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למספרות,  מקיף   grooming טיפוח  ציוד  מספקת  קניאס  חברת 
סלונים ומגדלים ומחזיקה מלאי מגוון של שולחנות, דריים, ואמבטיות.

בנוסף אנו מספקים מספריים,מכונות תספורת, מברשות ואקססוריז 
באתר  או  התצוגה  באולם  אותנו  לבקר  בואו  ועשיר.  מגוון  והמלאי 

ולהתרשם.
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טיפוח
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אמבטיה גדולה מפוארת ומאובזרת מנירוסטה עם הגבהת הגנה מהתזת מים
כוללת רצפת פלסטיק נשלפת, מעמד הגבהה לגורים, מסנן שיער, הכנות לברז וסבוניה, 

טבעת לקשירה, מחזיק לדוש ועוד.. 127X67  ס"מ.
דגם חשמלי עם או בלי דלת ודגם עם מעלון.

אמבטיה קומפקטית 100% נירוסטה לכלבים קטנים 
ובינוניים חוסכת מקום יקר בחדר טיפוח או בקליניקה

חיבור לברז, טבעת קשירה, מגן התזות, מתלה לדוש מים וניקוז. עם 
68Dx85W מסנן וצנרת גמישה לחיבור לביוב. במידה

אמבטיות
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ברז איכותי עם צינור נוסף 
להתזה בריסוס ומצבים 
משתנים לצורך רחיצת 

בעל חיים, טיפול שיניים, 
הכנה לפרוצדורה.  הברז 
עשוי מנחושת בציפוי כרום 

מלוטש באיכות וגימור 
גבוהים מאוד.

מערבב שמפו אוטומטי, חוסך בחומר וזמן. 
מייצר קצף מושלם ויחס דילול אופטימלי ללא מאמץ. בעל 

מספר מצבים לייצור היחס הרצוי בין סוגי השמפו ומרכך 
השיער. מתחבר ל-4 בקבוקים שונים בו זמנית.

ברז ומערבב 
שמפו
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ג'קוזי SPA מיקרו בועות מקצועי לטיפול תרופתי במחלות עור, גירויים ופריחה. עם חוויה 
מפנקת במיוחד לכלבים וחיות מחמד. 

מבצע ניקוי עמוק לעור ופרווה ומשאיר אותם חלקים נעימים ובריאים. 

המכשיר משלב טיפול ופינוק בו זמנית וניתן ליגבות עבור השירות המיוחד מחיר בהתאם.

המתקן הייחודי מייצר מיליארדי בועות זעירות בין 20-40 מ"מ, ומשנה את צבע המים השקוף לנוזל לבן 
יונים שליליים המתחברים  במרקם קרמי שמרגיע ומלטף את העור והפרווה. הבועות הזעירות נושאות 

לחלקיקי לכלוך ומסירים אותם גם ללא סבון. כשמשלבים שמפו איכותי התוצאה אף טובה יותר. 

מכיל אוזון בצפיפות גבוהה בבועות. כאשר אוויר נספג במים, רמת האוזון מסוגלת להגיע ל 14%- 15%- 
רוויה; לטיפול בבעיות עור רבות, פריחה וגירויים. את האוזון ניתן להפעיל ולכבות אוטומטית לשמירה על 

תנאי עיקור יומיים. 

**קיימים גם קטנים יותר

מיקרובאבלס
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 X שלוחן טיפוח חשמלי גדול מהיר ושקט עם רגל
נמוכה לטווח 22-100 ס"מ. 

מנגנון הרמה תוצרת  LINAK דנמרק המסוגל לשאת 
משקל של עד 150 ק"ג בקלות.

הלוח נשלף לצורכי ניקוי 

**ניתן להוסיף גלגלים ואביזרים

שולחן טיפוח נייד חשמלי מתכוונן רחב טווח. גובה 
 .100cm 22 לcm התאמה, מ

שולחן חשמלי נייד גם גלגלים גדולים וחזקים וידיות 
מאסיביות. 

השולחן יורד עד הרצפה ועולה לגובה מטר וניתן לקיפול 
ואחסון. 

לאחר שמורידים לרצפה ניתן להעמידו בפינה כך שלא 
יתפוס מקום או להובילו ממקום למקום כמו מריצה בקלות. 

שולחנות
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שולחן מתקפל מתכוונן לגובה רצוי עם 4 
שלבים מידות: 

120x60 ס"מ 

 90x60ס"מ

שולחן הידראולי מלבני 
בגודל בנוני 75x45 ס"מ 

שולחן הידראולי עגול מסתובב 360 
מעלות ומתכוונן לגובה 70-90 ס"מ. 

כבד יציב ויכול לשאת משקל של עד 150 ק"ג.

שולחנות
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כיסא אורטופדי לעבודה בישיבה, עם מבנה שמעודד ישיבה נכונה, שומר על הגב 
ישר,  מונע כאבי גב, מתח, ומפחית את העייפות של עמידה ממושכת. 

אבץ  ציפוי  וחזקה.  נוחה  וכרית  זעזועים  בלימת  מנגנון  כבדים,  משקלים  לנשיאת  חזק  מבנה 
למניעת חלודה ומחזיק רגליים לנוחות. 

*אוכף בוכנה כפולה להתאמת גובה מ70 עד 94 ס"מ
*אוכף בוכנה אחת 52 עד 64 ס"מ 

*כיסא עם משענת בוכנה אחת 52 עד 64 ס"מ 

מתקן מסתובב להנחה על שולחן טיפוח או שולחן 
רגיל, מיועד לטיפוח לגזעים קטנים ומאפשר לך 

להישאר במצב אחד תוך כדי טיפוח כל צדדי הכלב.

שולחן מתקפל בקלות בשתי מידות 
 60Lx45Wx81H -75 וLx50Wx76H

כסאות
ושולחנות
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מייבש קומפקטי ועוצמתי במיוחד עם 
חימום. בעל כוח ייבוש מדהים לכל 

פרווה ושיער. עלות מול תועלת יוצא 
מין הכלל!! 

*אפשרות לסטנד עם גלגלים ולמתקן 
תלייה לקיר או אמבטיה

הרקולס הוא המייבש הדו מנועי החזק ביותר בשוק עם כוח 
דחיפה של 955 גרם 

מהירות רוח 95 מטרים בשנייה, מה שמקם אותו במקום הראשון 
בקטגוריית המייבשים הדו מנועיים.

בעל אורך חיים גדול יותר וחסכון באנרגיה של כ- 30% בזכות מברשת 
פחמן ארוכה יותר של 38 מ"מ )הארוכה ביותר שקיימת(.

*ניתן להוסיף מתלה לקיר. 

פן איכותי קל לתמרון ביד אחת, קל משקל שקט, 
אמין ונוח לעבודה.

מחולל יונים שליליים מובנה בנפח גבוה להגנה על 
ציפוי השערה ושמירה על פרווה נעימה וחלקה.

אביזרים 
ודריירים
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מייבש יפני יוקרתי דקורטיבי שקט יפיפה ועוצמתי דגם פלמינגו.
דגמים בודד או כפול ואפשרות לתלייה בתקרה/קיר/עמוד נייד.

מהירות רוח משתנה עד 38 מטרים בשנייה ובקרת טמפרטורה )טווח טמפרטורה 25-75 מעלות(.
מנוע ללא מברשות ללא תחזוקה, אינו מצריך שימון כלל.

שקט במיוחד )נמוך מ- 40 דציבלים(. וחסכוני באנרגיה.

מברשות tourmaline מתקדמות מייצרות יונים שליליים המסייעים ליצירת לחות בשורש 
השיערה. סיוע בהחלקת שיער קשה ותלתלים עקשנים, 

טיהור האוויר ויצירת סביבה בריאה יותר.

מייבש מרכזי עם מפחית רעש לשתי עמדות עבודה בעוצמה השווה לשני 
עמדות של מייבשים דו מנועיים!! 

כידוע חשיפה ממושכת לרעש גבוה פוגעת בשמיעה וגורמת למתח וחרדות אצל 
כלבים ואנשים. מייבש שקט זה הוא פורץ דרך בתחום המייבשים באמצעות 

מפחית רעשים לפחות מ-65 דציבלים. ניתן להסתיר/להפריד את המנוע מאזור 
העבודה. 

הרוח במהירות עד 95 מטרים בשנייה עוברת דרך שני צינורות גמישים מיחידת 
הליבה לשולחן הטיפוח  מלמעלה, שאינם תופסים שטח באזור העבודה. 

מה שמפנה לנו מקום ויוצר סביבה מרווחת שקטה ורגועה יותר.

מתקן ייבוש
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מתקן ייבוש קומפקטי שקט וקל להפעלה במיוחד לגזעים קטנים וחתולים.
מכניסים ולוחצים על הפונקציה הרצויה והייבוש מתחיל.

כך ניתן להתפנות לכלב הבא ולחסוך זמן יקר.
 

פתרון מושלם לבעלי חיים שרגישים לרעש ומגע ממושך כמו חתולים. 
מנגנון כיבוי אוטומטי בטמפרטורה מעל 40 ℃.

טיפול ממריץ ומחדש רקמות באינפרה אדום.
טיפול אוויר חם עם יונים שליליים לריכוך הפרווה וטיהור האוויר. 

תפעול פשוט של הגדרת טמפרטורה, מהירות רוח וזמן. 

מתקן ייבוש grooming גדול מנירוסטה מחולק לשני 
תאים עם מחיצת הפרדה

שקט מאוד בעל חלל גדול ומרווח, מכשיר ייבוש בטוח ומשוכלל 
עם כל ההגנות, תזמון אוטומטי בין 5 ל30 דקות עבודה 

וטמפרטורה שנעה בין 35-50 מעלות.
שני מנועים גדולים מפיקים די עוצמה בכדי לייבש גם בעל חיים 

עם פרווה עבה מאוד תוך פחות מ25 דקות!
קיימים שני גדלים:
122x66x108 ס"מ
177x66x142 ס"מ 

מייבשים

14



מספרים מקצועיות KISS   דירוג 5 כוכבים
המספריים מפלדה יפנית בעבודת יד, עם ביצועים מושלמים מבטיחים עמידות וביצועים לטווח הארוך.

Straight "7.5
Curved "8.5

Thinner "7.5
 Facial straight  "4.5
 Facial straight  "5.5

 teeth - 7" Chuncker 18

מספרי תרגול או מתחילים )דירוג 2 כוכבים( 
Straight "7.5

Curved "8.0

Thinner "7.5

מספריים
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מכונת תספורת/גילוח עם 
מנוע חזק, מתאימה לכל 
סוגי הפרוות גם לעבות. 

קלת משקל ונוחה לשימוש. 
עם 5 ראשים מתחלפים 

לאורך 3 עד 12 מ"מ

מכונת תספורת מקצועית שקטה 
וקלה מאוד בצורתה ומשקלה. 

עם סוללה לארבע שעות עבודה רצופות, 
וסכינים מתחלפים ייעודיים לשינוי באורכי 

התספורת. מהירה ונוחה מאוד לשימוש. 
*צג מהירות מנוע, סוללה, שמן.

מכונת תספורת קומפקטית וחזקה להפליא. שקטה מאוד 
ואמינה. 

גודלה ומשקלה והעובדה שהיא שקטה מאוד מאפשרים גילוח 
נוח של מקומות קטנים ועדינים בצורה בטוחה ונעימה יותר לכלב. 
כמו פנים כף הרגל ואזור הפנים שרוב הכלבים נלחצים בו במכונה 

גדולה.* בורר מהירות, ראש נירוסטה, צג טעינה, שמן ומהירות.

סט גרינדר - משייף 
ציפורניים נטען עם ראש 

מתחלף. 
מוצר סופר מדליק שמכיל 

בעצם 2 מוצרים!
מכונה בעלת ראשים 
מתחלפים עם מספר 

אפשרויות:
גרינדר לשיוף ציפורניים 

שמצוין לכלבים שחוששים 
מקיצוץ הציפורניים, או 

לשיוף אחיד לאחר הקיצוץ, 
ושני ראשים בגדלים שונים 

לגילוח אזורים קטנים 
ורגישים כמו אזור העניים או 

פנים כף הרגל.
*המוצר שקט מאוד ומצוין 

לכלבים חששנים שפוחדים 
מרעש. 

מכונת 
תספורת 

ושיוף
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סכינים להחלפה בגדלים שונים מתאימים למכונות תספורת 
הקיימות בשוק כמו 

Andis, Oster, Wahl, Laube, Heiniger, etc
KISS Blade, 40# - 0.25mm
KISS Blade, 30# - 0.5mm
KISS Blade, 15# - 1.2mm
KISS Blade, 10# - 1.5mm

KISS Blade, 3F - 13mm
KISS Blade, 4F - 9mm
KISS Blade, 5F - 6mm

KISS Blade, 7F - 3mm

מכשיר טיפוח מהפכני!! 
מכונת תספורת מקצועית ומברשת להסרת שיער משולבות במכשיר אחד עם שואב עוצמתי 

שמשאיר את הסביבה נקייה וחוסך מאמץ בעבודה ובניקיון.

בזמן התספורת או הגילוח השיער נשאב פנימה, מסרקים את השיער העודף ובלחיצה השיער 
נשאב פנימה ונעלם! 

קיט של 7 בליידים:
25mm ,22mm ,19mm ,16mm ,13mm ,10mm ,6mm

 KISS Blade, 30# - 0.5mm;
titanium coating, anti-

microbial

אביזרים 
ודריירים
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מברשת יונית מקצועית בעלת ידית עץ אגוז. עם מרקם 
טבעי נפלא וסיכות ב 3 גבהים.

שילוב חוטי נחושת וניילון המייצרים יונים עשירים, שמסייעים 
לשטוח הפרווה ולמראה מבריק ויפיפה.

מברשת פלא קלה ונוחה לסירוק פרוות עבות וסבוכות. בנויה 
בצורה מעוקלת המקלה על הסירוק ומפחיתה לחץ על פרק כף 

היד. 
בעלת 430 סיכות נירוסטה להסרת נשירות שיער ולכלוך בקלות 

וביעילות, *בשני גדלים 

מסרקי גימור מעולים עם ציפוי טיטניום קשת ייחודי שעמיד 
בפני חלודה.

השיניים החזקות של המסרק נקדחו לעמוד השדרה שעשוי מתכת.

מבנה המסרק בעל אחיזה נוחה וטובה המונע החלקה מהיד. 

השיניים המעוגלות חלקות, מבריקות ועדינות למגע.

מברשות
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מגירות אחסון עם חיטוי באמצעות אור אולטרה 
סגול באורך גל 254 ננומטר שיעילים בעיקור 

וסטריליזציה

כלי אחסון וארגוניות לכלים ומספריים

אביזרים
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ארגוניות
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חולצות, מכנסיים וחלוקים אופנתיים וקלילים 
לספריות וספרים. 

100% ניילון עמידים למים ומתייבשים במהירות.

ביגוד
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כלוב המתנה דקורטיבי "הכל כלול"
כלוב פלדה מעוצב בטיחותי וחזק מצופה אבץ למניעת חלודה, עמיד 

לשנים רבות.  מנגנון טריקה עם  נעילה  שקטה ואוטומטית, גריל נח וקל 
לניקוי ומגירה נשלפת ללכלוך והשארת הכלוב נקי יבש.

ניתן גם לשדרג את המגירה והגריל הקיימים לנירוסטה!
     M      59Wx66Dx75H       L       118Wx66Dx80H             מידות

כלוב פלדה חזק ודקורטיבי לכלבים גדולים ושובבים או פראיים
ניתן להזזה בקלות גם ברצפה משובשת. הדלת ננעלת בטריקה כמו 

בכלובי אשפוז וטרינריים או מכלאות יוקרתיות. הכלוב אטום מכל צדדיו 
למעט בדופן הכניסה בכדי לשמור על הכלב רגוע ואדיש לתנועות 

בחדר. ניתן לשימוש כמלונה איכותית עם אופציית נעילה כשעוזבים את 
המקום, כמכלאה זמנית לכלב פראי, ככלוב אילוף לכלבים מתבגרים 
מגזעים גדולים, כתא המלטה, ככלוב המתנה במספרה או במרפאה 

ועוד. אפשר לבנות 2 קומות. ניתן לפירוק לצורך העברת דירה. מידות 
.120H*90W*70D :נטו

כלוב אלומיניום נייד מתקפל משולב עם שולחן עבודה/טיפוח. 
הגודל הקומפקטי מתאים לרוב המכוניות הסטנדרטיות וקל להובלה ואחסון.
מוצר חובה לתערוכת כלבים ומרפאות קטנות שצריכות כלוב אשפוז זמני.  

מנורות חימום ובתי מנורה ממוגנים לתלייה במכלאה/
כלוב או מקום מרבצו של בעל החיים הזקוק לחימום

כלובים
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בובות סימולציה לאימון ותצוגה קלות לסירוק וגזירה. 

בובות
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הדמייה
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www.kanias.co.il | 077-542-0936 :טלפון: 08-865-6431 | פקס

אודות:

למספרות,  מקיף   grooming טיפוח  ציוד  מספקת  קניאס  חברת 
סלונים ומגדלים ומחזיקה מלאי מגוון של שולחנות, דריים, ואמבטיות.

בנוסף אנו מספקים מספריים,מכונות תספורת, מברשות ואקססוריז 
באתר  או  התצוגה  באולם  אותנו  לבקר  בואו  ועשיר.  מגוון  והמלאי 

ולהתרשם.

קטלוג 2021
טיפוח


