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תיק מותן מהודר
תא קדמי עם רוכסן

תא מרכזי עם תאים לארגון נח
רצועת מותן עבה עם אבזם גדול ונוח

25×13×6 ס”מ

תיק אלבד
ידית מובנת 

תיק שרוך

פאוץ איכותי
CUSTOM MADE-ביצור מיוחד

 FANNY PACK 
מבחר צבעים לבחירה

תיק קידמי רצוע
נגד גניבות גב אורטפדי

29X20X1350

תיק צד אישי 
 נח מאד לנסיעות

תא קדמי עם רוכסן
 תא מרכזי עם תאים לאירגון 

 רצועת כתף עבה ונוחה
17×22×4 ס”מ

תיק אלבד
30X40X6 עם ידית
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יומן כיס
יומן שנתי

17X9

מחברת עסקים משולבת
 כריכה משולבת PU/בד

סגירה עם רצועת גומי ורצועה לעט
A5 80 דף- גודל 

מחברת יוקרתי דמוי עור
צבע חום עם שוליים מוזהבים

ניתן לשלב מארז יוקרתי
A5 16 חודש - גודל

מחברת עסקים PU מחברת אריג משולב
מקום לעט דפי שורה 80 פתיחה 

אנגלית/עברית
 A5 גודל

 מקום לעט דפי שורה 80 
פתיחה אנגלית/עברית

A5 גודל 

מחברת כריכה קשה מהודרת
 בשילוב כריכת PU  ושעם
A5 תפס גומי לעט-גודל

בהערכה
 

 וביוקרה

בהערכה
 

 וביוקרה

 בהערכה

 וביוקרה

בהערכה
 

 וביוקרה

 בהערכה

 וביוקרה

בהערכה
 

 וביוקרה

 בהערכה

 וביוקרה

בהערכה
 

 וביוקרה

מחברת טס יוקרתי
כיס עם תא לכרטיס ביקור 

מקום לעט וטס לחריטה
A5 מחברת
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פנקס דפי ממו 
כריכה ממוחזרת

A6

בלוק נייר מהודר
למבינים בלבד!

PU כריכה קשה 
250 דפי ממו בקופסאת מתנה

מכתביה בלוק 
מכתביה A4 -בלוק נייר שורה

כיס פנימי
נייר ממו דביק ודגלונים

פולדר
פולדר סקאי מרופד

 עם כיסים  במבחר צבעים
בייצור  אישי

בלוק דפי ממו
כריכה קשה דפי שורות ניירות ממו 

דביקים ודגלונים סגירה עם גומי
A5 גודל

פנקס
כריכת פלסטיק עט כדורי 

A6 ודיגלונים גודל
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מטען נייד דק 
 mAh 5000 בנפח

עם 4 נוריות לחיווי סטטוס הטעינה
שתי יציאות להטענת 2 מכשירים במקביל 

כולל כבל הטענה משולש:
MICRO-USB / IPHONE / TYPE-C 
9.7X6.4X1.3  - ארוז באריזת מתנה

 IN-EAR זוג אוזניות כפתור
בטכנולוגיית בלוטוס

רמת שמע גבוהה ועוצמתית
עם מיקרופון מובנה המאפשר דיבור 

ב-2 האוזניות 
אוזניות במארז נטענות באמצעות קפסולת טעינה

ומעמד סמארטפון
3x5.5x5.5

TWIST זכרון נייד
משולב מתכת כסף או שחור 

לחריטה/הדפסה
סמארטפון
3x5.5x5.5

דיסק און-קי
במבחר נפחים 
הדפסה צבעונית

מטען נייד קומפקטי
 2600MAH - מ"מ מטען פלסטיק

אוזניות שהופכות לרמקול
אוזניות שהופכות לרמקול

BLUETOOTH 
אריזת מתנה

מטען נייד במבוק
EVERCHARGE מבית mAh 5000 בנפח 

עם 4 נוריות לחיווי סטטוס הטעינה
גודל קומפקטי לנוחות מקסימלית

כולל כבל לטעינת המטען 
ארוז באריזת מתנה 

9.7X6.4X1.3 ס"מ
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מסכת בד כותנה
דו שכבתי -  נעימה במיוחד

XL ,מידות ילד, מבוגר

פאף המגניב 
דו שימושי

6 דרכים ללבוש

בקבוק ג'ל הגיינה
 במחזיק סיליקון מכיל מעל 60% אלכוהול
 אלוורה וויטמין E- מאושר משרד הבריאות

 30 מ"ל
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בקבוק דגם טיפה
בקבוק ספורטיבי דגםחדש

 פיה מתכוונת 
באישור מכון התקנים

 750 מ"ל

כוס  SMOOTHIE  שקופה
כוס קשית דופן כפולה

  לשמירת המשקה צונן לאורך זמן
480 מ”ל

בקבוק מסננת 
 מגיע מסננת לחליטה וידית אחיזה

באישור מכון התקנים
 700 מ”ל

שייקר לסלט
כוס סלט וקופסה נפרדת 

לרוטב חבויה במכסה העליון, 
מזלג בצד הכוס באישור מכון 

כוס סמוזי מעוצבת התקנים 1 ליטר
דופן כפולה עם קש 

בצבע תואם
540 מ"ל

בקבוק שתייה אלומיניום
מיוחד להגנה על המשקה 750 
מ” ל  BPA free  באישור מכון 

התקנים

בקבוק פקק הברגה
 קלאסי טרטאן לא שביר

750 מ"ל

בקבוק "תרמו-גארד" צבעוני
בקבוק נירוסטה טרמי איכותי במיוחד - שכבה כפולה לבידוד הנוזל

שומר חום עד 12 שעות, וקור עד 24 שעות
26X7X7  540 מ"ל                                 גודל
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חולצת פוטר סוטשורט 
במגוון צבעים

חולצת כותנה/ דרי פיט
הדפסה צבעונית/ צבע אחד 

שרוול קצר

חולצת כותנה/ דרי פיט
שרוול ארוך 

קפוצון קנגרו/רוכסן 
עם כובע וכיס  במגוון צבעים 

לבחירה

קפוצון קנגרו
עם כובע וכיס  במגוון צבעים 

לבחירה
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כיס סיליקון
הנדבק באמצעות מדבקה רב 
פעמית לטלפון מתאים לרב קו 

וכרטיסי אשרי

רצועת שרוך צוואר
אבזם פלסטיק לניתוק מהיר
מעולה כמחזיק למצלמה

אבזם בטיחות נוסף
2X40 ס"מ

מ"מ פותחן בקבוקים
דגם קלאסי מעוצב

 מאלומיניום

מ"מ פנס מטבע
 מתאים לעגלת סופר

ארנק סיליקון
במגוון צבעים

ארנק שולף כרטיסים 
ממתכת ודמוי עור

יום גיבוש תש“פלהמשיך בהפצת האורכוחות נאגור

ארנק עור
נפה גבעוני שחור לגבר

שעון מעורר מתכתי 
צבעוני מנגנון שקט 

13X8 17 אוX11
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מרקר ג'מבו
באורך 9.5 ס"מ

סט 2 מדגשים
לא מתייבשים

עטים בהדפסה אישית
במבחר צבעים ודוגמאות

עט פטנט 4 צבעים!
עט ג'ל חוד מחט גוף שחור

 וקליפס ראבר לחצנים בצבעים מטאלים

סט 3 מדגשים
לא מתייבשים במארז

קלמר אקולוגי
 לאכסון כלי כתיבה 

עשוי שעם טבעי
22x9.5x3.5

עט אוקולוגי
מקרטון ממוחזר

בשילוב כסף

מעמד שולחני משולב
סט 3 מרקרים שלא מתייבישים 

דבקיות וסטנד לסמארטפון או טאבלט

ט פטנט
ע


