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אודות "מכובדת”
מבית  ומקוריים  ייחודיים  פתרונות 

“מכובדת“
העת  כל  מנסים  צניעות”  פתרונות   – “מכובדת 

למצוא פתרונות ייחודיים לשמירת הצניעות של 

בת ישראל.

נמאס לך מהסיכות בטחון בפתח הצוואר?

והחצאית שנדבקת לגרביון?

ובכלל יתכן שאת מוצאת את עצמך מוותרת על 

בגדים שאת אוהבת בגלל בעיות צניעות? :-)

לא, זה לא סיפור מצחיק ;-( 

זה מה שקורה לך כשאת רוצה להיראות טוב

להקפיד על קוצו של יוד וזה לא כל כך מצליח... 

(-: (-:

להיראות  הרצון  עם  התמודדתי  כמוך  אני  גם 

בדיוק  לכן  ומכובדת.  יפה  זאת  ועם  צנועה 

שיתנו  משלימים  פריטים  על  לחשוב  התחלתי 

פתרון נוח ונעים להופעה מושלמת.

הצווארונים  את  לראות  תוכלי  הבאים  בדפים 

היפים והמגוונים לשבת וימי השבוע. 

“מכובדת”  של  הייחודי  הדגל  מוצר  ובנוסף 

ונעים  רך  מבד  העשוי  צווארון   - -הצווארית” 

)סימפוניה( הסוגר את פתח הצוואר באופן מלא 

גומי  ולפי כל גדרי ההלכה ללא כפתורים, ללא 

וללא רוכסן

  65 באורך  מספיק  רחבה  תחתית  ”תחתית”- 
ס”מ העובר את קו הברך.

גם  מיועדים  “מכובדת“  של  הצניעות  פתרונות 

לשבתי.  פשוט  בגד  להפיכת  ההופעה,  לשדרוג 

שמלה פשוטה עם צווארון תחרה למשל הופכת 

רגיל  סוודר  וייחודית,  לשבתית  השמלה  את 

עם צווארון לא שגרתי הופך את ההופעה שלך 

לחגיגית.

“מכובדת“ מתעדכנים כל הזמן עם מוצרים 
חדשים ומיוחדים....
כדאי להיות בקשר:(

מכובדת 
טהורה

נסיכה
עדינה

אצילית
מרשימה
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מכובדת 
נאה

טהורה
נסיכה

עדינה

אצילית
מרשימה

מבצעים קבועים:

בקניה 
מעל 300 ₪
 קבלי 30 ₪

לקניה הבאה

שני צווארוני 
תחרה 

ב- 120 ₪
₪ 130

שני צווארונים 
פשוטים 

ב - 100 ₪ 
₪ 110

בקניה 
מעל 150 ₪  
משלוח חינם*

*בדואר רשום

בקניית שני 
פריטים ומעלה 

5% הנחה

להצטרפות לרשימת התפוצה:

sales@modestgarments.co.il

לעדכונים נוספים ולהזמנות 

ניתן באמצעות האתר:

http://modestgarments.co.il

להזמנות: 053-3152243

עיצוב גרפי:
תמר  כהן 053.317.3445



צווארון קשירה עדין
בגוון שמנת ושחור עם קישוט

נקודות בצבעים שחור ולבן בהתאמה.
הצווארון בעל כפתורים וסרט קשירה לסגירת

פתח הצוואר בצורה הטובה ביותר.
מתאים לבגדים חגיגיים
בד נילון- פוליאסטר 

צווארון לבן דגם פנינים
צווארון מהודר, בעל פנינים בדוגמת פרחים 
מרהיבה. סגירה פשוטה ומתאימה של פתח 

הצוואר באמצעות כפתורים.
מומלץ לשבתות, שמחות וימים טובים.

בד ניילון - פוליאסטר

צווארון קשירה עדין 
בעל כפתורים וסרט קשירה לסגירת

 פתח הצוואר. מתאים במיוחד 
לשבתות וימים טובים.

בצבעים שחור, לבן וכתום 
בד ניילון - פוליאסטר

מכובדת 

נאה 

טהורה

אצילית עדינה

נסיכה

מרשימה

צווארון מהודר דגם יהלומים 
מתאים לכל סוגי הבגדים 

ובמיוחד לשבת וחג.
בד נילון- פוליאסטר – אל קמט.

&85

צווארון מהודר דגם פרח כחול
לסגירת פתח הצוואר.

מתאים לכל סוגי הבגדים.
מתאים במיוחד לשבת וחג,

בד נילון- פוליאסטר – אל קמט.
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להזמנות: 1053-3152243



מכובדת 

טהורה

אצילית

נאה

עדינה

נסיכה

מרשימה

צווארון עם אבני חן בשחור ולבן
צווארון מיוחד,בעל כפתורים לסגירה מושלמת. 

מגיע בצבעים שחור ולבן.
הצווארון מקושט באבני חן בדוגמת 

פרחים מיוחדת,
ומומלץ לשבתות ולארועים מיוחדים.

בד נילון- פוליאסטר – אל קמט.

צווארון מלכותי דגם קשירה
צווארון צבע חלק. מתאים לכל סוגי הבגדים, 

קיימים דגמים בצבעים שונים להתאמה מרבית. 
בעל כפתורים וקשירה לסגירת פתח הצוואר.

בד פוליאסטר
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להזמנות: 2053-3152243



צווארון תחרה חגיגי
צווארון תחרה חגיגי.

מתאים לשבתות ואירועים.
מגיע בשני צבעים: שחור ולבן-

בד  פוליאסטר – אל קמט.

מכובדת 

נאה 

טהורה

אצילית

עדינה נסיכה

מרשימה

צווארון לבן עם חוט קשירה שחור
צווארון לבן מהודר, בעל כפתורים לסגירת 

פתח הצוואר, וחוט קשירה כתוספת 
יחודית המעניקה 

סגנון מהודר לצווארון.

 פוליאסטר – אל קמט.

צווארון שחור עם סרט קשירה
צווארון שחור בעל כפתורים וסרט קשירה 

להשלמת סגירת פתח הצוואר.
מתאים לארועים חגיגיים, לשבתות ולשמחות.

בד  פוליאסטר – אל קמט.

&75

&75

&65

&65
&65

צווארון שחור ברקמת פרחים 
צווארון ברקמת פרחים צבעונית על רקע שחור.

בעל כפתורים לסגירת פתח הצוואר.
מתאים לבגדים חגיגיים, לשבתות ושמחות.

בד ניילון-פוליאסטר

צווארון פסים מהודר
צווארון בדוגמת פסים לבן- כחול.
מתאים במיוחד תחת ז‹קט או 

V סוודר עם פתח
בד פוליאסטר אל קמט

2 ב-120&
&65

להזמנות: 3053-3152243



מכובדת 

טהורה

אצילית

עדינה

נסיכה מרשימה צווארון פשוט בשחור ולבן
צווארון פשוט בעל כפתורים לסגירה 

פשוטה של פתח הצוואר.
מגיע בצבעי שחור ולבן, ומתאים תחת כל 

בגד ללבישה ביום- יום.
בעל צווארון מחודד או עגול לבחירה.

בד ניילון-פוליאסטר

צווארית בצבעים שחור ולבן
פיתוח מקורי מבית »מכובדת«, מתלבש 

על הצוואר באופן מושלם ללא סיכות 
ביטחון, גומי לוחץ או רוכסן. 

מיועד ללבישה מעל חולצת בסיס, 
בד סימפוניה נוח ורך למגע. 

צווארון תכלת
צווארון תכלת חלק 

עם צווארון עגול.
מתאים לרוב סגנונות הבגדים.

בד ניילון-פוליאסטר

צווארון ורוד חלק
מומלץ לבנות בית- יעקב,

תואם תלבושת, ללבישה תחת
סוודר בחורף, מתאים לרוב סוגי הבגדים

חגיגיים ופשוטים.
בד ניילון-פוליאסטר

תחתית
תחתית שחורה.

מיוצרת מבד נעים במיוחד. 
נוחה ללבישה תחת כל חצאית.

בד סימפוניה רך וגמיש.
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להזמנות: 4053-3152243


