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 אפייה מתוקה. 1                

   :המחיר שלנו 
      169 ₪ 

 מ"ללא מע   

2 

 "אפייה מתוקה"מארז סט סיליקון לאפייה מהודר 

 :המארז כולל

 ..מסיליקון איכותי לאפיית עוגות ועוד חלקים מקצועי 11 סט
  קונפיטורות משובחות של משק לין 3

 מ  "ס 34 –אפייה והגשה קרמית  תהנית

 .ובשקית מתנה  מהודרת ארוז באריזת שי



 תיבת המתוקים. 2                  

 :הכוללמארז תיבת קרטון גלי 

 גדול ספלנדידמארז נפוליטנים 

 בראוניזעוגת 

 מארזי מיני מיקס של עלית 3

 חפיסות שוקולד פרה בטעמים 3

 גרם 100קפה עלית 

 שקית מתנה אישית

   :המחיר שלנו 
      169 ₪ 

 מ"ללא מע   

3 



 "ווק מתוק".   3                 
                  

   :המחיר שלנו 
      169 ₪ 

 מ"ללא מע   

 מעץווק גדול עם ידית 
 ופסטיקס'צמקלות   4, כפות 4, קעריות 4הסט מכיל 

 .פקאן סיני עטוף בשוקולד חלב מובזק באבקת קקאו -גליל
 .עטוף בשוקולד  לבן מובזק באבקת קינמון מקורמלשקד  -גליל

 .  חלב אגוזים וחלב תפוז, חלב, מריר פרימיוםשוקולד  דפוני 12 -ברכות מתוקות
 .המארז מכיל ברכות מיוחדות לכבוד השנה החדשה

4 



 עגל חלב. 4                      

5 

 מ  "ס 28מחבת קרמי איכותי לסטייק 

 :הכולל
 ל"מ 750יקב ברקן " מונופורט"בקבוק יין אדום 

 כל אחד' ג 320גדולים  סילאןבקבוקי רוטב  2

 מגבת מטבח מעוצבת לשיש  

 אריזת צלופן מהודרת עם סרט קישוט  
 

 

 

 

   :המחיר שלנו 
      169 ₪ 

 מ"ללא מע   



 אקזקיוטיב. 5                       

   :המחיר שלנו 
      175 ₪ 

 מ"ללא מע   

 :מעמד עור יוקרתי הכולל

 סטנד עור לעיתונים ולמגזינים

 מעמד עור לשלטים  

 גרם  30חרוסת צנצנת 

 אגוזי מלך   10

6 



 ארץ נהדרת. 6                     

 :מתנה הכוללתערכת 

 מ"ס 30*20 ציידניתמנגל מתקפל בתיק 

 שחמט קלאסי מעץ\בש-משחק שש

 נפנף פלסטיק למנגל

 ישראלספר טיולים בארץ 
 מארז איחולים מתוקים

 .גרם כל אחת 30גמדיות דבש  4הכולל 

 :המחיר שלנו

     175  ₪ 

 מ"ללא מע 

7 



 הממלכה הקסומה. 7                      

 חלקים עם מעמד מעץ מהגוני 10תה פורצלן \סט קפה

 מבחר עוגיות איכותיות בטעמים שונים

 אי הודי'תיוני צ

 מפת שולחן גדולה חגיגית 

 גרם 100חרוסת צנצנת 

 אריזת קרטון בשילוב

 .  אריזה מהודרת עם צלופן

   :המחיר שלנו 
      175₪ 

 מ"ללא מע   
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 ביג פיקניק. 8                      

WWW.TEXAS.CO.IL

 סט מתנה משולב מהודר

 :הכולל

 צידנית איכותית  
 נשיאה עם ידית ומסגרת אלומיניום  

 סועדים 4-הכוללת כלים מלאים ל

 מ  "ס 30*33*45: מידות
+ 

 מארז איחולים מתוקים

 גרם כל אחת עם ברכות 30גמדיות דבש  4עם 

 :המחיר שלנו

     179  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 ימס בונד'ג. 9              

   :המחיר שלנו 
      179 ₪ 

 מ"ללא מע   

10 

 אפשרות להוספת לוגו על המוצרים

 :סט מתנה לנסיעות הכולל

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

 גדול

 תא קדמי פתיחת רוכסן רחבה

 .מתאים לעלייה למטוס

+ 

 מ"ס 44*32למחשב נייד  אורטופדיתיק גב 

+ 

 תיק רחצה מהודר



 עלייה למטוס. 10                
                  

 !!!איכותי במיוחד  טרוליתיק 

 "( 21)מ "ס 55גודל 

 עם ידית נשלפת וגלגלי נשיאה איכותיים  

 !שנה אחריות 
 אפשרות להוספת לוגו מודפס על התיקים* 

11 

   :המחיר שלנו 
      189 ₪ 

 מ"ללא מע   



 דה לוקס ציידנית. 11              

12 

 איכותית עם רצועת כתף   ציידנית

 מ  "ס 19*36*30: במידות של

 :הכוללת

 (כל אחד' ג190)חטיפי ביסלי גדולים אוסם  2

 גרם 100חרוסת צנצנת 

 חפיסות שוקולד פרה עלית 2

 שוקולד עלית בראוניזעוגת 

 ופלים קטנה עלית  ' חב

 מארז מיני מיקס משפחתי גדול

 גדול   דוריטוסחטיף 

 מרמלדות בתפזורת 5
 

 

 

 

 

 אפשרות הוספת לוגו  * 
 הציידניותעל מודפס 

 

 

 

 

 

 

   :המחיר שלנו 
      189 ₪ 

 מ"ללא מע   



  מהמטבח באהבה.12    

 :מארז מתנה מהודר הכולל

 (מ"ס 24קוטר )מחבת קרמי עם מכסה תואם + סט סיר 

 מגבות מטבח איכותיות 3סט 

 פלפל ידניות\זוג מטחנות מלח

 אגוזי מלך 5

 שקית מתנה אישית

 :המחיר שלנו

     189  ₪ 

 מ"ללא מע 

13 



 טעים בטבע. 13                     

WWW.TEXAS.CO.IL

   :המחיר שלנו 
      199 ₪ 

 מ"ללא מע   

 :הכוללתסלסלת במבוק מרובעת 

 מארז מיני מיקס עלית

 גרם עלית 500מארז ופלים 

 חטיפי ביסלי גדולים   2

 חפיסות שוקולד של עלית 2

 גדול דוריטוסמארז 

 חפיסות שוקולד פרה עלית 2

 חפיסות מארז קליק   2

 אריזת צלופן יוקרתית  

14 



 בישול בשטח.  14                
                  

   :המחיר שלנו 
      199 ₪ 

 מ"ללא מע   

 :ערכת קפה מושלמת המכילה

 כוסות קפה בנרתיק מרופד 4, בלון גז ,  גזייה

 ן ומחבת  'פינג, מזלג , כף , קפה סוכר  מיכלי 2

 נשיאה איכותית   בציידנית

 מ "ס 35*22*26מידות 

15 



 "פופקורן מתוק. "15                 

 : חבילת מתנה מהודרת לחג הכוללת

 מ"ס 16:מ גובה"ס 22:דלי קרמי לפופקורן גדול במידות של קוטר

+ 

 ל  "מ 750בקבוק יין ברקן אדום 

+ 

 מרשמלו לבבות  ' חב

+ 

 'ג 70 דוריטוסחטיף 

+ 

 שקית קליק

+ 

 מארז אצבעות שוקולד צבעוני  

+ 

 'ג100חבילת שוקולד פרה עלית 

+ 
 עלית בראוניזעוגות הבית 

 

 כולל אריזת צלופן מהודרת עם סרט קישוט

 מדבקת חג שמח ושקית שי אישית  

 :המחיר שלנו

      199  ₪ 

 מ"ללא מע 



 ספא קלאב. 16                 

 ערכת ספא מפנקת  

 :הכוללת

 ג "ק 1.2חלוק מגבת איכותי 

 חלקים מהודר   7מארז ספא 

 מכשיר עיסוי חשמלי מפנק

 כולל אריזת מתנה מהודרת
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   :המחיר שלנו 
      199 ₪ 

 מ"ללא מע   



 טיול מתוק. 17                     

18 

 מ"ס 35*25*45: מעוצב גדול עם מסגרת אלומיניום במידות ציידניתסל 

 :כוללת מגוון מתוקים
 מיני מיקס גדול עלית

 גרם 100מארז קפה טורקי עלית 

 במבה שוש גדולה

 גרם 500מארז ופלים עלית 

 גרם 100חרוסת צנצנת 

 גרם 500מארז ערגליות אוסם 

 ג"ק 1שקית סוכריות טופי 

 תמרמלדות בתפזור 5

 הציידניותאפשרות הוספת לוגו מודפס על * 

 

   :המחיר שלנו 
      199 ₪ 

 מ"ללא מע   



 סטייל מיוזיק. 18                   

   Bluetoothאוזניות בלוטוס 
 איכותיות נטענות

 ,   הסמארטפוניםמתאימות לכלל סוגי 
 ...לפעילות ספורט ועוד

 .  כפתור וליום וכפתור ניתוק וקבלת שיחות 

 

 אפשרות להוספת לוגו על האוזניות  * 

 

 

   :המחיר שלנו 
      199 ₪ 

 מ"ללא מע   

19 



 מבושלת. 19                     

   :המחיר שלנו 
      199 ₪ 

 מ"ללא מע   

 :הכולל -" מבושלת"מארז מתנה יוקרתי 

  "28מחבת סטייק קרמי איכותי 
 הכירייםיציקת מתכת מתאים לכל סוגי 

 .מטבח ומספרי חיתוךסכיני  5סט מעמד עם 

 ליןגרם משק  320בקבוקי רטבים  2

 ל  "מ 250שמן זית כתית  דוריקהבקבוק 1

  .אריזת שי שקית מתנה לכל סט 

 

 

20 



 שביל היין. 20                  

WWW.TEXAS.CO.IL

   :המחיר שלנו 
      199 ₪ 

 מ"ללא מע   

 מארז איש היין מעמד מתכתי  

 ל"מ 750 קלאסיקבקבוק יין אדום ברקן 

 ספר מהודר שביל היין כולל מפות יינות ויקבים

 שקית מתנה אישית

21 



 חגיגה במטבח. 21                   

   :המחיר שלנו 
      215 ₪ 

 מ"ללא מע   

 מ עם מכסה תואם"ס 24סט סיר ומחבת קרמי קוטר 

 אדום קלאסיקיין ברקן 

 גרם  320בישול ואפייה  רטבי 2

 מגבות מטבח איכותיות 3

 שקית מתנה אישית

22 



 מחלקה ראשונה. 22              

   :המחיר שלנו 
      219 ₪ 

 מ"ללא מע   

 "20מזוודות קשיחה  
 קשיח ABSעשוי 

 ,  מירבימתרחבות לאחסון 
 מנעול מספרים, גלגלים כפולים  4

 , ידית טלסקופית מתכווננת 
 !חודשים  6-אחריות ל

 " 20מידה של 

23 



 ביג בוס. 23                      

   :המחיר שלנו 
      219 ₪ 

 מ"ללא מע   

 :מנשא מהודר ליין הכולל

   קלאסיקבקבוק יין אדום יבש ברקן 

 קלאסיקבקבוק יין לבן יבש ברקן 

 גרם 250חרוסת צנצנת 

 גרם 250צנצנת קונפיטורה 

 גרם  320בישול ואפיה  רטבי 2

 פותחן יין מקצועי

 אגוזי מלך 10

24 



 חגיגה של ניחוחות. 24                        

 מ"ס 14*34*46 אורטופדיתיק לפטופ מהודר איכותי 

 כל אחדגרם  110בישול  רטביצנצנות  2+ אחדגרם כל  320בישול ואפייה  רטבי 2

 אדום קלאסיקברקן יין + מעוצבותמלחיות אנשים 

25 

   :המחיר שלנו 
      229  ₪ 

 מ"ללא מע   



 מתוק במטבח. 25                  

   :המחיר שלנו 
      229 ₪ 

 מ"ללא מע   

 מ עם מכסה תואם"ס 24סט סיר ומחבת קרמי קוטר 

 אדום קלאסיקיין ברקן 

 חבילות מיני מיקס גדול עלית 2

 חפיסות שוקולד פרה בטעמים 2

 ספלנדידמארז שוקולד 

 אגוזי מלך 5

 מתנה אישיתשקית 

26 



 שטח פלוס. 26                  

WWW.TEXAS.CO.IL

   :המחיר שלנו 
      239 ₪ 

 מ"ללא מע   

 :מארז לבילוי משפחתי הכולל

 כירת גז במזוודה כולל בלון גז

 כוסות קפה 3

 אן איכותי'פינג

 צנצנות לסוכר וקפה 2

 משפחתית ציידנית

 ספר טיולים ובילוי

 

 

27 



 פיקניק מתוק. 27                   

WWW.TEXAS.CO.IL

   :המחיר שלנו 
      249 ₪ 

 מ"ללא מע   

 מ הכוללת"ס 30*20סלסלת במבוק גדולה 

 גרם עלית 500מארז ופלים 

  קלאסיקיין אדום ברקן 

 עלית בראוניזעוגת 

 שקיות קליק  3

 חפיסות שוקולד פרה 2

 חבילות מיני מיקס עלית 2

 מארז לבבות שוקולד עלית

 אריזת צלופן יוקרתית וסרט קישוט

28 



 "פמלי". 28                     

WWW.TEXAS.CO.IL

 ליטר 25 -משפחתית איכותית גדולה  ציידנית

 גדול של עלית מינימיקסמארז 

 "קליק"חטיפי שקיות  3

 שוקולד של עלית" בראוניז"עוגת 

 גרם 250חרוסת צנצנת 

 נס קפה נמס עלית קטן

 שקית קפה שחור טורקי עלית

  חבילת ופלים בטעם שוקולד של עלית

 ל"מ 750יין סגל אדום 

 מארזי חפיסות שוקולד פרה עלית 3

 .בתפזורותמרמלדות משובחות 

   :המחיר שלנו 
      249 ₪ 

 מ"ללא מע   

29 



 "1טרמינל . "29                     

30 

 "20מזוודות קשיחה  
 קשיח ABSעשוי 

 ,   מירבימתרחבות לאחסון 
 מנעול מספרים, גלגלים כפולים  4

 ,  ידית טלסקופית מתכווננת 
 !חודשים  6-לאחריות 

+ 

 משקל מיני דיגיטלי נייד למזוודות  
 ותיקי נסיעה  

 .ג למניעת חריגה במשקל "ק 50עד 

 

   :המחיר שלנו 
      259 ₪ 

 מ"ללא מע   



 בילוי נעים. 30                      

 מזוודה ניידת איכותית קשיחה  

 .עם גלגלים 

 תיק לכלי רחצה

   90*50מגבת רחצה 

 .זוג שמפו וסבון נוזלי 

 
 מ"לפני מע 269  –" 20עם מזוודה 

 
 מ"לפני מע 329 –" 24עם מזוודה 

 
 מ"לפני מע 379 –"  26עם מזוודה 

31 



 חיק הטבע. 31                     

   :המחיר שלנו 
      269 ₪ 

 מ"ללא מע   

 כמתנת חג יוקרתית" חיק הטבע"איכותית  ציידניתסל 

 :הצידנית סל כוללת

 (מ"ס 41*26*25)איכותית עם מסגרת וידית אלומיניום  ציידניתסל 

 ל"מ 750 -יין אדום של יקבי סגל 

 מארז חטיפי מיני מיקס גדול של עלית

 של עלית בראווניזעוגת הבית 

 .גרם 500אגוזי מלך קליפורניה ' חב

 חפיסות שוקולד פרה עלית 2

 גרם 100חרוסת  צנצנת 

 גרם עלית 100קפה טורקי שחור 

 ופלים גדולה עלית' חב

 של עלית MUSTסוכריות ' חב

 ג"ק 1סוכריות טופי עלית ' חב

 

32 



 סיר פטנט. 32                     

33 

 מ"ס 28קוטר , יציקה( סוטז)סיר נמוך 

 .  ציפוי קרמי מונע הדבקות המזון ומאפשר ניקוי קל
 .  אינו פולט חומרים רעיליםבריאותי 
 .  לכל סוגי הכירייםמתאים 

 ,  מכסה פטנט המאפשר או מונע יציאת אדיםעם 
 הסירלהעמיד את המכסה על דופן ניתן 

+ 
 ל"מ 750אדום  מונופורטיין ברקן 

 גרם כל אחד בטעמים 110בישול  רטביזוג 

   בתפזורותמרמלדות  5

 אריזת צלופן מהודרת עם סרט קישוט  

   :המחיר שלנו 
      279 ₪ 

 מ"ללא מע   



 מחבת בריאות. 33                
                  

   :המחיר שלנו 
      279 ₪ 

 מ"ללא מע   

 "מחבת בריאות"מארז מתנה יוקרתי 

 :הכולל

  "28מחבת סטייק קרמי איכותי 

 יציקת מתכת מתאים לכל סוגי הכיריים

 גרם משק לין 320בקבוקי רטבים  2

 ל"מ 250שמן זית כתית  בדוריקהבקבוק 

 מגבות מטבח איכותיות 3

 ל"מ 750בקבוק יין אדום סגל 

 אריזת שקית שי מתנה

34 



 בילוי בחוף. 34                     

 מ"ס 200*130*130אוהל מתקפל איכותי לים 

 מ"ס 150*75מגבות חוף  2

 כסאות חוף 2

 ' מ 1.8שמשיה 

   :המחיר שלנו 
      279₪ 

 מ"ללא מע   

35 



 קלאסיקה במטבח. 35              

36 

   :המחיר שלנו 
      289 ₪ 

 מ"ללא מע   

 ,אלומיניום ציפוי קרמייציקת - רוסטר
 נוזלים  להוספת  פטנטלצלייה ובישול עם מכסה , מ"ס 34 

 .  הרמת המכסהללא 
  לכל סוגי הכיריים ולתנורמתאים 

+ 
 :  הכוללת

 ל"מ 750בקבוק יין אדום ברקן 

   סילאןרוטב 
 גרם 320ר ודבש 'ינג'עם גמוקפץ 
 גרם 100חרוסת צנצנת 

 
 כולל אריזת צלופן  

 מהודרת עם סרט קישוט
 



 מתוק בטבע  . 36                     

WWW.TEXAS.CO.IL

   :המחיר שלנו 
      289 ₪ 

 מ"ללא מע   

 :מ הכוללת"ס 30סלסלת פיקניק איכותית גדולה קוטר 

 מארז מיני מיקס עלית  

 קלאסיקיין ברקן אדום 

 גרם עלית 250חרוסת צנצנת 

 גרם   500מארז ופלים 

 עלית בראוניזעוגת 

 גרם 100שקית קפה 

 שקיות קליק 2

 שוקולד בטעמים' חב 3

 מארזי ביסלי אוסם 3

 .בטעמים גדול

 אריזת צלופן מפוארת  

37 



 גדול מהחיים . 37                 

38 

 מ"ס 35*25*45: מעוצב גדול עם מסגרת אלומיניום במידות ציידניתסל 

 :כוללת מגוון מתוקים
 (א.כ' ג190)מארזי ביסלי גדול אוסם  3

 מארז שוקולד ענק חג שמח

 גרם 100מארז קפה טורקי עלית 

 שוקולד עלית בראוניזעוגת 

 גדול דוריטוסחטיף 

 מארזי מיני מיקס עלית גדול 2

 במבה שוש גדולה

 גרם 100חרוסת צנצנת 

 ג"ק 1שקית סוכריות טופי 

 שקיות קליק   2

 מרמלדות בתפזורת 5

 ברקן מונופורטיין אדום 
 

 
 אפשרות הוספת לוגו  * 

 הציידניותמודפס על 

 

   :המחיר שלנו 
      299 ₪ 

 מ"ללא מע   



 תיק המתוקים. 38                  

WWW.TEXAS.CO.IL
39 



 הישרדות. 39                      

40 



 סימפונייה. 40                      

   :המחיר שלנו 
      299 ₪ 

 מ"ללא מע   

 לו 'מעמד עץ יוקרתי צ

 בקבוקי יין   3-ל

 :הכולל 

 קלאסיקבקבוק יין אדום ברקן 

 בקבוק יין לבן ברקן 

 מארז פותחני יין בצורת בקבוק

 

41 



 המושלמת ללפטופ החבילה. 41                 

42 



 יין גורמה. 42                       

43 



 לטיול יצאנו.  43                     

44 



 'פרסטיז. 44                       

   :המחיר שלנו 
      309 ₪ 

 מ"ללא מע   

 :מעמד עור יוקרתי ליין הכולל

 יין ברקן אדום מרלו יבש

 לבן קלאסיקיין ברקן 

 גרם 250חרוסת צנצנת 

 גרם 130תאנים  קוניפטורת

 גרם 320רוטב שום ושמן זית 

 פותחן יין  

 אגוזי מלך בתפזורת 10

45 



 ורד הצלע. 45                       
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   :המחיר שלנו 
      349 ₪ 

 מ"ללא מע   

 מ  "ס 28איכותית מחבת סטייקים ציפוי קרמי 

 שוקולד פרה מריר מעולה

 טבלת פסק זמן קוקוס

 תפוז ספלנדידשוקולד 

 טבלת פסק זמן קלאסי

 קפה ספלנדידשוקולד 

 גרם 100עדים 

 גרם 150מארז טופי 

 גרם 195מיני פסק 

 גרם 190מיקס חטיפים 

 לימון מאסטסוכריות 

 גרם 400אפיפיות שוקולד 

 פריכות אורז מלא בשוקולד  

 אדום   קלאסיקיין ברקן 

46 



 קפטן.  46                  

אפשרות הוספת  

 לוגו על התיקים

 לעליה למטוס   טרולימזוודת !!! באיכות מדהימה  טרוליתיק 

   ,נישאלמחשב ( מתחבר עם רוכסנים)כוללת תיק צד אינטגרלי המזוודה 
 תאים ורוכסנים רבים  ,כרום לגלגלים ולידית הנשלפת ציפוי 

 .איכותי D 1680מאריג ועשויה 

47 

   :המחיר שלנו 
      359 ₪ 

 מ"ללא מע   



 בשטח 47                  

48 

 :ליטר 17מקרר לרכב נפח נטו 

 .משמש גם לקירור וגם לחימום♦ 

 .כולל ידית נשיאה ♦,  220Vבבית וגם  12Vמתאים לשימוש גם ברכב ♦ 

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

 (מ"טקסס סחר ויבוא בע)שנה אחריות על ידי היבואן 

   :המחיר שלנו 
      399 ₪ 

 מ"ללא מע   



 הכי טוב במטבח. 48              

49 

 ,אלומיניום ציפוי קרמייציקת - רוסטר
 נוזלים  להוספת  פטנטלצלייה ובישול עם מכסה , מ"ס 34 

 .  הרמת המכסהללא 
  לכל סוגי הכיריים ולתנורמתאים 

+ 
 :כוללת מגוון מתוקים

 גדול   דוריטוסמארז 

 מארזי מיני מיקס גדול 2

 מארז ביסלי גריל גדול

 מרשמלו גדולה' חב

 נס קפה מגורען עלית גדול

 ופלים קטנה עלית' חב

 'ג 100 חרוסת צנצנת 

 שוקולד עלית בראונייזעוגת 

   בתפזורותמרמלדות  5
 כולל אריזת צלופן  

 מהודרת עם סרט קישוט

 

   :המחיר שלנו 
      429 ₪ 

 מ"ללא מע   



 שטח טרולי. 49                 

50 

 מ  "ס 22*38*38: מידות - משפחתית גדולה טרולי ציידנית

 :כוללת מגוון מתוקים
 אוסם ציפסמארז עוגיות גדול שוקולד 

 (גרם כל אחד 200)חטיפי ביסלי אוסם בטעמים גדולים  3

 עלית גדול דוריטוסחטיף 

 שוקולד עלית בראוניזעוגת 

 מארז לב שוקולד עלית

 נס קפה מגורען עלית

 גדול פרינגלסמארז 

 ל"מ 750יין ברקן אדום 

 עלית' ג500ופלות ' חב

 גרם 100חרוסת צנצנת 

 מארזי מיני מיקס עלית 2

 שוקולד פרה עלית' חב 2

 מרמלדות בתפזורת 5
 
 אפשרות הוספת לוגו    

 הציידניותעל מודפס 

 

   :המחיר שלנו 
      429 ₪ 

 מ"ללא מע   



 חופשה מתוקה  . 50                  

WWW.TEXAS.CO.IL

   :המחיר שלנו 
      439 ₪ 

 מ"ללא מע   

 " 20במיוחד קשיח נייד עלייה למטוס איכותי  טרוליתיק 

 מריר   ספלנדידשוקולד ' חב

 תפוז ספלנדידשוקולד ' חב

 טבלת פסק זמן קלאסי

 טבלת פסק זמן קוקוס

 חטיף שוקולד חלב ממולא

 קלאסיקחטיף פסק זמן 

 אצבעות שוקולד  

 גרם 195פסק זמן מיני 

 גרם 190מיקס חטיפים 

 מנטה מאסטסוכריות ' חב

 גרם 400אפיפיות שוקולד 

 אורז מלא בשוקולד פרכיות

 שוקולד קוקוס   בראוניזעוגת 

 אדום יבש קלאסיקיין ברקן 

51 



 משפחה בדרך. 51                 

52 

 ם"איכותי עם כלי סכו ציידניתסועדים בסל  4-סט פיקניק ל

 מ"ס 35*25*46: ציידניתמידות הסל 
 :כוללת מגוון מתוקים

 אוסם ציפסמארז עוגיות גדול שוקולד 

 (גרם כל אחד 200)חטיפי ביסלי אוסם בטעמים גדולים  3

 עלית גדול דוריטוסחטיף 

 שוקולד עלית בראוניזעוגת 

 מארז לב שוקולד עלית

 נס קפה מגורען עלית

 גדול פרינגלסמארז 

 ל"מ 750יין ברקן אדום 

 עלית' ג500ופלות ' חב

 גרם 100חרוסת צנצנת 

 מארזי מיני מיקס עלית 2

 שוקולד פרה עלית' חב 2

 מרמלדות בתפזורת 5

 

 
 לוגואפשרות הוספת * 
 הציידניותמודפס על   

 

   :המחיר שלנו 
      445 ₪ 

 מ"ללא מע   



 מסעדת גורמה . 52                

53 

 מ"ס 28קוטר , יציקה( סוטז)סיר נמוך 

 .  ציפוי קרמי מונע הדבקות המזון ומאפשר ניקוי קל
 .  בריאותי אינו פולט חומרים רעילים

 .  מתאים לכל סוגי הכיריים
 ,  עם מכסה פטנט המאפשר או מונע יציאת אדים

 ניתן להעמיד את המכסה על דופן הסיר  
 :הכולל

 ל"מ 750יקב ברקן " מונופורט"בקבוק יין אדום 

 כל אחד' ג 320גדולים  סילאןבקבוקי רוטב  3

 גרם 100חרוסת 

 כל אחד' ג100שוקולד פרה ' חב 2

 בתפזורותמרמלדות  5

 ופלים קטנה עלית' חב

 'ג 100שקית קפה טורקי 

 גדול עלית דוריטוס

 במבה שוש גדולה

 מיני מיקס גדול עלית
 אריזת צלופן  

 מהודרת עם סרט קישוט  

 

 

 

 

   :המחיר שלנו 
      459 ₪ 

 מ"ללא מע   



 יקב בוטיק. 53                     

54 



 "אין-אק'צ. "54                   

55 

   :המחיר שלנו 
      499 ₪ 

 מ"ללא מע   

 "24+28מזוודות קשיחות  2סט 
 קשיח ABSעשוי 

 ,   מירבימתרחבות לאחסון 
 מנעול מספרים, גלגלים כפולים  4
 !חודשים  6-אחריות ל, דית טלסקופית מתכווננת י

 



 'ראנץטקסס . 55                     

56 



 :המתנה שלכםבחירת                    

 :לקוחות טקסס היקרים

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

 .מ"ללא מע₪   499-169 בין למתנות מעוצבות בתקציב של  
      

 .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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