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2816
מחברת A5 ממוחזרת + עט
ניתן לבחור עם 54 או 72 דף

גודל המוצר: 21X15 ס"מ

2901
מחברת A5 ממחוזרת מעוצבת לפי 

דרישת הלקוח
ניתן להדפיס על כל הכריכה בכל צבע

ההדפסה מתייחסת לצבע אחד צד אחד
צבעי עטים לבחירה:                       

מכילה 72 דף
גודל המוצר: 21X16 ס"מ
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2877
 מחברת A5 ממוחזרת

עם חיתוך צורני + עט
ניתן לבחור עם 54 או 72 דף

גודל המוצר: 21X15 ס"מ

2906
מחברת ממוחזרת + עט
מכילה 100 דפים חלקים

גודל המוצר: 12.7X17.7 ס"מ
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2838
מכתבייה A4, כוללת עט כדורי, מראה, 

דגלונים, דף ראשון צבעוני
מכילה 72 דפים חלקים

קיים כיס פנימי לאחסון מסמכים
עשוי מקרטון ממוחזר

גודל המוצר: 27.5*30.7 ס"מ

2907
מחברת כיסים

מחברת עם כיס פנימי אחורי 
וכיס קידמי חיצוני + עט ממוחזרת

ניתן לבחור עם 54 או 72 דף 
גודל המוצר: 21X16 ס"מ
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2931
מחברת A5 ממוחזרת בחיתוך 

 לייזר+עט
חיתוך הלוגו בלייזר לפי דרישה

גודל חיתוך לוגו, קוטר עד 8 ס"מ
הדפסה צבע אחד על כל הכריכה

דף ראשון צבעוני במגוון צבעים
מכילה 72 דפי שורה

גודל המוצר: 21X15 ס"מ

2905
מחברת A4 ממוחזרת+עט

מגיע עם דף פרסום מודפס צבעוני 
מכילה 72 דפי שורה

גודל המוצר: 29.7*22 ס"מ
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2844
 מחברת A5 ממוחזרת עם ידית

אחיזה + עט
מכילה 54 דפי שורה

גודל המוצר: 9.5X21 ס"מ

2935
מחברת  A4 ממוחזרת כולל כיס 

פנימי למסמכים ומקום לכרטיס ביקור
72 דפי שורה

גודל המוצר: 21*30 ס"מ
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2940
מחברת כריכת ספר

72 דפי שורה 
גודל המוצר: 21X15 ס"מ

2936
מחברת  A4 עם כריכה פוליפרופילן 

צבעונית + עט
72 דפי שורה

גודל המוצר: 21X30 ס"מ
מגיע במגוון צבעים: 
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2941
מחברת כריכה רכה צבעונית,
חיתוך לייזר ומראה מתחת ללוגו

72 דפי שורה 
גודל המוצר: 21X15 ס"מ

2939
מחברת כריכה קשה, חיתוך
לייזר ומראה מתחת ללוגו+עט

72 דפי שורה 
גודל המוצר: 21X16 ס"מ
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2903
מחברת חצי עיגול

עשויה פוליפרופילן צבעוני
ניתן לבחור עם 54 או 72 דף

גודל המוצר: 21X15 ס"מ

2934
מחברת A5 צבעונית, כריכה 

רכה+עט 
72 דפי שורה

מחזיק לעט עשוי פוליפרופילן
גודל המוצר: 15*21 ס"מ
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2842A / 2842
מחברת A5 עם כריכה 

פוליפרופילן צבעונית
ניתן לבחור עם 54 או 72 דף
ניתן לקבל את המחברת עם 

דגלונים / ללא דגלונים
גודל המוצר: 21X15 ס"מ

2843A / 2843
מחברת A5 עם כריכה פוליפרופילן

צבעונית + עט 
ניתן לבחור עם 54 או 72 דף

ניתן להזמין את המחברת עם 
דגלונים / ללא דגלונים

גודל המוצר: 21X15 ס"מ

הברזל 18, רמת החייל | 03-6293565
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2869/2878
פנקס A6 עם כריכה פוליפרופילן 

שקוף+ עט
מכיל 60 דפי שורה

ניתן לקבל את הפנקס עם דגלונים/ 
ללא דגלונים

גודל המוצר: 14X9 ס"מ

2868
פנקס A6 עם כריכה פוליפרופילן

אטומה + עט 
מכיל 60 דפי שורה

גודל המוצר: 14X9 ס"מ
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2835
פנקס ממוחזר עם חיתוך לייזר,

משולב מראה וסגירה בצורת סמיילי
מכיל בלוק דפים חלקים + עט, מראה 

ודיגלונים
עשוי מקרטון ממוחזר

ניתן להוסיף הדפסה בתוספת תשלום
גודל המוצר: 8.5*14 ס"מ

2905
פנקס A6 עם כריכה פוליפרופילן

שקופה ודף ראשון צבעוני
מכיל 60 דפי שורה

גודל המוצר: 14X9 ס"מ
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2885A / 2885
פנקס חצי ירח + עט

משולב פוליפרופילן 
מגיע עם עט ממוחזר שחור

מכיל 55 דפי שורה
ניתן לקבל את הפנקס עם דגלונים/ 

ללא דגלונים ו- 25 מזכריות צהובות   
גודל המוצר: 10X13.5 ס"מ

2904
פנקס שימושי לשולחן 

עם כריכה קשה
מכיל 40 דפים חלקים   

ניתן לקבל את הפנקס עם 
דגלונים / ללא דגלונים

ו- 25 מזכריות צהובות                   
גודל המוצר: 17.5X6.5 ס"מ
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2834
פנקס A6 ממוחזר + עט

מכיל 60 דפי שורה
גודל המוצר: 14X8 ס"מ

 

2884
פנקס A6 משולב דגלונים ומראה

מגיע עם עט 
מכיל 55 דפי שורה

גודל המוצר: 14X9 ס"מ
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2876
 פנקס A6 ממוחזר

עם פס צבעוני + עט
מכיל 55 דפי שורה

גודל המוצר: 14X9 ס"מ

 

2875
פנקס A6 בעל כריכה שחורה 

עם פס צבעוני + עט
מכיל 55 דפי שורה

גודל המוצר: 14X9 ס"מ
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2888
פנקס שולחני

משולב מגנט לתפיסת העט
גודל המוצר: 11X16 ס"מ

2887
פנקס מגנט למקרר + עט

גודל המוצר: 11X16 ס"מ
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2870
קוביית ממו משולבת בסיס 

פלסטיק וכריכה קשה
מגיעה עם דפים

גודל המוצר: 11X11.5 ס”מ

2882
 קוביית ממו משולבת מראה,

דגלונים וממו דביק
עשוי בסיס פלסטיק וכריכה קשה

מגיעה עם דפים
גודל המוצר: 11X11.5 ס”מ
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2927
מעמד לכרטיסי ביקור בעיצוב אישי
מוצר שטוח לשליחה בדואר בהרכבה 

אישית
גודל המוצר: קיפוד- 2.5*8*8 ס"מ, 

                   פיל- 2.5*7*11 ס"מ

2882
 מעמד לכרטיסי ביקור סטנדרטי

מוצר שטוח לשליחה בדואר 
בהרכבה אישית

גודל המוצר: סטנדרט- 4.5*9.5*8 
ס"מ
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2915
בלוק נייר ממו לבן

מכיל 500 דפים חלקים
מיתוג בצידי הבלוק

גודל הנייר: 7.5X7.5 ס"מ

2938
סימניית ממו למסך מחשב 

בעיצוב אישי
הדפסה צבעונית, כולל חיתוך צורני 

של הלוגו, עד קוטר 6 ס"מ
25 דבקיות ממו צהובות 

עשוי פרספקס, כולל דבק דו"צ
גודל המוצר: 7X23 ס”מ
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2893
עט ג'ל קליפס לבן

הגוף בצבעי מט

2894
עט ג'ל קליפס כסף

הגוף בצבעים מטאלים
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2895
עט ג'ל מטאלי

2896
עט כדורי פסים

2839

עט ממוחזר עם 2 ראשים
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2883
פד עכבר

משולב בסט דגלונים, 
25 מזכריות צהובות

גומי למניעת תזוזות בגב המוצר
 גודל המוצר: 19X23 ס”מ   

עובי הפד: 4 מ”מ

2872
פד עכבר עשוי שעם

גומי למניעת תזוזות, מוצמד לגב המוצר
מידות פד עגול- קוטר 19 ס"מ

מידות פד מרובע- 23X19 ס"מ
עובי - 4 מ"מ
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2808
פד עכבר עם כרית ארגונומית

גודל מוצר: 23X20 ס"מ

2840
מחשבון כיס עם פתיחה אוטומטית
מכסה נפתח אוטומטי בלחיצת כפתור

הצגה של 8 ספרות
גריפ בצדדים לאחיזה אופטימלית

גודל המוצר: 9.5X7.5 ס"מ
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2922
סימניה לספר / מחברת

מגיע עם דגלונים ו-25 מזכריות צהובות
קיים במגוון צבעים

עשוי פוליפרופילן
גודל המוצר: 24.5*5.7 ס"מ

2807
קלמר פלסטיק

מתאים לאוניברסיטה, משרד, 
בית ספר, פגישות

מתחבר למדף הספרים / שולחן
גודל המוצר: 7X17 ס"מ
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2880
ערכה משרדית: 

בובת אטבים + כוס לעטים
מגיע עם אטבים ואינסרט פנימי, צבעוני 

כדור לחץ עם מגנט בראש הבובה 
לתפיסת האטבים

הקופסה מיוצרת מפלסטיק
ABS משולב PVC שקוף

גודל הקופסה: 8.3X11.2 ס"מ
גודל הבובה: 10 ס"מ גובה,5.5 ס"מ 

קוטר

2892
כוס לעטים

 ABS מיוצר מפלסטיק
משולב PVC שקוף

גודל המוצר: 8.3X11.2 ס"מ
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2841
כדור לחץ עגול

גודל המוצר: קוטר 6 ס"מ

2803
נחום תקום לחיץ 

מגנט בראש הבובה לתפיסת אטבים
גודל המוצר: 
10 ס"מ גובה

5.5 ס"מ קוטר
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2933
מעמד כסא לנייד

מיתוג המוצר בצבע אחד / צבעוני
חור יעודי לחיבור המטען

מגיע במגוון צבעים
עשוי פרספקס 3 מ"מ

גודל המוצר: 12*10*6.5 ס"מ

2932
מעמד לנייד

מיתוג המוצר בצבע אחד / צבעוני
חור יעודי לחיבור המטען

מגיע בלבן/שקוף
ניתן לשליחה בדואר

עשוי פרספקס 3 מ"מ
גודל המוצר: 14.5*7*7 ס"מ
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2923
מעמד לנייד בזמן טעינה

מגיע בחבק שאורז את המוצר
עשוי מפלסטיק פוליפרופילן קשיח

גודל המוצר: מצב פתוח- 12*30 ס"מ, 
מקופל באריזה- 12*16 ס"מ

2900
מאוורר לנייד )אנדרואיד/אייפון(

קיים בצבעים: תכלת, כתום, 
שחור, ורוד, לבן וירוק

גודל המוצר: 4.2X8.8 ס”מ
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2836
מחזיק מפתחות עם פנס

גודל המוצר: 4X4 ס"מ

2837
מחזיק מפתחות עם פנס
גודל המוצר: 4.5X4.5 ס"מ

2937
מחזיק מפתחות צבעוני, משולב 

מגנט בעיצוב אישי
מגנט חזק להחזקת צרור מפתחות 

גדול
עשוי פרספקס 3 מ"מ בצבעים שונים
גודל המוצר: עד קוטר 5.5 ס"מ תלוי 

בעיצוב
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2930
מחזיק מפתחות בעיצוב צורני

ע"פ דרישה
יכול להגיע בתור פותח עגלות, 

חמסות ועוד
עשוי פרספקס 3 מ"מ בצבעים שונים

גודל המוצר: עד קוטר 5.5 ס"מ 
)תלוי בעיצוב(

2929
מתלה מפתחות לדלת

מתלה מתמגנט לדלת עם מגנטים 
לתליית מפתחות

מוצר שטוח לשליחה בדואר
עשוי מפרספקס משולב מגנטים 

כפולים לאחיזה בטוחה
גודל המוצר: 7X17 ס"מ
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2809
נפנף למנגל

גודל המוצר: 33.5X21.5 ס"מ

2898
שלט פרסומי בעיצוב לפי דרישה, 

מתאים לרכב / לדלת
גודל המוצר: 10X20 ס"מ

צבע המוצר צהוב
מגיע עם שתי פומיות ואקום
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2817
אוחז עט לרכב

מתחבר לתריס מזגן הרכב

2814
משקפי שמש מתקפלים

עשוי מפולי קרבונט
מתקפל לגודל כיס

UVB ,UVA מגן מפני קרינה
UV 400 -ו

ניתן להוסיף קופסאת מתנה ממותגת
בתוספת תשלום
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2879
קופסת טישו ממותגת לרכב / משרד 

 ABS מיוצר מפלסטיק
משולב PVC שקוף

מתאים לרכב / משרד
המוצר מכיל טישו דו שכבתי

ניתן למילוי חוזר
גודל המוצר: 8.3X11.2 ס"מ

2924
כוס טישו לרכב
מכיל ניירות טישו

עשוי פלסטיק ABS משולב קרטון
מתאים למתקן הכוסות ברכב

ניתן למילוי חוזר
מיוצר בישראל

גודל המוצר: 11.5*8.7 ס"מ
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2914
קופסת טישו ממותגת

PVC מיוצר מפלסטיק
המוצר מכיל גליל נייר טואלט

ניתן למילוי חוזר
גודל הקופסה: 9.6X10.5 ס"מ

2851
רולר לניקוי שערות מהבגד

רולר דביק לשימוש חוזר- שטיפה 
וייבוש הרולר

מנקה שערות, לכלוכים ופירורים 
מהבגדים

הרולר עשוי סיליקון המתאים לשימוש 
ממושך

גודל המוצר במצב מקופל: 10 ס"מ
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2921
מפיות נייר ממותגות

במגוון צבעים
גודל המוצר: 16*16 ס"מ

2811/12
מגבון לח באריזה בודדת

מתאים לאירועי חברה, חתונות
ובר מצווה, מסעדות וקייטרינג

מתאים לכמויות קטנות מעל 1000 יח'
ניתן למתג צבע אחד / פרוצס
ניתן לקבל 10 מגבונים במארז

בתוספת תשלום
גודל המגבון: 17X17 ס"מ
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2853
SPF30 קרם הגנה

מפחית את הסיכון לכוויות שמש, 
סרטן העור והזדקנות העור

נתלה בקלות על כל סוגי התיקים 
באישור משרד הבריאות

30 מ"ל

2846
ג'ל הגייני לניקוי ידיים

מגיע במחזיק סיליקון
מכיל מעל 60% אלכוהול, 

E אלוורה וויטמין
נתלה בקלות על כל סוגי התיקים

באישור משרד הבריאות
30 מ"ל
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2871
ג'ל אלוורה

ג'ל הרגעה מועשר בתמצית צמח 
האלוורה הטבעית

מסייע בהרגעת העור מפני כוויות, 
גירויים, גרד אדמויות ועקיצות 

באישור משרד הבריאות
30 מ"ל

2847
קרם ידיים קומפקטי

קרם המכיל אלוורה ובעל ניחוח עדין
נתלה בקלות על כל סוגי התיקים

באישור משרד הבריאות
30 מ"ל
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2864
ג'ל הגייני עם שאקל

מכיל מעל 60% אלכוהול, 
E אלוורה וויטמין

באישור משרד הבריאות
15 מ"ל

2863
קרם הגנה עם שאקל

SPF 30 קרם הגנה
מפחית את הסיכון לכוויות שמש, 

סרטן העור והזדקנות העור
באישור משרד הבריאות

15 מ"ל
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2821
קרם הגנה בבקבוק

SPF 30 קרם הגנה
מפחית את הסיכון לכוויות שמש,       

סרטן העור והזדקנות העור
באישור משרד הבריאות

60 מ"ל

2854
ג'ל הגייני לחיטוי ידיים בבקבוק

מכיל מעל 60% אלכוהול, 
E אלוורה וויטמין

באישור משרד הבריאות
60 מ"ל
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2856
לק במגוון צבעים

מכיל 12 מ"ל

2850
פצירה קומפקטית לציפורניים

נתפסת במחזיק מפתחות
נכנסת בקלות לכל ארנק

 מתאימה למכוני יופי, קוסמטיקאיות, 
משרדי נסיעות ותיירות 

גודל המוצר: 2X8.5 ס"מ
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2805
צבעי פנים לאירועי קיץ וספורט

מתנקה בקלות ואינו משאיר סימנים 
על הפנים והידיים

מיוצר מחומרים טבעיים בלבד - אינו 
מכיל פראבן

2881
שפתון לחות למניעת יובש
המילוי בצבע לבן ובטעם תות

למניעת שפתיים יבשות וסדוקות
מיוצר בארץ ובאישור משרד הבריאות

גודל המוצר: 1.6X6.7 ס"מ
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2810
כרית מושב לאירועים עגולה

מתאים לאירועי קיץ, אירועי ספורט, 
הופעות ואצטדיונים

תא אחסון חפצים בקידמת הכרית עם 
אפשרות להכנסת פלייר פרסומי

גודל המוצר: 38 ס"מ עם ידית נשיאה

2827
כרית מושב מרובעת לאירועים

מתאים לאירועי קיץ, אירועי ספורט, 
הופעות ואצטדיונים

גודל המוצר: 36X40 ס"מ
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2832
 40X36 ,תיק אלבד ידית מובנת

ס"מ תחתית 8 ס"מ

2830
 40X36 ,תיק אלבד ידית נשיאה

ס"מ תחתית 8 ס"מ
אורך רצועות - 40 ס"מ
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2831
 50X36 ,תיק אלבד ידית נשיאה

ס"מ תחתית 13 ס"מ
אורך רצועות- 40 ס"מ

2833
 50X36 ,תיק אלבד ידית מובנת

ס"מ תחתית 13 ס"מ
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2857
 35X28 ,תיק אלבד ידית מובנת

ס"מ תחתית 6 ס"מ

2829
 35X25 ,תיק אלבד ידית נשיאה

ס"מ תחתית 6 ס"מ
אורך רצועות- 40 ס"מ
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2800
בקבוק ספורט פלסטיק בצבעי מט, 

750 מ"ל
עשוי פוליפרופילן

מתאים למתקן אופניים
מיוצר בישראל

2859
בקבוק ספורט פלסטיק בצבעי ניאון,

750 מ"ל
עשוי פוליפרופילן

מתאים למתקן אופניים
מיוצר בישראל
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2801
בקבוק ספורט פלסטיק בצבעי מט,

450 מ"ל
עשוי פוליפרופילן

מעוצב בצורה הנוחה לאחיזת הבקבוק
מתאים לכיס צד בתיק תלמיד

מיוצר בישראל

2860
בקבוק ספורט פלסטיק בצבעי ניאון,

450 מ"ל
עשוי פוליפרופילן

 מעוצב בצורה הנוחה לאחיזת הבקבוק
מתאים לכיס צד בתיק תלמיד

מיוצר בישראל
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2890
בקבוק ספורט פלסטיק,

750 מ"ל
עשוי פוליפרופילן

מיוצר בישראל

2889
 בקבוק ספורט פלסטיק בצבעי מט, 

בעל ידית אחיזה נוחה במיוחד, 500 מ"ל
מתאים לאימון לכל סוגי הספורט

משמש גם כמשקולת לאימון השרירים

2889A
 בקבוק ספורט פלסטיק בצבעי ניאון, 
בעל ידית אחיזה נוחה במיוחד, 500 מ"ל
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2802
שקית שתיה גמישה

ניתנת להקפאה ולשימוש רב פעמי
בעלת ציפוי אלומיניום ובגימור מטאלי

גמישה ומתקפלת לאחסנה נוחה
תכולה 1/2 ליטר

גודל המוצר: 26X10.5 ס"מ

2849
כרית צוואר לנסיעות
מגיע בקופסת מתנה

ניתן לקבל את הקופסה
ממותגת בתוספת תשלום
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2874
קופת חסכון

 ABS מיוצר מפלסטיק
משולב PVC שקוף

מגיע ללא תכולה
גודל הקופסה: 8.3X11.2 ס"מ

2918
סביבון עץ

גודל המוצר: 2X4 ס"מ
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2920
כוס נרות ממותגת

מגיע עם תכולה-44 נרות
לבחירה, שלושה עיצובים בחלק 

האחורי של המוצר:
לוח מחיק, ברכת נרות ולוח חופשות

גודל המוצר: 26X10.5 ס"מ

2919
קופסת נרות ממותגת

מגיע עם תכולה-44 נרות
ניתן לקבל את הקופסה

ממותגת בעיצוב אישי
בתוספת תשלום
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2852
כוס צייסר

גודל המוצר: 6.7X4.4 ס"מ

2861
כוס צייסר אמריקאי

גודל המוצר: 7X4.5 ס"מ

2825
כוס שוט 

גודל המוצר: 4X5.2 ס"מ
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2911
וויסקי 3 
320 מ"ל

גודל המוצר: 8.4X9 ס"מ

2909
וויסקי 1
310 מ"ל

גודל המוצר: 8.3X8.4 ס"מ

2910
וויסקי 2
300 מ"ל

גודל המוצר: 9.65X9.7 ס"מ
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2912
וויסקי 4
300 מ"ל

גודל המוצר: 9.3X7.9 ס"מ

2823
כוס בירה ריבועים עם ידית

280 מ"ל

2865
בולט- כוס בירה ריבועים

עם ידית 570 מ"ל
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2866
סרמוני - כוס בירה חלקה עם ידית

560 מ"ל

2867
סרפן - כוס בירה גל עם ידית

450 מ"ל
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2913
כוס בירה עם בטן

345 מ"ל
גודל המוצר: 12.7X7.7 ס"מ

2822
כוס בירה גבוהה ללא ידית

570 מ"ל

2822A
כוס בירה גבוהה ללא ידית

330 מ"ל
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2824
כוס בירה עם רגל

320 מ"ל

2858
כוס יין

350 מ"ל
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2908
נס קפה
250 מ"ל

גודל המוצר: 8.9X7.2 ס"מ

2826
כוס ח"פ לבנה 4 אוז
מיועד לכמויות קטנות 

החל מ 1000 יח'
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2828
כוס ח"פ לבנה 8 אוז
מיועד לכמויות קטנות 

החל מ 1000 יח'

2916
כוס ח"פ לבנה

בהדפסה היקפית
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2820
סט 4 תחתיות עשויות שעם

גודל המוצר: 10X9.5 ס"מ

2819
תחתיות בודדות עשויות שעם

עובי התחתית: 2.5 מ"מ
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2848
שעון מעורר קטן

השעון מגיע עם סוללה
קיים בצבע שקוף בלבד

גודל המוצר: 7.5X8.5 ס"מ

2926
שעון שעם שולחני למשרד

עשוי משעם בשילוב פוליפרופילן
מגיע באריזת קרטון

מגיע עם סוללה
גודל המוצר: 10*10 ס"מ
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2862
כפכפי אצבע קשיחות

עובי סוליה 13 מ"מ
קיים במידות 36-45

2899
בועות סבון ממותגות

מגיע במגוון צבעים
ללא אפשרות בחירה

גודל המוצר: 11X3.5 ס"מ
גודל המדבקה: 6.4X10.7 ס”מ
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2897
פותחן בקבוקים משולב מגנט 

הנצמד למקרר
גודל המוצר: 8.5X4 ס"מ

צבע המוצר כסוף

2902
מניפת עץ

ניתן להדפיס במצב פתוח או סגור
גודל המוצר במצב פתוח: 32X20 ס”מ
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2925
מארז חליטה אישי

המוצר מגיע עם מנת חליטת 
תה אישית )50 גרם(

אפשרות בחירת טעם חליטה
המוצר מגיע ארוז בחבק- ניתן למתג 

גם את החבק כולו
גודל המוצר: 8.5*9.5 ס"מ

2873
מתקן לקפסולות קפה

מגיע בלבן/שקוף
מתאים לקפסולות של נספרסו, 

עלית וקפה ג'ו
עשוי פרספקס 3 מ"מ

מגיע ללא קפסולות
גודל המוצר: 23.5*6




