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 פינוק אישי. 1

 :המחיר שלנו

     35  ₪ 

 מ"ללא מע 

 
 :סט מתנה משולב הכולל

 מעוצבת  פורצלן ספל מאג 

 תחתית עץ תואמת  

 אגוזי מלך 3

 'ג 30צנצנת חרוסת קטנה 

 חטיפי מיני מיקס 2

 .באריזת מתנה תואמת
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 "פריחה מתוקה". 2                

 :הכוללמארז מתנה משולב 

 דלי פרחוני פח

 גרם 120צנצנת חרוסת 
 חטיפי מיני מיקס עלית 5

 אגוזי מלך 5
 אריזת צלופן עם  

 סרט קישוט

 :המחיר שלנו
     39 ₪ 

 מ"ללא מע 

3 



 רטרופון.  3

 :המחיר שלנו

     39  ₪ 

 מ"ללא מע 

 

 רטרופון
 נוסטלגית לטלפון סלולרי ולמחשב רטרושפורפרת 

 קרינהמסנן  -מיוחד מוצר גימיק 

 פנויהלעבודה  הידיםמשחרר את 

 גבוההשיחה מיוחד איכות מוצר מקורי 

 למיתוג לוגו מודפסאפשרות *** 

 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

4 



 "לאטה". 4                      

 "לאטה"מארז מתנה משולב 

 :הכולל

 ,ספלים עם צלחות תואמות 2, אספרסוסט 
 פח מעוצבת בקופסת 

 (ל"מ 90)ידית נשיאה עם 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו
     39  ₪ 

 מ"ללא מע 

5 



 בומבאי.  5                

 קעריות וכפיות קרמיות 3מגש זכוכית עם 

 מ "ס 13.5*31: מידות
 במארז קופסא עם שקית מתנה  

 

 צבעים 2לבחירה 

 :המחיר שלנו

     39  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 חג אביב. 6                     

 :סט מתנה הכולל

 כוס עם כפית ותחתית המשמשת
 גם כמכסה שומר חום

 מפצח אגוזים

 אגוזי מלך  5

 אפשרות להוספת  לוגו על הספלים*   

 :המחיר שלנו
     39  ₪ 

 מ"ללא מע 

7 



 "צלחת מההגדות."7                   

 :הכוללמארז מתנה משולב 

 מ"ס 27*27צלחת למצות מפורצלן מהודר במידות 

 בצירוף הגדה של פסח  

 באריזת מתנה

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     39.9  ₪ 

 מ"ללא מע 

8 



 "נשתה לחיים". 8                     

 "נשתה לחיים"
 אביזרי יין במעמד בצורת כוס יין  סט 

 מתנה מיוחדת ומקורית  
 אפשרות להדפסות לוגו  עם 

 

 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו
     39.9  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 נוחות וסטייל. 9                

 :המחיר שלנו 

      45  ₪ 

 מ"מעללא  
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 אביב זוגי. 10                

 :סט מתנה הכולל

 מכסה שמשמש גם כתחתית+ זוג כוסות פורצלן איכותיות עם כפית 

 'ג 30צנצנת חרוסת  קטנה 

 סוכריות קפה בתפזורת 

 .אריזת מתנה בשקית אישית

 אפשרות להוספת  לוגו על הספלים*   

 :המחיר שלנו

     45  ₪ 

 מ"ללא מע 

11 



 משולש ברמודה. 11              

 :המחיר שלנו
     45  ₪ 

 מ"ללא מע 

 קעריות משולשות  3מגש זכוכית מעוצב עם 

 מ "ס 23*23: מידות 

 עם שקית מתנה 

12 



 "3Dהגדת ירושלים ". 12         

 של ההגדותההייטק  -מימדירושלים בתלת 

 3D מימדיתהגדה תלת 
 ! מימדמרהיבות בתלת תמונות פנורמיות עם 

 כריכה קשהמהודר עם ההגדה יוקרתית בפורמט 

 לחוויה מושלמת מימדכולל משקפי תלת 

 

 אפשרות להוספת לוגו 
 !!!על ההגדות מודפס 

 !מתנה מקורית לכבוד חג פסח 

 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     45  ₪ 

 מ"ללא מע 

13 



 קנדי בוקס. 13                   

 קופסא קרמית מעוצבת  

 מתוקים  , ומילוי עוגיות  לאחסוםהמתאימה 

 ...סוכריות גומי ועוד

 כוללת מכסה אטימה תואם
 מ"ס 26: גובה  :מידות

 מ "ס 17: עומק            

 .באריזת מתנה מעוצבת 

 

 

 אפשרות למילוי סוכריות בתוספת תשלום•

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

      45   ₪ 

 מ"ללא מע 

14 



 "לי –שי ". 14                     

 :המחיר שלנו

     45  ₪ 

 מ"ללא מע 

 "  לי-שי"אישי לחג  שי

 מ"ס15*16*25: קטנה במידותאישית  ציידנית
 גרם 30 חרוסת מיניעם 

 ברכת חג שמחנפוליטנים שוקולד עם  10 מארז ברכות עם+ 
 

 .הצידניותעל  אפשרות להוספת לוגו מודפס*** 

 

 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

15 



 זמן בריאות. 15                  

 :מערכת להגשת סלט הכוללת

 מ"ס 12.5*26: קערה גדולה 

 מ"ס 7*14: קעריות קטנות 4

 ם גדול"סכו

 .עשוי ממלמין איכותי 

 

 .אפשרות להוספת רטבים ושמן זית בתוספת תשלום* 

 :המחיר שלנו

     45  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 כיפה אדומה. 16                 

 "כיפה אדומה"
 איכותית   ציידניתסל 

 עם מסגרת אלומיניום מתקפלת כולל בידוד אלומיניום פנימי  

 .כולל רוכסן כיס קדמי 

 מ "ס 28*28*48: מידות

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     47  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 קממבר. 17                     

 מגש גבינות מהודר 

 סכיני חיתוך 4הכולל מגש זכוכית עם 

 והגשה מיוחדים לגבינות קשות

 .על בסיס מעמד מגנטי 

 מ"ס 30*20: מידות

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     49 ₪ 

 מ"ללא מע 
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 הגשה בסטייל. 18                 

 :המחיר שלנו
     49  ₪ 

 מ"ללא מע 

 קעריות מעוצבות 3מגש זכוכית עם 

 מ"ס 23*30: מידות 

 שקית מתנה

19 



 "סאם-דים. "19                     

 סט מחבת ווק לאוכל מוקפץ

 סועדים וכף עץ תואמת 4-איכותי כולל כלים ל

 הכלים עשויים פורצלן 

 שקית שי  + הסט מגיע בקופסא תואמת 

 :המחיר שלנו

     49  ₪ 

 מ"ללא מע 

20 



 ברביקיו לדרך. 20                  

 :המחיר שלנו

     49  ₪ 

 מ"ללא מע 

 

 :סט מתנה פיקניק הכולל

 מנגל פח מתקפל נייד

 נפנף פלסטיק איכותי

 .תיק נשיאה תואם 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

21 



 טרמוססיר . 21                  

 :המחיר שלנו         

 ח"ש 49ליטר  2.5סיר * 
 ח"ש 65ליטר  4סיר * 

 מ"ללא מע          

 ליטר   4או  2.5תרמוס איכותיים בנפח ענק של סירי 
 קור האוכל \על חום לשמירה 

שכבת פלסטיק חיצוני ושכבת בידוד  , שכבת נירוסטה פנימיתבעלי 

 (שעות 4-כ)קור למשך זמן רב /לשמירה על חום

 לאריזה ולנעילה -ידיות דו שימושיות 

 ,  פיקניקים, מושלמים לטיולים
 ולכל אירוע אליו צריך להביא אוכלאירוח 

 החיילים ילדהיםאידיאלי להורים המבקרים את 

 סועדים 4-6כל סיר מתאים לארוחה של 

 !ארוחה חמה בכל מקום ובכל שעה

22 



 בישול אישי.  22                  

 :המחיר שלנו
     49  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 סט מתנה שימושי הכולל  

 קעריות שונות מיני   4

 אובן,  מיקרוגל, המתאימות לבישול בתנור

 מ גובה"ס 4.5 \מ קוטר "ס12.5: קעריות עגולות 2

 מ גובה"ס 5 \מ קוטר "ס 9.5: קערית עגולה עם מכסה

 מ"ס 4.5*10.5*12.5: קערית מלבנית

 

 .מגיע באריזת שי 

23 



 קעריות עם סטייל. 23          

 קעריות איכותיות עם מכסה  4סט פורצלן 

 על מגש עץ עם ידיות מתכת 

 ..פיצוחים  ועוד, מתאים להגשת סלטים 

 
 :המחיר שלנו

     49  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 בואו לקברט. 24                     

 :המחיר שלנו

      49 ₪ 
 מ"ללא מע 

25 



 שטח ציידנית. 25               

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     49  ₪ 

 מ"ללא מע 

 איכותית עם כתפיות גב מרופדות ציידנית

 ורצועת נשיאה 

 תא קדמי  + תא מרכזי גדול , כולל רשתות צד לאחסון 

 !ליטר  26נפח 

26 



 פרחים ושושנים. 26            

 :המחיר שלנו

     49 ₪ 

 מ"ללא מע 

 

 :סט מתנה מהודר זוגי הכולל

 שני ספלים ותחתיות בעיצוב של שושנים

 במארז מתנה מהודר בצורת לב
 ושקית שי אישית 

 

 ל "מ 250: מידות הספל

 מ קוטר"ס 14: מידות התחתית

 מ"ס 10*25: מידות האריזה

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

27 



 אירוח מלכותי. 27              

 :המחיר שלנו

       49  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :הכולל סט מעוצב חגיגי

 קעריות מעוטרות   4

 ..לפתן ועוד, פיצוחים , מתאימות לסלטים 

 .באריזת מתנה דקורטיבית
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 הגשת חג. 28                         

29 



 תבליני חן. 29                     

 :המחיר שלנו

     49  ₪ 

 מ"ללא מע 

 

 :סט מתנה מהודר לתבלינים

 צנצנות קרמיות מעוטרות 4

 באבני חן

 .באריזת מתנה מפוארת 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

30 



 פיקסרמיסטר . 30               

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו
     49.9  ₪ 

 מ"ללא מע 

 שימושיסט כלי עבודה 
 חלקים ואביזרי כלי עבודה 28 הכולל

 ...וכדובמשרד , ברכב , מתנה שימושית לכל בית 

 

 אפשרות להדפסת לוגו  
 .על המארז ופרסום    
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 הכבשה דולי. 31              

 :המחיר שלנו

     49.9  ₪ 

 מ"ללא מע 

 מארז מאגים זוגי פורצלן עם כפית תואמת 

 בעיטורים ואיורים של כבשים ופרות

 :במילוי של 

 אגוזי מלך  5

 גרם  30צנצנת מיני חרוסת 

 חטיפי מיני מיקס עלית 3

 לבבות שוקולד 5
 באריזת מתנה  עם שקית שי  

32 



 משחקי חברה. 32                

 מארז עץ איכותי  

 משחקים כולל לוח משחק   7עם 

 ...(אבנים ועוד, קלפים , דמקה , שחמט)

 מתנה מהנה לטיולים ולשעות הפנאי 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו
     55  ₪ 

 מ"ללא מע 

33 



 "רום סרוויס". 33                  

 :המחיר שלנו
     55  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 מגש מעץ במבוק עם רגליות נפתחות

 להגשת ארוחות עד למיטה

 מ"ס 22*33*53: מידות

 

 מתנה מפנקת במיוחד

34 



 הגשת חג. 34                         

 :סט מהודר לתבלינים

 צנצנות קרמיות מעוטרות באבני חן  4

 באריזת מתנה 

 

 .דגם אחד לבחירה* 

 :המחיר שלנו

      55 ₪ 
 מ"מעללא  

 דגם אחד לבחירה* 

35 



 מרטינו וייה. 35                         

 :המחיר שלנו

      55 ₪ 
 מ"מעללא  

 4-סט הגשה מעוצב מחולק ל

   מרטינו וייהדגם 

 באריזת מתנה 

 

 

36 



 הגשה חגיגית. 36                  

 :המחיר שלנו

     59  ₪ 

 מ"ללא מע 

 
 :סט מתנה הגשה מהודר הכולל

 זוג צלחות מפורצלן  

 בצירוף כף הגשה יוקרתית לעוגות

 

 :מידות הצלחות

 מ"ס 35.3*18.2: צלחת ארוכה

 מ"ס 30.3*  15.5: צלחת קצרה

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

37 



 "שף קייק". 37                     

 :הכוללמארז מתנה משולב 

 חלקים שימושיים עשוי סיליקון 11

   PVCבאריזת מתנה עשויה 

 :המחיר שלנו

     59  ₪ 

 מ"ללא מע 

38 



 "מיוזיק באג."38                   

 אובלי מרופד רמקול תיק 
 מגבר פנימי לנגנים עם 

 .  סלולריים ולטלפונים 

 כולל שאקל נשיאה 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

      59  ₪ 

 מ"ללא מע 

39 



 במאים כסא. 39              

 פחית \מתקפל עם מקום לבקבוק כסא

 מ "ס 81*84מידות 

 .  מתאים במיוחד לטיולים ולחוף הים 

 

 
 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

      59  ₪ 

 מ"ללא מע 

40 



 זוג מתוקים. 40                  

 :המחיר שלנו

     59  ₪ 

 מ"ללא מע 

 
 :סט מתנה הכולל

 זוג מרקיות אישיות עם כפית

 עשוי קרמי

 אגוזי מלך   10במילוי 

 עלית מינימיקסחטיפי  6-ו

 במארז שקית שי מתנה

41 



 זוג לבבות  . 41                

 זוג מאגים מעוצבים פורצלן

 עם תחתית אשר משמשת כמכסה לשמירת חום 

 :במילוי מתוקים ואגוזים הכולל 

 '  ג 30צנצנת חרוסת קטנה 

 אגוזי מלך שלמים 5

   שוקלדלבבות  5

 חטיפי מיני מיקס עלית 3

 אריזת קופסא תואמת  

 עם שקית שי  

 

 :המחיר שלנו

       59  ₪ 

 מ"ללא מע 

42 



 דיזייןניו . 42                

 :המחיר שלנו

     59  ₪ 

 מ"ללא מע 

 מהודר  ציידניתסל 

 .עם פרופיל אלומיניום 

43 



 פטנט ציידנית. 43              

 מיוחדת גדולה ציידנית

 ישיבה   לכסאשהופכת 

 בסיס קשיח עשוי עץ עם ציפוי ובידוד פנימי 

 חום  \לשמירה על קור

 מתקפלת וקלה לאחסון 

 מ "ס 38*24*34.5: מידות 

 !ליטר  30 –נפח של 

 

 :המחיר שלנו
     59  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

44 



 חביתוש. 44                   

 אפשרות להוספת  לוגו על גבי המעמד*   

 :המחיר שלנו
     59  ₪ 

 מ"ללא מע 

 מעמד עץ מפואר בעיצוב חבית עץ

 עם אביזרים ליין כולל פותחן  

 ..בית ועוד, מתנת נוי מרשימה לכל משרד

45 



 מיסטר שף. 45                 

 :סט מתנה הכולל

 מארז עם תבנית סיליקון  

 למאפינסזוג תבניות מיני 

 אביזרי הגשה ואפיה איכותיים 4-ו

 :המחיר שלנו

     65  ₪ 

 מ"ללא מע 

46 



 קובייה מנצחת. 46               

 :המחיר שלנו
     69  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 

 משחקים   7סט מתנה מעוצב 

 במארז קובייה מעוצב

 מ  "ס 20*20: מידות 

 

47 



 אירוח חגיגי. 47              

 :המחיר שלנו

     69  ₪ 

 מ"ללא מע 

 

 :סט מתנה מהודר לאירוח הכולל

 חלקי פורצלן  4

 קערת פשטידה או קערה אובלית

 .במתכונים שונים מאויירים

 זוג מלחיות וכף הגשה

 במארז מתנה דקורטיבי מפואר

 ושקית שי אישית 

 :  לבחירה דגם אחד

 קערה עגולה*

 קערה אובלית*

48 



 מוגש באהבה. 48                  

 :המחיר שלנו

     69  ₪ 

 מ"ללא מע 

 

 :סט מתנה הגשה הכולל

 צלחת הגשה מעוצבת בצורת פרח

 :קעריות הכוללת 4-המחולקת ל

 שוקולד פרילנים 5

 אגוזי מלך 5

 חטיפי מיני מיקס עלית 5

 גרם 30צנצנת חרוסת קטנה 

 באריזת צלופן מהודרת  
 עם שקית שי

49 



 לחג וליום טוב. 49                

 :המחיר שלנו

     69  ₪ 

 מ"ללא מע 

 

 :סט מתנה מפואר קרמי הכולל

 מלחיות קידוש+ כוס קידוש עם תחתית : חלקים  4

 ופלטת הגשה לחלה של שבת

 כל הסט מגיע באריזת מתנה מהודרת

 

50 



 סט ארוחת הבוקר. 50                  

 :המחיר שלנו

     69  ₪ 

 מ"ללא מע 

 
 סט מתנה שימושי הכולל  

 סט לארוחת בוקר  

 כפיות תואמות 6+ מעמדים לביצה  6עם 
 ריבות \ומעמד לחמאה 

+ 
 גמדים של בריאות

 מארז דקורטיבי  
 מעדנישלושה המכיל 

 ' גר 30בגודל קונפיטורות 

 .מגיע באריזת שי 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

51 



 יין אלגנטי. 51                 

 מארז יין מהודר 

 בד מעוצב-הכולל תיק נשיאה זוגי ליין מאל

 ל"מ 750ברקן  מונופורטעם בקבוק יין אדום 

 ל"מ 750ברקן  מונופורטועם בקבוק יין לבן 

 התיק ניתן למיתוג לוגו* 

 :המחיר שלנו
     69  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

52 



 "מפתח נוי". 52                   

 מתנה של ארונית למפתחותמארז 

 מעץ  עשוייה –הכוללת מסגרת לתמונה 

 מ "ס 5.5*18*31: במידות של

 מגיעה באריזת מתנה 

 :המחיר שלנו
     69  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

53 



 נוחות בטבע. 53               

 מתקפל לטיולים הכולל תיק גב כסא

 ג"ק 100-מתאים עד ל –חזק  קורדורהעשוי בד 

 מ"ס 77*36*31( מצב פתוח: )מידות

 

 תיק הכסאאפשרות להוספת לוגו על *

 :המחיר שלנו
     69  ₪ 

 מ"ללא מע 

54 



 ם"סט סכו. 54                     

 :המחיר שלנו
     69   ₪ 

 מ"ללא מע 

 חלקים נירוסטה 24ם איכותי "סט סכו

 מגבת מטבח איכותית

 במארז מתנה תואם
 עם שקית אישית 

55 



 ' סט ויטראז. 55               

 :המחיר שלנו

     69  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :הכולל ויטראזמעוצב מארז מתנה 
 חלקים   7סט 

 משולש \מרובע  \מלבני 
 קערת הגשה מרכזית

 צלוחיות תואמות 6-ו

 באריזת מתנה דקורטיבית

56 



 בראשית  . 56              

 :המחיר שלנו

      69  ₪ 

 מ"ללא מע 

 

 סט הגשה מעוצב 

 קעריות קרמיות 5הכולל 
 בעיצוב תפוח עם כפית קרמית

 על מגש מאורך תואם 

 באריזת מתנה מעוצבת 

 

 , מתאים להגשת קינוחים 
 ..  סלטים ועוד 

 

 מארז שקית מתנה

57 



 לימונדה. 57                

 :חלקים הכולל 7סט 

 כוסות תואמות 7קנקן זכוכית מעוצב עם 

 בארית מתנה כולל שקית נשיאה

 :המחיר שלנו

       69  ₪ 

 מ"ללא מע 

58 



 MEN-גריל. 58                

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :מארז מזוודת אלומיניום הכוללת

 סט כלי ברביקיו מנירוסטה במזוודה  

 מ "ס 10*37: מידות 

 :המחיר שלנו
     69.9  ₪ 

 מ"ללא מע 

59 



 אירוח קלאסי. 59                

 סט אירוח מעוצב מקרמיקה  

 קעריות וצלחת הגשה מרכזית 4הכולל 

 מגיע באריזת קרטון עם שקית מתנה
 :המחיר שלנו 

      69.9  ₪ 

 מ"ללא מע   

60 



 טרופיקנה. 60                 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו
     70  ₪ 

 מ"ללא מע 

 כותנה   100%ערסל בד איכותי  

 גרם איכותי עם חבל תלייה מחוזק 330

 .ג "ק 120עד  –כולל תיק תואם 

61 



 חמים ונעים. 61               

 :המחיר שלנו 

      75  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :פינוק הכוללמארז 

 שמיכת טלוויזיה המקורית עם שרוולים  

 .מפנקת בצבע כחול

 מ קוטר"ס 15סט פורצלן הכולל קערת דגנים 

 ספל לשתייה חמה במארז מתנה+ 

 השמיכות \אפשרות להוספת  לוגו על גבי הספלים *   

62 



 "ווק מתוק". 62                     

 :המחיר שלנו

     75  ₪ 

 מ"ללא מע 

 סט מחבת ווק לאוכל מוקפץ

 סועדים וכף עץ תואמת 4-איכותי כולל כלים ל

 הכלים עשויים פורצלן 

 שקית שי  + הסט מגיע בקופסא תואמת 
+ 

 גרם כל אחד   110בישול והקפצה  רטביזוג 

63 



 מנגל לדרך. 63                  

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     79  ₪ 

 מ"ללא מע 

   ציידניתמנגל איכותי מתקפל בתיק 

 מ"ס 30*20: מידות המוצר

 !מתנת שי שימושית לטיולים ופיקניק 

  ציידניתאפשרות להוספת לוגו מודפס על המנגל  *

64 



 סט הגשה ותיקן. 64                      

 :המחיר שלנו

      79 ₪ 
 מ"ללא מע 

 פלטות קרמיות מעוטרות   3סט הגשה של 

 באריזת מתנה 

 

 .דגמים  2לבחירתה מתוך * 

65 



 "שמפיין"מארז קלאסי . 65            

 :המחיר שלנו

     79  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 מארז תיבת עץ מהודר 

 הכולל אביזרי יין ופותחנים 

 יקב ברקן " מונפורט"עם בקבוק יין אדום 

 עם שקית שי מתנה  

 

66 



 קלי קלות. 66                  

 :המחיר שלנו

     79  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 
 פותחן יין חשמלי מעוצב

 הפועל על סוללות  

 .פותח פקקי שעם ללא כל מאמץ 

 כולל מעמד תואם

 .באריזת שקית שי מתנה

 

 

 

 לבן/להוסיף בקבוק יין אדוםניתן •

 לבקבוק₪  25בעלות של  –של יקבי ברקן       

67 



 קיץ על החוף. 67                 

 :סט מתנה הכולל

 ליטר 9צידנית אישית 

 מחצלת חוף עם נרתיק נשיאה

 יחודיתליטר עם פייה  0.6בקבוק ספורט חדשני 

 סט מטקות מעץ עם כדור תואם

 'ג 30קטנה חרוסת צנצנת 

 אריזת מתנה בשקית אישית

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו
     79  ₪ 

 מ"ללא מע 

68 



 MENסאונד . 68                 

 :המחיר שלנו

      79  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :שלכם לטאבלטמושלם סט 

אוזניות מעוצבות איכותיות לשמיעה +  לטאבלטמעמד שולחני 

 .   מעולה כולל מיקרופון 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

69 



 סדר פסח . 69                

 קערת ברכות סדר פסח מעוצבת קרמית

+ 

 צלחת מעוצבת למצות  

 באריזת מתנה מהודרת  

 :המחיר שלנו

     85  ₪ 

 מ"ללא מע 

70 



 גריל בר. 70                

 רשת פנימית המאפשרת  עם  -ולהגשה תבנית צלייה לתנור 
 התנוריםלכל סוגי מתאים .  הצלייה להתנקזלנוזלי 

 כולל סגין ומזלג מיוחדים 

 מגיע באריזת קרטון עם שקית מתנה

 :המחיר שלנו 

      85  ₪ 

 מ"ללא מע 

71 



 מחלקה ראשונה. 71            

 :סט מתנה הכולל

 סט של שמיכת פליז מבד קורל נעים ונעלי בית בצבע תואם

 בד עם שרוך-ארוזים בתיק אל

 מ "ס 150*130שמיכה בגודל 
 ( 42מידה אחידה )  ONESIZEכפכפים במידת 

 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     85  ₪ 

 מ"ללא מע 

72 



 פלפליה. 72                 

 פלפל חשמליים+ זוג מלח 

 כולל תאורת פנס

 המופעלים על ידי סוללות  

 

 מתנת שי מקורית ושימושית

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו
     85 ₪ 

 מ"ללא מע 

73 



 "לורנצה".  73                

 :המחיר שלנו 

      85  ₪ 

 מ"ללא מע   

 אפשרות להוספת  לוגו על גבי הספלים*   

 :הכולל" לורנצה"מארז מתנה 

 חלקים איכותיים 10

 קפה\קנקנן פורצלן לתה

 כוסות פורצלן עם תחתיות מעוצבות 4

 מעמד עץ מהודר תואם

 מ"מ 90*130*130: מידות

 .גם כרהיט נוי לבית

74 



 דיזייןבמבוק . 74                  

 :המחיר שלנו

      85  ₪ 

 מ"ללא מע 

 
 :סט מתנה שימושי הכולל

 שני מגשי במבוק

 ומשטח חיתוך מעץ

  

 .מגיע באריזת שי 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

75 



 מדברים מהבית. 75                  

 :המחיר שלנו

     85  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 
 מעמד שולחני מהודר ההופך   

  לטלפון נייח סמארטפוןכל 

  כולל שפורפרת נוחה לשיחה

  99%מסנן קרינה 

  כפתור ניתוק

  נוח לשימוש

76 



 נוחות וסטייל. 76                

 ,  ליטר 37נפח , צידנית גדולה עם גלגלים
 , עליון לשליפה מהירהפתח 
  PVC-ופנימי אלומיניום ציפוי 
 מ "ס 33*38*37: מידות

 

 אפשרות להוספת לוגו* 

 :המחיר שלנו 

      89  ₪ 

 מ"ללא מע 

77 



 קמפינג. 77                

 :המחיר שלנו 

      89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 גב איכותית   ציידנית

 סועדים 2-ם מלא ל"עם סט סכו

 מתנה שימושית לטיולים ופיקניק

 הציידניתאפשרות להוספת  לוגו על גבי *   

78 



 שעת התה. 78                 

 סט חגיגי מעוצב עם אבני חן  

 כוסות מאג קרמיות 6הכולל 

 במארז מתנה מפואר  

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

79 



  חדשנות. 79            

 :המחיר שלנו

      89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 מעמד מעוצב לסלולרי ולכרטיסי ביקור  

 כולל מעמד תחתון לכל כתיבה 

+ 

 ולנגנים  לסמארטפונים –רב עוצמתי נטען  רקמולמיני 

+ 

 . וסמארטפונים לטאבלטסקרין מיוחדת ' טאצזוג עטים 

80 



 פינוק בראשית   . 80          

 :המחיר שלנו

      89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 

 סט הגשה מעוצב 
 קעריות קרמיות 5הכולל 

 בעיצוב תפוח עם כפית קרמית

 על מגש מאורך תואם  

 באריזת מתנה מעוצבת  

 ,  מתאים להגשת קינוחים 
 ..  סלטים ועוד 

+ 
 מעדני בריאות מיני 4
 גרם כל אחד   30 

+ 

 אגוזי מלך  5

 שקית מתנהבמארז 

81 



 אלבום השעה . 81               

 :המחיר שלנו 

        89  ₪ 

 מ"ללא מע   

 :מהודר הכוללמארז 

 תמונות 10-ל שולחני עץ מעוצב\שעון קיר

 מ"ס 33*33מידות 

 'ג 100חרוסת צנצנת 

 סוכריות קפה בתפזורת

 אריזת מתנה עם שקית שי

 אפשרות להוספת  לוגו על גבי השעונים*   

82 



 360מלח פלפל . 82                      

  אקרילזוג מלחיות מעוצבות מהודרות עשויות 

 מטחנת נירוסטה לפלפל

 מטחנת קרמית למלח  

 ארוז באריזת שי מעוצבת עם צלופן וסרט קישוט

 

 :המחיר שלנו

      89  ₪ 
 מ"ללא מע 

83 



 "חגיגה מהסרטים."83                    

 :הכוללמארז מתנה משולב 

 (.מ "ס 16: גובה/ מ "ס 22קוטר : מידות)דלי קרמי גדול מעוצב לפופקורן 

+ 

 שקיות פופקורן למיקרו  6מארז 

+ 

 גרם   100חפיסת שוקולד פרה עלית 

 מגיע באריזת מתנה 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

      89  ₪ 

 מ"ללא מע 

84 



 "על האש פרטי"84                        

 :המחיר שלנו

      89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :מקורי הכוללמארז מתנה 

 מעמד לרטבים ומלח פלפל בצורת שולחן פיקניק עם שמשיה

 מ "ס 30*19*12: מידות

+ 

 מתקן עם סט סכינים ומספרים

 

 . באריזת מתנה 

 

85 



 "סנייק בר"85                        

 :המחיר שלנו

      89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :מקורי הכוללמארז מתנה 

 מעמד לרטבים ומלח פלפל בצורת גריל גז

 מ  "ס 8*23: מידות

+ 

 תוצרת ישראל  " סבא חביב"ל "מ 500שמן זית כתית 

+ 

 ל אדום יקב ברקן  "מ 750בקבוק יין 

 

 .  באריזת מתנה 

 

86 



 סחוט טרי. 86                   

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו
     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 מתכת סוחט הדרים ידני מסגסוגת חזקה עם בסיס 

 כולל שקית מתנה

87 



  סט סכיני השף.     87            

 חלקים   9סט מפואר 

 :הסט המהודר כולל

 ,  טיימר , מספריים , סכינים בגדלים שונים  5
 .משחיז סכינים או פותחן שימורים  ומעמד מעוצב

    .מומלץ כמתנה שימושית לבית ולכלי מטבח

 !אפשרות להוספת לוגו מודפס על המעמד * 

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

88 



               88 .TRAVEL BAG 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו
     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 על גלגלים טרוליתיק נסיעות 

 מחוזק  קורדורהעשוי בד 

 תא מרכזי גדול + ידית נשלפת איכותית 

 תאים קדמיים עם פתיחת רוכסן רחבה 2

 .   מירביתהמאפשרת אחסנה 

 מתאים לעלייה למטוס 

 " 21בנפח 

89 



 הנוסע המתמיד. 89                

 תיק נסיעות עם גלגלים

 קורדורהעשוי בד 

 נשלפת   טרוליתידית 

 ,תא מרכזי גדול 
 תא קדמי עם פתיחת

 רוכסן רחבה המאפשרת   
 . מירביתאחסנה 

 מתאים כתיק עלייה למטוס

21 " 
 :המחיר שלנו 

      89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

90 



 סטייל-בוקס. 90                

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצר*   

 :המחיר שלנו 

      89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 .קופסא קרמית מעוצבת בסגנון מדליק

 מ"ס 20: גובה, מ "ס 17: רוחב: במידות של 

 :הכוללת

 של אגוזי מלך שלמים' יח 50

 מפצח אגוזים  

 . באריזת מתנה תואמת ושקית שי 

91 



 טיול מהנה. 91                

 :סט מתנה הכולל
 ליטר 20 –תאים  2תיק גב מדליק 

 ל"מ 600 יחודייתבקבוק ספורט מעוצב חדשני עם פייה 

 מגבת אישית איכותית

 מ"ק 3ספרון טיולים בארץ עד 

 אריזת מתנה בשקית אישית

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו
     89  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 "שמפנייר". 92                  

 "שמפנייר"סט מתנה משולב 

 :הסט כולל

 דלי לקרח עם מלקחיים מנירוסטה

 ל סגל "מ 750יין אדום 

 מרמלדות בתפזורת 10

 .מארז שי עם שקית מתנה אישית

 

 אפשרות להוספת  לוגו על הדלי*   

 :המחיר שלנו
     89  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 מלכת הלבבות. 93                  

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 

 :סט מתנה מהודר זוגי הכולל

 שני ספלים ותחתיות בעיצוב 
 מתנה  של שושנים במארז 

 בצורת לבמהודר 
 ושקית שי אישית 

+ 

 מארז חטיפי מיני מיקס עלית  
+ 

 גרם 30מיני חרוסת 

+ 

 לבבות שוקולד חלב 5
 

 ל  "מ 250: הספלמידות 

 מ קוטר"ס 14: מידות התחתית

 מ"ס 10*25: מידות האריזה
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 שעת התה. 94                   

 
 עץ מעוצבת לתה קופסאת

 תאים 9

 מ  "ס 24-24במידות 

 שקיות תיונים של תה ויסוצקי   50כולל 

+ 

 גרם 30קטנה חרוסת צנצנת 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 פנס חרום. 95                  

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 "דרייב"
 פנס לד אלומיניום ענק  

 (מ קוטר"ס 4* מ אורך "ס 25)

 נורות לד חזקות 31עם 
 עללקיבוע עוצמה כולל מגנט רב 

 ..מכוניות ועוד\דלתות  

  מצבי תאורה והבהוב 3עם 

  באריזת מתנה כולל סוללות

 !!!מוצר מקצועי *** 

 וככלי עזר ברכב חילוצים  \לשטח  \מתאים לטיולים 
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 למטייל. 96                     
                  

 :המחיר שלנו 

      89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :סט מתנה הכולל

 ליטר עם תא אחסון נוסף 9אישית  ציידנית

 מ"ס 20*32מידות 

 ליטר מעוצב 0.5 טרמוס

 ריחנייםזוג נרות 

 'ג 30חרוסת צנצנת 

 בשקית אורגנזה סוכריות קפה

 אפשרות להוספת  לוגו על גבי  *   
 הטרמוס/  הציידנית
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 הייטק. 97                   

 מ"ס 38*30אפור מידות \תיק ללפטופ מעוצב שחור

 משטח פד לעכבר דמוי עור יוקרתי  

 ריחניםזוג נרות 

 'ג 30קטנה חרוסת צנצנת 

 אריזת מתנה בשקית אישית

 אפשרות להוספת  לוגו על גבי המוצרים*   

 :המחיר שלנו 
      89  ₪ 

 מ"ללא מע   
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 ספורטיבי. 98                

 :סט מתנה הכולל

 מ"ס 30*26*58: מידות –לנסיעות ולחדרי כושר " 23 ימידאן'צתיק 

 מ "ק 3ספר טיולים עד 

 אישית איכותיתמגבת 

 'ג 30חרוסת  צנצנת 

 אריזת מתנה בשקית אישית

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו
     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

99 



 בציר מתוק. 99                  

 :מארז מתנה מהודר הכולל

 מ"ס 7*16*6מידות  –מעמד עץ מפואר שולחני מעוצב עם אביזרי יין 

+ 

 ל "מ 750ברקן  מונופורטמעוצב ליין כולל יין אדום  אלבדתיק 

 

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   
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 נופשונית. 100                   

 :  סט נופש הכולל

 מ"ס 30*32*60מהודר   ימידאן'צתיק 

 מחצלת מתקפלת עם כרית מתנפחת

 צלחת פריזבי משחק+ שמשיה לים ניידת 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים  *   

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 קיץ על החוף. 101                  

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 
 :סט מתנה שימושי הכולל 

 חוף מתקפל נייד איכותי כסא

 עם שמשיה אישית מובנת

 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   
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 בריאותך בביתך. 102            

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 
 :סט מתנה שימושי הכולל

 שכבות של ציפוי קרמי בריאותי 2

 הגנה מפני שריטות אינו פולט רעלים

 בעל מוליכות גבוהה לחסכון באנרגיה ולזמן בישול קצר

 .ציפוי קרמי שניתן לניקוי בקלות

 

 :   1 אופצייה

 :מחבתות 2סט של 

 מ  "ס 20מחבת בקוטר 

 מ"ס 28מחבת בקוטר של 

 

 :2 אופצייה

 מ"ס 16סיר קלחת בקוטר 

 מ  "ס 28מחבת בקוטר של 

 
 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   
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 אפייה מהסרטים. 103                

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 
 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 
 :סט אפייה מהודר הכולל

 תבנית עגולה קפיצית עם מכסה וידית  
 לאחסון נוח במקרר מפלסטיק

 תבנית אפייה לעוגות בחושות

 תבנית אפייה מלבנית

 מרית סיליקון

 אריזת מתנה עם שקית שי אישית

 

 :מידות

 מ"ס 26תבנית עגולה קוטר 

 מ"ס 37*11*7: תבנית מלבנית

 מ"ס 36*23*5תבנית מרובעת 
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 יין במארז. 104                  

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 
 :סט מתנה הכולל

 ל"מ 750 קלאסיקיין אדום ברקן 

 מארז נשיאה דמוי עור יוקרתי

 גרם 30חרוסת אישית צנצנת 

 אגוזי מלך 5

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   
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 "ספורט ופנאי". 105              

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 
 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*  

 :סט ספורטיבי הכולל 

 תאים  4 צימידאןתיק ספורט מעוצב 

 עם תא לאחסון נעלים  

 מ "ס 52*27*33: מידות

+ 
 מגבת פנים עשויה בד

 בעל  מיקרופייברמיוחד 

 , כושר ספיגה ונידוף גבוהה
 .  עם יבוש מהיר בתיק נשיאה תואם 

 מ"ס 90*50: מידות 

+ 

 זיעה לידיים   מגיניזוג 

+ 

 בקבוק שתייה עם קרחון
 מ"מ 600פנימי לשמירה על קור  
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 כפית קפה בכוס קטנה. 106                

 :סט קפה הכולל

 ל עם תחתיות תואמות"מ 200כוסות קפה  4

 באריזת מתנה 

  + 

 סוכר מעוצב , קפה , סט תה 

 באריזת שקית שי

 :המחיר שלנו

      89  ₪ 
 מ"ללא מע 
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 "שטח מוגן". 107                  

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 על גלגלים  טרולימשפחתית גדולה  ציידנית

 קלה לנשיאה עם בידוד טרמי 

 מ "ס 41*26*40: מידות
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 אורטופדימחשב . 108           

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

  אורטופדיתיק גב מעוצב עם גב 

 לאחסון ונשיאה של מחשב נייד 
 "(17גם גדול עם מסך )

 כולל כתפיות מרופדות

 רב תאים 

 מ"ס14*34*40: מידות התיק

 

 .אפשרות להוספת לוגו על התיק*
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 "הסושייה". 109                  

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 סט סושי מעוצב 

 סועדים   4-ל

  \קעריות פורצלן  \מחצלות : הכולל
 מקלות אכילה רב פעמיות עם מעמד

 באריזת מתנה מהודרת   
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 :המתנה שלכםבחירת                    

 :לקוחות טקסס היקרים

 2013 -ג "אנו מודים לכם שצפיתם במצגת המתנות לחג פסח תשע

 .מ"ללא מע₪    89-35למתנות מעוצבות בתקציב של  בין 
      

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

 .האדיב והטוב ביותר עבורכם, על מנת שנוכל לתת לכם את המענה המקצועי
 ,  יש ליצור קשר עם צוות טקסס מוצרי פרסום ומתנות

 .למנהל תיק הלקוחות האישי שלכם על מנת לקבל פרטים נוספים והזמנה מסודרת 

 .....המתנות שבחרתם בדרך אליכם ! וזהו 
     

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

 מ  "ללא מע₪ 1500מינימום הזמנה למוצר * 

 ?רוצים לקבל מידע נוסף על מבחר המתנות ?  מעוניינים בהצעות למתנות נוספות *     
 בכל שאלה ועצה מקצועית אנחנו כאן בשבילכם        

 .מכל צוות טקסס  –חג אביב שמח                               

 

 
                           

 
 

 .יבוא ושיווק מתנות לוועדים באספקה מהירה  –מ "טקסס מוצרי פרסום ומתנות בע                    

 info@texas.co.il -מייל-אי  \  (קווי –רב ) 2060123-077: טל                                                       
    –האינטרנט מתנות ומוצרים באתר קטלוג                                                           

    

 

 המתנות  בכל נושא אריזת מתמיד כחלק ממתן הזדמנות שווה לכולם אנו משתפים פעולה 
 והמוצרים השונים עם גופים המעסיקים אוכלוסייה בעלי צרכים מיוחדים ומקנים להם בזאת  

 ....(למידע נוסף).  מימוש הפוטנציאל העצמי ומקור פרנסה מכובד עבורם, שילוב בקהילה
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 מבצע                                
 :טקסס מקבלים יותרלקוחות                   

 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 ביותר, מבצעים חדשיםבולהתעדכן 
   

 .במתנת חג  מיוחדתטקסס יקרים השנה יותר מתמיד החלטנו לפנק גם אתכם באופן אישי לקוחות 
  מאיתנועל כל רכישת מוצרים ומתנות בחברת טקסס נפנק גם אתכם אישית במתנה מיוחדת •

 

 חלקים   5 -" אורגנזה"ערכת פינוק ספא : תקבלו₪  2500על כל קנייה עד  .( 1

 מעמד לרטבים ותבלינים בעיצוב גריל גז מיני: תקבלו₪  2500על כל קנייה מעל .( 2

 שהופכת לכיסא ישיבה מתקפלת   ציידנית: תקבלו₪  4000על כל קנייה מעל .( 3

 וסמארטפוניםרמקול עם מגבר פנימי לנגנים תיק : תקבלו₪  6000על כל קנייה מעל .( 4

 מ  "ס 60קיר ענק יוקרתי מטוטלת קוטר שעון : תקבלו₪  8000על כל קנייה מעל .( 5
 ספורטיבי מתאים לכושר ולריצהMP 3נגן  :תקבלו₪  10,000על כל קנייה מעל .( 6
 רחוק ורמקולים עוצמתייםאיכותית נטענת עם שלט מערכת מיני ניידת : תקבלו₪  15,000על כל קנייה מעל .( 7 
 
 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 •

 .חברת טקסס רשאית להחליף את המתנה בשווי ערך •

 !או עד גמר המלאי  29.3.13המבצע תקף עד לתאריך •
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