
 קטלוג מתנות בחירה              
  מ "ללא מע₪  99-159: תקציב למתנה           

  (מחירי המתנות מופיעים על יד כל מתנה)                              
    

 מ  "טקסס מוצרי פרסום ומתנות בע                                  
 יבוא ושיווק מוצרי קידום מכירות ומתנות לוועדים וללקוחות                                  

     

 077-2060123: טל                                 
 info@texas.co.il -מייל-אי                                  

 
 קטלוג מלא של מתנות ומוצרים באתר האינטרנט                                      

                                       WWW.TEXAS . CO. I L    
 
 

 ח. ל. ט -המלאי מוגבל עד גמר . התמונות להמחשה בלבד

 !תנאי רכישה מופיעים בסוף הקטלוג •

 מבצע לקוחות טקסס מקבלים יותר  ! השנה •

 התעשייה חולון -אזור 5הסתת  .האחרון' פרטים בעמ

 2013 -ג "פסח תשע

1 

mailto:info@texas.co.il
http://www.texas.co.il/


                       

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

  שאטו.             1            

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*  

 ליין   אלבדמתנה הכולל תיק מנשא מארז 

 ל ברקן"מ 750 מונופורטעם בקבוק יין אדום 

 כוסות יין   2+ 

 פותחן יין  + 
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  מארז ונציה. 2                   

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :מארז מפואר חלון רשת הכולל
 ל"מ 750 קלאסיקבקבוק יין אדום ברקן 

 גרם 250 חרסותצנצנת 
 חפיסות שוקולד פרה עלית בטעמים שונים 3

 .באריזת שקית מתנה 

3 



  שעון העיר.            3            

 מ"ס 58שעון קיר מעוצב מרשים וגדול בקוטר 

 עם מטוטלת

 .עיצובים שונים ומקוריים לבחירה 7-קיים ב

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 
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  קונדיטור. 4                         

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

 , חלקים 3, אפיהסט 

 ,  אפיה עם ידיות אחיזה מסיליקון תבנית 

 ,  סיליקון עגולה עם מסגרת מתכתתבנית 
 מרית סיליקון איכותית

 באריזת מתנה

 

 מידות התבנית המלבנית

 מ"ס 40.5*25.5*5

 

 תבנית עגולה

 מ קוטר"ס 26
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  איש היין.                      5

 מעמד לבקבוק יין ממתכת מעוצבת

 בעיצוב של דמויות שונות  

 מוצר נוי מרשים 

 ל"מ 750 קלאסיקהכולל בקבוק יין אדום ברקן 

 .באריזת שקית מתנה 

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 של הפתעות ציידנית. 6    

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :מ הכוללת"ס 25*22*14אישית  ציידנית

 גרם 200במבה שוש גדולה 

 גרם 30חרוסת מיני צנצנת 

 גרם 100 –קפה טורקי עלית 

 גרם 150מרשמלו לבבות 

 חפיסות שוקולד פרה עלית 2

 גרם 200מיני מיקס קטן של עלית 
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 תיק מתוקים  . 7              

 :מ הכוללת"ס 18*13*28  קומתיתדו (  כחול או ירוק)אישית  פסים  ציידנית

 גרם   25במבה אוסם 

 חטיף ביסלי קטן אוסם

 גרם 30מיני חרוסת צנצנת 

 חפיסות שוקולד פרה עלית 2
 גרם 200 –מיני מיקס של עלית 

 עלית דוריטוסחטיף 

 מרמלדות שוקולד איכותי 5

 

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   
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  סדר פסח אלקטרוני. 8            

 ט חדשני בעיצוב נוסטלגי  'גאדג

 פועלת באמצעות בלוטוס רטרושפורפרת שיחה 
BLUETOOTH  

   USBנטענת עם  \מפחיתה קרינה ללא כבלים 

 הסמארטפוניםמתאימה לכל 

 איכות שמע גבוהה  

+ 

 הגדת חג מעוצבת  

+ 

 '  ג 30צנצנת מיני חרוסת  

 

 אפשרות למיתוג לוגו* 
 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 
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  אירוח ביתי. 9                      

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :מארז סט מפואר הכולל

 כוסות מאג מהודרות עם עיטור אבני חן 6

 תחתיות תואמות קרמיות 6

 מתנה מעוצבת קופסאתאריזת 

 שקית שי אישית
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  קלאסיקה.            10            

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

 מארז קרטון גלי מעוצב

 ל"מ 750 קלאסיקעם יין אדום ברקן 

 וסט אביזרי יין מעוצבים במארז מתנה
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 ערכה ללפטופ. 11               
                  

   לדיםמגש פינוק גדול ללפטופ עם מקום לכוס ולעט כולל תאורת 

+ 

 למחשב USBעכבר מיני אופטי 

+ 

 .מטלית מיוחדת לניקוי מסכי לפטופ עם קופסא תואמת

 

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 פיקניק בטבע. 12                  
                  

מ עם תיק  "ס 100*200"   קאבנהקופה "ערסל שכיבה איכותי 

 .ג "ק 120נשיאה עד 

+ 

 .מסלולים ומפות החרמון ועד אילת 60מ  עם "ק 3ספר טיולים עד 

 

 :המחיר שלנו

     100  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 הפסקת תה.  13                   

 תה מנירוסטה משולב זכוכית מעוצבת  \סט קפה 

 .ספלי שתייה תואמים 6-עם קנקנן ו

+ 

 שקיקי תה בטעמי פירות של ויסוצקי 25מארז 

 :המחיר שלנו

     100  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 "קלאס -היי . "14                   

 "קלאס-היי"מארז מתנה מהודר לחג 

 :הכולל

  לייןאביזרים עם  חביתושמעמד 

 ל"מ 750 -יקבי סגל של אדום  יין 

  בתפזורותמרמלדות 

 .אריזת מתנה אישית

 :המחיר שלנו
     100  ₪ 

 מ"ללא מע 
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  פסח מצה ומרור. 15                 

 :המחיר שלנו

     109  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :מארז חגיגי משולב בכולל

 צלחת קרמית מעוצבת לברכות החג

 צלחת הגשה למצות

 מפת כיסוי לאפיקומן עם כיסים

 .באריזת שקית מתנה 
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 קייציבילוי . 16                  
                  

 מ איכותית"ס 180*260!  מחצלת משפחתית גדולה 

 .עם תיק נשיאה תואם 

+ 

 ניידת  1.8שמשיה מתקפלת קוטר 

+ 

 ודמקה בתיק בש-זוג מטקות עץ עם סט משחקים שש

 

 :המחיר שלנו

     109  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 :המחיר שלנו

     109  ₪ 

 מ"ללא מע 

 בוקס קרייזי. 17              

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 קופסא קרמית מעוצבת  

 מתוקים  , ומילוי עוגיות לאחסון המתאימה 

 ...סוכריות גומי ועוד

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

 מ "ס 17: עומק            
+ 

 כדור גומי סטרס בול מעוצב

 'ג 200סוכריות גומי 

 אגוזי מלך 5

 סוכריות טופי 5

 'ג 30צנצנת חרוסת מיני 

 .באריזת מתנה מעוצבת 
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 :מארז יין מהודר הכולל
 פותחן יין חשמלי הפועל על סוללות 

 ופותח פקקי שעם ללא כל מאמץ
 ל ברקן"מ 750 מונופורטבקבוק יין אדום 

 גרם 30קטנה מיני חרוסת צנצנת 

 מארז קרטון משובח

 :המחיר שלנו

     109  ₪ 

 מ"ללא מע 

 קלאסיקה. 18              

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   
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 נכנסים לכושר. 19                
                  

 בעיצוב אוזניות ללא צורך בחוטים G 4בנפח  MP3נגן 

 .וגינג וספורט 'מתאים לג – USBטעינת שירים על ידי 

+ 

 בקבוקי שתייה לידיים לשימוש כמימיה וכמשקולת כושר   2

 

 :המחיר שלנו

     109  ₪ 

 מ"ללא מע 
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  אירוח כפרי. 20                  

 :המחיר שלנו

     109  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :סט יוקרתי הכולל

 מגשי עץ במבוק מעוצבים   3

 בגדלים שונים  

 .אריזת מתנה עם שקית שי
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  לטיול יצאנו. 21                     

 :המחיר שלנו

     109  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :סט מתנה הכולל

 גב איכותית עם   ציידנית

 כתפיות ורצועת צד כולל רשת

 תא מרכזי ותא קדמי, לאחסון 

 ליטר   26נפח 

+ 

 חוף מתקפל עם נרתיק  כסא

 ג  "ק 120מחוזק עד 
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  רדיו חזק. 22                      

 :המחיר שלנו

       119 ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 ,מערכת איכותית נטענת עם שלט רחוקמיני 

 ,הכוללת שני רמקולים איכותיים

 ,לטלפונים ולנגנים, חיבור למחשב, רדיו
 , SD / MMC זכרוןמנגנת ישירות מדיסק און קי ומכרטיסי 

 .נטענת פנימית חזקה במיוחד ליטיוםי סוללת "מוזנת ע

 
 .אביזרי הערכה אפשרות להוספת לוגו מודפס על גבי

 IPAD+  לסמארטפוניםמשמש גם כמגבר 
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    הפתעות מתוקות. 23                       

 :המחיר שלנו

     119  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :הכוללמארז מפואר חלון רשת 
 ל"מ 750 קלאסיקבקבוק יין אדום ברקן 

 מארז מיני מיקס קטן עלית
 גרם 100שקית קפה טורקי עלית 

 עלית בראוניזעוגת 
 אגוזי מלך בתפזורת   10

 .באריזת שקית מתנה 
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 סחוט טרי  .  24                     

 סוחט הדרים ידני מסגסוגת חזקה עם בסיס מתכת  
+ 
 בול גבוהות להגשת מיץ טרי  -כוסות היי 2 

 .ואריזה אישית לכל סט 

 :המחיר שלנו
     119  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 :המחיר שלנו
     119  ₪ 

 מ"ללא מע 

 לשמור על חום. 25              

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

     של סירים תרמייםיחידות  2סט 
 .  ליטר 1.4-ליטר ו 3

 עלתרמי לשמירה סיר 
 .  קור למזון ונוזלים/ חום 
 שכבת דיפון ובידוד פנימי  עם 

 מנירוסטה חיצוני פלסטי
 שימושי מאוד לפיקניק  

 ....טיולים ברביקיו ועוד
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  בישול בריא. 26                   

 :המחיר שלנו

     119  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :סט משולב איכותי הכולל

 מ "ס 24מחבת בקוטר + סיר 

 כולל מכסה אחד תואם גם לסיר וגם למחבת 

 קרמי לבישול בריא

 ולניקוי קל  
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  טעמים במטבח.       27           

 :המחיר שלנו

     119  ₪ 

 מ"ללא מע 

 

 :סט מתנה מהודר לאירוח הכולל

 פשטידה  קערת חלקי פורצלן  4

 .במתכונים שונים מאויירים

 זוג מלחיות וכף הגשה

 במארז מתנה דקורטיבי מפואר

 ושקית שי אישית  

 גרם משק לין 320זוג רטבים 

 שקית מתנה אישית
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 FUNספורט . 28                     

  .משחקיםערכת מתנות לים עם 

 :הכוללת

 ליטר 16  מהודרת עם תא אחסון למטקות ציידנית

 מובנה  סט מטקות עם לוח משחקים 

 חוף איכותיתמגבת 

 .שתייה אישיבקבוק + פריזבי צלחת 

 :המחיר שלנו

     119  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת לוגו על המוצרים* 
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  חופשה נעימה.  29              

 :המחיר שלנו

     129 ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :סט נסיעות הכולל

 איכותית טרוליידית  קורדורהתיק נסיעות על גלגלים עשוי בד 

 תא קדמי עם פתיחת רוכסן רחבה  , תא מרכזי גדול 

 "21מתאים לעלייה למטוס גודל  מירביתהמאפשרת אחסנה 

+ 

 בעל תא מרכזי גדול רשתות צד קורדורהתיק גב בד 

 43*31וכתפיות מרופדות 

+ 

 תיק רחצה אישי
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 "לורנצה"סט . 30                 

 חלקים איכותיים 10: הכולל"  לורנצה"מארז פורצלן 

 קפה\קנקנן פורצלן לתה

 כוסות פורצלן עם תחתיות מעוצבות 4

 מ"ס 9*13*13: מידות -תואם מעמד עץ מהודר 

+ 

 גרם 30חרוסת 

+ 

 אגוזי מלך 5

 באריזת צלופן מהודרת

 :המחיר שלנו

     129  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 תענוגות מתוקות. 31                    

                  

 :מארז קרטון מעוצב ברוח החג הכולל

 ל"מ 750יין ברקן אדום חצי יבש 
 גרם 250טהור חרוסת 

 "ילי'וצ ינגר'ג"גרם  320חרוסת רוטב 

 .פותחן יין מקצועי 
 

 

 

 :המחיר שלנו

     129  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 "אפייה מהסרטים. "32               

 :המחיר שלנו

     129  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :מתנה מהודר לאירוח הכוללסט 

 חלקי פורצלן  4
 קערת פשטידה 

 .במתכונים שונים מאויירים

 זוג מלחיות וכף הגשה

 מפוארבמארז מתנה דקורטיבי 
+ 

 כל אחד' ג 320בישול  רטביזוג 

+ 

 מגבת מטבח איכותית

 שי אישית שקית ב
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  אווירה מלכותית. 33               

 חלקים איכותיים 10: הכוללמארז פורצלן 

 קפה\קנקנן פורצלן לתה

 כוסות פורצלן עם תחתיות מעוצבות 4

 מ"ס 9*13*13: מידות -מעמד עץ מהודר תואם 

+ 

 מפת שולחן  גדולה

 מ"ס 350*150במידות 

 באריזת צלופן מהודרת

 :המחיר שלנו

     129  ₪ 

 מ"ללא מע 
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  תחנת כוח פרטית. 34              

 :המחיר שלנו

     129 ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 סוללת גיבוי חיצונית נטענת 
 עם פנס לד איכותי USBבאמצעות 

 וטאבלטים סמארטפוניםמתאים למגוון 
 5600MAHבעוצמה של 
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  יקב בוטיק.            35            

 :סט מתנה יוקרתי הכולל

 מתקן מעמד דמוי עור לבקבוקי יין

 ל"מ 750בקבוק יין אדום ברקן 

 הגדה אישית לפסח

 אגוזי מלך 10

 :המחיר שלנו

     139  ₪ 

 מ"ללא מע 

36 



  שולחן חגיגי. 36                   

 חלקים מפורצלן איכותי 5סט הגשה מסתובב נשלך 

 מטר 3.5*1.5מפת שולחן 

 הגדה לפסח

 .גרם  30חרוסת 

 אריזת שקית מתנה

 :המחיר שלנו

     139  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 שולחן ערוך.  37                   

 :סט מתנה מהודר וחגיגי הכולל

 :חלקים של 5

 כוס קידוש עם תחתית

+ 

 מלחיה תואמת

+ 

 להגשה\פלטה ללחם

+ 

 צלחת מצה  

+ 

 ל"מ 750-יין אדום ברקן

 :המחיר שלנו
     129  ₪ 

 מ"ללא מע 
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  מתוק וחגיגי.         38            

 :המחיר שלנו

     125  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :הכוללמנשא קרטון מעוצב גדול 

 גרם בטעמים שונים 250 קוניפטורות 3

 ל"מ 750אדום  קלאסיקבקבוק יין ברקן 

 פותחן יין מקצועי

 אגוזי מלך בתפזורת 10

39 



 :המחיר שלנו

     129  ₪ 

 מ"ללא מע 

 בוקר של כיף. 39              

 , חלקים 17סט ארוחת בוקר 
     צבע שנהב, מקרמיקה איכותיתמעוצב 

 ,יחידות קעריות לדגנים 4, קפה/יחידות ספלי מאג לתה 4
 ,יחידות צלחת מנה ראשונה 4, יחידות מעמד לביצה רכה 4 
 באריזת מתנה   –חלב קנקן  1 
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 :המחיר שלנו

     139 ₪ 

 מ"ללא מע 

 סט אפייה אישי. 40              

 :סט מתנה הכולל

 תבנית אפייה הכוללת מכסה איטום

 עם ידיות נשיאה 

 עוגיות פיצות ופשטידות, מתאים לעוגות 
 מלקחי סיליקון לשימוש קל

 מקצפת איכותית

 לקקן סיליקון  

 מגבות מטבח מעוצבות 3
 באריזת מתנה עם 

 .צלופן מהודר וסרט קישוט

41 



  ספורט ליין.           41            

 :סט ספורטיבי מהודר הכולל

 ליטר 2תיק ספורט עם מימיה מובנית -היידרו

 מחצלת אישית

 מ "ק 3ספר טיולים עד 

 :המחיר שלנו

      139 ₪ 

 מ"ללא מע 

42 



  נוסטלגיה.         42            

 :המחיר שלנו

     139  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :הכולל מנשא קרטון מעוצב גדול

 ל"מ 750אדום  קלאסיקבקבוק יין ברקן 

 גרם 250חרוסת צנצנת 

 גרם בטעמים שונים 250 קוניפטורהצנצנת 

 גרם בטעמים שונים 320בקבוק רוטב 

 פותחן יין מקצועי

 אגוזי מלך בתפזורת 10

 

43 



  אוצר מתוק.       43            

 

 

 :המחיר שלנו

     139  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :קרטון גלי הכוללת קופסאתמארז 

 ל"מ 750 קלאסיקבקבוק יין אדום ברקן 

 עלית בראוניזעוגת 

 מארזי מיקס קטן של עלית 2

 גרם 120חרוסת צנצנת 

 אגוזי מלך בתפזורת 10

 .באריזת שקית מתנה 
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 אלגנטמארז .  44                   

 מארז מהודר ויוקרתי ליין עם חלון שקוף

 עם אביזרי יין  

 כולל בקבוק יין אדום 

 ל "מ 750ברקן  קלאסיק

 בשקית מתנה אישית

 :המחיר שלנו

     139  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  *   
 לוגו על המוצרים    

45 



  בילוי בטבע.          45            

 :המחיר שלנו

     139  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :סט לבילוי פיקניק הכולל

 מתקפלת גדולה אלומיניום ציידנית

 מחצלת חוף

 ל"מ 750אדום  קלאסיקיין ברקן 

 ספר טיולים ישראלי

 .גרם 30חרוסת אישית צנצנת 
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  מטבח השף.                   46

 :המחיר שלנו

     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

+ 
 מארז טעמים הכולל

 גרם כל אחד 100בישול  רטבי 4
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 עמי ותמי.  47                   

 .קופסא קרמית מעוצבת בסגנון מדליק

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

 :הכוללת

 שקית טופי קטנה

 מרשמלו לבבות' חב

 חטיף ביסלי

 מארז אצבעות שוקולד

 מארז שוקולד פרה 

 שקית קליק

 דוריטוסחטיף 
 כולל אריזת צלופן מהודרת עם סרט  

 שמחחג מדבקת  קישוט
 ושקית שי אישית  

 :המחיר שלנו 
     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

48 



  רויאליטי. 48                       

 :המחיר שלנו

     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

 סט מתנה מלכותי הכולל

 מעמד עור למגזינים ועיתונים

 סטנד לשלטים מעור

 כוסות פורצלן עם כפית 2

 מפת שולחן

 גרם 30חרוסת צנצנת מיני 

49 



 קפה בשטח. 49                  

 :המחיר שלנו

     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :ל קפה מהודר הכולל"פק

  איכותי מעוצב -נשיאהתיק 
 כציידניתהמשמש גם 

 בלון גז+  גזייה

 כוסות קפה בנרתיק 4

  סוכר\לתה מיכלים

 כפיות+ אן 'פינג

50 



 דרך היין.  50                         

 :המחיר שלנו

     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

 מארז יין זמש  
 ל יקב ברקן סדרת מונפורט"מ 750יין לבן + ל "מ 750הכולל יין אדום 

 הגדת פסח מהודרת אישית  + מיקס עלית גדול -מארז חטיפי מיני+   

 אריזת צלופן מהודרת עם שקית שי
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 "מן –גריל .  "51                 
                  

 ערכת מנגל מקצועית במארז מזוודה

 חלקים איכותיים לברביקיו מושלם 22הכוללת 

 עם סכינים מקצועיות לבשר  

+ 

 זוג רטבים לתיבול ובישול בשרים בטעמים שונים 

 ל"מ 110צנצנת + ל "מ 320 דוריקהבקבוק  

 :המחיר שלנו

     150  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 קמפינג.  52                       

 סועדים בתיק גב   4-סט פיקניק ל

 קור  \איכותית למשירה על חום ציידניתעם 
 .סועדים  4-ל –כולל כלים מלאים 

 מ"ס 26*29*41: מידות

 :המחיר שלנו

     150  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 משתה המלכים.  53                  

 סט אביזרי יין עם לוח וכלי שחמט  

   מ"ס 18X14.5X4.5: מידות

 כולל מארז יין זוגי  

 ל"מ 750יין ברקן לבן 

 ל  "מ 750יין ברקן אדום 

 .בתיק נשיאה 

 
 

 :המחיר שלנו

     119  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 משחקים בטבע. 54               
                  

 :  סט מתנה הכולל

 משחקי שולחן וחברה מהנים 7עץ עם  קופסאת

+ 

שמיכת פיקניק רכה ונעימה עם כיסוי תחתית פלסטיק למניעת רטיבות  

 מ"ס 122*145במידות של 

 

 

 :המחיר שלנו

     150  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 פרובנס.  55                     

 כוסות יין   6מעמד עץ מפואר עם 

 ל"מ 750ברקן   ייקביכולל בקבוק יין אדום 

+ 

 חבילת חטיפי מיני מיקס עלית

+ 

 פותחן יין מקצועי  

 :המחיר שלנו
     150  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 טופ קונטרול. 56                  

 :הכולתערכה למחשב נייד 

 איכותי אורטופדיתיק גב מעוצב עם גב 

 רב תאים עם מקום מיוחד ללפטופ

 מ"ס 14*34*40: מידות

+ 

 עכבר אופטי אלחוטי מיני  
 מיני  USB עם מתאם 

 

 :המחיר שלנו
     150  ₪ 

 מ"ללא מע 
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  חוף פרטי. 57                   

 :המחיר שלנו

     159  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :מארז מתנה לים הכולל

 כסאות ים מתקפלים איכותיים   2

 .ג "ק 100עד 

+ 

 .קוטר מתקפלת 1.8שמשית חוף 
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  מיני בר. 58                        

 :מארז מתנה מהודר

 בקבוקי יין   2חבית עץ שולחנית עם 

 ל של יקב ברקן "מ 750לבן + אדום 

 שקית שי מתנה

 

 :המחיר שלנו

     159  ₪ 

 מ"ללא מע 

59 



 :המחיר שלנו

     159   ₪ 

 מ"ללא מע 

 בישול בסטייל. 59                

 :סט מתנה הכולל

 מ "ס 28מחבת 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
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  מתוק לדרך . 60                   

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :סט מתנה מהודר הכולל

 :תיקים  3סט נסיעות 

 מ"ס 12*25*35תיק גב 

 מ"ס 29*50גלגלים  טרוליתיק 

 מ"ס 8*22*13תיק רחצה 

 קלאסיקיין אדום יבש ברקן 

 עלית גדול ספלנדידמארז שוקולד 

 .שקית מתנה 

 :המחיר שלנו

     159  ₪ 

 מ"ללא מע 
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  שף בבית. 61                  

 :המחיר שלנו

     159  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :מארז מתנה הכולל

 ערכת כלי ברביקיו במארז מזוודת אלומיניום  

 כפפת מטבח איכותית

 זוג מלח פלפל

 למטבח דרילסינר 

 אגוזי מלך בתפזורת 10

 

62 



  בר בי קיו משפחתי.            62            

 כלים איכותיים לברביקיו 5מארז אלומיניום מזוודה עם 

 כפפה להגשת אוכל חם

 גרם כל אחד 110צנצנות רוטב לבישול אפייה  2

 אגוזי מלך 10

 שקית נשיאה

 :המחיר שלנו

     159  ₪ 

 מ"ללא מע 
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  פריחת האביב.        63            

 :המחיר שלנו

     159  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :הכוללמארז מפואר חלון רשת 
 ל"מ 750 קלאסיקבקבוק יין אדום ברקן 

 גרם בטעמים שונים 250קונפיטורות  2
 גרם 320רוטב שום ושמן זית 

 אגוזי מלך בתפזורת   10
 פותחן יין מקצועי  

 .באריזת שקית מתנה 

64 



 :המחיר שלנו

     159  ₪ 

 מ"ללא מע 

 גריל בר ויין. 64              

 :סט מתנה הכולל

 תבנית צלייה לתנור ולהגשה  
 רשת פנימית המאפשרת  עם 

 .   לנוזלי הצלייה להתנקז
 לכל סוגי התנוריםמתאים 

 כולל סגין ומזלג מיוחדים  
+ 

 גרם 320גריל  סילאןרוטב 

 גרם 320 -רוטב ברביקיו עם דבש  

 ל ברקן"מ 750בקבוק יין אדום 

 מגבת מטבח איכותית מעוצבת

 מגיע באריזת קרטון עם שקית מתנה

65 



 מתוקה שמפניירה. 65              

                  
 משולב מהודרסט מתנה 

 :המארז מתנה כולל

 מנירוסטה  מלקחיים עם לקרח דלי  - "שמפניירה"

 פותחן יין מקצועי

 ל"מ 750יין אדום סגל בקבוק 

 גרם משק לין 350חרוסת צנצנת 

  מארז שקית קליק

 מארז מיני מיקס קטן של עלית

 .חפיסת שוקולד פרה בטעמים של עלית

  מרמלדות בתפזורת

  .בשקית אישית אריזת מתנת חג* 

 :המחיר שלנו

     159 ₪ 

 מ"ללא מע 
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 מסיבת מתוקים. 66               
                  

 :המחיר שלנו

     159  ₪ 

 מ"ללא מע 

 ולאוהביםסט מתנה מהודר ויוקרתי לכל המשפחה 

 :המארז כולל

 פורצלן משפחתי  -סט פונדו קרמיקה

 .וסת חום ומזלגות+ עם מקום לנר גדול 

 "שוקולטה"ספר מתכוני שוקולד מסדרת 

 גרם של   250צנצנת 

  משק לין" שוקולדבש"

  חפיסת שוקולד פרה עלית

  גרם מרשמלו 100מארז 

 לבבות שוקולד מתוק 10

 אריזת מתנה 
 .שקית מתנה כולל 
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  ארוחה בכיף.  67              

 :המחיר שלנו

     159 ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :סט מתנה מהודר הכולל

 מ  "ס 28מחבת סטייק פסים 

 חלקים סכינים ומספרים   7מעמד 

 זוג מלחיות בצורת חיות

 זוג בקבוקי קטשופ וחרדל עשויים קרמיקה איכותית

 אריזת צלופן מהודרת עם סרט קישוט  

 ומדבקת חג שמח בשקית שי  

68 



 בילוי משפחתי. 68            
                  

 מתנה שימושימארז 

 :הכולל

 תיקים 3 ניסעותסט 

 וגלגליםתיק טרול עם ידית 

 "21 –מידות 

+ 

 תיק גב איכותי

  + 

 תיק רחצה אישי

+ 

  מ"ק 3ספר טיולים עד כולל 

+ 

 נירוסטה חצי ליטר איכותי טרמוס

 :המחיר שלנו

     159  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 MIX י'דיג. 69                
                  

 :המחיר שלנו

     159  ₪ 

 מ"ללא מע 

אפשרות ניגון שירים מכרטיס  , כולל רדיו , מערכת מוזיקה מיני עם שלט 

,  עוצמת שמע חזקה רמקול איכותי , ונגנים   סמארטפונים,  USB, זיכרון 

 נטענת ליטיוםסוללת 

+ 

 אוזניות איכותיות במיוחד כוללות מיקרופון מובנה לשימוש כדיבורית  
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 גריל אמריקאי. 70                
                  

 מלחיה ופלפליה + בקבוקי רטבים למילוי  2מעמד שולחני עם 

  BBQבעיצוב גריל גז  –קערית שמן קטנה + 

+ 
 קיו  -בי-חלקים לבר 4סט מזוודת 

 . אלומניוםבמזוודת 

+ 

 ליטר 2.5סיר טרמי לשמירת חום המזון בנפח 
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 :המחיר שלנו

     159  ₪ 

 מ"ללא מע 



 :המתנה שלכםבחירת                    

 :לקוחות טקסס היקרים

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

 .מ"ללא מע₪   159-99למתנות 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                                
 :לקוחות טקסס מקבלים יותר                  

 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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