיטת קוסמטיקה ועיסוי
מק"ט 007303

מיטות טיפולים חשמליות
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NG-B2214

מזרן אורתופדי  •
ידיות נשלפות  •

2 מנועים  •
3 חלקים  •

מיטת קוסמטיקה ועיסוי
מק"ט 007127

NG-2240

מזרן אורתופדי  •
ידיות נשלפות  •

3 מנועים  •
3 חלקים  •

מיטת קוסמטיקה
מק"ט 007126

NG-2235B

מזרן אורתופדי  •
משענת ראש מתכווננת  •

ונשלפת כריות לידיים  
ורגליים מתכווננות ונשלפות  

ניתנת לכיוון ממצב שכיבה  •
עד מצב ישיבה  

3 מנועים  •
3 חלקים  •

מיטת קוסמטיקה ועיסוי
מק"ט 007111
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מכשור וציוד חשמלי

NG-1005

3x1  •
תאורת לד  •

מנגנון לכיוון 360 מעלות  •

לופה על רגל
מק"ט 008118

NG-1005T

מנגנון לכיוון 360 מעלות  •
3x1  •

תאורת לד  •

לופה שולחנית
מק"ט 008119

NG-M2021

מנגנון לכיוון 360 מעלות  •
3x1  •

תאורת פלורסנט  •

לופה על רגל
מק"ט 008116

NG-M2021A

לופה שולחנית
מק"ט 008115

מנגנון לכיוון 360 מעלות  •
3x1  •

תאורת פלורסנט  •

כולל אוזון  •

וופוזון אדים חמים
מק"ט 013890

NG-F003
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מכשור וציוד חשמלי

NG-M2062B

מכשיר לייבוש לק לידיים
מק"ט 013862

2 מאווררים  •
42UV 6 מנורותX7W  •

אמבט פרפין
מק"ט 013865

NG-M2008

2 מאווררים  •
2 נורות חימום  •

מכשיר לייבוש לק לרגליים
מק"ט 013895

NG-UC-001

חיטוי וניקוי של מספריים,  •
צבתות וכלי מתכת אחרים  

אמבט אולטרא סוניק 
לניקוי כלים

מק"ט 013898

מכשיר לחיטוי כלים
מק"ט 013872

UV סטריליזטור  •

NG-M2007 NG-SR003

NG-SO1520

ללא מים  •

מכשיר לחימום 
בקבוק שמן

מק"ט 008364
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צנצנת חיטוי כלים
מק"ט 002045

למספריים, צבתות  •
וכלי מתכת אחרים  

מכשיר חיטוי קוורצים
מק"ט 013897

מכשיר לחימום מגבות 
לטיפולי קוסמטיקה

מק"ט 013887

NG-2042

מכשיר לחימום שעווה כפול
מק"ט 013885

NG-HSH18

מתקן חימום אבנים
מק"ט 008370

סט 32 אבנים חמות
מק"ט 008374

NG-2045

NG-F1005 NG-M2010
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עגלות שירות לקוסמטיקה, עיסוי ופדיקור

NG-5008

ניידת על גלגלים  •
3 מדפים  •

עגלת שירות 
לקוסמטיקה ושעווה

מק"ט 008251

NG-1019

ניידת על גלגלים  •
2 מדפים  •
2 מגירות  •

עגלת קוסמטיקה 
לקוסמטיקאית

מק"ט 008250

NG-1031

4 מדפי זכוכית  •
כולל סל אשפה  •

עגלת קוסמטיקה
מק"ט 008255

NG-2792

ארונית שירות 
דו צדדית 

לפדיקוריסטית

מק"ט 008253

2 דלתות בצידי הארונית   •
מגירות נשלפות  •

NG-1015A

ניידת על גלגלים  •
4 מדפי זכוכית  •

מדף נשלף+מתקן ללופה  •

עגלת קוסמטיקה
מק"ט 008256
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NG-M12

נייד על גלגלים  •
4 מגירות  •

מדף לאחסנה  •
כרית נשלפת למריחת לק  •

שולחן למניקור
ולבניית ציפורניים מעץ

מק"ט: 008103

NG-2725

נייד על גלגלים  •
משטח עבודה מזכוכית  •

תא אחסון גדול  •
מגירה  •
ארונית  •

שולחן למניקור
ולבניית ציפורניים

מק"ט: 009539

שולחנות מניקור
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NG-5713

5 מדפים מוארים לתצוגת לקים  •
מדף ושטח לתצוגה מואר למיתוג  •

3 מגירות  •

שולחן למניקור
ולבניית ציפורניים

מק"ט: 008246

NG-5711

משטח עבודה מזכוכית  •
נייד על גלגלים  •

2 מגירות  •
מושב למטפל  •
מתקן לאייפד  •

אזור אחסון  •

שולחן מניקור מתקפל
מק"ט: 008245
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NG-1023AB2

כסא למטפל עגול 
עם משענת

מק"ט 009320

NG-1034

כסא מטפל אוכף קטן
בעל מושב אורתופדי

מק"ט 009357

NG-4008

כסא אוכף קטן בעל מושב 
אורתופדי מתכוונן

מק"ט 009350

NG-1037-3

כסא אוכף עם משענת
ומושב אורתופדי מתכוונן

מק"ט 009353

NG-3003

כסא מטפל אורתופדי
בעל גב ומושב מתכווננים

מק"ט 009352

כסאות מטפלים
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כסאות ספא
כיסא המשלב עיצוב יוקרתי לצד טכנולוגיה  •

מתקדמת: עיסוי מפנק לגב, ג‘קוזי עוצמתי  
לרגליים וכסא טיפולים אופטימלי לפדיקור.  

בעל 2 יחידות של 4 זרועות מסאז‘: חלק עליון  •
וחלק תחתון, העולות ויורדות לאורך מושב הגב.  

ניתן להפעיל את 2 היחידות בו זמנית. מאפשר  
3 מצבי עיסוי לבחירה: לישה בלבד, נקישות     

בלבד ולישה ונקישות לסירוגין.  
מותאם לישיבה נינוחה ורגועה לאורך זמן:  •

מקנה חוויית טיפול מושלמת למטפל ולמטופל.  
האיכות הגבוהה והחומרים מהם עשוי הכיסא,   •

כגון: משטחים אקריליים ומושב העור, הופכים  
אותו למוביל בסדרת הכיסאות לספא.  

עוצמה וכיסוי שטח עיסוי מושלמים, בזכות  •
ארבעת הסילונים הממוקמים בדפנות האמבט  
והאפשרות לוויסות עוצמת הסילון וטמפרטורת  

המים, לחום או לקור, על פי דרישת המטופל.  
הכיסא תוכנן בקפידה ובהתאמה לצורכי הלקוח,  •

הכיסא גמיש וניתן להטותו קדימה ואחורה לקבע  
את משענת היד בזוויות של עד 80° ולקבע את  

משענת הגב בזוויות של עד 160°.  
מדף נפתח באמצעות ידיות, עם אפשרות  •

לביצוע מניקור ומריחת לק.  
ניתן להפעלה וכיוונון באמצעות שלט רחוק.  •

כיסא המשלב עיצוב יוקרתי לצד טכנולוגיה  •
מתקדמת: עיסוי מפנק לגב, ג‘קוזי עוצמתי  
לרגליים וכסא טיפולים אופטימלי לפדיקור.  

בעל 2 יחידות של 4 זרועות מסאז‘: חלק עליון  •
וחלק תחתון, העולות ויורדות לאורך מושב הגב.  

ניתן להפעיל את 2 היחידות בו זמנית. מאפשר  
3 מצבי עיסוי לבחירה: לישה בלבד, נקישות     

בלבד ולישה ונקישות לסירוגין.  
מותאם לישיבה נינוחה ורגועה לאורך זמן:  •

מקנה חוויית טיפול מושלמת למטפל ולמטופל.  
עוצמה וכיסוי שטח עיסוי מושלמים, בזכות  •

ארבעת הסילונים הממוקמים בדפנות האמבט  
והאפשרות לוויסות עוצמת הסילון וטמפרטורת  

המים, לחום או לקור, על פי דרישת המטופל.  
הכיסא תוכנן בקפידה ובהתאמה לצורכי הלקוח,  •

הכיסא גמיש וניתן להטותו קדימה ואחורה לקבע  
את משענת היד בזוויות של עד 80° ולקבע את  

משענת הגב בזוויות של עד 160°.  
מדף נפתח באמצעות ידיות, עם אפשרות  •

לביצוע מניקור ומריחת לק.  
ניתן להפעלה וכיוונון באמצעות שלט רחוק.  •

NG-4123

כסא ספא מפואר-סילבר
מק"ט: 009612

NG-903

כסא ספא ג’קוזי
מק"ט: 009571
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כסאות לפדיקור ולהמתנה

NG-2320

משטח עבודה נשלף  •
גב עולה ויורד  •

כרית ראש  •

כורסא לפדיקור
עם הדום רגליים נשלף

מק"ט: 008093

NG-1608

כסא מטופל/המתנה
עם בסיס עגול

מק"ט 008095

NG-1611

כסא למטופל
עם גלגלים

מק"ט 008096
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כסאות המתנה

NG-006

כיסא המתנה שקוף
מק"ט 009240

NG-007

כיסא המתנה שקוף
מק"ט 009241

NG-069

כיסא המתנה שקוף
מק"ט 009242

NG-9256

כסא המתנה
מק"ט 009598

כסא המתנה
מק"ט 009549

NG-9250
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אולם תצוגה: רח‘ שידלובסקי 5, א.ת יבנה
טל. 08-9523777, 054-4478090 )שרון(,

טלפקס. 08-9322618  

sharon@gidoncosmetics.co.il l

יבואן בלעדי - גדעון קוסמטיקס

www.gidoncosmetics.co.il

גדעון קוסמטיקס
ריהוט למספרות, מכוני יופי וספא חפשו אותנו ב-


