
המחירים בהזמנת 200 יחידות
לא כולל הדפסה, משלוח ומע"מ
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פריחה וצמיחה

שבשבת
מגוון צורות תלת מימד

דוגמאות במידות שונות 

סוקולנטים וקקטוסים
  בכלי זכוכית – סברס

חלוקי נחל אמיתיים הצמחים מלאכותיים 
קלים לתחזוקה וניקוי מתאים לעיצוב 

הבית, לקישוט המשרד, מתנה ותשומת לב
9.8×7.8 ס”מ

סוקולנטים וקקטוסים
  בכלי חימר מחומש

חלוקי נחל אמיתיים הצמחים 
מלאכותיים קל מאד לתחזוקה וניקוי

עציץ צמחיה
מלבני

32X24X39 

עציץ תבלינים ממותג
בזיליקום,פלפל חריף,עגבניות שרי,ומליסה

35 ס"מ
37 ס"מ

21 ס"מ

עציץ פח מאלומיניום לא מחליד
מכסה פתח-קל מאלומיניום לא חד

בתחתית  חור עם מדבקה ליציאת נוזלים
הוראות גידול על החבק

תוך יומיים

 -צומחים הנבטים-
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דף בריאות

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

 60 מ"ל

מסכת בד כותנה
דו שכבתי 

 נעימה במיוחד

פאץ 
דו שימושי

ניתן להדפיס צבעוני PVC מגן פנים שקוף
עם הדפסה צבעונית

המגן מפני טיפות ורסס שימוש רב פעמי
מאפשר ראיה ברורה דרך המשקף

   מצופה בחומר המונה אדים.
רצועת הספוג הקשיח והתקן תומך מרחיקים 

את המגן מפניו של המשתמש ומאפשרים מקום 
למשקפי ראייה. ניתן להתאמה אלסטית למידות 

pet שונות.  ציפוי חומר

מד חום דיגטלי
מהיר ומדוייק במיוחד

תקן אירופאי

חובה

 בכל תיק וכיס

ג'ל הגייני אליפטי
מגיע עם מתלים בצבע לבן/תכלת

6.5X4.5 ס"מ
30 מ"ל בקבוקון אלכוג''ל 

לניקוי מהיר ויעיל המוצר  מכיל 70% אלכוהול
מיוצר ברישיון משרד הבראות

בקבוקון אלכוג''ל  100 מ"ל
לחיטוי ידים 

מכיל 70% אלכוהול
 500 מ"ל
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בקבוק ספורט מעוצב מסיליקון 
 בשילוב פלאסטיק קשיח
ניתן לקפל את הבקבוק

 לתוך התא פלסטיק, נוח לנשיאה
 650 מ"ל

בקבוק ספורט 
מעוצב מאלומיניום  
פיה עם סיומת סילקון נשלפת 
ידית אחיזה או אפשרות תליה

600 מ"ל

בקבוק מסננת 
 מגיע מסננת לחליטה וידית אחיזה

באישור מכון התקנים
 700 מ”ל

בקבוק פקק הברגה
 קלאסי, טריטאן לא שביר

פקק הברגה 750 מ"ל

כוס סמוזי
כוס קשית 

דופן כפולה לשמירת 
 המשקה צונן לאורך זמן

480 מ”ל

שייקר לסלט
כוס סלט וקופסה נפרדת לרוטב חבויה 

במכסה העליון, מזלג בצד הכוס
באישור מכון התקנים

1 ליטר

שייקר מקצועי לתוספי מזון 
כוס שייקר לשייקים טבעיים

 תוספי חלבון לספורט, רטבים בריאים
כדור נירוסטה קפיצי מערבל  וגורם לאחידות 

במרקם.  קל לניקוי ושימוש חוזר
ללא BPA, ללא פאטאלטים

באישור מכון התקנים
600 מ”ל

בקבוקים וכוסות

כוס במבוק
רב פעמית העשויה מבמבוק

 400 מ"ל



"מ
מע

ה ו
פס

הד
ם 

לי
ול

 כ
לא

ם 
רי

חי
המ

- 5 -

מתנות  חג

כיסוי פלטה מהודר
 עיטורי רקמה

 70X80 בגודל

מפת שולחן עם 2 ראנרים
 בקופסאת  מתנה

300X150-גודל: מפה
120X33-ראנר

 

סט מהודר 6 מגבות 
רחצה 

אבן קרם/אפור לבן
2 גוף, 2פנים, 2 ידים

מערכת קיץ יחיד
100% כותנה

שמיכת קיץ במילוי הוליפייבר טבעי
וסט מצעים

במבחר דוגמאות

סט מגשי עץ מעוטרים 
להגשה ואירוח.
ידיות אחיזה.
8×29.50×40

 5×23.50×33.50
מגיע באריזת מתנה

טיימר דיגיטלי 
מגנט למקרר
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איזה הקלה- נצלו עכשיו
פיקניק משפחתי

סל פיקניק מושלם
עשויה במבוק ידידותית לסביבה   
חלק תחתון צידנית מבודדת קור / חום
כלי אוכל לארבעה סועדים
 4 צלחות קרמיקה
סכום 12 חלקים
מלחיה / פלפליה
פתחן בקבוקי יין
21X30X44 ס"מ

COOLER  ערכת פיקניק
 משולבת בצידנית 20 ליטר
ערכת 11 חלקים הכוללת:
2 סכינים, מזלג, מלחייה+פלפלייה,
מלקחיים,  תרבד  קטן,  חיתוך  קרש 
מזלג בשר, פותחן אלכוהול)בירה ויין(
 כפפות בישול

ערכת קפה
גזיה עם בלון גז

4 כוסות
מיכל סוכר וקפה

מחבת ופינג'ן בתיק איכותי  

סט  מנגל מתקפל
 מעולה למרפסת הבית ולאכסון

 

סינר לברבקיו
סט  6 כלים מושלם לברבקיו

 הכולל: סינר מקצועי
מזלג ענק, מלקחיים עשויים מתכת

 עם ידיות עץ לאחיזה נוחה
מלחייה ופלפלייה, כפפה מבודדת חום
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שי לזמן איכות

צידנית אישית
  מבד אריג צבעי מלאנג

16X155 

צידנית ענק
40 ליטר

צידנית
 דגם עץ / שיש

32X23X32

שולחן מתקפל עם כסאות
שולחן אלומיניום מתקפל כולל 4  כיסאות

קל ונח לפתיחה
מתאים לים, לשטח ולבית 

 מגיע עם ידית נשיאה
120x60x70

כסא מתקפל
  מיועד לחוף טיולים ואירועים

64x54x46

קופסת אוכל  טרמוס
נפח קופסה 1.4 ליטר כולל מזלג 

מתקפל

צידנית סל  משפחתית
 עם מסגרת אלומיניום 



"מ
מע

ה ו
פס

הד
ם 

לי
ול

 כ
לא

ם 
רי

חי
המ

במטבח
- 8 -

מנדולינה מכשיר פריסה
 לירקות ופירות

 6 להבים לחיתוך מקצועי 
כלי קיבול שמתחבר ללהבים השונים מתאים 

לחיתוך וקציצת ירוק ופירות 
מגיע באריזת מתנה

12X13X2750 

קוצץ ירקות ידני יעיל
 בטיחותי וקל לתיפעול 

מגיע באריזת מתנה

סט אפיה
 NON STICK 2 תבניות מפלדה חזקות

ללא חומרים כימקלים 
מרית ומברשת סילקון איכותיים

קוטר לב  21.50
קוטר עגול 26

מתקן רב שימושי
 לאכסון הגשה ופריסה

 אורך סכין 27 ס"מ
במבחר צבעים

סט אפיה מקצועי 
ומרשים

11 חלקים עשוי מסילקון
הכולל 6 תבניות קאפקייקס

במארז מתנה מהודר
43X705X38.50 מאפינס

טוסטר לחיצה ביתי ומעוצב
להכנת מאפים מתוקים ומלוחים

מיני קאפקייס,ופל בלגי דונט
עם 3 פלטות איכותיות מצופות 

NON STICK
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מחצלות מדליקות

מחצלת קש
 עם ציפוי לבידוד אלומיניום

180X90

מחצלת חוף עגולה
בד מיקרופייבר מעוטר

קוטר 1.50

שמיכת פיקניק עם ידיות
שמיכת פיקניק דו שכבתית עגולה ומתקפלת

עם ידיות נשיאה עמידות
קוטר 1.75

- מחיר חיסול - 
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שמע ומוזיקה

 IN-EAR זוג אוזניות כפתור
בטכנולוגיית בלוטוס' 

רמת שמע גבוהה ועוצמתית
עם מיקרופון מובנה המאפשר דיבור 

ב-2 האוזניות 
נטענות באמצעות קפסולת טעינה

מיני רמקול מעוצב  בשילוב בד
בטכנולוגית בלוטוס'

עם מיקרופון המאפשר דיבור
 3W עוצמת שמע

TF קורא כרטיס
מופעל באמצעות סוללת ליתיום נטענת

 X 7.5 11.5

אוזניות במארז
  מעמד סמארטפון 

3x5.5x5.5

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
ארוז באריזת מתנה 

9.7X6.4X1.3

אוזניות קומפקטיות
במארז מבחנה שקוף עם מכסה סיליקון 

ושאקל לתלייה על תיקים וחגורות 
11x3x3
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שי סוף שנה

בלוק עץ 
בהדפסה אישית

בצורת מלבן או לב/ניתן לשלב שעון

מסגרת תמונה בכדור שלג
אינסרט לתמונה

מסגרת תמונה אטבים
25X30 

מסגרת תמונה לב
אינסרט לתמונה

קופסת אוכל/אחסון
חלוקה פנימית

ניתן להדפיס צבע מלא
על לוחית אלומיניום

14X14

ערכת כושר/ספורט
                       להפגת מתחים

תיק גב שרוך+ רצועת כושר התנגדות אישית
לחצן יד/כח לחיזוק שרירי האצבעות

כדור לחץ+ מיני מסג'ר ידני סט מטקות
עם שש בש ושש בש
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שי חלוקה

מ"מ פייטים 
דגם לב

כדורי אימוגי 
מעולה לתקופה זו להביע רגשות

 ללא הדפסה
7 ס"מ

מ"מ פנס מטבע
מבחר צבעים לבחירה

פנס מגנט נס בטכנולוגיית
עם תאורה לבנה רבת עוצמה אך חסכונית

פנס תשע נוריות לד
 רב עוצמה מאלומיניום

מרקר דו צדדי
4.50X8.50

פנס פלסטיק
 במבצע

מרקר ג'מבו
19.50 ס"מ

סט שלושה מרקרים
לא מתייבשים במארז פלסטיק

4.50X8.50

סט 6 מרקרים
במארז פלסטיק


