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מתנה מנצחת  .  1

מכשיר חדשני לאפיית קערות אכילות  •

.מכשיר שהופך את הארוחה לחוויה•

.קערות אכילה מיגווןהכנת •

:  לדוגמא, מקמחים שוניםומבלילותקערות בטעמים שונים מיגווןתבנית ייחודית להכנת •

(.'וכוקדאיף/ קערת טוסט/ קערות פילו / קערת בצק עלים / מלוואחקערת / קערת וופל בלגי •

/  פירות  /  מילוי כדורי גלידה :  פ הטעם לדוגמא"הקערות מיועדות למיגון מילויים שונים ע•

.'וכובשר טחון /  שקשוקה  /  שוקולד  /  קרמים  

.למניעת הידבקות ולניקוי קלNON-STICKתבניות •

!חודשי אחריות 750W + .12הספק.לשימושקל •

מלאווח ועוד\ופל\פילו\ב קישור לצפייה בסרטונים על המוצר ואיך להכין קעריות טוסט"מצ

https://test.texas.co.il/טקסס-אכילות-קעריות-להכנת-מכשיר

149₪: מחיר

https://test.texas.co.il/מכשיר-להכנת-קעריות-אכילות-טקסס


סאונדהייבריד.  2

5

149₪: מחיר

 BLUETOOTHאוזניות קשת 
חדשות איכותיות עם רמת שמע גבוהה ועוצמתית  

.שניתן להפוך לרמקול 

.  האוזניות משמשות כאוזניות לכל דבר

כשמסובבים את כריות השמע כלפי חוץ לוחצים על  
.השמיעה נהיית חיצונית חזקה ואיכותית, כפתור 

דיבורית מובנת. קורא כרטיסי זיכרון. רדיו מובנה 

 HDמוצר שימושי עם איכות שמע 



שמיכת כבש זוגית מפנקת

גרם260עם מילוי פוך 

מ"ס200*220: גודל

'בזאופוויטקיים באפור כהה או בצבע 

ישנים בסטייל. 3

6

149₪: מחיר



TO-GOשייקר . 4

7

149₪: מחיר

נירוסטה כותש קרח  TO-GOבלנדר 

מחיות  , רטבים, שייקיםמכשיר בלנדר להכנת -

.ומיצים מפירות

.כותש קרח-

.ל"מ600:  המיכליםנפח -

להפעלה קצרה  , PULSEלחצן הפעלה -

.ומהירה

.ארבע סכיני נירוסטה-

ללא   TRITANעמידים עשויים מיכלים-

.A-BPA FREEביספינול

ניידים ההופכים  לבקבוק שתייה מיכלים-

פקק ייחודי המשלב גם פתח  + 

.שתייה  וגם תופסן לנשיאה בכל מיכל

.מפסק ביטחון-

.ונוח לניקוי, מתפרק בקלות-

.W350הספק עוצמתי -



וחוף מתקפלים  פקניקזוג כסאות 

ג "ק90עד 

עם תיק נשיאה  

קל לאחסנה  

מושב לשניים. 5

8

149₪: מחיר



נטענת בעלת סוללת ליתיום  , מברגת כף יד מקצועית

V 3.6נשלפת  ,

SUZUKI Energyכולל סט ביטים ומקדחים תואמים 

עשה זאת בעצמך. 6

9

149₪: מחיר 3.6Vמברגה כף יד נטענת בעלת סוללת ליתיום 

פריקה עצמית וללא אפקט זיכרון

דו כיוונית

ד"סל200מהירות סיבוב 

אחיזה ארגונומית אופטימלית

פנס בידית+ אינדיקציית מצב סוללה 

ביטים מקדחיםיח10כולל סט 

!אחריות לשלוש שנים בכפוף לתקנון התעודה



7" .EMS  POWER"

10

:סט מתנה משודרג לחדר כושר ולאימוני ספורט  הכולל

ריבסטופתיק ספורט מבד 

תא לנעליים ותא צדדי, תאים גדולים2

ידית נשיאה מרופדת ורצועת נשיאה
29X25X52.5מ"ס

+

מ"ס50*90מיוחדת  דרייפיטמגבת ספורט 

+

!משוכללות אוזניות ספורט בלוטוס 
לשמיעת מוזיקה–עם דיבורית מובנית 

.ולשיחה

+

זרוע לנייד  פאוץנרתיק 

+

.מתכוונן ספירלבקבוק שתייה 

באריזת מתנה מהודרת לחג

₪  149: מחיר



חוף דוגית. 8

11

אנשים  4אוהל גדול ל 

קל להרכבה באמצעות  , בצורת חופה

,  כולל ריצפה, מוטות פיברגלס

ציפוי. חלונות וזוג כיסים לאחסנה

פנימי מכסף למניעת התחממות והגנת

.כולל יתדות ותיק נשיאה, מירביתקרינה 
פתרון מושלם לחוף הים ולאירועי קמפינג

+

סל אלומיניום איכותיתציידנית

+

מגבת חוף מפנקת  

₪  149: מחיר



"מן–גריל ."9

ערכת מנגל מקצועית במארז מזוודה

חלקים איכותיים לברביקיו מושלם22הכוללת 

עם סכינים מקצועיות לבשר  

+

זוג רטבים לתיבול ובישול בשרים בטעמים שונים  

ל"מ110צנצנת + ל "מ320דוריקהבקבוק 

12

₪  149: מחיר



בישול בסטייל. 10

:סט מתנה הכולל

מ  "ס28מחבת איכותית קרמית לסטייק 

.לטיגון בריא , לא פולט רעלים 

פלפל חשמלית פועלת על סוללות\מטחנת מלח

מלקחי סיליקון לשימוש קל

מגבת מטבח עבה

באריזת מתנה עם  

.צלופן מהודר וסרט קישוט

13

₪  149: מחיר



פרובנס. 11

כוסות יין 6מעמד עץ מפואר עם 

ל"מ750ברקן  ייקביכולל בקבוק יין אדום 

+

חבילת חטיפי מיני מיקס עלית

+

פותחן יין מקצועי  

14

₪  149: מחיר



גריליקן'צ. 12

1515

מ "ס28*40–לתנור רוסטר

רשת לצלייה+ 

סכין ומספרים לעוף+ 

+

רוטב גורמה על בסיס דבש
גרם  320–שום ושמן זית 

+

סט מגבות מטבח איכותיות

באריזת מתנה עם כרטיס ברכה  

WWW.TEXAS.CO.IL

₪  149: מחיר



מחלקה ראשונה. 13

"20מזוודות קשיחה  

קשיחABSעשוי 

,  מירבימתרחבות לאחסון 

מנעול מספרים, גלגלים4

,  ידית טלסקופית מתכווננת 

!חודשים 6-אחריות ל

" 20מידה של 

16

₪  149: מחיר



חופשה ברגע. 14

17

:סט טיולים הכולל

על גלגליםאינץ20טרוליתיק נסיעות 

מתאים כתיק עלייה למטוס

+

מפוארצימידאןתיק נסיעות וספורט 

+

.תיק גב מעוצב איכותי גדול  

₪  149: מחיר



טופ קונטרול. 15

18

:הכולתערכה למחשב נייד 

איכותיאורטופדיתיק גב מעוצב עם גב 

רב תאים עם מקום מיוחד ללפטופ

מ"ס14*34*40: מידות

+

עכבר אופטי אלחוטי מיני 
מיני  USBעם מתאם 

+

אוזניות סטריאו איכותיות  

משולבות מיקרופון

₪  149: מחיר



סט מגבות מהודרות  

אקרד'געם עיטור 

:הכולל

מ"ס130*65מגבות גוף 2

מ  "ס90*50מגבת פנים 2

ר"גרם למ450משקל המגבות 

+

שטיח שאגי מעוצב לאמבטיה

מ  "ס50*80במידות 

'בז\צבע אפור

19

סט מפנק. 16

₪  149: מחיר



17 .Well Done

20

:בישול בשר הכולללחוויתמארז מתנה 

:חלקים10

מ"ס28.5*28.5מחבת סטייק פסים 

סכיני חיתוך לסטייק5

מלקחיים לבשר

מגבות מטבח  3

באריזה מהודרת

₪  149: מחיר



21

אימון אישי. 18

!סט מתנה מושלם לספורטאים ומתאמנים 

:הכולל

תאים גדול2צימידאןתיק 

מגבת ספורט מקררת  

מ  "ס35*100מידות 

במארז מתנה ה

+

וגינג'לגלסמארטפוןפאוץ

וספורט לזרוע

+

בקבוק שתייה ספורטיבי מתכוונן

+

!אוזניית בלוטוס ספורטיבית איכותית 

₪  149: מחיר



22

קיצוץ במטבח. 19

₪  149: מחיר

מעבד מזון 

•on/off והפעלה על ידי לחצןpulse.

.קל לניקוי•

.ליטר0.72–נפח מיכל המעבד •

. כוס מדידה, (סכין מגרדת,  סכין לפריסה, סכין לקיצוץ)חלד -סכיני אל: אביזרי המעבד•

. W250V220-240הספק •



"ציר בקר. "20

23

,  מחבתות מקצועיות למטבח3סט 

"  28" + 24" + 20הכולל מחבת 

מצופה משטח אבן שישNONSTICKבעל משטח 

GREBLONבטכנולוגיה גרמנית מתקדמת!

.מתאים לאינדוקציה

touch softעם ידית 
.בישול בריאה יותרלחווית

באריזת מתנה

₪  149: מחיר



סיאסטה. 21

:ערכת קיץ חוף הכוללת

מ  "ס180*180מחצלת חוף זוגית גדולה מתקפלת 

+

בקבוק שתייה ספורטיבי עשוי אלומיניום

+
רמקול נייד איכותי בטכנולוגית

בלוטוס בעל עוצמה חזקה

24

₪  149: מחיר



חוף פרטי. 22

:מארז מתנה לים הכולל

כסאות ים מתקפלים איכותיים  2

.ג "ק100עד 

+

.קוטר מתקפלת1.8שמשית חוף 

+

שולחן חוף ננעץ בחול  

מ  "ס30קוטר 

25

₪  159: מחיר



שף בבית. 23

:מארז מתנה הכולל

ערכת כלי ברביקיו במארז מזוודת אלומיניום  

כפפת מטבח איכותית

זוג מלח פלפל

למטבחדרילסינר 

אגוזי מלך בתפזורת10

26

₪  159: מחיר



"באב' טו. "24

סט מתנה משולב

:הסט כולל

2-עם כלים לציידניתתיק צד 

ליטר18, קודורהבד , סועדים

+

ליטר0.5נירוסטה משובח  טרמוס

+

מ  "ס1.8*1.8מחצלת זוגית 

אפשרות להוספת  לוגו על התיק* באריזת מתנה מהודרת עם כרטיס ברכה

27

₪  159: מחיר



קפה בשטח. 25

:ל קפה מהודר הכולל"פק

כציידניתהמשמש גם איכותי מעוצב-תיק נשיאה

בלון גז+ איכותית באישור מכון תקנים גזייה

כוסות קפה בנרתיק4

סוכר\לתהמיכלים2

מחבת

כפית+ אן 'פינג

28

₪  159: מחיר



קמפינג 26.

29

סועדים בתיק גב 4-סט פיקניק גדול ל

קור  \עם צידנית איכותית למשירה על חום

.סועדים 4-ל–כולל כלים מלאים 

מ"ס28*44*40: מידות

₪  159: מחיר



"דאבל דייט. "27

סט מתנה משולב

:הסט כולל

2-עם כלים לציידניתתיק צד 

ליטר20, קודורהבד , סועדים

+

ליטר1נירוסטה משובח טרמוס

+

ל"מ750ברקן מונופורטיין אדום 

באריזת מתנה מהודרת עם כרטיס ברכה

אפשרות להוספת  לוגו על התיק* 

30

₪  159: מחיר



מתוקהשמפניירה. 28

סט מתנה משולב מהודר

:המארז מתנה כולל

דלי לקרח עם מלקחיים מנירוסטה  -" שמפניירה"

פותחן יין מקצועי

ל"מ750בקבוק יין אדום סגל 

גרם120צנצנת דבש 

מארז שקית קליק

מארז מיני מיקס קטן של עלית

.חפיסת שוקולד פרה בטעמים של עלית

מרמלדות בתפזורת

.בשקית אישיתאריזת מתנת חג* 

31

₪  159: מחיר



"יינה טאון'צ. "29

32

!איכותי Chinatownמ ידית עץ "ס30ווק 

!מותאם במיוחד להקפצת אוכל 

+

גרם200מטבל סלסה מעושן עם דבש 

+

חלקים3סט סכינים מהודר +זוג כפות עץ  

+
באריזת מתנה צלופן מהודרת  

₪  159: מחיר



DJפאוור. 30

3333

מערכת סטריאו שולחנית בעיצוב חדשני

עם רדיו מובנה 'בלוטוסבטכנלוגיית

רמקולים עוצמתיים   4בעל

HDהמפיקים איכות סאונד גבוהה וחדה 
USBויציאת SDקורא כרטיס זיכרון

בעל ידית אחיזה מעוצבת לנשיאה נוחה

וטאבלטיםנגנים  ,מתאים למגוון טלפונים ניידים

32 X 12 X 15 מ”ס

WWW.TEXAS.CO.IL

₪  159: מחיר



34

"חבילת אוטונומי. "31

מצלמה איכותית לרכב המקליטה ומתעדת
את מהלך הנסיעה בזמן אמת

 HDמצלמה באיכות
’אינץ 2.5מסך מתכוונן בגודל

מעלות להתאמה מקסימלית 270זרוע סיבובית

תאריך ושעה מוצגים ומוטבעים על גבי הצילום

חיישן בקרת תנועה המאפשר צילום אובייקטים בתנועה

גבוהה במיוחד המאפשרת צילומי לילה מוארים ISOרגישות

נצמדת לשמשה באמצעות זרוע חזקה ופשוטה להרכבה

מטען רכב / USBכולל סוללת ליתיום נטענת באמצעות *

+
16GBכרטיס זיכרון 

+
.לרכב USBמטען 

₪  159: מחיר



35

"הקלפים על השולחן."32

₪  159: מחיר



קלאסיקה. 33

מעמד חבית מעץ מהודר  

לבקבוק יין  

  +

כוסות יין  2

ל ברקן  "מ750מונופורטובקבוק יין 

מ  "ס33: מידות המעמד 

המעמד ארוז באריזת צלופן מהודרת  

36

₪  159: מחיר



בר בי קיו משפחתי. 34

כלים איכותיים לברביקיו5מארז אלומיניום מזוודה עם 

כפפה להגשת אוכל חם

גרם כל אחד110צנצנות רוטב לבישול אפייה 2

אגוזי מלך10

שקית נשיאה

37

₪  159: מחיר



חופשה נעימה. 35

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

38

:סט נסיעות הכולל

איכותיתטרוליידית קורדורהתיק נסיעות על גלגלים עשוי בד 

תא קדמי עם פתיחת רוכסן רחבה  , תא מרכזי גדול 

"21מתאים לעלייה למטוס גודל מירביתהמאפשרת אחסנה 

+

תאים מרכזי גדול רשתות צד2תיק גב איכותי בעל 

48*33וכתפיות מרופדות 

+

תיק רחצה אישי מהודר

₪  165: מחיר



39

מטבח השף. 36

  NON-STICKאלומניוםסיר ווק משובח יציקת 
מ עם ציפוי אבן שיש  "ס30קוטר 

מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

+
זוג כלי מטבח  

תרבד עם פטנט להנחה על השיש+ כף הגשה 
NON-STICKמתאים לכלים 

+

תחתית לסיר+ כפפת בישול + סט סינר 

₪  169: מחיר



רק בשר. 37

סט סכינים קרמיים יוקרתיים

במארז מהודר  

+

מעץ  ר'בוצקרש 

+

גרם כל אחד320סילאןרוטב 

באריזת מתנה מהודרת  

40

₪  169: מחיר



סאונד בשטח. 38

טיולים איכותית במיוחד ציידנית

עם מעמד עצמאי  על רגלי מתכת  
.כוללת רמקול בלוטוס עוצמתי משולב 

מ גובה  "ס85: מידות 

מ "ס45*45: הציידניתמידות 

41

169₪: מחיר

₪  169: מחיר



"פיקניק סטייל. "39

:סט מתנה הכולל

צידנית סל גדולה 

עם כלי אוכל מלאים  

.סועדים4-ל

42

₪  169: מחיר



אפייה מתוקה. 40

"אפייה מתוקה"מארז סט סיליקון לאפייה מהודר 

:המארז כולל

..מסיליקון איכותי לאפיית עוגות ועודחלקים מקצועי11סט
קונפיטורות משובחות של משק לין3

תבנית אפייה והגשה קרמית  

.ובשקית מתנה מהודרתארוז באריזת שי

₪  169: מחיר



מיני בר. 41

:מארז מתנה מהודר

בקבוקי יין  2חבית עץ שולחנית עם 

ל של יקב ברקן  "מ750לבן + אדום 

שקית שי מתנה ואריזת מתנה  
₪  169: מחיר



רנסאנס. 42

מארז עץ מהודר  

לשני בקבוקי יין  

עם לוחית ריקועים מוזהבת  

:  חלקים הכוללים5-ו

´מד טמפ

חולץ פקקים/פותחן

חבק למניעת טפטוף

פקק
משפך/פיית מזיגה

+
בקבוקי יין2

ל של יקב ברקן  "מ750לבן + אדום 

!אריזת מתנה מהודרת 

45

₪  169: מחיר



"משפחה בטבע. "43

:סט מתנה הכולל

4-צידנית ותיק חוף עם כלים ל

.ליטר40, קורדורהבד , סועדים

+

מטר2.6*2.6מחצלת ענקית במידות 

באריזת שי מהודרת עם כרטיס ברכה

46

₪  169: מחיר



"אסיה הקטנה. "44

47

!איכותי Chinatownמ ידית עץ "ס30ווק 

!מותאם במיוחד להקפצת אוכל 

+

כף עץ תואמת

+

"שום ושמן זית" + "ילי'וצינגר'ג"גרם כל אחד 320רטבים 2

+

סינר מטבח שלם

₪  169: מחיר



48

עלייה למטוס. 45

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

סט עלייה למטוס הכולל

"23אורטופדיתיק גב 

סט לנסיעות של כיסוי דרכון  

נרתיק לכרטיסים  + 

תג מזוודה+ 

צימדאןטרוליתיק + 

"26גדול מתקפל 

₪  169: מחיר



"קפה לדרך. "46

49

סט ערכת קפה 

בתיק איכותי  

בטיחותיתגזייההכולל 

מיכלים/כוסות

.בלון גז 

ערכה משופרת לטיולים

+

מ  "ק3ספר טיולים עד 
מגוון טיולי שטח קצרים  

בארץ ישראל  

₪  169: מחיר



האוסיצן'ק. 47

50

.מחבת דו צדדי מתהפך/ רוסטרסיר 

.ניתן להפריד בין המחבת לסיר

.' אינצ30

.ציפוי אבן שיש 

.מתאים לכל סוגי הכיריים

.דמוי עץsoft-tachידית 

.מ"ס12.5עומק 

₪  169: מחיר



51

סט פסטה מקורי  

:הכולל

סט נירוסטה לבישול והגשת פסטה
חלקים  5

,  מ"ס28קערה ומסננת )

(מלח פלפל וכף הגשה

+

.  חלקים 7סט הגשה לפסטה מפורצלן 

יני  'פטוצ. 48

₪  169: מחיר



"  סטוןמרבל. "49

52

:סט מחבתות מקצועי למטבח הכולל

יחודיתהמחבתות מיוצרות בטכנולוגיה " 24+28זוג מחבתות 

NON STCIKהמשלבת משטח 
מצופה אבן שיש לצלייה וטיגון כמעט ללא שמן

בישול בריאה יותר באריזת מתנה מהודרתלחווית

₪  169: מחיר



50" .NOT YOUR TOY  "

53

10Wנייד כולל תאורת דיסקו ומיקרופון חוטי  Bluetoothרמקול 
-Android iעפמתאים לשימוש , הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול- iponeועוד

USB-כניסות כרטיס זיכרון ו
3MPמאפשר ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס הזיכרון של קבצי -

הרמקולבזכרוןטיונר דיגיטלי הכולל סריקה אוטומטית ושמירה תחנות -FMרדיו 

,דינמי כולל באריזה לקריוקי הרצאות ועוד-מיקרופון חוטי

כולל בורר עוצמת שמע נפרד PL6.3mmבכנסיתמתחבר 

 PL3.5mmכניסה - AUXכניסת 
.וכל מכשירי הנגינה עם יציאת אודיו חוטיתלסמארטפוניםמאפשר חיבור ישיר 

.בגוף התחתון של הרמקולונטותמעשיר את השמע באמצעות שתי -בס רפלקס כפול

לשימוש ברמקול באופן נייד לאורך שעות1200mAhיקבולתעם -סוללה נטענת

 USBמיקרו  5V/1Aשקע טעינה 
.מאפשר טעינה גם דרך הרכב או באמצעות סוללת גיבוי

–תצוגת לד גדולה 
FMותחנות רדיו ברקמולהמזויקהתצוגת לד גדולה מציגה את מקור 

.לאווירת מסיבה מושלמתמההב LEDבעל אורות דיסקו -וופרדיסק 

מפרט טכני

10Wהספק 
4וופר

60Hz-20KHzתגובת תדר 
30dB-3dBרגישות 

2Qהתנגדות 
USB 5Vספק כוח 

מ"ס 205x133x290מידות המוצר 

₪  169: מחיר



מרום גולן. 51

54

:ערכה משולמת לקמפינג וטיולים הכוללת

סועדים4-משפחתית עם כלים לציידנית

ליטר  27-עם ידית אלומיניום  

+

קור  \ליטר שומר חום1.2ענק איכותי טרמוס

₪  169: מחיר



55

איגלו מן . 52

אנשים  4-אוהל ל

עם ציפוי הגנה אלומיניום המעניק שכבת בידוד  

בכילההמוגנים לאיורורחלונות 3

איכותיםפייברגלסמוטות 

קל ופשוט להרכבה כולל תיק נשיאה  

מ  "ס140*130*210: מידות 

₪  169: מחיר



56

בלנדר שייק מקצועי  

W500

TAKE AWAYל "מ600כוסות 2איכותי עם 
.מתאים לכתישת קרח ופירות קשים

.צבעים לבחירה2קיים ב 

סמוראי. 53

₪  175: מחיר



"הוריקן. "54

57

 HEPAשואב בטכנולוגיית ציקלון עם מסנן 
800Wאנטי בקטריאלי 

:ערכת השואב כוללת

חובטתמברשת טורבו מסתובבת 

מברשת רכה ומוט שאיבה לכל סוגי 

הניקיון בבית
מטר5-כבל ארוך במיוחד •

קומפקטי וקל לניקוי•

טכנולוגיית ציקלון•

אנטי בקטריאלי HEPAמסנן •

מיכל אבק גדול•

ידידותי לסביבה•

₪  179: מחיר



בין קודש לחול . 55

.זוג פמוטי קריסטל יוקרתיים עם הטבעה של שבת שלום

!במארז מתנה . עשוי זכוכית קריסטלית מיוחדת
מ  "ס17*14–מידות המעמד 

+

גביע קידוש מהודר במיוחד  עשוי זכוכית קריסטלית  

!במארז מתנה 

מ  "ס7.5*14.5: מידות הגביע

במארז מתנה צלופן יוקרתי  

58

179₪: מחיר



"סטודנט חופשי. "56

59

!ארוז באריזת מתנה מהודרת לחג **

₪  179: מחיר



נטלמן'ג. 57

60

תיק עסקים יוקרתי למחשב  

סיננטיעשוי מעור 

עם תא מרופד ללפטופלאיחסוןתאים 5

.כולל ידית נשיאה 

דגמים לבחירה2קיים ב

שחור/ צבע חום 

₪  179: מחיר



"1טרמינל . "58

61

"20מזוודות קשיחה  

קשיחABSעשוי 

,  מירבימתרחבות לאחסון 

מנעול מספרים, גלגלים כפולים 4

,  ידית טלסקופית מתכווננת 

!חודשים 6-אחריות ל

+
משקל מיני דיגיטלי נייד למזוודות 

ותיקי נסיעה  

.ג למניעת חריגה במשקל "ק50עד 

₪  179: מחיר



ביץמיאמי . 59

62

תיקים הכוללסט

ליטר30עם גלגלים טרוליתיק . 1

,מתאימה לעליה למטוסמזוודה קלה מתקפלת

,        שני תאים בחזית, תא מרכזי
,  טלסקופיטרולימנגנון , ידית אחיזה

רגלית נשלפת לאכסון נוח

ליטר  50–ימידאן'צתיק נסיעות .  2

,  תא גדול בחזית ושני תאי צד,תא מרכזי

רצועת כתף רחבה ונוחה ורצועות    

לוח קשיח בתחתית, נשיאה

תיק רחצה אישי. 3

באריזת מתנה מהודרת  

₪  179: מחיר



רפלקסולגיה. 60

אמבט עיסוי מפנק לרגלים
האמבט מסייע להגברת זרימת הדם  

,  בכפות הרגליים

גורם להרפיית העור וכף הרגל תוך כדי עיסוי מתמשך  

.והעלאת חום כף הרגל
,מומלץ לאנשים שעומדים כל היום על הרגליים 

לסוכרתיים להמרצת מחזור הדם בכפות הרגליים
, כפול' בעל אפקט מסג, עיצוב ארגונומי

,  גוף חימום כפול לשמירת חום המים לאורך הזמן

,  כיסוי המונע התזת מים בזמן השימוש

ניתן להוסיף שמנים, מרכך יבלות ועור לפני פדיקור

63

₪  179: מחיר



"  בית הפנקייק. "61

64

:סט פנקייק מיוחד הכולל
מ  "ס27קוטר –מחבת פנקייק שקעים 

+
מייקר  פנקיקמכשיר 

...וכוקרפ , להכנת בלילות לפנקייק

+
באריזת מתנה מהודרת  

נייר צלופן עם סרט קישוט

וכרטיס ברכה  

₪  179: מחיר



LOW COSTטיסה . 62

65

₪  179: מחיר



66

מנגל מתוק. 63

:סט מנגל יוקרתי הכולל

מ"ס27*45מנגל איכותי מתקפל 

+

חלקים נירוסטה5סט כלים לברביקיו 

במזוודת מתכת 

+

חבילת שוקולד יוקרתית

ל"מ750יין אדום ברקן 

₪  179: מחיר



גריל בר ויין. 64

67

:סט מתנה הכולל
תבנית צלייה לתנור ולהגשה  

עם רשת פנימית המאפשרת  

.   לנוזלי הצלייה להתנקז

מתאים לכל סוגי התנורים

כולל סגין ומזלג מיוחדים  

+

גרם320גריל סילאןרוטב 

גרם320-סילאןרוטב ברביקיו עם 

ל ברקן"מ750בקבוק יין אדום 

מגבת מטבח איכותית מעוצבת

מגיע באריזת צלופן עם שקית מתנה

₪  179: מחיר



חוף נפרד. 65

68

:סט לים ולטיולים הכולל
י גריפת אוויר"מיטה מתנפחת ע

,לבריכה, מושלם לים
, לפארק, לקמפינג

.או סתם לבית או לחצר
ספה מתנפחת ארוזה 

,  בתיק נשיאה קטן

+

'מ1.8שמשית חוף מתקפלת קוטר 

+

מ  "ס30שולחן חוף ננעץ קוטר 
₪  189: מחיר



מקום לשבת. 66

69

סט לים הכולל  

זוג כסאות נוח עם ידיות ומקום לשתייה

ג"ק120מתאים עד , שולחן מתקפלים

!איכותי קורדורהבנרתיק נשיאה עשוי 

₪  189: מחיר



פרו אקשן.  67

70

₪  189: מחיר



71

מנגל סטייל  . 68

:סט מושלם לקמפינג הכולל

צידנית משפחתית גדולה במיוחד  

המתקפלת והופכת לכיסא

+

מ"ס180*180מחצלת זוגית בגודל 

+

מ"ס27*43מנגל איכותי מתקפל  

+

ליטר5.5מתקן שתייה מתקפל 

.נייד קומפקטי

₪  189: מחיר



כלים שלובים . 69

72

:סט מתנה יוקרתי לשולחן החג הכולל

האיכותית  18/10סועדים עשוי נירוסטה  6-חלקים  ל24ם "סט סכו

.כולל סכינים לחיתוך סטייק

+

סט פותחני ואביזרי יין בעיצוב בקבוק יין 
+

סכיני שף מיוחדות קרמיות במארז מהודר3סט 

באריזת מתנה מהודרת עם כרטיס ברכה  

₪  189: מחיר



"פמלי. "70

73

משפחתית גדולה במיוחד  ציידנית

כלים לסועדים  4עם 

מתכווננת וגלגלים לנסיעה  טרוליידית 

קלה ונוחה  

תא מרכזי גדול

תא בינוני ורשתות צד  

מ  "ס42*29*40: מידות

WWW.TEXAS.CO.IL

₪  189: מחיר



עגל חלב. 71

74

מ  "ס28מחבת קרמי איכותי לסטייק 

:הכולל
ל"מ750יקב ברקן " מונופורט"בקבוק יין אדום 

כל אחד' ג320גדולים סילאןבקבוקי רוטב 2

מגבת מטבח מעוצבת לשיש  

אריזת צלופן מהודרת עם סרט קישוט  

₪  189: מחיר



בורגנדי. 72

מארז יין מפואר וחגיגי דמוי עור  

לזוג בקבוקי יין עם מגוון אביזרי יין וידית נשיאה  

מ  "ס35*19מידות המארז 

+

ל"מ750לבן+אדוםזוג בקבוקי יין 

₪  189: מחיריקבי ברקן  מונופורטסדרת 



בישול איכותי. 73

מ  "ס30סיר יציקה אובלי קוטר 

ידיות סיליקון2כולל  CASTסדרת 

!עשוי יציקת אלומיניום איכותית משובחת 

₪  189: מחירידיות סיליקון נשלפות מתאים לבישול בתנור  



קפה בשטח. 74

77

:ל קפה מהודר הכולל"פק
איכותי מעוצב-תיק נשיאה

:הכוללכציידניתהמשמש גם 

בלון גז+ כירת גז 

כוסות קפה בנרתיק3

סוכר\לתהמיכלים

כפיות+ אן 'פינג

+

מ  "ס14מחבת בישול  

מתנה איכותית לטיולים

!ופיקניק 

₪  199: מחיר



כוח סילון. 75

78

שואב אבק מולטי ציקלון  

עיצוב חדשני  600Wחזק במיוחד

,  עיצוב חדשני 600Wשואב אבק מוט 

קומפקטי ומהודר

עוצמת , (ללא שקיות)שאיבה בטכנולוגית ציקלון

.יניקה חזקה במיוחד
 HEPA Filterכולל מסנן 

, הפולט אוויר נקי לחלל החדר

.המסנן ניתן לשטיפה ועמיד במיוחד

וואט600הספק שאיבה אדיר של 

.קל ונוח לניקוי-מיכל איסוף נשלף 

אפשרות עבודה עם צינור שאיבה קצר או ארוך

.נוח לשימוש וקל לאחסון

מידות  2מוט טלסקופי כפול ל : אביזרים כלולים

מברשת מודולרית מתכווננות לניקוי  , אחיזה

.מברשת קטנה, אביזר לפינות, שטיחים/פינות
מטרים4.5-כבל חשמלי ארוך כ

.מאפשר חופש פעולה רחב

₪  199: מחיר



שף ליין. 76

79

.מחבת דו צדדי מתהפך/ סיר 

.ניתן להפריד בין המחבת לסיר

.' אינצ32

.ציפוי אבן שיש 

.מתאים לכל סוגי הכיריים

.דמוי עץsoft-tachידית 

.מ"ס11עומק 

₪  199: מחיר



80

טיול מאורגן. 77

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

בפאוץזוגי מקצועי PVCאוהל שטח 

מ"ס200*120*130: מידות

מ"ס150*250איכותי  PVCערסל + 

ליטר בנרתיק1קור \נירוסטה חוםטרמוס+ 

₪  199: מחיר



ימס בונד'ג. 78

81

אפשרות להוספת לוגו על המוצרים* 

:סט מתנה לנסיעות הכולל

תא מרכזי גדול, טרוליעל גלגלים בד איכותי ידית " 21תיק נסיעות גדול 

תא קדמי פתיחת רוכסן רחבה

.מתאים לעלייה למטוס

+

מ"ס44*32למחשב נייד אורטופדיתיק גב 

+

תיק רחצה מהודר

₪  199: מחיר



דוכן מיצים. 79

82

מסחטת הדרים נירוסטה  
.זרימת מיץ ישירה ורציפה לתוך כוס•

.לסחיטה מקסימאלית, ידית סחיטה•

.גוף המסחטה מנירוסטה•

קונוס הסחיטה מסתובב בכוון השעון ומאפשר  •

.סחיטה מקסימאלית

.מנגנון מיוחד המאפשר הפסקת זרימת המיץ•

.מאוחסן בבסיס המסחטה. חוט חשמל נשלף•

.בקרת חום כנגד התחממות יתר•

.וקל לניקוי-הפעלה קלה•

.      W85-הספק•

₪  199: מחיר



ביג פיקניק. 80

WWW.TEXAS.CO.IL

סט מתנה משולב מהודר

:הכולל
צידנית איכותית  

נשיאה עם ידית ומסגרת אלומיניום 

סועדים4-הכוללת כלים מלאים ל
מ  "ס30*33*45: מידות

+

מארז איחולים מתוקים

גרם כל אחת עם ברכות30גמדיות דבש 4עם 

83

₪  199: מחיר



ניקון אלחוטי  . 81

84

₪  199: מחיר

שואב אבק ידני אלחוטי נטען 

יבש  -שואב אבק ידני אלחוטי נטען רטוב•

מצויד במטען לרכב ומטען לבית•

.דקות13שואב אבק אלחוטי לעבודה רציפה עד •

.פילטר נשלף הניתן לשטיפה•

.נוח לשטיפה, תא שאיבה נשלף•

(נוזל)ל "מ45, (יבש)ל "מ400קיבולת •



"TIMEבירה . "82

85

סט מתנה מקורי  

:הכולל
מתכת לבנה ענקית  אמבטית

.  לצינון בקבוקי שתיה

מ "ס20*27*40: מידות

+

סט כוסות בירה תוצרת אירופה

' ל0.3כוסות 2

' ל0.3כוסות 2

+

יין מקצועי\פותחן בירה

+

שוקולד משובחפרילני20

באריזת מתנה מהודרת  

₪  199: מחיר



83" .LIGHT-ON"

86

"אווירה"מנורת שולחן עם תאורת לד משתנה 
,  ואפשרות מענה לשיחותBlueToothעם רמקול 

.  לבחירת צבע ליצירת אווירה מתאימה’ מנורה שולחנית גמישה עם גלגל תאורה טאץ
המנורה  … לימודים ועוד, תאורה שולחנית למשרד לתאורה עיקרית לשולחן עבור קריאה

.על לוח הצבעים’ שמחליפה צבעים בהתאם למגע טאץצידיתכוללת בבסיסה תאורה 
.  סמארטפוניםלטעינה מהירה של  USBכולל יציאת 

₪  199: מחיר



"בית הטוסט. "84

87

₪  199: מחיר

טוסטר לחיצה נירוסטה איכותי  

נורות ביקורת פלטות רחבות במיוחד  2עם 

NON-STICKפלטות פסים עם ציפוי טפלון 

למניעת הדבקות המזון ולניקוי קל ומהיר

עיצוב מהודר הידיות הם עם מגע קר 

מסופק1200Wהספק 

עם תעודת אחריות רשמית לשנה



סדרת יהלום  .   85

88

4

₪  199: מחיר

COOL  TOUCH. עיצוב מהודר הכולל מעטפת פלסטיק מעוצבת•

אדום/ לבן : צבעים•

(.נירוסטה)חלד -קומקום נשלף עשוי מפלדת אל•

.פילטר וסנן נשלף•

.גוף חימום ניסתר•

.תרמוסטט המספק הגנה בפני הפעלת הקומקום ללא מים•

.°360הוצאת והכנסת הקומקום בסיבוב של  •

.קל לניקוי•

.מכסה עם נעילת בטחון למניעת נזילת מים בזמן המזיגה•

.נורת ביקורת+ מפסק •

.ליטר1.7תכולה •

W2000הספק  



דה לוקסציידנית. 86

89

איכותית עם רצועת כתף  ציידנית

מ  "ס19*36*30: במידות של

:הכוללת

(כל אחד' ג190)חטיפי ביסלי גדולים אוסם 2

גרם125צנצנת דבש 

חפיסות שוקולד פרה עלית2

שוקולד עליתבראוניזעוגת 

ופלים קטנה עלית ' חב

מארז מיני מיקס משפחתי גדול

גדול  דוריטוסחטיף 

מרמלדות בתפזורת5

אפשרות הוספת לוגו  * 

הציידניותמודפס על 

₪  199: מחיר



ה'הפלנצעל . 87

90

,  יציקת אלומיניום(ה'פלאנצ) , לצלייה ובישול משטח

מ"ס42/27/5.5במידות , תחתית אינדוקציה

ציפוי אבן שיש מתוצרת גרמניה

+

!סכיני סטייק ובשר מיוחדות 6סט 

+
גרם320–על האש סילאןרוטב 

אריזת מתנה מהודרת+ 

₪  199: מחיר



88 .SWISS BAG

91 אפשרות להוספת לוגו על המוצרים* 

 SWISS BAGתיק גב איכותי תוצרת 
קשיח   EVAאורטופדיותעם כתפיות גב  

חיבור אינטגרלי לאוזניות ולנייד  

לכל הדגמים  " 17תא למחשב עד 

אבזמים ורוכסנים משופרים  

עשוי בד דוחה כתמים

אחריות שנה  *** 

שחור\קיים בכחול***

₪  199: מחיר



" סטון שףמרבל. "89

92

:סט מחבתות מקצועי למטבח הכולל

המחבתות מיוצרות בטכנולוגיה  " 24+28זוג מחבתות 

NON STCIKהמשלבת משטח יחודית
מצופה אבן שיש לצלייה וטיגון כמעט ללא שמן

בישול בריאה יותר באריזת מתנה מהודרתלחווית

+

מטחנת מלח

פלפל איכותית

דו כיוונית  

עשויה נירוסטה

₪  199: מחיר



קוצץ חשמלי. 90

93

מעבד מזון וקוצץ ירקות רב תכליתי  

(וואט150עם עוצמת מנוע )
קונוסים מתחליפים4כולל 

:לפרוס ולעבד, לגרר, הקונוסים המתחלפים תוכלו לקצוץ4-ב

אגוזים ותבלינים, גבינות קשות

גזרים ופרורי לחם, גבינות קשות

גבינות קשות וגזרים, קישואים, בצלים

בצל, סלרי, תפוחי עץ, צנוניות

בצלים וקישואים, תפוחי אדמה, גזרים, מלפפונים

₪  199: מחיר



בית היין. 91

94

מעמד עץ עגול מפואר  

כוסות יין  10עם 

מ  "ס36גובה המעמד 

ל ברקן"מ750אדום מונופורטהכולל יין 

+

פותחן יין מקצועי  

.באריזת מתנה מהודרת עם צלופן 

₪  199: מחיר



תאגיד השידור. 92

95

נוסטלגי רטרורמקול בלוטוס בעיצוב רדיו 

לסמארטפוניםכולל חיבור בלוטוס 

עוצמת שמע גבוהה ואיכותית  
USBחיבור 

שמיעת תחנות רדיו 

שלט אלחוטי 

.אפשרות לחיבור כרטיסי זיכרון 

מ "ס27*18.5: מידות

!  מוצר נוי לבית ולמשרד 

₪  199: מחיר



שווצריבנק . 93

96

₪  199: מחיר



נופש בוטיק. 94

97

מתנפחתשזלונגספת 

כורסא מתנפחת כיפית שימושית ומפנקת

מרפסת/ חצר/ קמפינג/ מתאים לבית

בשילוב ציפוי קטיפתי PVCעשויה מ

מ"ס150/72/68מידות 

ובנוסף משאבת רגל לניפוח

₪  199: מחיר



טיול מתוק. 95

98

מ"ס35*25*45: מעוצב גדול עם מסגרת אלומיניום במידותציידניתסל 
:כוללת מגוון מתוקים

מיני מיקס גדול עלית

גרם100מארז קפה טורקי עלית 

במבה שוש גדולה

גרם500מארז ופלים עלית 

גרם125צנצנת דבש 

גרם500מארז ערגליות אוסם 

ג"ק1שקית סוכריות טופי 

תמרמלדות בתפזור5

הציידניותאפשרות הוספת לוגו מודפס על * 

₪  199: מחיר



נתיב מהיר. 96

99

₪  199: מחיר

:סט לרכב הכולל

.ספלים מנירוסטה בתיק2-וטרמוססט 

.עם אוזנייה קפיציתבלוטוטדיבורית " פריסטייל"

.מגנטי לרכבסמארטפוןמגנטו מעמד 

הסט ארוז בתיק מעוצב



קייק פופ . 97

100

הטוסטר עם  :מכשיר

הפלטות המתחלפות 
, קאפקייקסלהכנת מיני 

ופל בלגי  , דונאטס

.דקות אפיה7עד 

תוכלו לאפות מגוון  

.מאפים מלוחים ומתוקים
,  מנורת טמפרטורה

פלטות מצופות בציפוי מונע הידבקות  

.המאפשר הסרה נוחה וניקוי קל

מאפשר חימום מהיר  W700הספק 

.והכנה מהירה

+

סוגי פלטות מתחלפות3
בטיחותי לילדים–דגם משופר 

+

מוצר עם תו מכון התקנים
!עם שנה אחריות 

₪  199: מחיר



חגיגה של טעמים. 98

מ"ס14*34*46אורטופדיתיק לפטופ מהודר איכותי 

גרם כל אחד110בישול רטביצנצנות 2+ גרם כל אחד320בישול ואפייה רטבי2

אדוםקלאסיקיין ברקן + מלחיות אנשים מעוצבות

101

₪  199: מחיר



ז'ברונוא. 99

חלקים  7מעמד סכינים יוקרתי 

+

משחיז סכינים מקצועי  

במארז מתנה  

102

₪  199: מחיר



"נירוסטה סטייל. "100

103

₪  199: מחיר



104

:סט בטיחות והייטק לרכב הכולל

 HDמצלמת דרך איכותית לרכב 
.אשר מתעדת את מהלך הנסיעה

+

אישית Bluetoothאוזניית 

+

 USBספל תרמי עם חיבור 
לשמירה על חום

נסיעה בטוחה. 101

₪  199: מחיר



שביל ישראל. 102

105

:ספורט מפנק הכולל/ סט טיולים 

ליטר2תיק גב ייחודי עם שקית שתיה 

+

אוזניות אלחוטיות ספורטיביות  

Bluetoothבטכנולוגיית 
עם איכות שמע מעולה  

+

זרוע למכשיר ניידופאוץ

₪  199: מחיר



מנגל מתקפל לטיולים

מ  "ס27*43

+

ערכת כלי מנגל  

מפוארת במזוודה

+

ל  "מ320על האש סילאן"רוטב 

MENברביקיו . 103

106

₪  199: מחיר



מאסטר קוק. 104

107

,איכותישווצרייציקת אלומיניום ציפוי אבן שיש -רוסטר

.  לצלייה ובישול עם מכסה בציפוי סיליקון, מ"ס25*40

אינדוקציה ולתנור, מתאים לכל סוגי הכיריים

+

אפייה\זוג כפפות בישול

כולל אריזת צלופן  

מהודרת עם סרט קישוט

₪  199: מחיר



מהמטבח באהבה. 105

108

:סט מושלם למטבח הכולל

קומקום חשמלי קרמי נשלף

ליטר עם גוף חימום נסתר1.2

+

אחסון מפח לעוגיותקופסאת

מ  "ס16*14*14מידות 

+

סט אחסון מפח לתה קפה סוכר

מ  "ס13*11*11: מידות

ארוז באריזת צלופן  

₪  209: מחיר



דוכן מיצים .  106

109

₪  209: מחיר

מסחטת הדרים ורימונים מפוארת איכותית מבית  

La Kitchenetteנחושת נט'קיטצלה 
מסחטת הדרים ורימונים חזקה במיוחד

אורגונומיתידית 

גוף יצוק

מתפרקת בקלות

היחידה שיכולה לסחוט רימונים



110

סט לים ולקמפינג הכולל

חוף מתקפל עם ידיותכסא

+

קוטר ניידת1.8שמשיה ענקית 

  +

מערכת סטריאו איכותית

..רמקול מגבר לניידים ועוד

+
מ"ס30קוטר –שולחן חוף ננעץ בחול 

על החוףסטלבט. 107

₪  209: מחיר



סורבהילטו'ג. 108

:מארז מתנה מהודר הכולל

מכשיר חשמלי להכנת גלידת סורבה

-פשוט לקחת את הפירות הקפואים ולהכניס לתוך המכשיר 

בתוך שניות נקבל גלידת סורבה בריאה

!פרי וטעימה מאד100%מ עשוייה

...אפרסמון ועוד, תות , תפוז,מנגו, אידיאלי להכנת סורבה מבננה

וטעימה להגביר את צריכת  מצויינתדרך 

החיוניים לגוף בייחוד לילדיםהויטמינים

:לדוגמא, ניתן לשדרג ולהוסיף תוספות שונות ומגוונות

...חלב קפוא ועוד , חמאת בוטנים, שוקולד מריר

.בתור קינוח פרווה בריאותימצויין

!הצבע והדגם יכולים להשתנות בהתאם למלאי * 

111

₪  209: מחיר



112

שטח קרבי. 109

ת או למטיילים הכולל/סט מושלם למתגייס

אורטופדיליטר 75תיק גב גדול 

מ"ס40*60סל כביסה 

ליטר2שלוקר פאוץ

שלבים3-תיק רחצה נפתח ל

מ"ס130*70אנטיבקטריאליתמיקרופייברמגבת 

₪  209: מחיר



113

לפיקניקהכל. 110

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

ישיבהלכסאליטר הופכת 28מתקפלת ציידנית

ברביקיו עם מנגל מתקפל פטנט  ציידנית+

מ  "ס180*90מחצלת קמפינג  + 

בפאוץחצי ליטר טרמוס+ 

₪  209: מחיר



טיול מאורגן. 111

WWW.TEXAS.CO.IL114114

:סט נוחות לטיסות וטיולים הכולל

פוליקרבונטעם גלגלי סיליקון עשויה " 20מזוודה קשיחה ואיכותית בגודל 

+

:חלקים מותאם למזוודות הכולל3ארגונוןמארז 

.  תיק רחצה, תיק לנעלים , תיק לכביסה 

₪  219: מחיר



הגשה מזהב  .  112

115

₪  219: מחיר

Pierre Cardinקולקציית העיצוב היוקרתית מעצב העל האיטלקי 
בגימור נחושת Pierre Cardinסועדים מבית 6ם באריזה מהודרת ל "מערכת סכו

.בדרגת חוסן גבוהה והיא עמידה בשימוש במדיח כלים, חלד-כל סכין מיוצרת מפלדת אל

הידיות מעוצבות בסגנון קלאסי ומינימליסטי ומיוצרות מברזל המקנה למוצר עמידות  

.וחוזק לאורך שנים של שימוש

סט מרהיב מתאפיין בקווים אלגנטיים בשביל לתת לך את נוחות בכף היד



חכם בשמש. 113

116

₪  219: מחיר



שטח פלוס. 114

117

:מארז לבילוי משפחתי הכולל

כירת גז במזוודה כולל בלון גז

כוסות קפה3

מחבת+ אן איכותי 'פינג

צנצנות לסוכר וקפה2

משפחתיתציידנית

+

ספר טיולים ובילוי

WWW.TEXAS.CO.IL

₪  219: מחיר



ביג בוס. 115

:מנשא מהודר ליין הכולל

קלאסיקבקבוק יין אדום יבש ברקן 

קלאסיקבקבוק יין לבן יבש ברקן 

גרם120חרסותצנצנת 

גרם250צנצנת קונפיטורה 

גרם  320בישול ואפיה רטבי2

פותחן יין מקצועי

אגוזי מלך10

118

₪  219: מחיר



עיצוב מיוחד  . 116

119

.קומקום נירוסטה מעוצב•

.לאחיזה נוחהארגונמיתידית אחיזה •

.מכסה דקורטיבי נשלף עם מנגנון בטיחות•

.פילטר נשלף וניתן לניקוי•

.גוף חימום ניסתר•

.תרמוסטט המספק הגנה בפני הפעלת הקומקום ללא מים•

.°360הוצאת והכנסת הקומקום בסיבוב של•

מכסה עם נעילת בטחון למניעת נזילת מים בזמן  •

.קל לניקוי. המזיגה

.מפסק עם נורת ביקורת•

.לבן או אדום, בצבעים נירוסטה•

.ליטר1.7תכולה •

.W2000הספק•

₪ 219: מחיר



נריישן'גניו . 117

120

מנורת מנהלים עם תאורת לד

!חזקה וחסכונית במיוחד
התאורה מופעלת באמצעות כפתורי מגע  

.הנמצאים בתחתית היחידה
,  מסך מובנה על גוף התאורה כולל שעון

.תאריכון ומד טמפרטורה

.הרצוילאיזורראש מתכוונן לכיוון התאורה 
.סלולאריםמובנית לטעינת טלפונים  USBיציאת 

:מאפייני המוצר

.נורת לד שולחנית

.לד עוצמתי וחסכוני

.מקשי מגע לשליטה על התאורה

.ומד טמפרטורה, תאריכון, גוף התאורה משולב שעון

.ראש מתכוונן לכיוון זווית הארה

₪  219: מחיר



בייקרי הום.   118

121

הטוסטר עם  :מכשיר

הפלטות המתחלפות 
,  קייקפופס, קאפקייקסלהכנת מיני 

ופל בלגי  , דונאטס

.דקות אפיה7עד 

תוכלו לאפות מגוון  

.מאפים מלוחים ומתוקים
,  מנורת טמפרטורה

פלטות מצופות בציפוי מונע הידבקות  

.המאפשר הסרה נוחה וניקוי קל

מאפשר חימום מהיר  W700הספק 

.והכנה מהירה

+

סוגי פלטות מתחלפות3
בטיחותי לילדים–דגם משופר 

+

מוצר עם תו מכון התקנים

!עם שנה אחריות 

+
PVCכלים מסיליקון בנרתיק 3סט 

+

גרם  100-ממרח חלבה בדבש  בטעם שוקולד  

+
גרם 100–קקאו בטעם שוקולד סילאןממרח 

₪  229: מחיר



מעצב אישי. 119

122

1-ב 10ערכת טיפוח נטענת לגבר 

מכונת תספורת נטענת
מ  "ס T  3.3ראש תספורת רחב 

מ"ס2.5ראש קיצוץ בינוני  

מ"מ0.3ראש קיצוץ קטן 

ראש גילוח רשת  

מ"מ3-9מסרק תספורת  בינוני גבהים 
מ"מ3-11גבהים  Tמסרק תספורת רחב 

אף/קוצץ  שיער אוזניים

ראש להסרת שיער מהגוף ועיצוב זקן 

מסרק

₪  229: מחיר



ספא קלאב. 120

ערכת ספא מפנקת  

:הכוללת

ג  "ק1.2חלוק מגבת איכותי 

חלקים מהודר  7מארז ספא 

מכשיר עיסוי חשמלי מפנק

כולל אריזת מתנה מהודרת

123

₪  229: מחיר



121 .Dubble Bubble

124

הנוסטלגיה חוזרת בגדול עם מכונת מסטיקים שולחנית כמו 

.פעם

.  מכונת ממתקים נוסטלגית כזאת שתמיד חלמתם עליה

תהיה מתנה מושלמת לכל חובבי  , מכונת מסטיקים יוקרתית

עיצוב הפנים והפריטים הקלאסיים שמוסיפים תמיד עניין  

ושינוי מרענן לבית ובכניסה לכל משרד עכשווי

שלא תיטעו זו אינה עוד מכונה זולה שנמכר בחנויות  

מכונה מושקעת עם  ! האמיתיאתם צופים בדבר , הצעצועים

מופעלת  . רים של מכונת הממתקים של פעם'כל הפיצ
(  י הוצאת המנגנון"ע–ניתן גם ללא )באמצעות מטבעות 

בנויה מגוף שכול כולו עשוי מתכת ובמרכזה עמדת מילוי  

.עשויה זכוכית מנופחת בעבודת יד

של מסטיקים או כל ממתק מתוק  נכבדתניתן למלא כמות 

,  שוקולד עדשים, לי'סוכריות ג: או מלוח שמתחשק למשל

..בוטנים וכדומה

,מותאמת למסטיקים עגולים סטנדרטיים

ניתן לרכוש בכל רשתות השיווק

מופעלת באמצעות כסף של ממש

משמשת גם כקופת חיסכון

בית ומשרד, מתנה מפתיעה לכל חדר

אופן המילוי והניקוי פשוט ונוח
מ"ס16.5*16, מ"ס28גובה : מידות

₪  229: מחיר



טיסה קלה. 122

125

Swissמבית, קלת משקל" 20מזוודה קשיחה 
!!!בלעדי עם תא חיצוני למחשב נייד ומסמכים 

.זוגות גלגלי סיליקון4-מעלות360גלגלים מסתובבים 8

.המזוודה עם ידית נשלפת מתכווננת

.נעילת רוכסנים-מנעול מספרים מובנה בצד המזוודה 

.כחול /אפור: צבע
פוליקרבונטעשויה 

מובנים לטעינה חיצוניתUSBשקעי 2

.תא חיצוני ללפטופ ומסמכים לשליפה קלה 

גלגלי סיליקון8ידיות אלומיניום

'אינץ20: גודל

₪  229: מחיר



טורפדו בס. 123

126

רמקול בלוטוס טורפדו משוכלל

עם עוצמת שמיעה איכותית

.ועוצמתית במיוחד

כולל רדיו מובנה
כל אחד" 2הרמקולים 

2W*2: עוצמה
7W: מובנה בעוצמה שלסאבוופר

שעות שמיעה  7סוללת ליתיום עד 

השמעה דרך בלוטוס מכל מכשיר
USBו זכרוןאו מכניסת כרטיסי 

הרמקול מגיע עם ידית נשיאה מעור  

מ קוטר"ס16: מידות הרמקול 

מ רוחב  "ס28

₪  229: מחיר



127

"  מסיבת קריוקי בלוטוס. "124

127

לדיםעם תאורת 15"עוצמתי חוויתי !! רמקול קריוקי בלוטוס "
!!!איכות צליל מדהימה 

.מיקרופונים חוטיים2כולל 
1200MAhשעות עבודה 12סוללה פנימית נטענת עד 

מתחבר ישירות למחשב או נגן 

(כלול)מ "מAUX3.5עם כבל סמארטפוןאו 

שלט חכם+   עם אנטנה   FMרדיו 

,המערכת כוללת שני רמקולים איכותיים* 

,לטלפונים ולנגנים, חיבור למחשב* 

מנגנת ישירות מדיסק און קי  

ומכרטיסי זיכרון  

ידית נשיאה נוחה* 

...חוף הים וכדו, קמפינג, מעולה לטיולים* 

!!!  המלאי מוגבל ! חודשי אחריות 12



טוסט גורמה. 125

128

טוסטר גריל ענק

נירוסטה איכותית

קל ונח לניקוי-פלטות בציפוי שיש 

מעלות180נפתח עד 

מגש נשלף לשאריות שומנים

בקר חום איכותיטרמוסטט

נוריות ביקורת2

1800Wהספק 
אריזה קשיחה צבעונית

229₪: מחיר



קצב בטבע. 126

129129

:ל קפה מהודר הכולל"פק

כציידניתהמשמש גם איכותי מעוצב-תיק נשיאה

בלון גז+ איכותית באישור מכון תקנים גזייה

כוסות קפה בנרתיק4

סוכר\לתהמיכלים2

מחבת

כפית+ אן 'פינג

+

רמקול בלוטוס שולחני מאורך

בעל איכות צליל גבוהה  

,  טאבלטעם מכשירי מסתנכרן

..וכוסמארטפון

שקע כניסה להשמעה

SD\USBזכרוןישירה מכרטיס 
.נקי HDשמע 

מ  "ס4*6*28: מידות הרמקול

WWW.TEXAS.CO.IL

₪  229: מחיר



מבושלת. 127

:הכולל-" מבושלת"מארז מתנה יוקרתי 

"28מחבת סטייק קרמי איכותי 

יציקת מתכת מתאים לכל סוגי הכיריים

.סכיני חיתוך במארז מתנה 3סט 

גרם משק לין320בקבוקי רטבים 2

ל  "מ250שמן זית כתית דוריקהבקבוק 1

.אריזת שי שקית מתנה לכל סט 

130

₪  229: מחיר



בלנדר על. 128

131

₪  229: מחיר

" מולטי בלנדר"1ב 3מכשיר משולב 

'מזון לתינוקות וכד, מתאים להכנת משקאות בריאות שייק פירות

הפעלה קלה ונוחה באמצעות לחצן* 

להבים חזקים מנירוסטה המתאימים גם לריסוק קרח* 

ל"מ400+ ל "מ570בקבוקים 2הערכה כולל * 

גם במדיח  קל לשטיפה וניקוי* 
700Wמנוע עוצמתי * 



סאונד בר  . 129

איכותי וחזק  BTרמקול SOUND-BARבר -סאונד

במיוחד

מ"מ95*מ "מ400: מידות

רמקול עם צליל איכותי ונקי  

.י בלוטוס"עסמארטפוןשידור מוזיקה מכל 

!מוצר במראה יוקרתי 

.כולל ידית אחיזה 

מיקרופון מובנה

ליטיוםסוללת 

!אחריות שנה 

132

239₪: מחיר

₪  239: מחיר



טיול מאורגן. 130

133

:סט מתנה מושלם הכולל

משפחתית עם ידית נשיאהציידנית
ליטר40: וגלגלים בנפח ענק של

+

מחצלת פיקניק פליז גדולה

+

סועדים6-סט כלים רב פעמי איכותי ל

,קעריות,צלחותחלקים של 38הכולל 

.ם "כוסות וסכו

.מתנה מושלמת לטיולים 

₪  239: מחיר



נירוסטה ליין. 131

₪  239: מחיר



אפייה מתוקה. 132

135

BENATONמיקסר קערה איכותי מבית 
ליטר גדולה במיוחד3קערה נירוסטה 

מהירויות עבודה5

וואט250הספק 

מערבלי נירוסטה ללישה2

מערבלי נירוסטה להקצפה2

קל לניקוי

מסופק עם תעודת אחריות לשנה

₪  239: מחיר



באמת נקי  . 133

136

₪  239: מחיר



פוקר טיים. 134

סט משחק פוקר מקצועי  

(גרם11.5מקצועיים )יפים איכותיים 'צ500

במארז מזוודה מתכתי

137

₪  239: מחיר



בילוי נעים. 135

ABSמזוודה ניידת איכותית קשיחה 
.גלגלים 4שבר עם -אל

+

תיק לכלי רחצה

70*50מגבת רחצה 

.זוג שמפו וסבון נוזלי 

מ"לפני מע209–" 20עם מזוודה 

מ"לפני מע239–" 24עם מזוודה 

מ"לפני מע269–" 28עם מזוודה 

138



136 .PROFESSIONAL-SET

.חלקים במזוודה24סט סכינים מקצועי חדש המכיל 

,מכשיר להשחזת סכינים , הסט מכיל סכיני מטבח שונים

.סט סכינים ומזלגות לבשר+ מספריים לטיפול בבשר 

+

40*30: מעץ שיטה מלא במידות שלר'בוצ

+

מגבת ותחתית לסיר, סט כפפה

באריזת מתנה צלופן יוקרתית  

139

₪ 239: מחיר



צל בקלות.  137

140

₪  249: מחיר



141

1פעולות במוצר 4מתקן ברביקיו גריל 

,  ירקות, קבב, קציצות, דגים, עופות, מתאים להכנת בשרים
אפיה ובישול, חביתות ואומלטים

: משטחי עבודה4מסופק עם 

משטח ברביקיו מחורץ -

משטח בישול  -

משטח גריל  -

ועוד פנקייקסואפיית , משטח לקציצות-

מחבתות קטנות נפרדות לחימום אוכל 3

תרמוסטט לבחירת טמפרטורה  

מכסה זכוכית קל לניקוי ותחזוקה  

את המחבתות ניתן להכניס למדיח

 1200W: הספק רב עוצמה
מ  "ס38*7*20: מידות

סועדים 6-מתאים ל

טורבו גריל. 138

₪  249: מחיר



142

וואט  30עוצמתי 2.1מערכת רמקולים אלחוטיים 

.עוצמתית עם סאב אקטיבי, אלחוטית2.1מערכת רמקולים 
מתאים   Bluetoothהזרמת מוזיקה באופן אלחוטי מכל 

ועוד  iOSלאנדרואיד 

,  מחשבים, טאבלטים, לסמארטפוניםישיר  RCAחיבור 

PSP, XBOX  ועוד

מפיק סאונד עוצמתי וחד עם בס חזק במיוחד 

בקרי שליטה נפרדים על עוצמת השמע הראשית  

והבסים לכיוון סאונד מדויק 
.מרהיב בשילוב תאורת לד כחולה   SLIMLINEעיצוב 

סאונד משובח. 139

₪  249: מחיר



143

–לבישול מהיר ובריא ה'פלנצ
דגים וביצים, ירקות, עוף, בשר

BENATONמבית 
1350-1500Wהספק רק עוצמה 

תרמוסטט מתכוונן לתוצאות מושלמות בכל סוגי המזון

לאוכל טעים ובריא, טיגון ובישול ללא שמן, צלייה

טמפרטורת גריל גבוהה וקבועה לשמירת עסיסיות המזון

"הידבקות המזון"משטח טפלון איכותי למניעת 
מגש נשלף לאגירת שומנים ונוזלים

תעודת אחריות  + כולל הוראות הפעלה 

בישול מקצועי. 140

₪  249: מחיר



איטליאנופסטה . 141

144

:סט מתנה  מהודר הכולל

סיר פסטה מיוחד נירוסטה

+

חלקים להגשת פסטה7סט 

+

מלקחים מיוחדות לפסטה

+

תחתית לסיר + כפפה + סט מטבח של סינר 

₪  249: מחיר



"תאילנד בבית. "142

145

.מושב העיסוי מעניק עיסוי גוף מרענן ומפנק

.  המצנן ומעניק תחושת אוורור לגבכולל מצב קירור 

.ממריץ את מחזור הדם משחרר שרירים תפוסים ומפיג עייפות
.  י חיבור הכבל המצורף לשקע המצית"מיועד לשימוש ברכב ע

(.לא מצורף)י חיבור לשנאי "ניתן לשימוש בבית או במשרד ע

:עוצמת עיסוי וקירור משתנות

עיסוי בלבד* 

קירור בלבד*

עיסוי בשילוב קירור*

Input: 12DVC 1A
Power: 12W

חודשים12-אחריות ל

₪  249: מחיר



איטליאנופסטה . 143

146

:סט מתנה  מהודר הכולל

סיר פסטה מיוחד נירוסטה

+

חלקים להגשת פסטה7סט 

+

מלקחים מיוחדות לפסטה

+

תחתית לסיר + כפפה + סט מטבח של סינר 

₪  249: מחיר



144 .Pasta roma

147

סט מושלם להכנת פסטה ביתית  

:הסט כולל
,  סיר רשת פנימי ומכסה מיוצר מנירוסטה טהורה, סיר: חלקים3סיר פסטה 

,  אידאלי לבישול פסטות למיניהן. מכסה עליון מזכוכית עם פתח יציאת אדים

.ניתן להשתמש גם כסיר רגיל ללא סיר הרשת הפנימי. 'וכומוצרים הדורשים סינון 

מ"ס24: קוטר

ליטר7: נפח 

+

הכנת פסטה ביתית מעולם לא הייתה פשוטה כל כך

מכונת פסטה ידנית המופעלת בעזרת מנואלה
גוף המכונה עטוף ציפוי כרום . מ"ס15המכונה היא ברוחב 

.השומר על עמידות המכונה לאורך שנים

.החלקים והאביזרים עשויים פלדת אל חלד

!סוגי פסטה15היא מגוונת ביותר וניתן להוסיף לה אביזרים שונים להכנה של 

.יני'פטוצ,לזניה,רביולי,מספגטי

!באריזת מתנה מהודרת לחג 

₪  259: מחיר



מקרן סאונד  . 145

148

שעות 8שימוש עד  W25נייד בעוצמה ' סאונד בר בלוטות

 Bluetoothמאפשר הזנת מוסיקה באופן אלחוטי מכל מכשיר התומך -בלוטוס 
צליל ברמת קולנוע ביתי  עם בס עשיר ואפקטים שיעצימו את חווית השמע-2.0מקרן קול 

שעות  8סוללת ליתיום מובנת מאפשרת שימוש של עד -סוללת ליתיום נטענת 
וכל מכשירי נגינה עם יציאת אודיו חוטיתלסמארטפוניםמאפשר חיבור ישיר  3.5mmכניסה 

 USBמאפשרת ניגון מוזיקה ישירות  מהתקן  – USBכניסת 
.  חיבור ישיר ופשוט יאפשר שימוש תוך מספר דקות בלבד-התקנה קלה 

שחור  / עץ : אפשרות גימור 

₪  259: מחיר



מטיילים בשטח . 146

149

ענקטרוליסט פיקניק 

סועדים עם צידנית4-עם כלי אוכל ל

כולל גלגלים וידית נשלפת

.אריג חום עם בז: מגיע בצבעים

₪  259: מחיר



עגל חלב. 147

:סט מתנה מהודר הכולל
דו צדדי איכותי–מעץ שיטה מלא ר'בוצקרש 

+
מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה–אלומניוםיציקת ה'פלנצמגש 

.תוצרת גרמניה –ציפוי אבן שיש שחורה 

+

.סכיני סטייק איכותיים עם ידית עץ מלא6סט 

במארז מהודר עם צלופן  

150

₪  259: מחיר



פיקניק חגיגי. 148

151

ערכת כלי מנגל  

קרש חיתוך, הכוללים כלים לברביקיו 

מגש עץ קטן  , מלחיות 

ציידניתבתיק 
+

סכיני שף 3

+

ליטר  2.5טרמוססיר 

+
' ג30צנצנת דבש קטנה 

   +

ל"מ750קלאסיקבקבוק יין אדום ברקן 

+

אריזת צלופן מהודרת 

₪  259: מחיר



נפוליטנה. 149

152

:סט מושלם לפסטה הכולל
מ  "ס24סיר נירוסטה לפסטה 

זכוכית  \מסננת ומכסה נירוסטה+ 

  +

כפפה ותחתית לסיר  , סט סינר

+

חלקים 7סט הגשה לפסטה 

מתנה יוקרתית לחג  

באריזת מתנה מפוארת צלופן  

.  עם כרטיס ברכה 

₪  259: מחיר



מחבת בריאות. 150

"מחבת בריאות"מארז מתנה יוקרתי 

:הכולל

"28מחבת סטייק קרמי איכותי 

יציקת מתכת מתאים לכל סוגי הכיריים

גרם משק לין320בקבוקי רטבים 2

ל"מ250שמן זית כתית בדוריקהבקבוק 

מגבות מטבח איכותיות3

ל"מ750בקבוק יין אדום סגל 

אריזת  צלופן מהודרת עם שקית שי מתנה

153

₪  259: מחיר



"סופר בלנדר. "151

154

₪  259: מחיר

מעבד מזון כולל בלנדר  

מצבים  5בורר 500Wעוצמת מנוע 

מערכת לנעילת ביטחון המונעת הפעלה כאשר המכסה אינו סגור PULSEובנוסף הפעלה בלחיצה 

קערה שקופה עם פתח הזנה רחב ונוח כולל דוחסן מערבל ומעבד סוגים רבים של מזון מערכת הסכינים 

עשויות נירוסטה  והדיסקיות

:ליטר חלקים נלווים1.5ל קיבולת בלנדר "מ800קיבולת קערה 

סכין  עירבולקנקן מערבל ספל מדידה קערת 

כתישה סכין פריסה תומך סכין פריסה להב לטריפה להב לקיצוץ תומך להב קיצוץ מצקת  

מגיע בגימור אפור עומד בדרישות הבטיחות של מכון התקנים הישראלי



קפטן.  152

אפשרות הוספת לוגו על התיקים* 

לעליה למטוס  טרולימזוודת !!! באיכות מדהימה טרוליתיק 
,  למחשב נישא( מתחבר עם רוכסנים)המזוודה כוללת תיק צד אינטגרלי 

תאים ורוכסנים רבים  ,ציפוי כרום לגלגלים ולידית הנשלפת 

.איכותיD1680ועשויה מאריג 

155

₪  259: מחיר



בילוי בחוף. 153

מ"ס220*120*100אוהל מתקפל איכותי לים 

מ"ס150*75מגבות חוף 2

!כסאות חוף איכותיים במיוחד 2

' מ1.8שמשיה  קוטר  

+

מ  "ס30שולחן חוף ננעץ 

156

₪  269: מחיר



157

בלנדר מוט עוצמתי עם מגוון אביזרים עשיר במיוחד
 SINBOבלנדר מוט איכותי של המותג 

600Wעוצמת מנוע 
גוף עשוי נירוסטה 

סכין קרוס עשוי פלדת אל חלד 

בורר עוצמה 

"טורבו"מצב 

מתאים לעבודה גם במרק חם

מתאים לכתישת קרח
ל"מ800קיבולת -כוס מדידה *

להקצפת ביצים -" מקציף"ראש *

אביזר מעבד מזון *

ליטר 1קיבולת קערה 

סכין קוצץ

לפריסה דיסקית

מגרדתדיסקית

בישול עם עוצמה. 154

₪  269: מחיר



סנטוקו. 155

:סט מתנה מהודר הכולל

מ"ס24*40עץ ר'בוצקרש 
מ  "ס24מחבת סטייק איכותית 

+

סכיני שף במארז3

+

מארז טעמים הכולל

גרם כל אחד100בישול רטבי4

+

בקבוק יין אדום ברקן

'ג30וצנצנת דבש מיני 

באריזת צלופן מהודרת  

עם כרטיס ברכה

158

₪  269: מחיר



159

מלקחיים  , מגרדת צבעונית, מחבת המבורגר

320סילאןבקבוק , מלחייה חשמלית, סיליקון 

מגבת מטבח  , מונופורטל "מ750בקבוק יין , גרם

פוטיפוריאריזת צלופן מהודרת כולל סרט קישוט + 

.שקית מתנה+ וצלופן 

ביג  בורגר. 156

₪  269: מחיר



חיק הטבע. 157

כמתנת חג יוקרתית" חיק הטבע"איכותית ציידניתסל 

:הצידנית סל כוללת

(מ"ס41*26*25)איכותית עם מסגרת וידית אלומיניום ציידניתסל 

ל"מ750-יין אדום של יקבי סגל 

מארז חטיפי מיני מיקס גדול של עלית

של עליתבראווניזעוגת הבית 

.גרם500אגוזי מלך קליפורניה ' חב

חפיסות שוקולד פרה עלית2

גרם125צנצנת  דבש 

גרם עלית100קפה טורקי שחור 

ופלים גדולה עלית' חב
של עלית MUSTסוכריות ' חב

ג"ק1סוכריות טופי עלית ' חב

160
הציידניותניתן להוסיף לוגו משלכם על גבי *** 

₪  269: מחיר



161

שניים שניים . 158

סט לים ולקמפינג הכולל

זוג כיסאות מתקפלים לחוף

+

קוטר ניידת1.8שמשיה ענקית 

  +

מערכת סטריאו איכותית

..רמקול מגבר לניידים ועוד

+

מ"ס30קוטר –שולחן חוף ננעץ בחול 

₪  279: מחיר



מישלןכוכב . 159

מארז מתנה יוקרתי  

:הכולל

מ  "ס24סיר יציקה + 28סוטאזסיר 

מיוחד  אנודיידעשוי אלומיניום עם ציפוי 

.מתאים לכל סוגי הכיריים 

+

פלפל חשמלית מעוצבת\מטחנת מלח

אריזת  צלופן מהודרת עם שקית שי מתנה

162

₪  279: מחיר



"  אקספרסה'פלנצ. "160

163

₪  279: מחיר

(גריל+ משטח צלייה )גריל חשמלי משולב •

.מכסה מזכוכית עמידה לחום•

.ניתן לשטיפה•

.המאפשר בחירת דרגות חום שונות לצליית המזוןטרמוסטט•

NON STICKפלטות בציפוי טפלון -מתפרק וקל לניקוי•

.מגש נשלף לריקון נוזלים•

.W1650: הספק•

אפשרות לשליפת המגש ולהגשה היישר בשולחן  •



הישרדות. 161

164

₪  279: מחיר



ישראל' גיימינג. 162

165

₪  279: מחיר

איכותי ומקצועי  גיימינגסט 

:הכולל 
H-8320 עם מיקרופון רגיש וגמישגיימריםאוזניית סטריאו

+
K632עם תאורה משתנה  גיימריםמקדלת

.מיליון לחיצות אורך חיי מקש 5–ו 

316M- 2400עכבר אופטיDpi

G1 בעל משטח בד איכותיגיימריםפד לעכבר



166

מתנה משפחתית. 163

אפשרות להוספת * 

לוגו על המוצרים

ערכת פוקר מקצועית במזוודת עור גדולה  

שעון עץ מהגוני עם מקום לתמונות  + 

מ  "ס140*170שמיכת פליז איכותית + 

₪  279: מחיר



'פרסטיז. 164

167

:סט משולב הכולל

ליטר1.2קומקום חשמלי קרמי נשלף 

בעל גוף חימום נסתר

+

תיבת עת מהודרת לתיונים

עם מכסה זכוכית וציפוי בד קטיפה פנימי

+
סט ארבעה מאגים מעוצבים מפורצלן

+
מגשי מלמין 2

(מ"ס40*31+ מ "ס36*46)

באריזת מתנה עם כרטיס ברכה

₪  279: מחיר



מיני בוסטר . 165

168

(כולל מתאמים)פעמים 4עד וטאבלטיםסמארטפוניםטעינת ( ק"סמ2200עד נפח )מיני בוסטר להנעת רכבים 

אייפוןמיני בוסטר המקורי במשקל נוצה ובגודל של ! חובה בכל רכב
,  גלאקסי iPhone 6כולל הסמארטפוניםולטעינת כל סוגי ק בנזין'"סמ2200תנעת רכבים פרטיים עד לה

.ללא טעינה 100%פעמים 4עד ..  ועוד GPSמצלמות 

(**מגיעים בערכה)יעודיספק כוח ביתי \ונטען באמצעות שקע מצת רב פעמיהמכשיר הינו** 

:מפרט טכני

מ"מ25*75*131: מידות

'גר225: משקל
5V 2Aסמארטפוניםהספק יציאה להטענת 

12V 8000mAhהספק יציאה להנעת הרכב 

₪  279: מחיר



"אבנים חמות.  "166

169

מושב עיסוי המעניק עיסוי גוף מרענן

.לאורך הגב והישבן
,  ממריץ את מחזור הדם

,משחרר שרירים תפוסים ומפיג עייפות

,חימום גב תחתון, מנועי עיסוי5

.הפעלה שונותתוכניות5, עוצמות רטט4
י חיבור הכבל  "מיועד לשימוש ברכב ע

.  לשקע המצית

י חיבור לשנאי  "ניתן לשימוש בבית ובמשרד ע

Input:12vdc 500 ma
Power: 9.6 w

₪  279: מחיר



בישול לחג. 167

170

שווצרימ יציקת מתכת עם ציפוי אבן שיש "ס28' סוטאזסיר 

מכסה הסיר עם ציפוי סיליקון  + ידיות הסיר 

תחתית הסיר אינדוקציה+ מתאים לכל סוגי הכיריים 

+

שווצריעם ציפוי אבן שיש "  28מחבת יציקת מתכת  

.תחתית אינדוקציה

!!!  סט תואם יוקרתי איכותי במיוחד 

כרטיס ברכה   + באריזת מתנה מהודרת 

₪  279: מחיר



קירור נייד. 168

חימום  קשיחה  /צידנית קירור

,  ליטר מושלמת לים24חשמלית לרכב 

טיולים וקמפינג לשימוש רב תכליתי

ליטר בצורה אנכית1.5ליטר המאפשר הכנסת בקבוק 24בגודל 

מטר2.7וכבל באורך  12Vחיבור 

אלקטרי המאפשר חימום וקירור-טרמומנגנון 

מעלות מתחת  18מעלות וקירור 65בעל יכולת חימום של עד 

.לטמפרטורת החדר

ג"ק5.5משקל 
מ"ס*42.5*42.331.3מידות 

₪  279: מחיר



169" .CAR-SAFE"

172

מצלמה לרכב המקליטה ומתעדת

את מהלך הנסיעה בזמן אמת

 FULL HDאיכות צילום *
’אינץ 3מסך מתכוונן בגודל *
מעלות 120עדשת צילום רחבה עד *

G-SENSOR * : חיישן לזיהוי תנועה המאפשר הקלטה ושמירה

חיישן זה דואג שבמקרה של תאונה הסרטון לא יימחק

לצילום חד בתנאי תאורה ירודים RDWטכנולוגיית *

גבוהה במיוחד המאפשרת צילומי לילה מוארים ISOרגישות *

סוללת ליתיום איכותית מובנית *

להטענה USBכולל כבל *

נצמדת לשמשה באמצעות תושבת חזקה *

 32GBעד Micro SDתומכת בכרטיסי זיכרון *

₪  289: מחיר



173

מוכנים לדרך. 170

:סט טיסה הכולל 

ABSקשיחה מפוארת עם גלגלי ’  אינץ20מזוודה 
+

טאבלט/תיק צד יוקרתי דמוי עור קשיח ללפטופ

+

5200MAHסוללת גיבוי נטענת עוצמתית 
...  מצלמות ועוד, סמארטפונים, לטאבלט

₪  289: מחיר



174

ביאנקהפיצה . 171

תנור פיצה אישי

מ  "ס35קוטר 

אופה פיצה עבה או דקה תוך דקות ספורות

או טרי, חצי אפוי, אידיאלי עבור פיצה מבצק קפוא 

ועודפוקאצה, מותאם לבצקים שונים כגון פיתה

גוף חימום עליון ותחתון עבור בישול אחיד

עליון ותחתון או שניהם יחד-בורר גופי חימום

פלטת אבו ופלטת מתכת-פלטות 2

דרגות חום שונות5

מעלות לאפייה מושלמת ואחידה360פלטות מסתובבות 

דקות30טיימר של 

האפיהבמהלך צפיהחלון שקוף המאפשר 
כפתור בורר טמפרטורה

וואט1000

₪  289: מחיר



175

לוהטטאבון. 172

חשמלי איכותי  ' סאג

...לאפות ועוד, להכנת פיתות דרוזיות 

עיצוב מעוגל

איכותיטרמוסטט

פלטות בציפוי מיוחד

+

.  תרסיס מזליף שמן פטנט 

₪  289: מחיר



+פלוס לטו'ג.  173

:מארז מתנה מהודר הכולל

מכשיר חשמלי להכנת גלידת סורבה  

פשוט לקחת את הפירות הקפואים ולהכניס לתוך המכשיר  
בתוך שניות נקבל גלידת סורבה בריאה

!פרי וטעימה מאד100%מ עשוייה

...אפרסמון ועוד, תות , תפוז,מנגו, אידיאלי להכנת סורבה מבננה
וטעימה להגביר את צריכת  מצויינתדרך 

החיוניים לגוף בייחוד לילדיםהויטמינים

:לדוגמא, ניתן לשדרג ולהוסיף תוספות שונות ומגוונות

...חלב קפוא ועוד , חמאת בוטנים, שוקולד מריר

.בתור קינוח פרווה בריאותימצויין

מארז מהודר של סט קעריות הגשה  + 

.באריזת מתנה מהודרת, כפיות6-קעריות ו6חלקים הכולל 12עשוי פורצלן 

176

₪  289: מחיר



177

הנוסע המתמיד. 174

:סט טיסה מהודר הכולל

קשיחה מהודרת  ' אינץ20מזוודה 

וידית טלסקופיתABSעם גלגלי 

+

אורטופדיתיק גב מהודר ללפטופ 

+

.לנוחות והגנהלטאבלטמשטח עבודה 

₪  289: מחיר



קלאסיקה במטבח. 175

178

מלבני מיציקת אלומיניוםרוסטר

מכסה בציפוי סיליקון, ציפוי אבן שיש, תחתית אינדוקציה

מ  "ס25*40במידות 

+

זוג כפפות בישול ואפייה  

+
ל"מ750בקבוק יין אדום ברקן 

סילאןרוטב 

גרם250ר ודבש 'ינג'מוקפץ עם ג

גרם125צנצנת דבש 

כולל אריזת צלופן  

מהודרת עם סרט קישוט

₪  299: מחיר



לטיול יצאנו. 176

179

₪  299: מחיר



אירוח בוטיק. 177

180

₪  299: מחיר

של מעצב העל  , קולקציית העיצוב היוקרתית למוצרי מטבח! חדש בישראל
Pierre Cardinהאיטלקי 

.קארדןמעוצב ומסוגנן בעיצובו של בית האופנה פייר הכל
במראה חגיגי עם  Pierre Cardinחלקים מפורצלן מעוצב 18סט אוכל 

לבן או ריקועים עם גימור פס זהב בשוליים/שוליים בטקסטורת פסים שחור

:מה כולל הסט

סועדים6ל , חלקים18מערכת אוכל 

מ"ס27בקוטר -צלחות למנה עיקרית 6

מ"ס21בקוטר -צלחות למנה ראשונה 6

מ"ס19בקוטר -צלחות למרק 6

.בטוח לשימוש במדיח 



181

משחקי חברה  . 178

:סט טיולים וקמפינג הכולל

מ"ס260*180מחצלת משפחתית ענקית 

+

סועדים עם ידית אלומיניום4-צידנית סל עם כלים ל

+

.משחקים בקופסא מעוצבת7סט 

₪  299: מחיר



182

!!!בלנדר מקצועי . 179

₪  299: מחיר

.בריאיםושייקיםמכשיר בלנדר להכנת משקאות •

. ולטחינת פולי קפה,מחיות , רטבים, שייקים, מיצים: המכשיר משמש להכנת•

.קרח ומוצרי מזון קשים, המתאימה לריסוק וטחינה של מוצרי מזון קפואים 1000Wעוצמה גבוהה של•

.מבנה להבים ייחודי לכתישת קרח•

.שישה להבי נירוסטה השומרים על הערכים התזונתיים של הפירות והירקות•

.כלוליםמיכלים3•

(.מיכל עם ידית נשיאה)ל "מ1X350, ל"מ2X700: המיכליםנפח •

.A-BPA FREEביספינולעמידים ללא מיכלים•

.ניידים ההופכים לבקבוקי שתייהמיכלים•

.SIP & SEALמצורפים מכסה ומכסה לגימה•

:שלושה מצבי הפעלה•

PULSE,AUTOהפעלהלחצן BLEND,START.

.לניקויונוח,בקלותמתפרק.ביטחוןמפסק.שניות60-כלאחרהמכשירפעולתאתהמפסיקחכםהגנהמנגנון

ובטיחותטכנולוגיה,עוצמהשלשילוב



183

חוף נפרד  . 180

:ערכת חוף מושלמת הכוללת

מטר עם פתיחה קלה2.1*2.1אוהל צילה ענק 

+

₪  299: מחיר.  כסאות חוף מתקפלים 2-סט שולחן ו



המבורגר שף . 181

184

:סט מתנה הכולל

מחבת מיוחדת להמבורגר וקציצות עם דוחסן תואם
מ  "ס26.6–קוטר המחבת 

+

מלחיה חשמלית מהודרת  

+

כפפה ותחתית לסיר, סט הכולל סינר 

+

סט חומץ שמן פלפל מלח זכוכית פורצלן

+
ל"מ750מונופורטבקבוק יין אדום ברקן 

באריזת מתנה מפוארת  * 

₪  299: מחיר



ניידגזיבו. 182

185

פופ אפ ענק  גזיבו

מ2.75מ על 2.75ענק 

,בנרתיק נשיאה

איכותיUVבד עמיד 

נפתח בקלות וקל לנשיאה

₪  299: מחיר



גדול מהחיים . 183

186

מ"ס35*25*45: מעוצב גדול עם מסגרת אלומיניום במידותציידניתסל 
:כוללת מגוון מתוקים

(א.כ' ג190)מארזי ביסלי גדול אוסם 3

מארז שוקולד ענק חג שמח

גרם100מארז קפה טורקי עלית 

שוקולד עליתבראוניזעוגת 

גדולדוריטוסחטיף 

מארזי מיני מיקס עלית גדול2

במבה שוש גדולה

גרם125צנצנת דבש 

ג"ק1שקית סוכריות טופי 

שקיות קליק  2

מרמלדות בתפזורת5

ברקןמונופורטיין אדום 

אפשרות הוספת לוגו  * 

הציידניותמודפס על 

₪  299: מחיר



מנהלים בזמן. 184

187

:ערכת מתנה משולבת למנהלים הכוללת

פרימיוםמנהלים טרוליתיק גב  

עם ידית נשלפת וגלגלים

לנשיאה נוחה  

מ  "ס20*34*48: מידות

+

לנסיעות  USBערכת מתאמים 

USBכבל + אוזניות כפתור : הכולל 
הסמארטפוןעם מתאמים לכל סוגי 

.במארז קשיח 

+

מהיר  USBקיר חשמלי מטען

עם תאורת לילה כחולה  

USBיציאות 2מטעין בו זמנית 

₪  299: מחיר



קזינו רויאל. 185

188

SLOT MACHINEמ "ס38משין -סלוטמכונת מזל 

? חולמים על לנסוע ללאס ווגאס

אוהבים לשמוע את צלצול המטבעות כשזוכים במכונת  

למה שלא תביאו את הקסם אליכם לבית או ? המזל

?למשרד

אשר יכולה לשמש כפריט נוי  , מכונת מזל גדולה ומרשימה

.ועיצוב ובנוסף תספק לכם שעות של משחק

אמיתית-מכונת מזל כמעט

מתפקדת גם כקופה 

,  מכניסים מטבעות

אמיתיתואלה יוצאים כמו במכונה 

בעת קבלת קומבינציה נכונה

, בעת זכייה המכונה מייצרת מוזיקה
LEDקולות ותאורת 

מ"ס16*22, מ"ס38גובה : מידות

₪  299: מחיר



המנה מאיסטנבול  . 186

189

₪  299: מחיר

(נירוסטה)מתקן צלייה אנכי מפלדת אל חלד •

.יתרונות של תנור צלייה חשמלי מבלי לאבד שטח שיש•

.לעוףותופסניםשיפודי קבב , מכיל שיפוד צלייה אנכי•

.צולה בשר במיציו תוך כדי סיבוב•

.תבנית נשלפת לניקוז שומן לא רצוי•

.מתקן פתוח המאפשר גישה נוחה לבשר ולהוצאתו•

.דקות60טיימר •

2000Wהספק •

מכשיר להכנת שווארמה



שילוב מנצח. 187

190

:סט משולב איכותי למטבח הכולל

מוצרים באחד3
מכשיר להכנת גלידת 

סורבה במגוון טעמים

+
קוצץ ירקות משוכלל

להבים מתחלפים לחיתוכים שונים5עם 

+
איכותיםמסחטת פרי הדר למיצים 

וירקות רכים 

.כולל פונקציית למעיכת תפוחי אדמה

!שנה אחריות 

₪  299: מחיר



מטבח מודרני. 188

191

סט יוקרתי ואיכותי

:הכולל

תבלינים עם סטנד מסתובב  6סט 

משולב נירוסטה  

+

מ"ס28מחבת לסטייק איכותית 

+

סכיני חיתוך בציפוי3סט 

קרמיקולפן+ אבן שיש 

+

תחתית לסיר+ כפפה + סט סינר 

באריזת מתנה מפוארת  

עם כרטיס ברכה  

₪  299: מחיר



192

יקב פרטי. 189

מעמד ליינות מפואר  

פקק מתכתי וחותך ציפוי  , הכולל פותחן 

במעמד עץ שחור  

:  מידות המעמד 

מ  "ס20*30*28

+

מונופורטבקבוקי יין מסדרת 6

אדום + לבן 

.הסט מגיע באריזת צלופן מהודרת 

₪  299: מחיר



סטייק האוס . 190

:סט מתנה מהודר הכולל

. ציפוי מיוחד אבן שיש –צדדים 2מחבת גריל 

!דו צדדית –תחתית אינדוקציה 

+

באריזת מתנה עם סגירת  . סכיני סטייק ידית עץ אגוז מלא6סט 
.מגנט

+
.ירקות \לחיתוך והגשת בשר–וצר מעץ שיטה מלא 'ב

. באריזת מתנה מהודרת חגיגית 

193

₪  299: מחיר



ן'קיטצטורנה . 191

:סט מתנה מהודר הכולל

סכינים מפואר  מעמד 

חלקים  7הכולל 

סכיני שף שונים  5

אבן משחזת מקצועית+ מספרים לטיפול בבשר  

+

סיר יציקת אלומיניום  
גרמניה GREBLONמ עם ציפוי אבן שיש תוצרת "ס28סוטז

!באריזת מתנה צלופן מהודרת *

194

₪  299: מחיר



פיקניק מפנק. 192

:סט מתנה מפנק לפיקניק הכולל

כיסא במאי מתקפל 

!דגם משופר ומרופד 

+

.ליטר עם גלגלים מתקפלת45טרוליציידנית

+

ון לצוואר מעוצבת'כרית קפוצ

195

₪  299: מחיר



196

קומנדו. 193

V8מכשיר קשר איכותי מוטורולה 
,LCDתצוגה על מסך, ערוצי שידור שונים8בעל של

,  אפשרות הפעלת הרמקולPTTכפתור

גודל קומפקטי

.  אייקון מהבהב על המסך כאשר הסוללה מתרוקנת

.  עם זוג מכשירי קשר מבית מוטורולה

!ל "מושלם לנסיעות וטיולים בארץ ובחו

.במארז תופסן לחגורה

.הוראות שימוש בעברית

.אלקלייןי סוללות נטענות או "מופעל ע

:מפרט

מ טווח שידורי קליטה"ק3עד 

ערוצים8

נעילת מקשים

חיסכון בסוללות

תפסים2מכשירים 2: ערכה כוללת

המכשירים פועלים באמצעות סוללות

+

משקפת שדה מקצועית קומפקט

בנרתיק נשיאה 

21*8מגדילה 

+

פנס ראש מקצועי לד  

מטר  50עם זום עד 

₪  299: מחיר



ורד הצלע. 194

מ  "ס28מחבת סטייקים ציפוי קרמי איכותית 

שוקולד פרה מריר מעולה

טבלת פסק זמן קוקוס

תפוזספלנדידשוקולד 

טבלת פסק זמן קלאסי

קפהספלנדידשוקולד 

גרם100עדים 

גרם150מארז טופי 

גרם195מיני פסק 

גרם190מיקס חטיפים 

לימוןמאסטסוכריות 

גרם400אפיפיות שוקולד 

פריכות אורז מלא בשוקולד  

אדום קלאסיקיין ברקן 

197 WWW.TEXAS.CO.IL

₪  299: מחיר



198

195 .B-RELAX

מכשיר עיסוי חדשני לצוואר  

חימום  + וכתפיים 

פעולת שיאצו עם פונקציית נקישות  

.  לשחרור יעיל של כאבי צוואר וכתפיים

לעיסוי כתפיים: מתאים 
.  וכפות רגלייםבטן,ירכיים,מותניים,

.  שחרור כאבים ונוקשות בשרירים

.  שיפור מחזור הדם

. שחרור מתח והפחתת לחץ

.  הקלת עייפות

.  שיפור רגיעה

.  עיצוב נעים חובק גוף לעיסוי נוח וממוקד

פעולת חימום משפרת ביעילות את  

.  המרצת מחזור הדם
LEDצג אלקטרוני + לוח בקרה 

.עשוי מחומר דמוי עור ונעים למגע

ניתן להשתמש בחיבור לחשמל  

או בחיבור למצת הרכב

₪  299: מחיר



199

גריל נייד . 196

CAMPTOWNגריל קומפקטי ואיכותי קל לשימוש 
ג"ק2.5/5גרם ולמיכל גז קבוע 220/450הגריל מותאם למיכל גז מתברג 

,  מכסה עם נעילה המאפשר ניידות

.במרפסת הבית/ קמפינג/ מתאים לשימוש בפיקניק

,מ"ס35שטח צלייה ממתכת בקוטר 

12,000BTUמבער נירוסטה בעוצמת 
+

חלקים  5כולל ערכת כלי ברביקיו 

מ"ס12/40בנרתיק עם ידיות נשיאה 

!(גזמיכלילא כולל )

299₪: מחיר



זמן בציר  . 197

200

מעמד עץ מפואר  

בקבוקי יין  3-ל

:הכולל

ל ברקן"מ750מונופרטבקבוקי יין 3

+

כוסות יין איכותיות4

מ  "ס40מידות המעמד 

.ארוז באריזת צלופן מהודרת 

₪  319: מחיר



מעלות  360. 198

201

₪  319: מחיר
FULL-HDמצלמת רכב דו כיוונית 



סימפונייה. 199

לו  'מעמד עץ יוקרתי צ

בקבוקי יין  3-ל

:הכולל 

קלאסיקבקבוק יין אדום ברקן 

בקבוק יין לבן ברקן  

מארז פותחני יין בצורת בקבוק

202

₪  319: מחיר



יק גריל'מג. 200

203

₪  319: מחיר



204204

" בוקסה ניידת. "201

204

!!!איכות צליל נקי וחווית שמיעה מדהימה 

ללא צורך בחיבור כבל  בלוטוסמערכת 

מיקרופון חוטי+ כולל מיקרופון אלחוטי 
שעות עבודה6סוללה פנימית נטענת עד 

מתחבר ישירות למחשב או נגן 

(כלול)מ "מAUX3.5עם כבל סמארטפוןאו 

!!בלוטוס אלחוטי תקשרותאו באמצעות 

שלט חכם+   עם אנטנה   FMרדיו 

AUX, USB, SDכניסת 
כניסת גיטרה

עוצמתיסאבוופר

רצועת כתף לנשיאה קלה

,לטלפונים ולנגנים, חיבור למחשב* 

מנגנת ישירות מדיסק און קי ומכרטיסי  

זיכרון  

מ"ס20*20*35: מידות הרמקול* 

!!!מוצר מקצועי ואיכותי 

!!בלוטוס !!  חזק במיוחד " W35רמקול בוקסה קריוקי עוצמתי חוויתי "

!!!  המלאי מוגבל ! חודשי אחריות 12



"פיקניק בקלאס. "202

205

₪  339: מחיר



פותחים שולחן. 203

סט שולחן פיקניק מתקפל  

מקומות ישיבה  4משולב 

עשוי עץ איכותי

רגלים מתקפלות ממתכת

נכנס בקלות לכל רכב–מתקפל למזוודה 

מ  "ס86*71: מידות השולחן

.ג "ק9–משקל השולחן 

..וכופיקניק \לטיולים מצויין

206

₪  339: מחיר



פיקניק מקצועי. 204

207

כסאות מתקפלים לתוך תיק נשיאה  2סט שולחן ו 

+

מ  "ס30שולחן חוף  קטן ננעץ בחול קוטר 

+

מטר  1.8שמשית חוף קוטר 

+

מהודר  גזייהסט 

כירת גז עם בלון: הכולל

אן  'צנצנות קפה סוכר ופינג, כוסות 

!משפחתית ציידניתבתיק 

₪  339: מחיר



208

205 .POWER SOS

.מטען עוצמתי להטענת חירום של רכבים וכן מכשירים ניידים מכל הסוגים

הנייד או , המטען מגיע באריזה הכוללת את כל מה שצריך להתנעת הרכב 

.המחשב
שימו בתא המטען  …כבר לא צריך לחפש מי יעזור לכם להתניע עם כבלים

!של הרכב את המטען ואתם מסודרים
14,000mAhעוצמת סוללה  !!

:מפרט טכני

(מוגן זרם הפוך)מעגלי הגנה חכמים לרכב 

צג דיגיטלי חכם
טורבו 2000ccעד  1000ccמתניע רכב בנזין בנפח 

(לא טורבו) 3000ccמתניע רכבי דיזל בנפח 

מחזורי טעינה1000
,עם הגנה אלקטרונית( וולט12)המכונית לסוללת"חכם"כולל כבל 

usbיציאות 2
(וולט19, וולט16, וולט12)אחת  4.0DCיציאת 

פנס עוצמתי
מפורטת ברורה וקלהLEDתצוגת

מדריך בעברית למשתמש

359 ₪

₪  359: מחיר



209

קוקינגמולטי . 206

₪  359: מחיר₪ 359

, סיר חשמלי רב שימושי לאידוי

עוגות ועוד  אפיית,דייסות, דגנים, הכנת תבשילים
700W 18גוף חימום עוצמתי 

בישול אוטומטיות  תוכניות
ליטר5קיבולת 

דיגיטלית תפריט הפעלה ידידותי  LEDתצוגת 

רוסית  /בעברית

שמירת  פונקציתמשולב טיימר השהייה בישול אוטומטי 
,  מצקת, כף הגשה,שעות כולל כוס מדידה 24חום עד 

סיר לחץ ניתן להכניס את הסיר הפנימי למדיח הכלים 

רוסית מידות /הוראות שימוש וחוברת מתכונים בעברית
-כ-מ עומק"ס30-מ רוחב כ"ס28-כ-אורך: כולל אריזה

סיר בישול : מטר תכולת המוצר1.10: מ אורך כבל"ס30

כף הגשה מסופק עם תעודת אחריות  , כוס מדידה,איטי 

!רשמית לשנה



OUTגריל INגריל . 207

גריל חשמלי המתאים לבית ולחצר
1600w-1400w: עוצמה כוללת

!רמות טמפרטורה שונות 5בעל 

מכסה לבישול דו כיווני
מגש לאיסוף נוזלים  

מזון ותבלינים,  ומדף תחתון נגיש לכלי עבודה

מ"ס42: משטח צלייה רחב בקוטר

:פלטת הצלייה יצוקה בציפוי אמייל מחולקת

חלקהה'פלנצבחלקה האחד פסי צליה ובחלק השני 

נקניקים ועוד, דגים, משמש לצליית סטייקים-משטח הפסים 

,משמשת למעורב ירושלמי-החלקה ה'הפלנצ

ירקות ועוד, תבשילים מעורבים צלויים בגריל

מזון ותבלינים, כולל מדף תחתון נגיש לכלי העבודה

רגליים יציבות5עומד על 

הרכבת ופירוק הגריל פשוטה ומהירה

:מידות מורכב

מ"ס98: גובה

מ  "ס62: קוטר כללי 

₪  369: מחיר



קייטרינג בייתי. 208

₪  369: מחיר



תעשייה קלה. 209

₪ 379: מחיר

יבש/שואב אבק חבית רטוב

וואט1400עוצמה 

ליטר20גודל מיכל 

כולל מצב מפוח להוצאת אוויר

מיכל נירוסטה

פילטרים להגנה על המנוע

מעלות לניוד קל ונוח360בסיס גלגלים 

מנגנון בטיחות

מטר4אורך כבל חשמל 

:אביזרים נלווים לכל מטרה 

ווילנותמברשת ספות 

אביזר לשאיבת מסילות ופינות

מברשת משולבת לשטיח ורצפה

מוט הארכה טלסקופי מפלדת אל חלד

.חודשים 12אחריות 



מחלקת עסקים  . 210

₪  389: מחיר



214

סוויטה אישית. 211

משוכלל מפנקמזרן עיסוי

.מלא ומרגיעעיסוי גוףהמעניק

.שרירים תפוסיםומקל עללהפגת מתחיםמצוין

השליטה על המזרן היא באמצעות שלט  

רוטטים המפוזרים לכל אורך עשרה מנועיםהמפעיל
. המזרן

:  אזורים בגוףאת העיסוי ניתן לחלק לפי

,  גב תחתון וכתפיים, גב עליון, צוואר

.לפי העדפתכםשלוש עוצמותולבחור בין

הספה או הכורסא האהובה , ניתן לפריסה על המיטה

.עליכם
.דקות30לעיסוי מלא של טיימראופציית

.להקלה מיטבית על שרירית תפוסיםחימוםאפשרות

:הערכה כוללת

מזרן עיסוי איכותי מבד נעים למגע*

שלט לבחירה בין מגוון התוכניות המוצעות*
לחיבור לשקע הביתי12Vשנאי *

מ  "ס56*170: מידות המזרן

!אחריות לשנה *** 

₪  399: מחיר



טיגון בריא. 212

ליטר4סיר טיגון ללא שמן בנפח ענק של 
פחות שומן מהרגיל80%-מטגן מזון בכ

ליטר4מיכל בישול בנפח 

טכנולוגיה מתקדמת

משמר את ערכו התזונתי של המזון

מטגן במהירות וחוסך אנרגיה וחשמל

ג בכף שמן אחת בלבד"ק1טיגון 

פחות שומן מהרגיל80%-מטגן מזון בכ

הדרך הבריאותית ליהנות מהמאכלים שאתם אוהבים

מעלות צלזיוס200-מעלות ל80תרמוסטט חימום בין 

אוויר חם ללא צורך בשמןוסירקולצייתאדום אינפראעובד על בסיס 

(סטיק-נון)ציפוי מיוחד מונע הידבקות 

ניתן לניקוי תחת מים זורמים או לחילופין ניקוי באמצעות המדיחהמיכל

קל ונוח לניקוי

פנל עליון המציג מיני מזונות עם המלצה לדרגת חימום וזמן

דפנות קרות

מסנן נשלף

דקות60טיימר עד 

מעלות200ווסת טמפרטורה איכותי עד 
1230wהספק עוצמתי של 

₪ 399: מחיר



216

קדרה מתוקה. 213

יוקרתיים יציקת אלומיניום  ' סוטאזזוג סירי 

עם ציפוי קרמי אבן שיש  

ידיות  , ציפוי אבן שיש, תחתית אינדוקציה

.הסיר והמכסה בציפוי סיליקון

הסט כולל  

מ  "ס28–סוטאזסיר 

מ  "ס32–' סוטאזסיר 

₪  399: מחיר



- PROנירוסטה ליין . 214

₪  419: מחיר



בית מרגוע.  215

₪  419: מחיר

10מזרן עיסוי לגוף עם 

מנועים להרגעה והפגת מתחים מזרן עיסוי איכותי  

,  מקצועי להרגעה והפגת מתחים

להמרצת הדם והקלה בכאבי שרירים וגב 

בד קטיפה יוקרתי נעים ורך למגע הגוף

,מנועים כולל טיפול חום מרגיע10

ניתן להפעיל רק אזורים ספציפיים

מצבי עיסוי לנוחות אולטימטיבית 5

רגליים  , מותניים, גב, צוואר: אזורי עיסוי4

גבוה  , בינוני, נמוך: עוצמות עיסוי3

דקות  30שלט חכם מתקדם טיימר 

,  מיטה, מערכת ייחודית ניתן להציב את המזרן על ספה
לבית ACרצפה מתאם חשמל 

מטר  1.68: אורך: מידות

מ  "ס56: רוחב

מ  "ס4.5: עובי

כמטר: אורך כבל חשמל

שנה אחריות  



אמיתימקצוען . 216

₪  419: מחיר

עם סוללת ליתיום  20Vמברגת אימפקט 

מקצועית וקומפקטית מטען מהיר  

SUZUKI ENERGYכולל מזוודה מותג 

מברגה בעלת ידית אחיזה רכה להפחתת

הרטט בעבודה

מתמשכת ווסת מהירות אלקטרוני  

.לשליטה בזמן עבודה

LEDלמברגה מצורפת מנורת 
:נתוני עבודה 

ד"סל0-2200מהירות סיבוב 

ד"סל0-3000רטיטות לדקה 

150Nmמומנט פיתול מרבי 
.המברגה מסופקת באמצעות מזוודה

סוללת המברגה מסוג ליתיום 

Ah-1.5 20-V.ובעלת עוצמה של 

!אחריות לשלוש שנים בכפוף לתקנון התעודה
SUZUKI Energy



"אין-אק'צ. "217

220

Swissמבית, מזוודות קשיחות קלות משקל3סט 
28, ''24, ''20''בגדלים 

.כל המזוודות מגיעות עם חלוקה פנימית

.זוגות גלגלי סיליקון4-מעלות360גלגלים מסתובבים 8

מנעול מספרים מובנה. המזוודות קלות משקל עם ידית נשלפת מתכווננת

.נעילת רוכסנים-בצד המזוודה 
.לחסכון במקום אחסון בבית, המזוודות נכנסות אחת בתוך השנייה

₪  439: מחיר



שטחטרולי. 218

221

מ "ס22*38*38: מידות-משפחתית גדולה טרוליציידנית
:כוללת מגוון מתוקים

אוסםציפסמארז עוגיות גדול שוקולד 

(גרם כל אחד200)חטיפי ביסלי אוסם בטעמים גדולים 3

עלית גדולדוריטוסחטיף 

שוקולד עליתבראוניזעוגת 

מארז לב שוקולד עלית

נס קפה מגורען עלית

גדולפרינגלסמארז 

ל"מ750יין ברקן אדום 

עלית' ג500ופלות ' חב

גרם125צנצנת דבש 

מארזי מיני מיקס עלית2

שוקולד פרה עלית' חב2

מרמלדות בתפזורת5

אפשרות הוספת לוגו  

הציידניותמודפס על 

₪  439: מחיר



חופשה מתוקה . 219

"20עלייה למטוס איכותי במיוחד קשיח נייד טרוליתיק 

מריר  ספלנדידשוקולד ' חב

תפוזספלנדידשוקולד ' חב

טבלת פסק זמן קלאסי

טבלת פסק זמן קוקוס

חטיף שוקולד חלב ממולא

קלאסיקחטיף פסק זמן 

אצבעות שוקולד  

גרם195מיני פסק זמן 

גרם190מיקס חטיפים 

מנטהמאסטסוכריות ' חב

גרם400אפיפיות שוקולד 

אורז מלא בשוקולדפרכיות

שוקולד קוקוס  בראוניזעוגת 

אדום יבשקלאסיקיין ברקן 

₪  439: מחיר



משפחה בדרך. 220

223

ם"איכותי עם כלי סכוציידניתסועדים בסל 4-סט פיקניק ל

מ"ס35*25*46: ציידניתמידות הסל 
:כוללת מגוון מתוקים

אוסםציפסמארז עוגיות גדול שוקולד 

(גרם כל אחד200)חטיפי ביסלי אוסם בטעמים גדולים 3

עלית גדולדוריטוסחטיף 

שוקולד עליתבראוניזעוגת 

מארז לב שוקולד עלית

נס קפה מגורען עלית

גדולפרינגלסמארז 

ל"מ750יין ברקן אדום 

עלית' ג500ופלות ' חב

גרם125צנצנת דבש 

מארזי מיני מיקס עלית2

שוקולד פרה עלית' חב2

מרמלדות בתפזורת5

אפשרות הוספת לוגו* 

הציידניותמודפס על 

₪  439: מחיר



קירור בשטח. 22

224

:ליטר17מקרר לרכב נפח נטו 

.משמש גם לקירור וגם לחימום♦ 

.כולל ידית נשיאה♦, 12Vמתאים לשימוש גם ברכב ♦ 

פיקניקים, אידאלי לטיולים♦ , .אטימה הרמטית לשמירה מקסימלית על הטמפרטורה♦ 

(מ"טקסס יבוא ושיווק בע)שנה אחריות על ידי היבואן 

₪  449: מחיר



הסימפוניה התשיעית. 222

₪ 459: מחיר

רטרופטיפון איכותי בעיצוב 

ויניללהשמעת תקליטי 

אופנתיתרטרובאריזה מעוצבת כמזוודת 

עשוי עץ בציפוי דמוי עור

RPM 87/ 54 / 31-33מהירויות השמעה לתקליטים 
  3Wאיכותיםרמקולים 2

AUXחיבור  ,מובנה 'כולל חיבור בלוטוס
כולל מקליט המאפשר  

המרת תקליטים

לקבצים דיגיטאליים

 FMרדיו מובנה
35 X 25.5 מ”ס



סאונד דולבי. 223

₪ 459: מחיר

150Wעוצמתי   2.0Pure Acoustics' מקרן קול בלוטות
לשימוש עם מכשירים שונים  ’ תומך בבלוטות, מספק אודיו היקפי, מעוצב

וכוסמארטפונים, טאבלט

Bluetoothמאפשר הזנת מוסיקה באופן אלחוטי מכל מכשיר התומך  -' בלוטות
IOS&תומך אנדרואיד

צליל ברמת קולנוע ביתי שימלא את החדר  -2.0מקרן קול 

עם בס עשיר ואפקטים שיעצימו את החוויה  

מאפשר חיבור   mm3.5כניסה –AUXכניסת 

.  וכל מכשירי הנגינה עם יציאת אודיו חוטיתלסמארטפונים

מאפשר ניגון מוזיקה ישירות–USBכניסת 

גישה קלה ונוחה לקבצים ,3MPמכרטיס הזיכרון של קבצי 

.חיבור ישיר ופשוט יאפשר שימוש תוך מספר דקות בלבד! עשה את זה בעצמך–התקנה קלה 

.מופעל על ידי סריקה אוטומטית לקליטת תחנות רדיו. מובנה  FMרדיו 

המאפשר שליטה על כל הפונקציות של המערכת IRשלט רחוק -שלט רחוק 

!!מוצר מקצועי ***

מ  "ס7* 80:  מידות המוצר
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₪ 459: מחיר

באריזה , חלקים בגימור נירוסטה עם ידיות בצבע נחושת9סט סירים 
היוקרתית GOURMET BERGNERמסדרת , מהודרת

חלקים בגימור נירוסטה באריזה מהודרת9סט סירים 

.חלקים9סר סירים יוקרתי מנירוסטה 

באיכות מעולה, חלד-הסט עשוי מפלדת אל 
.לבישול בריא הדורש רק מעט מים ובישול וטיגון ללא שומנים ושמן, טפלון BLACKציפוי 

.הולכת חום רב שכבתית המקנה פיזור חום אחיד ומהיר

מינרלים וטעם, משמר ויטמינים

מתאים במיוחד לאוכל דיאטטי ומאכלים נטולי מלח

טיפטוףעיצוב שוליים נוחים למזיגה קלה ללא 

ידיות אחיזה בטיחותיות ואינן מתחממות

סט הסירים היוקרתי ארוז באריזת מתנה יוקרתית

מדיד פנימי לבדיקת כמות התכולה

:מה הסט כולל
ליטר2.6מ בנפח "ס 24X6.5מחבת בקוטר 

ליטר1.7מ בנפח "ס 16X9.5סיר בקוטר 

ליטר2.7מ בנפח "ס 20X9.5סיר בקוטר 

ליטר4.8מ בנפח "ס 20X15סיר בקוטר 

ליטר5.8מ בנפח "ס 24X13.5סיר בקוטר 
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איכותי  800Wמיקסר שף 
וואט  800מיקסר 

ליטר4.5קערת נירוסטה §

סיבוב פלנטריים לערבוב יסודי§

עיצוב חדשני§

פעולה שקטה במיוחד§

דרגות מהירויות שונות6שליטה ב §

נורית חיווי כחולה§

נוח לשימוש ולאחסון, קל לניקוי§

.מערבל, וו לישה, מקצף: אבזרים נלווים§

לבן, שחור, אדום: צבעים§ 

₪  499: מחיר
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!מקצועית ' מסאגמשענת שיאצו 

לכיסא בבית או לכיסא ברכב ובמשרד

!תיהנו מחמישה סוגים של עיסוי מפנק 
מושב עיסוי שיאצו הכולל עיסוי מושלם

.  אמצעי ותחתון, לגב עליון

,  בעל יכולות עיסוי המסייעות בסילוק העייפות

.בשיפור מחזור הדם ובהקלה על כאבי שרירים
.משחרר שרירים ומשאיר הרגשה אנרגטית ונמרצת

חימום בגב תחתון. 'עוצמות מסג3

,  אמצעי ותחתון, בעל מגוון תכניות לגב העליון 

. כולל שלט הפעלה 

ניתן לחיבור לשקע המצית ברכב ולחשמל  

.בעזרת שנאי מתאים
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₪  499: מחיר
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אלחוטיים  . מיק2עם  1800W P.M.P.Oבידורית 

להזרמת מוזיקה  ' חיבור אלחוטי בלוטות-' בלוטות

באופן אלחוטי ישירות מהאיפון או אנדרואיד

הקלטה של קריוקי ישירות על דיסק און קי או כרטיס זיכרון-הקלטה דיגיטלית 

,  לקריוקי מושלם! כלולים באריזה-מיקרופונים אלחוטיים 2

שימוש קל וחופשי לשני משתמשים

אפשרות חיבור מיקרופון חוטי
 USB/SD/AUXכניסת 

שליטה על עוצמת השמע של -בורר שמע ראשי 

הרמקול והמיקרופונים המחוברים בבת אחת 

בורר עוצמת אקו למיקרופונים האלחוטיים-אקו 

שעות 8סוללת ליתיום מאפשרת שימוש ממושך של עד 

₪  499: מחיר



 1400Wבעוצמה  110BARמכונת שטיפה מקצועית 
 Suzuki Energyמבית 

1400Wמכונת שטיפה מקצועית בעוצמה 
בר110: לחץ מקסימלי

כולל גלגלים

,רכבים, פרגולות, גגות, ניקוי חצרות: מומלץ עבור

'סירות וכו, טרקטורונים
המכונה מסופקת כולל צינור ואקדח התזה

בר110: לחץ מקסימלי

ליטר בשעה390: ספיקת מים מרבית

צלזיוס40°: כניסת מים מרבית' טמפ

פילטר פנימי

כולל מיכל סבון פנימי

יציאת מים קרים

כולל גלגלים

₪  499: מחיר
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עכשיו יותר מתמיד גם לכם כדאי להצטרף לרשימת הלקוחות המרוצים של חברת טקסס

...מושקעות ומקוריות שנבחרו בקפידה , מההיצע הגדול של מתנות איכותיות ולהנות

מתנות פרסומיות ולהיות תמיד מעודכנים במוצרים החדשים ביות, לקבל מבצעים חדשים

☺מאיתנועל כל רכישת מוצרים ומתנות בחברת טקסס נפנק גם אתכם במתנה מיוחדת 

רמקול בלוטוס חדשני עם דיבורית עמיד במים: תקבלו₪ 2500על כל קנייה עד  .( 1

כרית שינה מעוצבת עם מילוי במבוק:תקבלו₪ 2500על כל קנייה מעל .( 2

סט סלי קניה רב פעמיים לסופראומילי אמפר 5200סוללת גיבוי ניידת : תקבלו₪ 4000על כל קנייה מעל .( 3

אוזניות בלוטוס אלחוטיות משולב דיבורית לפעילויות ספורט:  תקבלו₪ 5000על כל קנייה מעל .( 4

סנטוקועץ יוקרתי עם סכין ר'בוצ: תקבלו ₪ 6000על כל קנייה מעל .( 5

:  תקבלו₪ 8000על כל קנייה מעל .( 6

מחבתות עם ציפוי אבן שיש3סט אומחבת גריל דו צדדית עם ציפוי אבן שיש

:  תקבלו₪ 10,000על כל קנייה מעל .( 7

איכותית לטיסות" 20מזוודה קשיחה אוערכת קפה במארז מזוודה

:  תקבלו₪ 15,000על כל קנייה מעל .( 8

“PERFECTO"חלקים מנירוסטה 12סט סירים או"  "BLEND & SHAKEשייקיםמכשיר להכנת 

מ"סכומי הקנייה הם לפני מע|ח "טל| מתנה אחת תינתן כנגד חשבונית מס | אין כפל מבצעים * 

.המבצע בהתאם לתקנון החברה|המתנה אישית ואינה ניתנת לזיכוי או להעברה * 

20/4/19המבצע תקף עד לתאריך  * חברת טקסס רשאית להחליף את המתנה בשווי ערך   * 

:לקוחות טקסס מקבלים יותר!  מבצע 

.לקוחות טקסס יקרים השנה יותר מתמיד החלטנו לפנק גם אתכם באופן אישי במתנת חג  מיוחדת

http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/speaker.jpg
http://texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/pillow.jpg
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/STRONG.jpg
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/carts.png
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/earphones.jpg
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/knife.jpg
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/fry-pan.jpg
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/fry-pan-set.png
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/cofee-set.png
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/breafcase.jpg
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/blender-shake.jpg
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/pots-set.png


?מתנה לחג כבר בחרתם 
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:לקוחות טקסס היקרים

2019-אנו מודים לכם שצפיתם במצגת המתנות לפסח 

>לחצו כאן למעבר לטופס יצירת קשר<

.עכשיו כל מה שנותר לכם זה לבחור את המתנות האהובות עליכם ביותר * 

.....  המתנות שבחרתם כבר בדרך אליכם ! וזהו 

(.מוצר חסר יוחלף בשווה ערך לו.  )כרטיס ברכה על גבי המוצרים\ניתן להוסיף מיתוג לוגו והקדשה * 

מ  "ללא מע₪ 1500מינימום הזמנה * 

!ומעלה ' יח5–מינימום הזמנה מסוג מתנה * 

☺בכל שאלה ועצה מקצועית אנחנו כאן בשבילכם  

.מכל צוות טקסס –בברכת חג אביב שמח 

(קווי–רב )077-2060123: טל

?  רוצים שאנו נחזור אליכם 

מתנות מיוחדות בתקציב

(2קטלוג ).  מ"ללא מע₪  149–499טווח של 

http://www.texas.co.il/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8.html

