




לקוחה יקרה
בקולקציה זו הושקעו מאמצים רבים כדי ליצור אותה מוצלחת יותר  

.והאורך שופר. פתחי הצוואר נסגרו יותר לבקשתכן, מתמיד

.לך מענה לשאלות נפוצותשיתןיצרנו עבורך סימון מיוחד 

.בפנים הבגדהמצויינותשימי לב במיוחד להוראות הכביסה 

!!לכל דגם בסוף הקטלוגטבלת המידות 

www.mazalhazut.com



בני ברק

32רבי עקיבא 

11:00-21:30ה -א

-11:00בוקר ! חדש

15:00

10:00-12:30יום ו 

אלעד

81יהודה הנשיא 

17:00-21:30

10:00-12:30יום ו 

מזמינה אותך להתחדש בפריט חזוטמזל 

אופנתי באחד מסניפי הרשת

ירושלים

מיני קניון3קומה קניון רמות 

11:00-21:30ה -א

10:00-12:30'  יום ו

19:30-22:30–ש "מוצ

פתוח בשעון חורף בלבד

www.mazalhazut.com

בואי לבקר

7< בני ברק 6< ירושלים 5< שירות לקוחות 4< שלוחה 0507724848:  רב קווי

אלעד





פייטיםAשמלת 

329  ₪34-46



בלאק Aשמלת 

329  ₪34-46



תוריה ירוקשמלת 

299  ₪34-44



בלאקתוריה שמלת 

299  ₪34-44



בלאקתוריה שמלת 

299  ₪34-44



פינקגקליןשמלת 

279  ₪34-46



פטרולגקליןשמלת 

279  ₪34-46



בלאקגקליןשמלת 

279  ₪34-46



רקמהAשמלת 

329  ₪34-46



שמלת הולי צהוב

269  ₪34-46



שמלת הולי אדום

269  ₪34-46



בלאקשמלת הולי 

269  ₪34-46



נייביסברינה שמלת 

299  ₪34-44



בלאקסברינה שמלת 

299  ₪34-44



שמלת אליס דומינו

269  ₪34-46



שמלת אליס רד

269  ₪34-46



שמלת אליס רויאל

269  ₪34-46



שמלת סברינה

299  ₪34-44



70%



מנטהיוניטדשמלת 

329  ₪34-42



פינקיוניטדשמלת 

329  ₪34-42



כריסטי פטרולשמלת 

279  ₪34-42



כריסטי קורלשמלת 

279  ₪34-42



שמלת דניאלה כתום

299  ₪34-44



שמלת דניאלה פיסטוק

299  ₪34-44



דניאלה כתוםשמלת 

299  ₪34-44



סברינה פינקשמלת 

299  ₪34-44



סברינה תכלתשמלת 

299  ₪34-44



פרנזים לבנהחצאית 

199 ₪L+M+S



חצאית פרנזים שחורה

199 ₪L+M+S



חצאית פרנזים שחורה

199 ₪L+M+S



בלאקקורין שמלת 

299  ₪34-44



נייביקורין שמלת 

299  ₪34-44



שמלת קורין

299  ₪34-44



קורין פוקסיהשמלת 

299  ₪34-44



שמלת קורין

299  ₪34-44



תוריה כתוםשמלת 

299  ₪34-44



חולצת אורגנזה לבנה
תשלים לך את ההופעה

149  ₪34-44



חולצת קפלים שחורה
תשלים לך את ההופעה

149  ₪34-44



נייביחולצת קפלים 
תשלים לך את ההופעה

149  ₪34-44



חולצת קפלים ורודה
תשלים לך את ההופעה

149  ₪34-44



שמלת צווארון לבן

299  ₪34-42



שמלת צווארון ורוד

299  ₪34-42



נייביאודרי 
עם שרוול הורסAשמלת 

279  ₪34-44



אודרי פוקסיה
עם שרוול הורסAשמלת 

279  ₪34-44



ונייביאודרי פוקסיה 
עם שרוול הורסAשמלת 

279  ₪34-44



רוכסןפפיטהסרפן 
סרפן עם רוכסן צד כובש

27934-44



סרפן תכלת רוכסן
סרפן עם רוכסן צד כובש

27934-44



רוכסןפפיטה+ סרפן תכלת 
סרפן עם רוכסן צד כובש

27934-44



ROSS חציל
השמלה האהובה חוזרת בצבעים נוספים

299   ₪34-46



ROSS רויאל
השמלה האהובה חוזרת בצבעים נוספים

299   ₪34-46



מרגרט אדום
שמלת כפתורים ייחודית

299   ₪34-44



מרגרט כחול
שמלת כפתורים ייחודית

299   ₪34-44



MALIלילך
השמלה האהובה חוזרת בצבעים נוספים

299   ₪34-46



MALIירוק
השמלה האהובה חוזרת בצבעים נוספים

299   ₪34-46



MALIירוק
השמלה האהובה חוזרת בצבעים נוספים

299   ₪34-46



בלאקאמילי 
ארופאישמלת פליסה בניחוח 

299   ₪34-44



אמילי לילך
ארופאישמלת פליסה בניחוח 

299   ₪34-44



אמילי מנטה
ארופאישמלת פליסה בניחוח 

299   ₪34-44



פינקREYסרפן 
החולצה ניתנת לרכישה בנפרד–סרפן בקו צעיר 

279   ₪34-42



חרדלREYסרפן 
החולצה ניתנת לרכישה בנפרד–סרפן בקו צעיר 

279   ₪34-42



REYסרפן 
החולצה ניתנת לרכישה בנפרד–בקו צעיר סרפן 

279   ₪34-42



אילנית טורקיזשמלת 
מדהיםבפרינטשמלת קרפ 

279   ₪34-42



אילנית פוקסיהשמלת 
מדהיםבפרינטשמלת קרפ 

279   ₪34-42



אילנית  שמלת 
מדהיםבפרינטקרפ שמלת 

279   ₪34-42



שמלות אילנית  
מדהיםבפרינטקרפ שמלת 

279   ₪34-42



בל פינקשמלת 
אירופה זה כאן

279   ₪34-44



בלאקבל שמלת 
אירופה זה כאן

279   ₪34-44



שמלות בל
זה כאןאירופה 

279   ₪34-44



בלאקסרפן הלנה 
סרפן שובה לב החולצה ניתנת לרכישה בנפרד

299   ₪34-44



סרפן הלנה
סרפן שובה לב החולצה ניתנת לרכישה בנפרד

299   ₪34-44



בלאקחצי שמלת 
שמלה מדליקה וייחודית  

329   ₪34-44



נייביחצי שמלת 
שמלה מדליקה וייחודית

329   ₪34-44



חצי  שמלת 
מדליקה וייחודיתשמלה 

329   ₪34-44



מנטהסמנטהשמלת 
שמלת קרפ קשירה מחמיאה

279   ₪34-42



פינקסמנטהשמלת 
שמלת קרפ קשירה מחמיאה

279   ₪34-42



סמנטהשמלת 
קרפ קשירה מחמיאהשמלת 

279   ₪34-42



בלאק LALIשמלת 
שמלה מתרחבת בהדגשת שרוול מושלם

299   ₪34-44



פטרול LALIשמלת 
שמלה מתרחבת בהדגשת שרוול מושלם

299   ₪34-44



LALIשמלות 
שמלה מתרחבת בהדגשת שרוול מושלם

299   ₪34-44



שמלות  

MALI
34363840424446

הקיף  

חזה
86909498102106110

הקיף  

מותן
70747882869094

הקיף  

ירכיים
99103107111115119123

אורך  

כללי
106106.5107107.5108108.5109

אורך  

שרוול
4444.54545.54646.547

שמלות  

A
34363840424446

הקיף  

חזה
86909498102106110

הקיף  

מותן
72768084889296

הקיף  

ירכיים
110114118122126130134

אורך  

כללי
106106.5107107.5108108.5109

אורך  

שרוול
5959.56060.56161.562

שמלות  

אמילי
34363840424446

הקיף  

חזה
86909498102106110

הקיף  

מותן
67717579838791

הקיף  

ירכיים
97101105109113117121

אורך  

כללי
104104.5105105.5106106.5107

אורך  

שרוול
4545.54646.54747.548



שמלות  

קליאופטרה
34363840424446

הקיף חזה
86909498102106110

הקיף מותן
72768084889296

הקיף ירכיים
99103107111115119123

אורך כללי

10

6
106.5107107.5108108.5109

אורך שרוול
4444.54545.54646.547

שמלות  

LALI
343638404244

הקיף  

חזה
96100104108112116

הקיף  

מותן
727680848892

הקיף  

ירכיים
96100104108112116

אורך  

כללי
105105.5106106.5107107.5

אורך  

שרוול
4141.54242.54343.5

שמלות  

מרגרט
343638404244

הקיף  

חזה
909498102106110

הקיף  

מותן
717579838791

הקיף  

ירכיים
98102106110114118

אורך  

כללי
106106.5107107.5108108.5

אורך  

שרוול
4242.54343.54444.5



שמלות  

אילנית
3436384042

הקיף  

חזה
86909498102

הקיף  

מותן
7478828690

הקיף  

ירכיים
96100104108112

אורך  

כללי
106106.5107107.5108

אורך  

שרוול
4747.54848.549

שמלות  

+ קוקו 

שאנל

34363840424446

הקיף  

חזה
909498102106110114

הקיף  

מותן
788286909498102

הקיף  

ירכיים
106110114118122126130

אורך  

כללי
108108.5109109.5110110.5111

אורך  

שרוול
4141.54242.54343.544

חולצת  

אורגנזה
343638404244

הקיף חזה
86909498102106

הקיף מותן
788286909498

הקיף  

ירכיים
84889296100104

אורך כללי
5555.55656.55757.5

אורך שרוול
4141.54242.54343.5



שמלות  

סמנטה

3

4
36384042

הקיף חזה
889296100104

הקיף מותן
8084889296

הקיף ירכיים
9498102106110

אורך כללי

10

9
109.5110110.5111

אורך שרוול
4242.54343.544

שמלות  

אליס
34363840424446

הקיף  

חזה
9296100104108112116

הקיף  

מותן
86909498102106110

הקיף  

ירכיים
107111115119123127131

אורך  

כללי
108108.5109109.5110110.5111

אורך  

שרוול
4747.54848.54949.550

סרפן  

REY
3436384042

הקיף  

חזה

הקיף  

מותן
72768084

הקיף  

ירכיים
101105109113

אורך  

כללי
106.5107107.5108



סרפן  

אלן
343638404244

הקיף  

חזה
8286909498102

הקיף  

מותן
787276808488

הקיף  

ירכיים
96100104108112116

אורך  

כללי
104104.5105105.5106106.5

שמלות  

בל
343638404244

הקיף  

חזה
889296100104108

הקיף  

מותן
667074788286

הקיף  

ירכיים
899397101105109

אורך  

כללי
109109.5110110.5111111.5

אורך  

שרוול
4141.54242.54343.5

שמלות  

אודרי
343638404244

הקיף  

חזה
87919599103107

הקיף  

מותן
707478828690

הקיף  

ירכיים
100104108112116120

אורך  

כללי
106106.5107107.5108108.5

אורך  

שרוול
3939.54040.54141.5



שמלות  

ROSS
343638404244

הקיף  

חזה
86909498102106

הקיף  

מותן
757983879195

הקיף  

ירכיים
97101105109113117

אורך  

כללי
106106.5107107.5108108.5

אורך  

שרוול
4444.54545.54646.5

שמלות  

עומר
3436384042

הקיף  

חזה
889296100104

הקיף  

מותן
6670747882

הקיף  

ירכיים

אורך  

כללי
104104.5105105.5106

אורך  

שרוול
4444.54545.546

שמלות  

קשר
3436384042

הקיף  

חזה
909498102106

הקיף  

מותן
7680848892

הקיף  

ירכיים

אורך  

כללי
104104.5105105.5106

אורך  

שרוול
4444.54545.546



חצי  

פפיטה
343638404244

הקיף  

חזה
9296100104108

הקיף  

מותן
7983879195

הקיף  

ירכיים
103107111115119

אורך  

כללי
109.5110110.5111111.5

אורך  

שרוול
41.54242.54343.5

שמלות  

הולי
343638404244

הקיף  

חזה
9599103107111

הקיף  

מותן
9296100104108

הקיף  

ירכיים
116120124128132

אורך  

כללי
104.5105105.5106106.5

אורך  

שרוול
45.54646.54747.5

שמלות  

אלכסון
343638404244

הקיף  

חזה
9397101105109

הקיף  

מותן
909498102106

הקיף  

ירכיים

אורך  

כללי
104.5105105.5106106.5

אורך  

שרוול
42.54343.54444.5



343638404244סרפן הלנה  

הקיף חזה
889296100104

הקיף מותן
7276808488

הקיף ירכיים

אורך כללי

106.

5
107107.5108108.5

חולצות  

קפלים
343638404244

הקיף  

חזה
909498102106

הקיף  

מותן
8387919599

הקיף  

ירכיים
919599103107

אורך  

כללי
55.55656.55757.5

אורך  

שרוול
41.54242.54343.5

343638404244סרפן רוכסן

הקיף חזה
889296100104

הקיף מותן
7276808488

הקיף ירכיים

כלליאורך 

106.

5
107107.5108108.5

אורך כללי



A

פייטים
34363840424446

הקיף  

חזה
86909498102106110

הקיף  

מותן
72768084889296

הקיף  

ירכיים
110114118122126130134

אורך  

כללי
106106.5107107.5108108.5109

אורך  

שרוול
5959.56060.56161.562

34363840424446דניאלה

הקיף  

חזה
86909498102106110

הקיף  

מותן
67717579838791

הקיף  

ירכיים
97101105109113117121

אורך  

כללי
104104.5105105.5106106.5107

אורך  

שרוול
4545.54646.54747.548

34363840424446יוניטד

הקיף  

חזה
86909498102106110

הקיף  

מותן
72768084889296

היקף

ירכיים
110114118122126130134

אורך  

כללי
106106.5107107.5108108.5109

אורך  

שרוול
5959.56060.56161.562



34363840424446כריסטי

הקיף  

חזה
86909498102106110

הקיף  

מותן
67717579838791

הקיף  

ירכיים
97101105109113117121

אורך  

כללי
104104.5105105.5106106.5107

אורך  

שרוול
4545.54646.54747.548

34363840424446סברינה

הקיף  

חזה
86909498102106110

הקיף  

מותן
72768084889296

הקיף  

ירכיים
110114118122126130134

אורך  

כללי
106106.5107107.5108108.5109

אורך  

שרוול
5959.56060.56161.562

34363840424446קורין

הקיף  

חזה
87919599103107111

הקיף  

מותן
70747882869094

היקף

ירכיים
102106110114118122126

אורך  

כללי
106106.5107107.5108108.5109

אורך  

שרוול
4141.54242.54343.544



34363840424446תוריה

הקיף  

חזה
889296100104108112

הקיף  

מותן
66707478828690

היקף

ירכיים
899397101105109113

אורך  

כללי
109109.5110110.5111111.5112

אורך  

שרוול
4141.54242.54343.544


