01
מארז הכולל :מגבת גוף  650 -גר' למ"ר גודל  130*70 -מבית
"ורדינון"
מגבת פנים  650 -גר' למ"ר גודל  – 90*50 -מבית ורדינון
נר ריחני בכוס זכוכית גדול – בריח וניל/לוונדר
חמוציות בציפוי שוקולד חלב,
קשיו בציפוי שוקולד מריר .
* שובר החלפה ברשת "ורדינון" להחלפת המגבות

.₪ 135

מארז פלאנצ'ה הכולל :טעמי ,מקופלת  XLחלב,
מקופלת  XLלבן ,בונבוניירת לב שוקולד לבן במילוי
קרם אגוזים ,אפיפיות –  200גרם ,מיקס מעורב
 190גרם ,דוריטס חריף אש ,שוקולד פרה לבן,
ספלנדיד מריר  70%מוצקי קקאו ,פרכיות מצופות
בשוקולד חלב ,בקבוק יין כרמים  750מ"ל יקב
בנימינה

.₪ 175

02

03

סט סכיני , NON-STICKשמונה חלקים מפואר
ידיות דמוי עץ ,כולל מעמד אקרילי מתכוונן
אגוזי מלך בעטוף שוקולד חלב,
נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר 70% ,מוצקי
קקאו,
פרלינים עם מלית קרם אגוזים,
שקד בשוקולד מריר,
חרוסת -ממרח תמרים במהדורה אביבית  ,ללא
חומרים משמרים מבית "דודה ברטה".

₪ 129

04

צידנית אישית  2תאים עם ידית נשיאה  +רצועת
נשיאה אלכסונית  6 -ליטר
בקבוק שמן זית מעוצב  500מ"ל  ,ממרח צ'ימיצורי
 140גר' ,ממרח זיתי קלמטה  140גר' ,ממרח גזר
מתובל  140גר'.

₪ 105

מערכת קריוקי בעלת סאונד חזק ועוצמתי
במיוחד כולל רדיו
רמקול נייד קל לנשיאה נטען באמצעות
כולל מיקרופון ,צג דיגיטלי לחיווי חיבור חשמל
חיבוריםUSB,AUX, SD CARD :
קופסת פח המכילה קשיו בעטוף
שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו,
קופסת פח המכילה פקאן סיני בעטוף
שוקולד מריר,
קופסת פח המכילה דובדבן אמרנה בעטוף
שוקולד מריר,
מגוון נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר,
מריר תפוז ומריר אגוז  70%מוצקי קקאו,
פרלינים עם מלית קרם אגוזים.

05

.₪ 135

.₪ 169

06

יין מבית  – BINYAMINAכרמים  -קברנה יין אדום
יבש 750 ,מ"ל
גריל פחמים מתקפל  ,מהיר ונוח להכנה של BBQ
מושלם ,
סט גלים לברביקיו הכולל מזלג  ,מלקחיים ,
ספטולה ,כפפה,
פח שמן זית –  250מ"ל – אנשי הזית.

.₪ 149

06

ערכת קפה קומפלט הכוללת:
גזיה איכותית ,באישור מכון התקנים
 2מיכלי פלסטיק לתה וסוכר
פינג'אן נירוסטה
 4כוסות זכוכית בשרוול בד להגנה משבר
תיק נשיאה מרופד עם ידית אחיזה
ורצועת כתף )יכול לשמש גם כצידנית(
אגוזי מלך בעטוף שוקולד חלב,
נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר,
 70%מוצקי קקאו,
פרלינים עם מלית קרם אגוזים,

.₪ 159

07

מזוודה קשיחה  "20קלת משקל ,מבית 8Swiss
גלגלים מסתובבים  360מעלות 4 -זוגות גלגלי סיליקון.
המזוודה עם ידית נשלפת מתכווננת.
.מנעול מספרים מובנה בצד המזוודה  -נעילת
רוכסנים.צבע :אפור/כחול .
קופסת פח המכילה קשיו בעטוף שוקולד לבן עם
נגיעות קפוצ'ינו,
קופסת פח המכילה פקאן סיני בעטוף שוקולד מריר,
מגוון נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר ,מריר תפוז
ומריר אגוז  70%מוצקי קקאו,
פרלינים עם מלית קרם אגוזים,
קשיו בעטוף שוקולד מריר,
אגוזי מלך בעטוף שוקולד חלב.
שקד בשוקולד לבן עם נגיעות טרמיסו,
פולי קפה בשוקולד מריר.

.₪ 299

08
יין מבית  - ZIONשאטו דה לה מר  -קברנה סוביניון ,יין
אדום יבש 750 ,מ"ל
בוטן בעיטוף שוקולד חלב,
צימוק בעיטוף שוקולד חלב,
פרלינים עם מלית קרם אגוזים
טבלת שוקולד מריר  90%מוצקי קקאו
מגיע בקופסת קרטון

.₪ 79

09

יין מבית  - ZIONשאטו דה לה מר  -קברנה
סוביניון ,יין אדום יבש 750 ,מ"ל
קופסת פח המכילה קשיו בעטוף שוקולד לבן8
עם נגיעות קפוצ'ינו,
קופסת פח המכילה אגוזי מלך בעיטוף שוקולד
חלב,
צימוק בשוקולד חלב,
פרלנים עם מלית קרם אגוזים,
חרוסת מבית משק לין
מרקחת תאנים סגולות

.₪ 119

10

קיפולית משוקולד איטלקי משובח ,שילוב של שוקולד
מריר ולבן,קליפות הדרים בעיטוף שוקולד מריר,
פקאן סיני בעיטוף שוקולד מריר,
כדורי ליקר רום בעיטוף שוקולד וציפוי סוכרי עדין,
שקד בשוקולד מריר,פולי קפה בשוקולד מריר,
שקד בשוקולד לבן עם נגיעות טרמיסו,
מיקס צימוק בשוקולד לבן & חמוציות בעטוף שוקולד
חלב,
צימוק בעיטוף שוקולד חלב ,בוטן בעיטוף שוקולד חלב.

.₪ 135

קופסת פח המכילה פרלינים בעבודת יד ,משוקולד חלב ולבן עם קרם אגוזי לוז ושברי אגוזי לוז,
קופסת פח המכילה פרלינים בעבודת יד ,טריפל נוגט ,קיפולית משוקולד איטלקי משובח ,שילוב של שוקולד מריר ולבן,
קליפות הדרים בעיטוף שוקולד מריר ,מגוון נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר ,מריר תפוז ומריר אגוז  70%מוצקי קקאו,
פרלינים עם מלית קרם אגוזים ,פקאן סיני בעיטוף שוקולד מריר,כדורי ליקר רום בעיטוף שוקולד וציפוי סוכרי עדין,
קופסת פח המכילה בוטן בעיטוף שוקולד חלב ,קופסת פח המכילה צימוק בעיטוף שוקולד חלב,
קשיו בעטוף שוקולד מריר,שקד בשוקולד מריר ,פולי קפה בשוקולד מריר,
טופז -מיקס צימוק בשוקולד לבן & חמוציות בעטוף שוקולד חלב.

.₪ 210

11

יין אדום קברנה סובניון ,מבית יקב בנימינה
סירופ תמרים ,ללא חומרים משמרים מבית "דודה ברטה",
קופסת פח המכילה בוטן בעיטוף שוקולד חלב,
קופסת פח המכילה נפוליטנים משוקולד
אקסטרה מריר 70% ,מוצקי קקאו,
פרלינים עם מלית קרם אגוזים.
מיקס צימוק בשוקולד לבן & חמוציות בעטוף שוקולד חלב.

12

.₪ 85
יין אדום ,קברנה סובניון ,יין מבית  ZION -שאטו דה לה מר  750מ"ל
קופסת פח המכילה פרלינים בעבודת יד ,משוקולד חלב ולבן עם קרם אגוזי לוז ושברי אגוזי לוז,
קופסת פח המכילה פרלינים בעבודת יד ,טריפל נוגט,
מגוון נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר ,מריר תפוז ומריר אגוז  70%מוצקי קקאו,
פרלינים עם מלית קרם אגוזים ,קופסת פח המכילה פקאן סיני בעטוף שוקולד מריר,
פולי קפה בשוקולד מריר ,שקד בשוקולד לבן עם נגיעות טרמיסו,
מיקס צימוק בשוקולד לבן & חמוציות בעטוף שוקולד חלב ,טבלת שוקולד מריר 90% ,מוצקי קקאו

13

.₪ 169

14

יין אדום ,קברנה סובניון ,יקב "הרי גליל",
קיפולית משוקולד איטלקי משובח ,שילוב של
שוקולד מריר ולבן,קליפות הדרים בעיטוף שוקולד מריר,
נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר 70% ,מוצקי קקאו,
פרלינים במילוי קרם אגוזים ,חמוציות בעטוף שוקולד חלב,
קשיו בעטוף שוקולד מריר.

.₪ 150

יין אדום קברנה סובניון ,סדרת גליל עליון ,יקב "רקאנטי",
קופסת פח המכילה פרלינים בעבודת יד ,טריפל נוגט ,קיפולית משוקולד איטלקי משובח ,שילוב של שוקולד מריר ולבן,
מגוון נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר ,מריר תפוז ומריר אגוז  70%מוצקי קקאו,
פרלינים עם מלית קרם אגוזים ,קופסת פח

.₪ 225

15

מארז קרטון המכיל :
קופסת אחסון מעוצבת לקפה "לנדוור" המכילה
 10שקיות אישיות של קפה שחור קלוי וטחון טורקי,
נפוליטנים "לנדוור" משוקולד אקסטרה
מריר 70% ,מוצקי קקאו,
פרלינים במילוי קרם אגוזים.

.₪ 52

16
17

קופסת איחסון ממתכת לביסקווטים
ומתוקים ,מעוצבת בסגנון רטרו ,
חמוציות בשוקולד חלב,
נפוליטנים משוקולד אקסטרא מריר
 70%מוצקי קקאו ,ספיר עטוף
בשוקולד מריר
.

.₪ 59

מארז צידנית אישית המכיל :
חרוסת -ממרח תמרים במהדורה אביבית  ,ללא
חומרים משמרים מבית "דודה ברטה",
קופסת פח המכילה אגוזי מלך בעיטוף שוקולד חלב,
קשיו בעטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצינו

18

.₪ 52

מארז טריו "דודה ברטה" המכיל-
קופסת פח המכילה פרלינים בעבודת יד ,טריפל נוגט,
קופסת פח המכילה נפוליטנים "דודה ברטה" משוקולד חלב,
סירופ תמרים ,ללא חומרים משמרים מבית "דודה ברטה".

.₪ 50

19

מארז קרטון המכיל :

20

יין מבית  ZION -שאטו דה לה מר  -קברנה סוביניון ,יין אדום יבש 750 ,מ"ל
קליפות הדרים בעיטוף שוקולד מריר ,קופסת פח המכילה דובדבן אמרנה בעיטוף שוקולד מריר,
קופסת פח המכילה קשיו בעטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו,
קופסת פח המכילה בוטן בעיטוף שוקולד חלב ,קופסת פח המכילה צימוק בעיטוף שוקולד חלב,
פקאן סיני בעיטוף שוקולד מריר ,כדורי ליקר רום בעיטוף שוקולד וציפוי סוכרי עדין,
נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר 70% ,מוצקי קקאו,ספיר -פרלינים עם מלית קרם אגוזים

.₪ 200

21

יין מבית ZION -שאטו דה לה מר  -קברנה
סוביניון ,יין אדום יבש 750 ,מ"ל
זיתים שחורים
טחיה
שמן זית  250מ"ל בקופסת פח
במארז מהודר.

.₪ 99

סט  2מחבות  "20+"26עם תרבד  ,מבית
ארקוסטיל ,
שייקר לרטבים עם מתכונים מבית ארקוסטיל,
סט  2מגבות מטבח  100%כותנה מבית
ארקוסטיל,
 2בקבוקי שמן זית  100מ"ל
קופסת פח המכילה אגוזי מלך בעיטוף שוקולד חלב

22

.₪ 195
בקבוק שמן זית מעוצב מבית אנשי הזית קופסת פח המכילה פרלינים בעבודת יד ,משוקולד חלב ולבן עם
קרם אגוזי לוז ושברי אגוזי לוז,
קופסת פח המכילה דובדבן אמרנה בעיטוף שוקולד מריר,קופסת פח המכילה קשיו בעטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו,
קופסת פח המכילה אגוזי מלך בעיטוף שוקולד חלב,מגוון נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר ,מריר תפוז ומריר
אגוז  70%מוצקי קקאו,פרלינים עם מלית קרם אגוזים,קופסת פח המכילה בוטן בעיטוף שוקולד חלב ,פקאן סיני בעיטוף שוקולד מריר ,כדורי
ליקר רום בעיטוף שוקולד וציפוי סוכרי עדין ,צימוק בעטוף שוקולד חלב,
חמוציות בעטוף שוקולד חלב ,קשיו בעטוף שוקולד מריר ,פולי קפה בשוקולד מריר,
שקד בשוקולד לבן עם נגיעות טרמיסו.

23

.₪ 219

24

מארז יוטה המכיל:

הגדה של פסח ,17*24
צלחת מצה מזכוכית  28 ,ס"מ
אגוז מלך בציפוי שוקול חלב,
מארז נפוליטינים

.₪ 94

צלחת פסח ברכות מבמבוק עם עיטורים 35 ,
ס"מ
כיסוי פסח עם ריקמה –  43ס"מ.
חרוסת מבית משק לין
הגדה של פסח  24*17ס"מ
מפצח אגוזים  +אגוזים

25

.₪ 79

26

מארז קידוש
מפת שולחן מפוליאסטר עם זוג ראנרים  150/300ס"מ
ראנר בד ג'קארד דוחה כתמים זהב 120*33ס"מ
ראנר בד ג'קארד דוחה כתמים כסף  120*33ס"מ
גביע יין  +צלחת לקידוש
יין כרמים  750מ"ל – יקב בנימינה
צימוק בשוקלד חלב במארז פח
מארז נפוליטנים

.₪ 139

27
מארז סכו"ם
מארז סכום מבית ארקוסטיל 24 ,חלקים
בתוספת בקבוק יין בנימינה  750מ"ל
מארז נפוליטנים

.₪ 169

28
מארז תה סרמוני ייחודי המכיל -
קנקן קרמיקה 400 ,מ"ל ,מיוחד לתה ,מבית "סרמוני",
מארז שי  5קוביות מיני עם תה מובחר ,מארז פרמידה
עם  20שקיקים ,חליטת תה מיוחדת בטעמים מגוונים,
חולטן רשת.

.₪ 119

מארז תה סרמוני המושלם המכיל-
קנקן זכוכית 400 ,מ"ל ,מיוחד לתה מבית
"סרמוני" 2 ,סוגי מארזי שי  5קוביות מיני עם
תה מובחר 2 ,סוגי מארזי פרמידה עם 20
שקיקים כל אחד 2 ,סוגי חליטות מיוחדות
בטעמים מגוונים.

29

.₪ 159

30
מארז פלנצ'ה .פלאנצ'ה ארקוסטיל עם גורס מלח/פלפל
שמן זית  250מ"ל
רוטב צ'ילי דבש )לבחירה מגוון רטבים(  320מ"ל
ממרח עגבניות מיובשות –  180גרם
צימוק בעיטוף שוקולד חלב,
בוטן בעיטוף שוקולד חלב,
חמוציות בעיטוף שוקולד חלב

.₪ 229

מחבת מתהפכת .מחבת כפולה מתהפכת עם
מכסה וכפתור ארומה ,מבית ארקוסטיל
סט מטבח  4חלקים הכולל:
בקבוק לשמן ,בקבוק לחומץ ,מלחייה ופלפל

.₪ 232

31

32
מארז עץ מהודר הכולל-
יין כרמים  750מ"ל – יקב בנימינה
אגוזי מלך בעטוף שוקולד חלב,
נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר 70% ,מוצקי קקאו,
פרלינים עם מלית קרם אגוזים,

.₪ 102

33

מארז עץ מהודר הכולל:
יין מבית  ZION -שאטו דה לה מר  -קברנה
סוביניון ,יין אדום יבש 750 ,מ"ל
בקבוק שמן זית מעוצב מבית אנשי הזית  500מ"ל
חרוסת מבית משק לין
קופסת פח המכילה קשיו בעטוף שוקולד לבן עם
נגיעות קפוצ'ינו,
קופסת פח המכילה פקאן סיני בעטוף שוקולד
מריר,

.₪ 159

35

34
בקבוק יין כרמים  750מ"ל
במארז קרטון

.₪ 26

בקבוק יין כרמים  750מ"ל
במארז קרטון
חרוסת מבית משק לין

.₪ 35

36
סט תה –  7חלקים
קומקום  1.6ליטר  6 +כוסות
זוג חליטות בטעמים שונים בטעמים שונים

.₪ 89

37
מארז קרטון המכיל :
אגוזי מלך בעטוף שוקולד חלב,
נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר,
 70%מוצקי קקאו,
פרלינים עם מלית קרם אגוזים,
שקד בשוקולד מריר,
חרוסת -ממרח תמרים מבית משק לין

.₪ 49

38

יין כרמים מבית  -BINYAMINAקברנה יין
אדום יבש 750 ,מ"ל
צימוק בשוקולד חלב,
פרלנים עם מלית קרם אגוזים,
חרוסת מבית משק לין

.₪ 65

קופסת אחסון מעוצבת לקפה "לנדוור" המכילה 10 :שקיות אישיות של קפה שחור קלוי וטחון טורקי,
נפוליטנים "לנדוור" משוקולד אקסטרה מריר 70% ,מוצקי קקאו ,פרלינים במילוי קרם אגוזים בשילוב
סט מצעים  100%כותנה מבית ורדינון" הכולל סדין זוגי ,ציפה ו 2-ציפיות .
* מצורף שובר החלפה ברשת חנויות ורדינון )לסט מצעים(.

Lace

White Night

Orion

המחירים אינם כוללים מע"מ.
כל המוצרים בעל הכשר לפסח בד"צ  /רבנות.
המחירים כוללים הובלה אחת למרכז הארץ )גדרה-חדרה( ,ניתן לבקש מחירון הפצה ארצי.
התמונות להמחשה בלבד –יש להתייחס למפרט המוצר.
ט.ל.ח ,המלאי מוגבל ,מוצר אשר יאזל מהמלאי יוחלף במוצר שווה ערך.
לפרטים נוספים  /הזמנות  /הצעות מחיר ניתן לפנות לנציגינו 04-8666652
www.isb-p.co.ilאתר החברה:
תרומה לקהילה
חברתנו חרטה על דגלה את המחויבות להשפיע ולתרום בקהילה למען אוכלוסיות חלשות ובכדי לקדם
הזדמנות שווה לכולם.
אריזת מארזי הקטלוג מבוצעת ע"י עמותת "ציימס ישראל" ,במרכז תעסוקה המונה כ 120-אנשים בעלי
מוגבלויות ובכדי לייצור הזדמנויות שוות לחברים היקרים .חיבור זה קיים למעלה מ 5-שנים ויוצר אושר
גדול ותחושת נתינה ענקית לנו ולמשתקמים.

