משווקים מורשים
מרכז
שם חנות

כתובת

עיר

טלפון

א ב אדר אמיתי בע”מ

הרב קוק 3

בני ברק

03-6163828

א ב כלבו חשמל בע”מ

שד’ יעקב 50

ראשון לציון

03-9582846

אבי סופר

אלנבי 122

תל אביב

03-5609353

אגם סטריאו מדיה אלקטרוניקה

אבן גבירול 86

תל אביב

03-5235481

אדר סוכנויות אודיו בע"מ

החשמונאים 105

תל אביב

03-5610482

אודיו קונספט בע”מ

יהודה מרגוזה 27

יפו

03-5185025

אודיו קלאב בע”מ

אלנבי 32

תל אביב

03-5166919

אוסקר אלקטרו צילום בע”מ

מקוה ישראל 3

תל אביב

03-5607731

אחים יוגנד

בן יהודה  5ת.ד 26575

תל אביב

03-7969007

איסי דיסי-יצחק ישיעהו

סוקולוב 8

חולון

03-5048402

איתי עזורי בע"מ

שלמה המלך 38

קרית אונו

077-5332005

אלקטרו אבי

אליהו סעדון 130

אור יהודה

03-5333013

אלקטרו בבלי

בבלי 27

תל אביב

03-6055892

אלקטרופון

כהנמן 48

בני ברק

03-6198841

אלקטרופוטו בע"מ

אלנבי 138

תל אביב

03-5603751

אלקטרו רון

סעדיה חתוכה 47

יהוד

035361687

אמנון סאונד אלקטרונקס בע"מ

בוגרשוב 41

תל אביב

03-6294294

אצל צביקה בע”מ

זבוטינסקי 168

בני ברק

03-5787727

ארגול שיווק והפצה בע”מ

המרכבה 19

חולון

03-5581901

ארדן סמארט הום ש.מ

הברזל  7רמת החייל

תל אביב

03-7657900

א.ר.ן חברה להנדסה

חשמונאים 91

תל אביב

03-5610841

ארמגדון סאונד בע”מ

מנחם בגין 18

רמת גן

03-5751799

אקשן מוצרי אלקטרוניקה וחשמל בע”מ

גיסין אבשלום 78

פתח תקווה

03-9192775

בייגל שמעון סיטונאות חשמל בע”מ

קהילות יעקב 44

בני ברק

03-6773754

ברקום מעבדות בע”מ

שד’ ירושלים 43

רמת גן

03-5748064

גרנד סינמה בע"מ

דרך מנחם בגין 37

תל אביב

03-5622624

הום סינמה בע”מ

יוניצמן 2

תל אביב (צומת גלילות)

09-7711386

החשמל לצרכן בע”מ

דרך המכבים 62

ראשון לציון

03-9565222/3

היי פיי מערכות שמע וקולנוע

דרך סלמה 121

תל אביב

03-6391332

היכל החשמל –קלינטון

בר כוכבא 34

פתח תקווה

03-5588640

וידאוסט טכנולוגיות ( )94בע"מ

כנרת 15

בני ברק

03-5782254

טליה קום

ת.ד 2477 .הירקון 39

בני ברק

03-6182228

י א טכנולוגיותHD ZONE -

אהרון בקר  ,8מתחם מיקדו סנטר,
תל ברוך צפון

תל אביב

03-6476611

יו.פי תקשורת

אבשלום גיסין 63

פתח תקווה

04-6276276

מדיה גיים

סירקין 8

גבעתיים

03-7326998

מוצרי חשמל חיים ר בע”מ

לוי אשכול 201

צומת סביון

03-5339448

מעבדת אידיאל אלקטרוניקה

רח' שינקין 18

תל-אביב

03-5281810

מעבדה בנימיני יחזקאל

כרמיה 17

תל אביב

03-6857755

מעבדת טל שירותי אלקטרוניקה

בית צורי 15

תל אביב

03-6417799

מתקינט

הירקון 29

בני ברק

03-6161564

סטריאו סטאר בע”מ

ז’בוטינסקי 100

פתח תקווה

03-9241010

סטריאו סקופ

דיזינגוף סנטר

תל אביב

03-5256070

סטריאו פרו בע"מ

דיזינגוף 318

תל אביב

03-6006333

סינמה פרדיסו בע”מ

כ ג יורדי הסירה 1

תל אביב

03-5449674

סריוס אלקטרוניקה

היוצרים 6

אור יהודה

03-7355000

עולם המסכים

רוטשילד 4

ראשון לציון

077-5141042

עלית אודיו

השילוח 9

פתח תקווה

03-9131399

ערוץ הקניות

שדרות ירושלים 49

יפו

03-5152121

פוטו פילם

אלנבי 84

תל אביב

03-5162240

פומפה מול זול בע”מ

ארלוזורוב 52

רמת גן

03-6700444

פיוז סטריאו בע"מ

כצנלסון 113

גבעתיים

03-6720019

פיוצר אודיו וידאו בע”מ

ציקלג 21

תל אביב

03-5628444

פסגת החשמל והמסכים בע"מ

מרכז מסחרי מצפה אפק ,רח' שילה 94

ראש העין

03-9381552

חשמל ישיר

משה יתום 36

רחובות

08-9362108

קניון רפאלי

רבי עקיבא 115

בני ברק

03-5707410

קראוזמן גדעו ן ובניו

שטמפפר 51

פתח תקווה

03-9047845

קרוס אובר בע"מ ()Crossover

אלנבי 128

תל-אביב

03-5604600

שגב אלקטריק בע"מ

לישנסקי 20

ראשון לציון

03-5478535

שושני את רעים בע"מ

יהודה לוי 47

תל אביב

03-5662343

השרון
שם חנות

כתובת

עיר

טלפון

אודיו סי בע”מ

הסדנאות  3בית הרלין

הרצליה

09-9506617

אודיונוט אלון ליפשיץ בע”מ

מדינת היהודים 85

הרצליה

09-9517667

אורפז

הרצל 41

נתניה

09-8825018

אלגזי חב’ להשקעות בע”מ

סוקולוב 9

הוד השרון

09-7408152

בדיר מוצרי חשמל

אלא הדא מול בה”ס

כפר קאסם

03-9379251

בזק שירותי אלקטרוניקה

ויצמן 169

כפר סבא

09-7670943

בן שלוש מוטי בע”מ

ויצמן 87

כפר סבא

09-7659722

די וי די זון

זלמן שזר  , 10רמת פולג

נתניה

052-4288998

דנדוש מערכות סטריאו

שלמה המלך 24

הרצליה

09-9563332

המדריך נתניה ציוד משרדי

סמילנסקי  2ת.ד 1145

נתניה

09-8330274

הד סינמה בע”מ

רמת ים 93

הרצליה

09-9561177

העולם הדיגיטלי בע”מ

אוסישקין 31

רמת השרון

03-5499242

זימקס עולם הקולנוע הביתי

אבא אבן  3ת.ד 2137

הרצליה

09-9500050

ח.ד הום סינמה בע"מ

אחוזה 128

רעננה

09-7445844

טופ אודיו בע”מ

משכית 32

הרצליה

09-9621105

טופ סינמה

רח' שדרות ויצמן 11

רמה"ש

03-5477711

כהנא אודיו בע”מ (אודיו דיזיינס)

האומנות 9

נתניה

09-8361603

מחסני השרון

דרך רמתיים104,

הוד השרון

09-7407005

לייזר סיטי בע”מ

דוד המלך 1

הרצליה

09-9569615

מדיה טק בקרה חכמה בע”מ

מדינת היהודים 85

הרצליה

052-6000094

סבו אודיו בע”מ

משכית 15

הרצליה

052-2446560

סינמה פלזה בע”מ

המחשב  , 1פולג

נתניה

09-8855572

עולם הדי וי די

שילו 94

ראש העין

03-9381552

קרייזי אדי בע”מ

ויצמן 42

כפר סבא

09-7456667

ריביירה ייצור ושיווק רהיטים בע"מ

אזור תעשייה

מושב תנובות ת.ד251 .

054-3333465

שרות בני

ויצמן 17

נתניה

תקע ושקע בע”מ

שער הגיא 2

נתניה

09-8618013
09-8324949

דרום

שם חנות

כתובת

עיר

טלפון

אודיו ליין אלקטרוניקה בע”מ

ת.ד 2518

מזכרת בתיה

08-9330909

אחים שמחי נוריאל

רבי מאיר בעל הנס 9

אשדוד

08-8552115

אלקטריק חי רון בע”מ

הרצל 86

רמלה

08-9253883

אסתר אוניברסל בע”מ

הרצל 83

רמלה

08-9256661

אסקום בסן  -די אם או

קניון גת-סנטר 24

קרית גת

08-6602055

ביתן יורם מוצרי חשמל

אלפסי 20

נתיבות

08-9944929

בנצי נעים מוצרי חשמל בע”מ

שבזי 2

יבנה

08-9435008

גרפיקה ציוד משרדי

ת.ד3549 .

באר שבע

054-2220111

דרור מוצרי חשמל

הרצל 90

רמלה

08-9252525

חגג חנון בע”מ

הרצל 49

לוד

08-9222526

חזי שיווק

יהושפט 10

קריית גת

086888495

חשמל כהן בע"מ

מרכז מסחרי ד’ 31

אשדוד

08-8540629

טויזר אלקטרוניקה בע”מ

ת.ד 84

אופקים

08-9934448

יובל טק בע”מ

יהודה עמיחי 2

גן יבנה

08-8674424

י פ סיגמה T 2000

מיני סנטר 8

דימונה

08-6551201

מור אלקטרוניקה

בילו  9ת.ד121.

גדרה

08-8597077

מיני זול

שוק עירוני 60/61

נתיבות

08-9934482

מעבדת סופר אלקטרוניקה

טרומפלדור 113

באר שבע

08-6654906

פטקום אלקטריק

מתחם ביג

אילת

077-7378891

סגנון אלקטרוניקה

הבושם 7

אשדוד

08-8540003

סי די  1בע”מ

בילו 2

רחובות

08-9494467

סינמה אודיו בע”מ

דרך בן צבי 10

באר שבע

08-6650208

סינמה סאונד/סטריאו עיני בע"מ

שדרות דואני 18

יבנה

08-9431870

סטריאו דרום

הרצל 186

רחובות

08-9470858

סלון אדיב  85בע”מ

הדסה 68

באר שבע

08-6444770

סלון להט

הפועלים 6

רחובות

08-9469384

סנעד בע"מ

אלי כהן  39חנות 10

אשקלון

08-6744150

שקד אלקטריק

העצמאות  93חנות מספר 4

אשדוד

08-6901022

ריקרדו שירות

רמב"ם 2

באר שבע

08-6232401

צפון

שם חנות

כתובת

עיר

טלפון

א.ב מולטימדיה בע"מ

הרב וינרוב 23

טירת הכרמל

073-7407773

אדוארד מישעל ובניו בע”מ

אזור תעשייה

שפרעם

049869643

אולשופ ( חיים מוצרי חשמל)

ירושלים 3

עפולה

04-6523797

אחים אבו יונס בע”מ

כביש ראשי סחנין

סח’נין

04-6743365

אלפנט פוטו בשמורה

שמור זכרון חנות 105

זכרון יעקב

04-6293676

אלקטרו סומאר בע”מ

ת.ד 2068 .כביש ראשי מרר

מג’אר

04-6778851

אלקטרו רודי בע”מ

ת.ד 579

ירכא

04-9963320

אלקטרו שופ ירכא בע”מ

ת.ד497 .

ירכא

04-9561498

אלקטרון מוצרי חשמל טבריה

הפרחים  9ת.ד 1620

טבריה

04-6723091

אמישראגז  -תורגמן יעקב

מרכז מסחרי

קרית שמונה

04-6941786

אניגמה אודיו וקולנוע ביתי בע”מ

דרך בר יהודה 300

חיפה

04-8211589

ארט מיוזיק בע”מ

ת.ד 4417 .רח’ השמש 5

קיסריה

04-6231819

ביג סייל  -המכירה הגדולה בע”מ

מפעלים אזוריים צמח

צמח

04-6709698

בקשי שיווק

מנחם בגין 6

עפולה

04-6523962

גל אלקטריק 2000

מתחם ראש פינה

ראש פינה

04-6934911

גל אלקטריק/גל אלון

הגליל 38

טבריה

04-6721225

דיקור הצפון מוצרי חשמל בע”ם

ת.ד124 .

טמרה

04-9947528

הסטריאו של צביקה

שדרות ההסתדרות 247

חיפה

048421212

הקריה מערכות ותקשורת בע”מ

יוסף לוי  23ת.ד9008 .

קרית ביאליק

04-8778999

ח.ג נג’אר אלקטרוניקה בע”מ

דרך אלנבי 19

חיפה

04-8669950

חדד יובל אלקטריק בע”מ

לוחמי הגטאות 3

נהריה

04-9920948

חשמל אלמנאר

ת.ד 762

אכסאל

04-6562380

חשמל דושניצקי

ארלוזורוב 6

עפולה

04-6522537

טלסטר נהריה מוצרי חשמל

שד’ הגעתון 3

נהריה

049925149/1

יבנה פיטנגו  2000בע”מ

א.ת.טבריה עלית ת.ד 1812

טבריה

04-6734734

י ד תקשורת  -דוידי יוסף

שלמה המלך  15ת.ד 576

נהריה

04-9522755

לגאסי אודיו בע”מ

שד’ ההסתדרות 271

חיפה

04-8493191

לייזר פיקס

השקד 8

נהריה

04-9511141

מיוזיק בוקס חדרה

הגיבורים 55

חדרה

04-6326555

מ יעקובי

ת.ד 431 .א.ת דרומי בית אפריים

חדרה

04-6341759

מעבדת אלקטרון פינחס אמנון

ככר בן גוריון 2

טיבעון

04-9532768

מקור המתנות  1993בע”מ

כביש ראשי בכניסה לכפר מצד שמאל

יאנוח

04-9974753

מרכז החשמל ברדה

רחוב ירושלים 80

צפת

04-6820254

מרכז המחשבים והחשמל

כפר פרדיס

פרדיס

04-6398331

סאני אלקטריק מאור רחמים

בלפור 9

חיפה

04-8640994

סטריאו שופ בע”מ

ההסתדרות  , 177מפרץ חיפה

חיפה

04-8421564

עדיני מוצרי חשמל בע”מ

דיאנה 56

נצרת

04-6013555

ע.זקש מוצרי חשמל בע”מ

הפלס 2

מפרץ חיפה

04-8410123

ירושלים

שם חנות

כתובת

עיר

טלפון

אבי יפה  -מערכות סטריאו וקולנוע ביתי

שדרות הרצל  ,110בית הכרם
(קומת קרקע בגב הבניין)

ירושלים

02-6438437 ,02-6438272

אודיו פלוס

שדרות הרצל 118/2

ירושלים

02-6446862

אודיטון בע”מ

אוליפנט 1

ירושלים

02-5638001

אלקטרו טק בע”מ

הר החוצבים  5ת.ד 45082

ירושלים

02-5712578

בני צדוק שיראזי חשמל בע”מ

פייר קינג  38תלפיות

ירושלים

02-6422284

גל החשמל  -כוכב ים בע”מ

כנפי נשרים  24גבעת שאול

ירושלים

02-6513383

המקור הנסב אליהו

אגריפס 18

ירושלים

02-5002776

זיק אור מוצרי חשמל בע”מ

יפו 30

ירושלים

02-6245670

חץ חיים רפאל

שמגר 4

ירושלים

02-5378440

חשמל אבו גוש שיווק ומסחר בע”מ

דרך השלום 12

אבו גוש

02-5701790

חשמל הפלמ”ח

הפלמ”ח 18

ירושלים

02-5612012

לני חנוך

יפו 97

ירושלים

02-6251841

מרכז האלקטרוניקה השעונים בע”מ

הישיבה 4

ירושלים

02-5370677

סינקופה מערכות בע”מ

גינות האלה 80

מודיעין

08-9753535

סמארט די.אס.איי

רחוב יפו 34

ירושלים

072-2405066

