
 A Collection of the finest bar tools



 

העולם החדש של ציוד הבר כבר כאן

 מזיגה בדיוק בכמות הנכונה, סינון, עירבוב מהיר, קוביית קרח וטוויסט כתום של 
קליפת תפוז.... אנחנו בחברת IBBLS יודעים שמאחורי כל דרינק עומד ברמן או חובב 

אלכוהול עם ״כלי עבודה״ מקצועיים, שעושים את כל ההבדל. 

 Diageo של  הרשמית  והנציגה  בישראל,  המובילה  האלכוהול  חברת  אנחנו?  י  מ
ו- G  ruppo Campari , תאגידי האלכוהול המובילים בעולם.

אנו פועלים בהנאה ובעקביות ליצירת תרבות שתייה מתקדמת, אחראית ומעודכנת,  
מביאים לישראל את מותגי האלכוהול הנחשקים ביותר,  עובדים  בשיתוף פעולה 
פורה  עם הקהל המקצועי של  הענף, ב ברים, ב מסעדות ו ב חנויות היין והאלכוהול , 

ומטפחים דור חדש ומתוחכם של חובבי אלכוהול.

למה ציוד ברים? עם הזמן, גילינו צורך אמיתי בשוק לציוד ברים איכותי, נגיש וזמין. 
בעקבות התבגרות ענף האלכוהול בארץ,  ועם התחזקות מעמדו של הברמן כמומחה 
בתחומו, החל לפרוח גם תחום הקוקטיילים, שהוא סמל לטביעת ידו ולמקצועיות של 
הברמן. היום ברור יותר מתמיד, שממש כמו השף שזקוק לסכינים ולכלים הטובים 
ביותר, כך צריך גם הברמן את הציוד הטוב ביותר כמו שייקרים, פוררים וכלי ערבוב 

ומדידה איכותיים.

!Birdy ואת Cocktail Kingdom תכירו את

IBBLS גאה להשיק היום קולקציית מוצרי בר יוקרתית, המציבה בפני אנשי המקצוע, 
כמו גם בפני חובבי האלכוהול באשר הם, מגוון רחב של כלי עבודה נפלאים .

בקולקציה ניתן למצוא שניים מהמותגים הנחשבים  והנחשקים  ביותר בתחום,   
Cocktail Kingdom הניו יורקי, ו- Birdy, ליין מוצרים שמוביל הברמן הטוב בעולם, 

אריק לורנזו, ומיוצר כולו ביפן. 

בברכה, 
IBBLS
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חברה ניו-יורקית בעלת שם עולמי, 
המייצרת ציוד בר איכותי, יוקרתי וממותג.

 על מנת לענות על הסטנדרטים הקפדניים ביותר
של הברמנים המקצועיים,  פיתחה  החברה לאורך 

השנים קשת רחבה של ציוד   בר .  
המוצרים  משלבים אלמנטים קלאסיים והיסטוריים, 

יחד עם  ידע עכשווי, פרקטיות ואלגנטיות. 
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Shakers

Three Piece ‘Usagi Cobbler Shaker’ 
500 ml

שייקר יפני כסוף 3 חלקים עם משקולת 500 מ״ל

Set Of Two Koriko® 
Weighted Shaking Tins

שייקר טין טין שני חלקים עם משקולת
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Strainers

Antique-Style 
Hawthorne Strainer  

 מסננת קפיץ כסופה בסגנון עתיק
Julep Strainer Copper

מסננת ג'ולפ נחושת

Julep Strainer 
Stainless Steel

מסננת ג'ולפ כסופה

Koriko® Hawthorne 
Strainer  

מסננת קפיץ מוזהבת

Koriko® Hawthorne 
Strainer  

מסננת קפיץ כסופה
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Bar Spoons

copper plated Teardrop™ 
Barspoon With Muddler 40 cm 

כפית בר עם כותש נחושת 40 ס"מ

silver Teardrop™ 
Barspoon 40 cm

כפית בר כסופה 40 ס"מ

Copper plated Teardrop™ 
Barspoon 40 cm

כפית בר נחושת 40 ס"מ

silver Teardrop™
Barspoon 30 cm 

כפית בר כסופה 30 ס"מ
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Japanese Style Jigger 
30/60 ml

 ג'יגר סגנון יפני כסוף

Japanese Style Jigger 
30/45 ml

ג'יגר סגנון יפני צבע נחושת

Japanese Style Jigger 
20/40 ml

ג'יגר סגנון יפני כסוף

Leopold Jigger
30/60 ml

ג'יגר לאופולד כסוף

Jiggers
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Extra Large Stemmed 
Mixing Glass 750 ml

כוס ערבוב 750 מ"ל עם רגל

Yarai® Mix Glass 
550 ml

כוס ערבוב יארי 550 מ"ל

Mixing Glasses

Paddle Mix Glass
550 ml

כוס ערבוב פאדל 550 מ"ל
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Other Bar Tools

SWIZZLE STICK 

מקל ערבוב מעץ

BITTER BOTTLE 

בקבוק ביטר כולל מזלף
SPEED POURER 

חבילת פוררים 6 יחידות

 MEXICAN JUICER

מסחטת ליים ידנית

 TALON TONG

מלקחיים כסופות בסגנון עתיק

JULEP CUp

כוס ג׳ולפ מתכת כסופה

ICE PICK

דוקרן קרח
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ליין מוצרי בר, פרי פיתוחו של אריק לורנזה, הברמן הטוב בעולם.
אריק לורנזה זוכה בתואר הברמן הטוב בעולם בתחרות 

ה- World Class היוקרתית, והברמן הראשי במלון הסבוי בלונדון.
הכלים מיוצרים ביפן בתהליכים ייחודיים ברמת גימור גבוהה.
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 BIRDY Shaker
Ml 500 \ 350

שייקר שלושה חלקים בשני גדלים Mixing Tin

כלי ערבוב ייחודי
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 Bar
spoon
40Cm

BiRDY Strainer

מסננת בעלת אפשרות הפרדת חלבון 

2122



THE EXCLUSIVE DISTRIBUTOR
DIAGEO AND GRUPPO CAMPARI IN ISRAEL


