
פותחן יין מגנט למקרר
פותחן מלצרים בעיצוב בקבוק

פותחן חשמלי מהודר לבקבוקי יין
מופעל ע"י סוללות )לא כולל( גובה: 27 ס"מ

אביזרי יין במעמד בקבוק
מארז כולל: פותחן / חולץ פקקים, פיית מזיגה / משפך

פקק, טבעת למניעת טפטופים, סכין קילוף לפקק
גובה 33 ס"מ, קוטר 7.5 ס"מ

"שיכור על הגג" מעמד יין 
מעץ לשישה בקבוקים, גובה 55 ס"מ

)היין להמחשה בלבד(

גלובוס בר דקורטיבי רצפתי
גובה 95cm, קוטר 45cm. *הבקבוקים להמחשה בלבד

יוקרה ליין



מכונת פפקורן ביתית
25*11.50 ס"מ

מסננת סילקון מתקפלת
נוחה ופרקטית במיוחד לאחסון, קוטר 20 ס"מ

מכונת סוכריות/מסטיקים שולחני
לפינוק מושלם. מתקן מפלסטיק, 20 ס"מ גובה

 קערת מגרדת מנירוסטה
נוחה ופרקטית במיוחד,  3 דסקיות, קוטר 20 ס"מ

לבית

מארז סכו"ם דגם יוני
 חלקים 24

מפת שולחן עם ראנרים
  ראנרים 33ס"מ ו- 120 

קרש חיתוך ותחתית לסיר חם מפה 150*300 בקופסת מתנה
זכוכית אטומה ולא שבירה

משקל במבוק מעוצב למטבח
עד 5 ק"ג. אריזת מתנה

סט סכו"ם נירוסטה ציפוי זהב
מבריק 24 חלקים טיטניום



סט 3 מגבות כותנה
במארז עץ מהודר - 8*11

קופסת תכשיטים עם מראה
 מכסה מעץ במבוק מראה ניטרלית חלוקה ל-4 תאים.

קופסת מתנה

MDF קופסת עץ עם עיטורים
חלוקה פנימית ל 4 תאים. אריזת מתנה  18*18*6

קופסת איחסון מהודרת
קופסת מתכת מהודרת בעיצוב יוקרתי וחגיגי. 

מתאימה לאחסון חבילת מצות והגשה. 20*20*8

סט ארבע מגבות כותנה
במארז עץ מהודר - 8.8*11

מארזים לפינוק



מעמד שולחני מתכוונן
לטלפון נייד וטאבלט

נגן MP3 כשר
SAMVIX חברת

מטען עוצמתי וקומפקטי
מיני רמקול בשילוב בד מעוצבבמבחר נפחים לפי התקציב שלכם

3W מיקרופוןת עוצמת שמע USB כניסת
נטענת סוללת ליתיום נטענת. שמיעת שירים 

בדיסק און קי. 7.50*11.50

אוזניות  TWS  בלוטוופ
אוזניות אלחוטיות בקופסת מטען

דיסק און קי דגם אשראי
עם נרתיק, במבחר נפחים

אוזניות איכותיות בנרתיק קשיח
האוזניות לשימוש בטלפונים ניידים ומחשבים

TWIST דיסק און קי
במבחר נפחים עם נרתיק

אביזרי שמע ומחשב

מטען נייד ממתכת
סוללת גיבוי אונברסלית , מתאימה ל500 מחזורי טעינה,  קלה לנשיאה ושימוש

USB תאורה לסימון טעינה, נטען באמצעות חיבור ON/OFF מפסק

  TWS כיסוי סיליקון לקופסת טעינה של אוזניות
להגנה על קופסת הטעינה והאוזניות. פתח תחתון לטעינה. 

קליפס לתפיסה על בגד או תיק.סיליקון בעובי 2.5 מ”מ 



בקבוק גארד תרמי- מנירוסטה/אלומיניום. שומר חום וקור עד 12/24 שעות

באים בכוסות... דברים טובים  
      

לית  צוות מרג

ת 
או

רי
לב

כוס טרמית פלסטיק בשילוב נירוסטה 
כוס טרמית מנירוסטה, פנים פלסטיק  פיה נוחה לשתיה.

אריזת מתנה.  באישור מכון התקנים.  420 מ”ל.

כוס לסלט
שייקר לסלט, קופסה נפרדת לרוטב חבויה 
במכסה העליון.  מזלג בצד הכוס. 700 מ”ל. 

באישור מכון התקנים. מאג עם כפית קרמיקה 
מאג עם כפית קרמיקה בצבע תואם באריזת מתנה

כוס לחיים
כוס שוט זכוכית 20 מ”ל

בקבוק שתיה אלומיניום 
ציפוי פנימי מיוחד של גוף הבקבוק שמתאים לשמוש עם מזון. 

מתאים לשימוש עם משקאות חמים וקרים. 650 מ”ל.

בקבוקים
כוסות 

 קופת חסכון/צדקה
בייצור אישי



מראת כיס לתיק
צבעוני ועליז

תיק יד לאיפור וטיפוח
תיק יד , PU  באיכות ומרקם יוקרתי, לכלי איפור וטיפוח, 

17*8*10 ס” מ

תיק איפור/ארנק אישי
8*13*18ס”מ

צידנית תיק אלגנט
עם סגירת רוכסן. רצועות 51 ס"מ

13*30*40 

צידנית אוכל קלילה
צידנית אוכל מבד קורדורה.ידיות אחיזה נוחות.ציפוי פנימי 

אלומיניום. *4*22*22ס"מ

מחנה קיץ שמרי על קור רוח מחנה קיץ שמרי על קור רוח 

לאשה



תיק קניות מתקפל
ידיות כתף ארוכות,תופסן לתליה. נוח לנשיאה כתיק עזר. 

פתיחה וסגירה מהירה. רב שימושי לשמירה על איכות 
הסביבה. 40*46

צידנית לזוג בקבוקים
תא הפרדה בין 2 הבקבוקים, כיס גדול קדמי. 35*23

תיק גב קורדורה +כובע משודרג
תיק קורדורה תא פנימי גדול וכיס קדמי מקורדורה 

כובע מצחיה בשילוב בד +מצחיה זאמס.

צידנית תיק גב 
 פרקטי לנשיאה, כיסים ותאים. 21 ליטר

צידנית עגולה
מידנית ליטר וחצי חדישה16 ליטר עם ידית נשיאה, 24*45.5*38 ס"מ

מודרני עם כיס רשת 32*10

תיק אלבד במבחר צבעים

צידניות
תיקים



טקסטיל

חולצות דרי פיט/כותנה 
שרוול קצר/שרוול ארוך

קפוצונים מפנקים
 עם רוכסן, כובע וכיס

כרבוליות נעימות
 במבחר מידות וצבעים

סינר מלצרים
חצי סינר/ארוך

כובעים לעונה שלכם
 במבחר צבעים ודוגמאות

 שמיכת כבש מפנקת
 מיקרופייבר דו צדדית. 130*170 ס"מ



עטי ג'ל דגם אנג'ל - דגם פופלרי

רצועת מחזיק מפתחות
מבד, רצועה לנשיאה

שרוך צוואר
לתג שם/ למצלמה, רוחב 2 ס"מ

פותחן בקבוקים  ומגנט
למקרר מאלומיניום בצורת בקבוק. 

. 8.5*3 ס"מ

פותחן בקבוקים ומגנט
 למקרר מאלומיניום.  מלבן. 

מקום גדול למיתוג. . 5*9 ס"מ
מ"מ פותחן בקבוק

מעוצב, אלומיניום

מחזיק מפתחות פותחן קלאסי
מאלומינים. מושלם לחריטה

צבעוני

סט ארגונית לרכב
פנקס ספירלה A7, עט כדורי עם קלף נשלף. פאוץ' לאחסון 

עם וו לתליה ברכב


