


ידיות סיליקון+ מ "ס26*34סט פלטת גריל 
מטחנת מלח+

מ"ס38( פאייה)מחבת הגשה אקסקלוסיב
1-6כף סינון + עם כף הגשה 

יציקה אלומיניום, מ"ס26מחברת קרפ 
כלים מעץ2+ צבע עץ בקליתידית 

חלקים6סט –מאיר אדוני מ"ס32*25מחבת כפולה 
עם מכסה  20סיר + 24+28+20מחבת 

סירמגיני3+ ידית נשלפת + זכוכית 

מחברת שקעים לפנקייק סמיילי
מ ציפוי אבן שיש"ס27

תחתית אינדוקציה



:  גרם30צנצנות של 4מארז מתנה המכיל 
מלח  , ילי חריף'מלח צ, מלח פלפל שחור

+מלח פלפל שום,חריף אש  E53.

:  גרם30צנצנות של 4מארז מתנה המכיל 
מלח  , מלח מרלו, מלח מוזהב, מלח מעושן

.שחור

:  גרם30צנצנות של 4מארז מתנה המכיל 
ר  'ינג'מלח ג, ילי תפוז'מלח צ,קלמטהמלח 

.מלח עגבניות מיובשות ונענע, שום

מארז מהודר ויוקרתי בצורת משושה  
מלח  : גרם30צנצנות של 6–424מבית 

מלח  , מלח מוזהב, מלח שחור, מרלו
.מלח פלפל שום, ילי'מלח צ, מעושן

:  גרם30צנצנות של 8מארז מתנה המכיל 
מלח חריף  , ילי'מלח צ, מלח שום, מלח גס

מלח  , מלח שום ופלפל, מלח מעושן, אש
.מלח פלפל שחור, שחור



ל"מ250פח שמן זית 

ל "מ500פח שמן זית 

ליטר1שמן זית בכד מעוצב 

בקבוקי  2וסילאןמארז שי חגיגי המכיל 
ישנה  .מ״ל מזני שמן הזית שלנו100

3/ בקבוקים שונים 3אפשרות לשלב 
צנצנות עם מעדנים

מארז שמן זית באריזה מהודרת עם ידית  
ל  "מ500המארז מכיל בקבוק מעוצב .נשיאה

דבש דבורים טבעי כ  , שמן זית כתית מעולה
310טחינה משומשום אתיופי כ , גרם400
ניתן  .גרם250זיתים בכבישה ביתית כ , גרם

מוצרים נוספים/ לשלב חרוסת 



לוחאביזרי יין מעץ בשילוב סט -1291
וכלי שחמט

ליין חשמלי עם מעמד  פותחן -5324
גימור גומי

מעמד  " שני שיכורים על הגג"-4034
יין מעץ לשלושה בקבוקים

סמני כוסות מסיליקון עם  8600-6
.הקדשה אישית ושונה לכל אורח

הסט כולל פקק מעוצב לסגירה חוזרת  
והרמטית של בקבוק היין לשמירת  

.טריותו
בקבוקפותחן מלצרים בעיצוב -4401



קרש חיתוך מעץ להגשה–45550
עם סכין

קרשי חיתוך להגשה עם סכין  -45555
לפריסת לחמים

מ"ס50/15גודל מגש עץ 

סט של חמישה סכינים איכותיים על מעמד עץ  -7110
אריזת מזוודה מהודרת צבעונית  , מגנטי

וקולפןסט של חמישה סכינים איכותיים -3355
אריזת מתנה מהודרת צבעונית  

במעמדסכינים איכותי סט -1125
סכיניםכולל משחיז , חלקים9



תה וסוכר, חלקים לקפה3אחסון סט -9505
בעיצוב מודרני

במבועשוי מתכת בשילוב עץ 

תאי אחסון 9קופסת עץ לתה בעלת 
עם מכסה זכוכית

קנקן זכוכית לחליטה–חלקים 7סט 
כוסות זכוכית עם חבק  6+ ל "מ1600

סיליקון

קומקום זכוכית לחליטה
כוסות דופן כפולה עם ידית אחיזה2

תאים4מארז עץ לתה 



מנגל  -ברביקיו קטנהציידנית-3711
מתקפל פטנט

עם כלים  סינורמנגל ערכת -1745
לברביקיו

מתפרק  1-ב6אולר רב שימושי -4184
מירביתחלקים לנוחות לשניי

,  מזלג ברביקיו, מברשת גריל: כולל
פתחן יין וחולץ  , סכין ברביקיו, תרבד

פקקים לבקבוקי יין
רגילהמתקפל כמו סכין כיס 

נירוסטה גדול  /כלי ברביקיוסט -3113
במזוודת אלומיניום

משפחתית גדולה במיוחדצידנית -4997
כלים להכנת ברביקיו3הכוללת 

ייןכפפה ליד ופותחן ,קרש חיתוך 
ליטר22,מ ”ס 43* 22



+שייקר + מולטי בלנדר 
מטחנת קפה ותבלינים

וואט בעיצוב קלאסי בעל  220מצנם חשמלי 
הפשרה וחימום עם  , קלייה: מצבי הפעלה3

כפתורי ויסות לקביעת דרגת השחמה
מגש נשלף לאיסוף פירורים

קר/בלנדר שייקר שעם שני בקבוקים חםפרוטיאייסמכונת גלידה 
ל"מ500ולל חבק סיליקון כ

וואט ביתי  220טוסטר לחיצה חשמלי 
ומעוצב להכנת מגוון מאפים מתוקים  

ודונאטסופל בלגי , קאפקייקסמיני , ומלוחים
פלטות איכותיות מצופות נון סטיק3עם 



משטח טעינה כפול  -5455
בכל צד 5Wעוצמת טעינה 

עוצמת  -משטח טעינה כפול –44855
בטעינה אלחוטית והצד השני  5Wטעינה 

-עם כניסות לשלושה סוגי מכשירים
 type cאנדרואיד ו. אייפון

משטח טעינה  פד לעכבר -44975
עור  דמוי 

מ  "מ6מ עובי "ס21*28.5בגודל 
 5Wצבע שחור בלבד עוצמת טעינה 

10Wעוצמת טעינה -משטח טעינה עגול -8755
5-6-7אייפוןכולל מתאם טעינה למכשירי 

אריזת מתנה

אלחוטי משמש להטענת מגוון  מטען -7916
Qiתומכים צרכנים

הכולל נורית חיווי לד כחולות למצב טעינה
אופקי/ מטען פועל במצב אנכי 

DC 5V-2A / 9V 1.5A: כניסה
DC 5V-1A / 9V-1.1A: יציאה

מ"מ*135*7085:מידות



מצלמת רכב–7882

מצלמת רכב–7884

ועטממומתקן תלייה עם בלוק דפי –962
מ"ס4*14*12.5: מידות

וילון משקפיים לשמשה הקדמית של הרכב–7916
PVCבאריזת , מתקפל וקל לאחסון

מ"ס150* 70

מצלמת רכב–7886



מובנה  QIמטען אלחוטיעם רמקול -5238
לחיבור  USBרמקול עוצמתי עם כבלכולל 

קירלמטען 

רמקול מנורת לבה משולבת -4160
BT 3W

מובנהסלפי עם לחצן מוט -9306
'משולב עם רמקול בטכנולוגיית בלוטוס
MAH 2,000סוללת גיבוי איכותית 

ופנס לד עוצמתי

מזרקת מים עם   Bluetoothרמקול -6400
3Wעוצמת הצליל ללפיאורות משתנים 

סוללת ליתיום נטענה

איכותיבלוטוטרמקול -1660
עם מאוורר פנימי מפיץ ריחות ותאורת  

אווירה צבעונית



אלחוטיות בעיצוב  בלוטוטאוזניות -1664
קומפקטי וקל משקל

,איכות צליל מצוינת , בתיבת טעינה חכמה
ללא  מירביתלהנאה 4.2טכנולוגית בלוטוס 

חוטים

סטריאופוניותקשת מתקפלות אוזניות -9039
’בטכנולוגיית בלוטוס

עם מיקרופון מובנה המאפשר דיבור
בעלות עוצמת שמע חזקה ונקיה

נגנים  , מתאימות למגוון טלפונים ניידים
וטאבלטים

במארז חיוך עם ראש  אוזניות -4078
שערות לניקוי מסכים

,האוזןמעלקשתאוזניות-5900
.עצים עם הרבה תנועהלאימוןמושלמות

לרוץ ולרכוב  , האוזניות קלות וניתן ללכת
.ללא כל סכנה

מיקרופון  , כפתור להגברת עוצמת השמע
.וחיבור שיחות לטלפון נייד

בלוטוס מתקפלותרוזניות–4532



לנשיאה קלהטרולימנגנון , ליטר40צידנית צידנית אלומיניום מתקפלת
קור/בידוד עבה לשמירה על חום

ציפוי פנימי מחומר שמתאים למזון
ניתנת לקיפול ואחסון יעיל

מ"ס35*27*40: מידות

אלבדתיק + צידנית כיסא מתקפלת 
ליטר30

מגוון צידניות גב מגוון צידניות אישיות



:קפה קומפלט הכוללתערכת -9150
באישור מכון התקנים, איכותיתגזיה

פלסטיק לתה וסוכרמיכלי2
אן נירוסטה'פינג

כוסות זכוכית בשרוול בד להגנה משבר4, 
עם ידית אחיזה ורצועת  תיק נשיאה מרופד 

(יכול לשמש גם כצידנית)כתף 

ותיק צד כולל סט ל  צידנית -2059
ליטר18,בד קורדורה, סועדים2

ספורטיבית תא מרכזי גדולצידנית -4060
תא מעוצב לזוג מטקות

רשתות צד ורצועת נשיאה
מ”ס 32X 12 X 38, ליטר16

משפחתית גדולה במיוחדטרוליצידנית -4088
לנשיאה קלה ונוחה

סועדים-4עם כלים ל 
מתכווננת וגלגליםטרוליידית 

תא בינוני ורשתות צד, תא מרכזי גדול
40X 29 X 42 מ”ס

צידנית מתקפל כולל רצועות  כסא-4339
לנשיאה על הגב



מחצלות במגוון גדלים וצבעיםמגבת חוף עם משחקים

כיסא במאים מתקפל לתיק נשיאה פוף מתנפח עם גגון הצללה אנשים עם ציפוי אלומיניום4-אוהל ל



,לוח קליעה למטרה מגנטי
מרבד קטיפה

חלקים הכוללת3ערכת טיסה 
רצועת נעילה וכרית, משקל מזוודה

ממומעמד גלובוס קריסטל עם 

סט מהודר הכולל מחברת כריכה קשה דמוי  
עור צבעונית סימנית בד בסגירת גומי ועט  

ל עשוי מתכת 'ג

מעמד שולחני דמוי עור חום עם שעון



עט תכשיט יוקרתי עשוי מתכת
:בשילוב תליון

לב/ מגן דוד / חמסה 

X-PENיוקרה מגוון עטי מארז מחזיק מפתחות עם עט
רולר/נובע/כדורי

X-PEN סט עטי
בקופסא שחורה מפוארת

עט תבליט בקופסא מהודרת



ר "גרם למ720–מגבת פנים מהודרת 
מ"ס50*90גודל 

זוגית מפנקת במיוחדטלויזיהשמיכת זוגי/סט מצעים יחיד
מ"ס130*170עשויה קורל פליז רך ונעים 

ר"גרם למ720מגבת גוף מהודרת 
מ"ס76*142גודל 

בקופסת מתנהראנרמפת שולחן עם 
מ"ס30*100ראנר, מ"ס145*250מפה 



SWISS BROKER .
ללפטופ  יעודישני תאים מרכזיים עם מקום 

ויציאת   USBשקע,קדמיתא רוכסן . ואייפד
AUX

"  ניס"תיק גב יוקרתי למחשב נייד דגם 
Swiss

דוחה   PUעשוי מחומר, תיק גב בעיצוב חדשני
.מים ייחודי וחזק 

.קדמייםתאי רוכסן 2תאים מרכזיים ו 3בעל 
חיצוני להטענת מכשירים   USBכולל כבלהתיק 

.סלולריים וכבל מאריך לאוזניות 
ומקום ייעודי לסוללה ניידת  בעל מתאם

להטענה

DESIGN  תיק גב למחשב
רצועות סגירה מעוצבות  USBשקעכולל 

מ"ס14*29*44: מידות

SWISS LOCKERתיק סוויס
רוכסנים  2בעל איכותי במיוחדיוקרתיתיק

,נגד גניבותמגיע עם מנעול מיוחד,לכל תא
MEMORY SILICON  מיוחד  סליקוןגב

מירביתלנוחות 
מגיע עם כבל ומנעול נשלף לנעילה

מכיל תא  מירביתמיקום פדים בגב לנוחות 
.למחשב נישא

.קיימת אפשרות להתאמת אורך הרצועות 

CLASS  כולל  , גב אורתופדי למחשבתיק
מ"ס10*29.5*43: מידותUSBשקע 



23"תיק ספורט עם תא לנעליים 

הדפסה גדול  / תיק בעל שטח מיתוג רקמה 
מאוד

תא מרכזי גדול עם רוכסן לנוחות השימוש
כיס צד לנעליים וכיס קדמי עם רוכסנים  

כיס צד רשת, לאיחסון
שתי ידיות נשיאה ורצועה נשיאה על הכתף

ימידן ספורטיבי מאריג דו גווני איכותי  'תיק צ
ורצועות נשיאה ארוכות

50x25x25: מ"מידות בס

ניילוןבד,תאים234"תיק ספורט יוקרתי 
מניילוןימידן גדול מתקפל 'תיק צ

60x30x27: מ"מידות בס



מזוודות 3סט 
ליטר35נפח –" 20
ליטר59נפח –" 24
ליטר83נפח –" 28

תיק נסיעות גדול וקל במיוחד
מתלבש על ידית המזוודה לנשיאה נוחה

עשוי בד ניילון
מ”ס*34.5*4620

חלקים לארגון אריזה חכמה7ערכת נסיעות 
מ"ס 40x30x14:לחפצים גדוליםתיק 

מ"ס 32x24x10.5: תיק לבגדים
מ"ס 34x20.5x12: תיק לנעליים

מ"ס 29.5x35: תיק להלבשה תחתונה
מ"ס 26x29.5: תיק לחפצים שונים 

מ"ס 26x29.5: תיק לגרביים
מ"ס 17x19x6: תיק לחפצים קטנים

ליטר35נפח –" 20מזוודה עלייה למטוס 

ליטר30טרוליתיק גב 


