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 מ"מעללא ₪  149 – 499: למתנה תקציב  
 (מחירי המתנות מופיעים על יד כל מתנה)                                            

 קטלוג מתנות בחירה 

 !תנאי רכישה מופיעים בסוף הקטלוג  -ח . ל. ט -המלאי מוגבל עד גמר . התמונות להמחשה בלבד

 .ערךהחסרים במלאי יוחלפו במוצרים מקבילים ושווי מוצרים 

 .האחרון' מבצע לקוחות טקסס מקבלים יותר  פרטים בעמ! השנה 

–

 !!!חדש 
 ברכה לחגאיגרת 

 עם הלוגו שלכם
 ! הזמנה על כל 
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 טורפדו בס. 1                       

 :המחיר שלנו

     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

2 

 רמקול בלוטוס טורפדו משוכלל

 עם עוצמת שמיעה איכותית

 .ועוצמתית במיוחד

 כל אחד" 2הרמקולים 
 2W*2: עוצמה

 7W: מובנה בעוצמה של סאבוופר
 שעות שמיעה   7סוללת ליתיום עד 

 השמעה דרך בלוטוס מכל מכשיר

   USBו  זכרוןאו מכניסת כרטיסי 

 

 הרמקול מגיע עם ידית נשיאה מעור  

 

 מ קוטר"ס 14.5: מידות הרמקול 
 מ רוחב  "ס 25.5                         

 



 קמפינג 2.

 :המחיר שלנו

     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

3 

 סועדים בתיק גב  4-סט פיקניק גדול ל

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

 מ"ס 28*44*40: מידות



                       

 :המחיר שלנו

     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

 חוף דוגית. 3

4 

 אנשים   4אוהל גדול ל 
 באמצעות  קל להרכבה , בצורת חופה

 ,  כולל ריצפה, פיברגלסמוטות 
 ציפוי. וזוג כיסים לאחסנהחלונות 

 פנימי מכסף למניעת התחממות והגנת

 .כולל יתדות ותיק נשיאה, מירביתקרינה 
 קמפינגפתרון מושלם לחוף הים ולאירועי 

+ 

 סל אלומיניום איכותית ציידנית

+ 

 מגבת חוף מפנקת  



 שולחן ערוך. 4                    

 :סט מתנה מהודר וחגיגי הכולל

 :חלקים של 5

 כוס קידוש עם תחתית

+ 

 מלחיה תואמת

+ 

 להגשה\פלטה ללחם

+ 

 מטר 1.5*2.5מפת שולחן 

+ 

 ל"מ 750-יין אדום ברקן

 :המחיר שלנו

     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

5 



 "מן –גריל ."5                 
 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

     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

6 



  חוף פרטי. 6                   

 :המחיר שלנו
     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :מארז מתנה לים הכולל

 כסאות ים מתקפלים איכותיים   2

 .ג "ק 100עד 

+ 

 .קוטר מתקפלת 1.8שמשית חוף 

+ 

 שולחן חוף ננעץ בחול 

 מ  "ס 30קוטר 

 

7 



 :המחיר שלנו

     149   ₪ 

 מ"ללא מע 

 בישול בסטייל. 7                

 :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

8 



 פרובנס. 8                             

 כוסות יין   6מעמד עץ מפואר עם 

 ל"מ 750ברקן   ייקביכולל בקבוק יין אדום 

+ 

 חבילת חטיפי מיני מיקס עלית

+ 

 פותחן יין מקצועי  

 :המחיר שלנו

     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

9 



 המקורי סלייסרחותך                      9.  **

 :  המחיר שלנו
149  ₪  

 מ "ללא מע

10 

 מעבד המזון המתקדם בעולם   -סלייסרמאסטר 

   
 ,  נבחר למוצר השנה בקטגוריית כלי הבית על פי סקר מוצר השנה

 

ריסוק  , טחינת בשר להכנת קציצות , המוצר האידיאלי להכנת כל סוגי סלטי הירקות 

 .תפוח אדמה ללביבות הקצפת ביצים ושמנת לאפיה, עגבניות לשקשוקה

   

 בלבדהפעלה בעזרת יד אחת  -ידית הפעלה לחיתוך קל

 סכינים מדורגמבנה  -סכיני נירוסטה איכותיים 3

 אופטימאלילחיתוך 

 תיבולמייבש חסה ועשבי  -מקציף/מעבד מזון 

 .המזוןמכסה פלסטיק לאחסון ושמירה על טריות 
 אחריותשנה 

 !!!המוצר המקורי 



 משחקים בטבע. 10                      
                   

 :  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

     149 ₪ 

 מ"ללא מע 

11 



 גריל יקן'צ. 11                           

WWW.TEXAS.CO.IL
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   :המחיר שלנו 
      149 ₪ 

 מ"ללא מע   

 מ  "ס 28*40 –לתנור  רוסטר

 רשת לצלייה+ 

 סכין ומספרים לעוף+ 

+ 

 דבשגורמה על בסיס רוטב 

 גרם   320 –שום ושמן זית 

+ 

 סט מגבות מטבח איכותיות

 

 באריזת מתנה עם כרטיס ברכה  



                       

 :המחיר שלנו

     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

 חופשה ברגע. 12      

13 

 :סט טיולים הכולל

 על גלגלים אינץ 20 טרוליתיק נסיעות 

 מתאים כתיק עלייה למטוס

+ 

 מפואר צימידאןתיק נסיעות וספורט 

+ 

 .תיק גב מעוצב איכותי גדול  



 "יינה טאון'צ. "13                         

 :המחיר שלנו
     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

14 

 !איכותי  Chinatown מ ידית עץ "ס 30ווק 

 !מותאם במיוחד להקפצת אוכל 

+ 

 גרם 200מטבל סלסה מעושן עם דבש 

+ 

 חלקים במעמד   6סט סכינים מהודר +זוג כפות עץ  

+ 
 באריזת מתנה צלופן מהודרת  



 סט מגבות מהודרות 

  אקרד'געם עיטור 

 :הכולל

 מ"ס 130*65מגבות גוף  2

 מ "ס 90*50מגבת פנים  2

 ר"גרם למ 450משקל המגבות 

+ 

 שטיח שאגי מעוצב לאמבטיה

 מ "ס 50*80במידות 

 'בז\צבע אפור

 

 
 :המחיר שלנו

     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

15 

 סט מפנק. 14                   



  נוסטלגיה. 15                     

 :המחיר שלנו

     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :הכולל מנשא קרטון מעוצב גדול

 ל"מ 750אדום  קלאסיקבקבוק יין ברקן 

 גרם 220צנצנת דבש 

 גרם בטעמים שונים 200 קוניפטורהצנצנת 

 גרם בטעמים שונים 320בקבוק רוטב 

 פותחן יין מקצועי

 אגוזי מלך בתפזורת 10

 

16 



 טופ קונטרול. 16                      

 :המחיר שלנו

     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

17 

 :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 

+ 

 אוזניות סטריאו איכותיות  

 משולבות מיקרופון



17 .Well Done  

18 

 :בישול בשר הכולל לחוויתמתנה מארז 

 :חלקים 10

 מ"ס 28.5*28.5מחבת סטייק פסים 

 סכיני חיתוך לסטייק 5

 מלקחיים לבשר

 מגבות מטבח   3

 באריזה מהודרת 

 :המחיר שלנו

     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

 

 
 

 אפשרות להוספת רטבים בתוספת תשלום* 



 MIX י'דיג. 18                  
                   

,   USB, אפשרות ניגון שירים מכרטיס זיכרון , כולל רדיו , מערכת מוזיקה מיני 

 נטענת ליטיוםסוללת , עוצמת שמע חזקה רמקול איכותי , ונגנים   סמארטפונים

 (מ"ס 18*19*16.5: מידות המיני מערכת)ידית נשיאה  

+ 

 .אוזניות סטריאופוניות איכותיות במיוחד כוללות מיקרופון מובנה לשימוש כדיבורית

19 

 :המחיר שלנו

     149  ₪ 

 מ"ללא מע 



20 

 :המחיר שלנו

     149  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אימון אישי. 19                 

 !סט מתנה מושלם לספורטאים ומתאמנים 

 :הכולל

 תאים גדול 2 צימידאןתיק 

 מגבת ספורט מקררת 

 מ "ס 35*100מידות 

 במארז מתנה 

+ 

 וגינג'לג לסמארטפון פאוץ

 וספורט לזרוע

+ 

 בקבוק שתייה ספורטיבי מתכוונן

+ 

 !אוזניית בלוטוס ספורטיבית איכותית 



                       

 :המחיר שלנו

     159 ₪ 

 מ"ללא מע 

  חנות הממתקים . 20                      

21 

 שוקולדים וממתקים  \מתקן רב תאים לאחסון סוכריות 

 תאים עם מלקחיים להגשה 9הכולל 

 מלא בממתקים מסוג  

 ...סוכריות גומי ועוד \ ילי'גסוכריות \שוקולד  פרילני

 !!ארוז באריזת צלופן מהודרת 
 

 מ"ס 17.5*24: מידות המתקן

 

 !מתוקה ומפנקת  כייפיתמתנה 

 



 ליידי סטייל. 21                    

 לאחסון תכשיטיםארונית -מראה

 מראה הארונית היאדלת 

 השארת הארונית סגורה תאפשר שמירה על  
 'שלך מפני אבק וכוהתכשיטים 

 נוחאו בכל מקום , ניתן להעמיד על שולחן
 ('מקלחת וכו, שולחן איפור, קומודה, חדר שינה) 

 העמידה   זווית ארון ניתנים לכיוון-המראה
 (לנוחיותך בעת ההתאפרות מול המראה)

 חום או לבןצבע  עץ עשוי

 בד קטיפתי ונעים ריפוד בפנים

 ויפייפהנקי , מלוטש

  ,מתכת לתלייה-ווי  :בפנים
 לטבעותתלייה מיוחד  מתקן

 בתחתיתאחסון  ותא ועגילים 

+ 

 סט מניקור מהודר  

 חלקים בנרתיק   15

 

22 

 :המחיר שלנו

     159   ₪ 

 מ"ללא מע 



23 

  מטבח השף.                22

    NON-STICK אלומניוםסיר ווק משובח יציקת 

 מ עם ציפוי אבן שיש  "ס 30קוטר 

 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 

 :המחיר שלנו
     169 ₪ 

 מ"ללא מע 



 עגל חלב. 23                  

 :סט מתנה מהודר הכולל

 מ"ס 24*40עץ  ר'בוצקרש 

+ 

 מ "ס 24מחבת סטייק איכותית 

+ 

 סכיני שף קרמיים 3סט 

 במארז מהודר עם צלופן  

 :המחיר שלנו

     159  ₪ 

 מ"ללא מע 

24 



  שף בבית. 24

 :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

 

25 



                       
 "  ערב קריוקי. "25

26 

 "W15חוויתי קריוקי עוצמתי רמקול "
 !!!מדהימה איכות צליל 

 (  לחיבור מיקרופון נוסףאפשרות (חוטי כולל מיקרופון 
  MAh 800עבודה שעות  6עד  נטענתפנימית סוללה 

 !כגיבוי נוסף  AAאפשרות להפעלה מסוללות **** 
  למחשב או נגן ישירות מתחבר 

 (כלול)מ "מ AUX 3.5עם כבל  סמארטפוןאו 

 שלט חכם+    עם אנטנה   FM רדיו 

 

 ,שני רמקולים איכותייםהמערכת כוללת •

 ,לטלפונים ולנגנים, למחשבחיבור * 
 ישירות מדיסק און קי  מנגנת    
 ומכרטיסי זיכרון     

 ידית נשיאה נוחה* 

 ...וכדוהים חוף , קמפינג, מעולה לטיולים* 
 מ  "ס 38*15.5*15.5: מידות המערכת 



  בר בי קיו משפחתי. 26                 

 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 

27 



 סיאסטה. 27                    

 :ערכת קיץ חוף הכוללת

 מ  "ס 180*180מחצלת חוף זוגית גדולה מתקפלת 

+ 

 בקבוק שתייה ספורטיבי עשוי אלומיניום

+ 

 רמקול נייד איכותי בטכנולוגית
 בלוטוס בעל עוצמה חזקה 

 

   :המחיר שלנו 
      159 ₪ 

 מ"ללא מע   

28 



 מתוקה שמפניירה. 28                  

                   
 משולב מהודרסט מתנה 

 :המארז מתנה כולל

 מנירוסטה  מלקחיים עם לקרח דלי  - "שמפניירה"

 פותחן יין מקצועי

 ל"מ 750יין אדום סגל בקבוק 

 גרם 120צנצנת דבש 

  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 

29 



 מסיבת מתוקים. 29                    
                   

 :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" שוקולד דבש"

  חפיסת שוקולד פרה עלית

  גרם מרשמלו 100מארז 

 לבבות שוקולד מתוק 10

 אריזת מתנה 
 .שקית מתנה כולל 

30 



 גריל אמריקאי. 30                  
                   

 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 יחיד לשמירת חום המזון בנפח 

 

 

 

  

31 

 :המחיר שלנו

     159  ₪ 

 מ"ללא מע 



 "דאבל דייט. "31                   

 משולבסט מתנה 

 :הסט כולל

 2 -עם כלים ל ציידניתתיק צד 

 ליטר 20, קודורהבד , סועדים

+ 

 ליטר 1נירוסטה משובח  טרמוס

+ 

 ל"מ 750ברקן  מונופורטיין אדום 

 

 באריזת מתנה מהודרת עם כרטיס ברכה

 אפשרות להוספת  לוגו על התיק*   

 :המחיר שלנו
     159  ₪ 

 מ"ללא מע 

32 



 "באב' טו. "32

 משולבסט מתנה 

 :הסט כולל

 2 -עם כלים ל ציידניתתיק צד 

 ליטר 18, קודורהבד , סועדים

+ 

 ליטר 0.5נירוסטה משובח   טרמוס

+ 

 מ  "ס 1.8*1.8מחצלת זוגית 

 

 באריזת מתנה מהודרת עם כרטיס ברכה

 אפשרות להוספת  לוגו על התיק*   

 :המחיר שלנו
     159  ₪ 

 מ"ללא מע 

33 



  חופשה נעימה. 33

 :המחיר שלנו
     165  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

34 

 :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 

+ 

 תאים מרכזי גדול רשתות צד 2תיק גב איכותי בעל 

 48*33וכתפיות מרופדות 

+ 

 תיק רחצה אישי מהודר



  רק בשר. 34                     

 סט סכינים קרמיים יוקרתיים

 במארז מהודר  

+ 

 מעץ   ר'בוצקרש 

+ 

 גרם כל אחד 320 סילאןרוטב  

 באריזת מתנה מהודרת  

 :המחיר שלנו

     169  ₪ 

 מ"ללא מע 

35 



 "פיקניק סטייל". 35                    

 :סט מתנה הכולל

 צידנית סל גדולה  

 עם כלי אוכל מלאים  

 .סועדים 4-ל

 :המחיר שלנו
     169 ₪ 

 מ"ללא מע 

36 



 "אסיה הקטנה. "36                     

 :המחיר שלנו
     169  ₪ 

 מ"ללא מע 

37 

 !איכותי  Chinatown מ ידית עץ "ס 30ווק 

 !מותאם במיוחד להקפצת אוכל 

+ 

 כף עץ תואמת

+ 

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

+ 

 לווק   אסייאתיםמתכונים  2סינר שלם לבן עם גלויה מעוצבת ועליה 



 "משפחה בטבע. "37                    

 :סט מתנה הכולל

 4 -צידנית ותיק חוף עם כלים ל

 .ליטר 40, קורדורהבד , סועדים

+ 

 מטר 2.6*2.6מחצלת ענקית במידות 

 

 באריזת שי מהודרת עם כרטיס ברכה

 :המחיר שלנו

     169 ₪ 

 מ"ללא מע 

38 



 :המחיר שלנו
     169  ₪ 

 מ"ללא מע 

 תאילנדי' מסאג. 38                    

 :סט פינוק מושלם הכולל

 מבד פליז מפנק עם רמקולים ר'מסאגכרית 
 כולל פנסי לד מובנים לקריאה –מובנים בכרית 

+ 

 מכשיר עיסוי חשמלי לקרקפת  

+ 

 .נקודות מגע 3חשמלי עם  ר'מסאגמיני 

39 



  מיני בר. 39                       

 :מארז מתנה מהודר

 בקבוקי יין   2חבית עץ שולחנית עם 

 ל של יקב ברקן "מ 750לבן + אדום 

 ת מתנה  זשקית שי מתנה וארי

 

 :המחיר שלנו

     169  ₪ 

 מ"ללא מע 

40 



 אפייה מתוקה. 40                  

   :המחיר שלנו 
      169 ₪ 

 מ"ללא מע   

41 

 "אפייה מתוקה"מארז סט סיליקון לאפייה מהודר 

 :המארז כולל

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

 תבנית אפייה והגשה קרמית  

 .ובשקית מתנה  מהודרת ארוז באריזת שי



                       
                   41" .TEXAS-HOLDEM" 

42 

 :המחיר שלנו

       169 ₪ 

 מ"ללא מע 

 סט משחק פוקר מקצועי  

 יפים איכותיים'צ 300

 במארז מזוודה מתכתי  



43 

 סט עלייה למטוס הכולל

 "23 אורטופדיתיק גב 

 סט לנסיעות של כיסוי דרכון 
 נרתיק לכרטיסים  + 

 תג מזוודה +
  צימדאן טרוליתיק + 

 "26גדול מתקפל 

 :המחיר שלנו

     169  ₪ 

 מ"ללא מע 

 עלייה למטוס. 42                  

 אפשרות להוספת *  
 לוגו על המוצרים    



44 

 סט פסטה מקורי 

 :הכולל

 סט נירוסטה לבישול והגשת פסטה

 חלקים   5
 , מ"ס 28קערה ומסננת )
  (מלח פלפל וכף הגשה 

+ 

 .  חלקים  7סט הגשה לפסטה מפורצלן 

 :המחיר שלנו

     169  ₪ 

 מ"ללא מע 

 יני  'פטוצ. 43                 



 "  סטון מרבל. "44                   

45 

 :סט מחבתות מקצועי למטבח הכולל

המחבתות מיוצרות " 24+28זוג מחבתות 
 NON STCIKהמשלבת משטח  יחודיתבטכנולוגיה 

 מצופה אבן שיש לצלייה וטיגון כמעט ללא שמן

 בישול בריאה יותר באריזת מתנה מהודרת לחווית

 :המחיר שלנו

     169  ₪ 

 מ"ללא מע 



 מרום גולן. 45                    

 :ערכה משולמת לקמפינג וטיולים הכוללת

 סועדים 4-משפחתית עם כלים ל ציידנית

 ליטר   27 -עם ידית אלומיניום  

+ 

 קור  \ליטר שומר חום 1.2ענק איכותי  טרמוס

   :המחיר שלנו 
      169₪ 

 מ"ללא מע   

46 



 פלורידה  . 46                  

 תיקים הכולל סט
 ליטר 31עם גלגלים  טרוליתיק . 1

 מרכזיתא •  טרולי• קלה מתקפלת מזוודה 
 ידית אחיזה  • שני תאים בחזית • 
 טלסקופי   טרולימנגנון • 
 רגלית נשלפת לאכסון נוח  • 
 מתאימה לעליה למטוס  • 

 
 

 ליטר   36 – ימידאן'צתיק נסיעות .  2
 תיק ספורט ונסיעות אלגנטי  

 תא מרכזי גדול אחד  • 
 תא קטן נוסף בחזית • 
 תא צדדי מאוורר לנעליים בצד אחד  • 
 ידיות נשיאה ורצועת כתף  • 
 לוח קשיח בתחתית• 
 תיק רחצה אישי. 3

     

 באריזת מתנה מהודרת  

 
 :המחיר שלנו

     169  ₪ 

 מ"ללא מע 

47 



48 

 :המחיר שלנו

     169  ₪ 

 מ"ללא מע 

 למשרד ולמנהל. 47                 

 אפשרות להוספת *  
 לוגו על המוצרים    

 חלקים   4מעמד שולחני מפואר מעץ מהגוני 

  + 

 מ "ס 33*33שעון קיר עם מקום לתמונות 



   ביץמיאמי . 48                  
 תיקים הכולל סט

 ליטר 30עם גלגלים  טרוליתיק . 1
  ,מתאימה לעליה למטוס קלה מתקפלתמזוודה     
        ,  שני תאים בחזית, מרכזיתא     
 ,  טלסקופי טרולימנגנון , אחיזהידית     
 נוחנשלפת לאכסון רגלית     

 
 ליטר   50 – ימידאן'צתיק נסיעות .  2
 ,  תא גדול בחזית ושני תאי צד ,מרכזיתא      

    כתף רחבה ונוחה ורצועות  רצועת     

 בתחתיתלוח קשיח , נשיאה    
 

 תיק רחצה אישי. 3
     

 באריזת מתנה מהודרת  

 

 :המחיר שלנו

     179  ₪ 

 מ"ללא מע 

49 



 "  בית הפנקייק. "49              

   :המחיר שלנו 
      179 ₪ 

 מ"ללא מע   

50 

 :סט פנקייק מיוחד הכולל

 מ  "ס 27קוטר  –מחבת פנקייק שקעים 

+ 

 מייקר   פנקיקמכשיר 
 ...וכוקרפ , להכנת בלילות לפנקייק

+ 

 באריזת מתנה מהודרת  
 נייר צלופן עם סרט קישוט

 וכרטיס ברכה  

 

 

 



 :המחיר שלנו

     179  ₪ 

 מ"ללא מע 

 גריל בר ויין. 50               

 :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 -  סילאןרוטב ברביקיו עם 

 ל ברקן"מ 750בקבוק יין אדום 

 מגבת מטבח איכותית מעוצבת

 שקית מתנהצלופן עם מגיע באריזת 

51 



 קפה בשטח. 51                            

 :המחיר שלנו

     189  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :ל קפה מהודר הכולל"פק

 כציידניתהמשמש גם  איכותי מעוצב -נשיאהתיק 

 בלון גז+ איכותית באישור מכון תקנים  גזייה

 כוסות קפה בנרתיק 4

  סוכר\לתה מיכלים 2

 מחבת

 כפית+ אן 'פינג

52 



 מחלקה ראשונה. 52                   

   :המחיר שלנו 
      189 ₪ 

 מ"ללא מע   

 "20מזוודות קשיחה  
 קשיח ABSעשוי 

 ,  מירבימתרחבות לאחסון 
 מנעול מספרים, גלגלים 4

 , ידית טלסקופית מתכווננת 
 !חודשים  6-אחריות ל

 " 20מידה של 

53 



                       

 :המחיר שלנו
     189 ₪ 

 מ"ללא מע 

  כלים שלובים .                     53

54 

 :סט מתנה יוקרתי לשולחן החג הכולל

   האיכותית 18/10סועדים עשוי נירוסטה   6-חלקים  ל 24ם "סט סכו

 .כולל סכינים לחיתוך סטייק

+ 

 סט פותחני ואביזרי יין בעיצוב בקבוק יין 

+ 

 !חלקים שימושי למטבח ולבישול  6מעמד עם סט 

 באריזת מתנה מהודרת עם כרטיס ברכה  



 עגל חלב. 54                       

55 

 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 
      189 ₪ 

 מ"ללא מע   



56 

 אנשים 4-פטנט ל צלוניתאוהל 

 מ "ס 200*120*130מידות 

+ 

   בפאוץקור \ליטר חום 1 טרמוס

+ 

 ליטר   26סל משפחתית  ציידנית

 :המחיר שלנו

     189  ₪ 

 מ"ללא מע 

 חופשה בכיף. 55                   

 אפשרות להוספת *  
 לוגו על המוצרים    



 קפה בשטח. 56                          

57 

   :המחיר שלנו 
      199 ₪ 

 מ"ללא מע   

 :ל קפה מהודר הכולל"פק
  איכותי מעוצב -נשיאהתיק 

 :הכולל כציידניתהמשמש גם 

 בלון גז+ כירת גז 

 כוסות קפה בנרתיק 3

  סוכר\לתה מיכלים

 כפיות+ אן 'פינג

+ 

 מ "ס 14מחבת בישול  

 

 מתנה איכותית לטיולים

 !ופיקניק 



58 

 :המחיר שלנו

     199  ₪ 

 מ"ללא מע 

 טיול מאורגן. 57                

 אפשרות להוספת *  
 לוגו על המוצרים    

   בפאוץזוגי מקצועי  PVCאוהל שטח 

 מ"ס 200*120*130: מידות

 מ"ס 150*250איכותי   PVCערסל + 

 ליטר בנרתיק 1קור \נירוסטה חום טרמוס+ 



 ימס בונד'ג. 58              

   :המחיר שלנו 
      199 ₪ 

 מ"ללא מע   

59 

 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"ס 44*32למחשב נייד  אורטופדיתיק גב 

+ 

 תיק רחצה מהודר



 ביג פיקניק. 59                       

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

     199  ₪ 

 מ"ללא מע 

60 



 "TIMEבירה . "60              

 :המחיר שלנו
     199  ₪ 

 מ"ללא מע 

61 

 מקורי  סט מתנה 

 :הכולל

 מתכת לבנה ענקית   אמבטית
 .  בקבוקי שתיהלצינון 
   מ "ס 20*27*40: מידות

+ 

 סט כוסות בירה תוצרת אירופה

 '  ל 0.3כוסות  2

 '  ל 0.3כוסות  2

+ 

 יין מקצועי\פותחן בירה

+ 

 שוקולד משובח פרילני 20

 

 באריזת מתנה מהודרת  



 דה לוקס ציידנית. 61                    

62 

 איכותית עם רצועת כתף   ציידנית

 מ  "ס 19*36*30: במידות של

 :הכוללת

 (כל אחד' ג190)חטיפי ביסלי גדולים אוסם  2

 גרם 125צנצנת דבש 

 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 
      199 ₪ 

 מ"ללא מע   



 ארץ נהדרת. 62                     

 :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

     199  ₪ 

 מ"ללא מע 

63 



  ה'הפלנצעל . 63             

64 

 ,   יציקת אלומיניום( ה'פלאנצ) , לצלייה ובישול   משטח
 מ"ס 42/27/5.5במידות , תחתית אינדוקציה

 ציפוי אבן שיש מתוצרת גרמניה

 + 

 סט סכינים במארז מתנה

+ 

 גרם 320 –על האש  סילאןרוטב 

 אריזת מתנה מהודרת+ 

 :המחיר שלנו

     199  ₪ 

 מ"ללא מע 



              64 .SWISS BAG 

   :המחיר שלנו 
      199 ₪ 

 מ"ללא מע   

65 

 אפשרות להוספת לוגו על המוצרים

   SWISS BAGתיק גב איכותי תוצרת 
 קשיח   EVA אורטופדיותעם כתפיות גב  

 חיבור אינטגרלי לאוזניות ולנייד 
 לכל הדגמים " 17תא למחשב עד 

 אבזמים ורוכסנים משופרים  
 עשוי בד דוחה כתמים

 אחריות שנה *** 
 שחור\קיים בכחול***



                 

66 

 :הכוללסט בטיחות והייטק לרכב 

   HDדרך איכותית לרכב מצלמת 

 .אשר מתעדת את מהלך הנסיעה
+ 

 אישית  Bluetoothאוזניית 

+ 
   USBתרמי עם חיבור ספל 

 חוםעל לשמירה 

   :המחיר שלנו 
      199₪ 

 מ"ללא מע   

 נסיעה בטוחה. 2



67 

 :המחיר שלנו

     199  ₪ 

 מ"ללא מע 

 משחקי חברה. 66                 

 אפשרות להוספת *  
 לוגו על המוצרים    

 יטונים  'ערכת חלוקת קלפים מעור כולל ז

 מילי אמפר 2200 לסמארטפוניםבנק נייד  פאוורמטען + 

 מ "ס 170*130פליז  כרבוליתשמיכת + 



 "  סטון שף מרבל. "67                   

68 

 :סט מחבתות מקצועי למטבח הכולל

המחבתות מיוצרות " 24+28זוג מחבתות 
 NON STCIKהמשלבת משטח  יחודיתבטכנולוגיה 

 מצופה אבן שיש לצלייה וטיגון כמעט ללא שמן

 בישול בריאה יותר באריזת מתנה מהודרת לחווית
+ 

 מטחנת מלח

 פלפל איכותית

 דו כיוונית  

 עשויה נירוסטה

 :המחיר שלנו

     199  ₪ 

 מ"ללא מע 



  המקורי סופר בוקס סלייסר. ** 68                   

69 

 :המחיר שלנו

     199  ₪ 

 מ"ללא מע 

 בעולם סופר בוקסמעבד המזון המתקדם  -סלייסרמאסטר 
 , טחינת בשר להכנת קציצות , המוצר האידיאלי להכנת כל סוגי סלטי הירקות 

 .תפוח אדמה ללביבות הקצפת ביצים ושמנת לאפיה, עגבניות לשקשוקהריסוק 

 הפעלה בעזרת יד אחת בלבד -ידית הפעלה לחיתוך קל

  

 מבנה סכינים מדורג לחיתוך אופטימאלי -סכיני נירוסטה איכותיים 3* 

 .מייבש חסה ועשבי תיבול -מקציף/מזון מעבד * 

 .פירות הדרמסחטת * 
 .סכינים להחלפה ומתקן אחיזה בטיחותי 5בעל  -מנדולינהאביזר * 
 

 ,  סכין לפריסה גלית, סכין לפריסה* )
 (.וסכין מגררת וליאנים'זסכין , גורסתסכין * 

  

 .  מכסה פלסטיק לאחסון ושמירה על טריות המזון

  
 אחריותשנה 

 !!!המוצר המקורי 



 "  מטיילים בארץ. "69                  

   :המחיר שלנו 
      199 ₪ 

 מ"ללא מע   

70 

 

 +   ליטר 1נירוסטה תרמוס 

 צידנית סלסלה עם מסגרת אלומיניום

 כדור מטקות עם סט + 

   בששש משחק + 

מ "ס 29/22/39:מתקפל במידותשרפרף + 
 . אריזת מתנה צלופן מהודרת + 



 ספא קלאב. 70                  

 ערכת ספא מפנקת  

 :הכוללת

 ג "ק 1.2חלוק מגבת איכותי 

 חלקים מהודר   7מארז ספא 

 מכשיר עיסוי חשמלי מפנק

 כולל אריזת מתנה מהודרת

 

71 

   :המחיר שלנו 
      199 ₪ 

 מ"ללא מע   



 טיול מתוק. 71                     

72 

 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 125צנצנת דבש 

 גרם 500מארז ערגליות אוסם 

 ג"ק 1שקית סוכריות טופי 

 תמרמלדות בתפזור 5

 הציידניותאפשרות הוספת לוגו מודפס על * 

 

   :המחיר שלנו 
      199 ₪ 

 מ"ללא מע   



 חגיגה של טעמים. 72

 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 

73 

   :המחיר שלנו 
      199  ₪ 

 מ"ללא מע   



 שומרים על חום. 73                     

74 

 :סט מהודר איכותי הכולל

 בגדלים שונים   טרמוססירי  3

 לשמירה על טריות  של המזון  

 פיקניק וברביקיו, מומלץ לטיולים 

 כולל מכסה הברגה הרמטי  

 

 גדלים 3הסט כולל 

 ליטר 1.4סיר בנפח 

 ליטר   3סיר בנפח 

 ליטר   5.7סיר בנפח 

 

 !!!מתנה שימושית מאוד 

   :המחיר שלנו 
      199 ₪ 

 מ"ללא מע   



 לחג וליום טוב. 74

 :המחיר שלנו

     199  ₪ 

 מ"ללא מע 

75 

 "כוכב"זוג פמוטי זכוכית 

+ 

 מ"ס 240*150מפת שולחן חגיגית 

 מ"ס 240*45במידות  ראנרעם 
 (  מבחר דגמים)

+ 

 צלחת תפוח קרמית מעוצבת

 עם מקום לדבש  

+ 

 כלי לדבש בצורת רימון

 מהודרת   צלופןוכולל אריזת 



                       

 חלקים מהודר יוקרתי   21סט אירוח 

 :  הכולל

 

 כוסות ותחתיות 6סט 
 + 

 צלחות לעוגה  

+ 

 צנצנות קרמיות מעוצבות  3
 קפה וסוכר  , של תה    

 

 במארז מתנה תואם חגיגי  

 
 :המחיר שלנו

     199  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אירוח אנגלי. 75

76 



                 

77 

 :הכוללסט מושלם לקמפינג 

צידנית משפחתית גדולה במיוחד  

 והופכת לכיסאהמתקפלת 

+ 

 מ"ס 180*180מחצלת זוגית בגודל 

+ 

 מ"ס 27*43 איכותי מתקפל מנגל 

+ 

 ליטר 5.5שתייה מתקפל מתקן 

 .נייד קומפקטי

 
   :המחיר שלנו 

      199₪ 
 מ"ללא מע   

 מנגל סטייל  . 76              



                 

78 

   :המחיר שלנו 
      199₪ 

 מ"ללא מע   

 מנגל מתוק. 77             

 :הכוללסט מנגל יוקרתי 

 מ"ס 27*45איכותי מתקפל מנגל 

+ 

 חלקים נירוסטה 5כלים לברביקיו סט 

 במזוודת מתכת 

+ 

 חבילת שוקולד יוקרתית

 ל"מ 750יין אדום ברקן 



                 

79 

 לים ולקמפינג הכוללסט 

 חוף מתקפל עם ידיות כסא

+ 

 קוטר ניידת 1.8ענקית שמשיה 

+   

 איכותיתסטריאו מערכת 

 ..רמקול מגבר לניידים ועוד

+ 
 מ"ס 30קוטר  –שולחן חוף ננעץ בחול 

   :המחיר שלנו 
      199 ₪ 

 מ"ללא מע   

 על החוף סטלבט. 78    



                       

 :המחיר שלנו

     199  ₪ 

 מ"ללא מע 

  שביל ישראל. 79        

80 

 :הכוללספורט מפנק / סט טיולים 

 ליטר 2תיק גב ייחודי עם שקית שתיה 

+ 

 אלחוטיות ספורטיביות  אוזניות 
 Bluetoothבטכנולוגיית  

 עם איכות שמע מעולה  
+ 

 ניידזרוע למכשיר  ופאוץ 



                       

 :המחיר שלנו

     199 ₪ 

 מ"ללא מע 

  MENברביקיו . 80          

81 

 מתקפל לטיוליםמנגל 
 מ "ס 27*43 

+ 
 כלי מנגל  ערכת  

 מפוארת במזוודה

+ 
 ל "מ 320 על האש סילאן"רוטב  



 מאסטר קוק. 81                

82 

   :המחיר שלנו 
      199 ₪ 

 מ"ללא מע   

 ,איכותי שווצריאבן שיש אלומיניום ציפוי יציקת - רוסטר
 .  בציפוי סיליקון מכסהלצלייה ובישול עם , מ"ס 25*40 

  ולתנוראינדוקציה , הכירייםלכל סוגי מתאים 
+ 

 אפייה\זוג כפפות בישול

 

 כולל אריזת צלופן  
 מהודרת עם סרט קישוט

 



 "1טרמינל . "82

83 

 "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 
      209₪ 

 מ"ללא מע   



  מהמטבח באהבה.83    

 :המחיר שלנו

     209  ₪ 

 מ"ללא מע 

84 

 :סט מושלם למטבח הכולל
 קומקום חשמלי קרמי נשלף

 ליטר עם גוף חימום נסתר 1.2 

+ 

 אחסון מפח לעוגיות קופסאת

 מ "ס 16*14*14מידות 

+ 

 סט אחסון מפח לתה קפה סוכר

 מ "ס 13*11*11: מידות

 

 ארוז באריזת צלופן  



                 

85 

   :המחיר שלנו 
      209₪ 

 מ"ללא מע   

 שטח קרבי. 84          

 הכוללת או למטיילים /למתגייססט מושלם 

 אורטופדיליטר  75תיק גב גדול 

 מ"ס 40*60כביסה סל 

 ליטר 2שלוקר  פאוץ

 שלבים 3-רחצה נפתח לתיק 

 מ"ס 130*70 אנטיבקטריאלית מיקרופייברמגבת 



86 

 :המחיר שלנו

     209  ₪ 

 מ"ללא מע 

 לפיקניק הכל. 85                 

 אפשרות להוספת *  
 לוגו על המוצרים    

 ישיבה לכסאליטר הופכת  28מתקפלת  ציידנית

 ברביקיו עם מנגל מתקפל פטנט  ציידנית+

 מ "ס 180*90מחצלת קמפינג  + 

   בפאוץחצי ליטר  טרמוס+ 



 חגיגה במטבח. 86

   :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

87 



 קוצץ חשמלי. 87                    

   :המחיר שלנו 
      219 ₪ 

 מ"ללא מע   

88 

 מעבד מזון וקוצץ ירקות רב תכליתי  
 (וואט 150עם עוצמת מנוע )

 קונוסים מתחליפים 4כולל 
, הקונוסים המתחלפים תוכלו לקצוץ 4-ב

 :לפרוס ולעבד, לגרר

 אגוזים ותבלינים, גבינות קשות

 גזרים ופרורי לחם, גבינות קשות

 גבינות קשות וגזרים, קישואים, בצלים

 בצל, סלרי, תפוחי עץ, צנוניות

בצלים  , תפוחי אדמה, גזרים, מלפפונים

 וקישואים

  
 



 ביג בוס. 88                                

   :המחיר שלנו 
      219 ₪ 

 מ"ללא מע   

 :מנשא מהודר ליין הכולל

   קלאסיקבקבוק יין אדום יבש ברקן 

 קלאסיקבקבוק יין לבן יבש ברקן 

 גרם 120 חרסותצנצנת 

 גרם 250צנצנת קונפיטורה 

 גרם  320בישול ואפיה  רטבי 2

 פותחן יין מקצועי

 אגוזי מלך 10

89 



 פוקר טיים. 89                 

 סט משחק פוקר מקצועי  

 (גרם 11.5מקצועיים )איכותיים יפים 'צ 500

 מתכתיבמארז מזוודה 

 

   :המחיר שלנו 
      219 ₪ 

 מ"ללא מע   

90 



                 

91 

 :הכוללסט ביתי 

 הדום יוקרתי מתקפל עשוי דמוי עור לאחסון  

 מ"ס 38*38וישיבה במידות 

+ 

 מ"ס 35קוטר  רטרוקיר בעיצוב שעון 

+ 

 ל"מ 750בקבוק יין אדום יקב ברקן 

+ 

 חבילות שוקולד יוקרתי   2

   :המחיר שלנו 
      219₪ 

 מ"ללא מע   

 דיזייןהום . 90           



92 

                       
 "  מסיבת קריוקי. " 91     

92 

 W15 וופר-רמקול סאב+ חזק  " W25חוויתי קריוקי עוצמתי רמקול "
 !!!מדהימה איכות צליל 

 .מיקרופונים חוטיים 2כולל 
   1200MAhעבודה שעות  12עד  נטענתפנימית סוללה 

 !כגיבוי נוסף  AAאפשרות להפעלה מסוללות **** 
  למחשב או נגן ישירות מתחבר 

 (כלול)מ "מ AUX 3.5עם כבל  סמארטפוןאו 

 שלט חכם+    עם אנטנה   FM רדיו 

 

 ,שני רמקולים איכותייםהמערכת כוללת * 

 ,לטלפונים ולנגנים, למחשבחיבור * 

 ישירות מדיסק און קי  מנגנת    
 ומכרטיסי זיכרון     

 ידית נשיאה נוחה* 

 ...וכדוהים חוף , קמפינג, מעולה לטיולים* 

 !!!  מלאי מוגבל ה! חודשי אחריות  12



 מבושלת. 92                     

   :המחיר שלנו 
      229 ₪ 

 מ"ללא מע   

 :הכולל -" מבושלת"מארז מתנה יוקרתי 

  "28מחבת סטייק קרמי איכותי 

 הכירייםיציקת מתכת מתאים לכל סוגי 
 .סכיני חיתוך במארז מתנה  3סט 

 ליןגרם משק  320בקבוקי רטבים  2

 ל  "מ 250שמן זית כתית  דוריקהבקבוק 1

  .אריזת שי שקית מתנה לכל סט 

 

 

93 



 קריוקי לעם. 93              

   :המחיר שלנו 
      229 ₪ 

 מ"ללא מע   

94 

 איכות סאונד גבוהה וחדה  , רמקולים עוצמתייםמערכת סטריאו מעוצבת עם רדיו מובנה 

 מסך תצוגה דיגיטלי עם פאנל הפעלה אלקטרוני עם מיקסר  , שמיעה משולמת  לחווית

   USBו SD זכרוןקורא כרטיס 

 מובנת עם ידית נשיאה ורצועת כתף  ליטיוםמופעל באמצעות סוללת  –עם מיקרופון  לקריוקי 

 .וטאבלטים סמארטפוניםמתחבר למגוון 

  29*11*23: מידות



 "שיאצו טיים. "94             

   :המחיר שלנו 
      229 ₪ 

 מ"ללא מע   

95 

  . כרית עיסוי שיאצו עם חימום

 ...עליון , מערכת עיסוי שיאצו הן לגב תחתון

 .אפקטיבי ונעים' מסאגראשים לביצוע  2לכרית 

 .כפתור אחד להפעלה וכיבוי

 .ראשים לעיסוי ושיאצו בתוך הכרית 6

 .חימום לכל הכרית פונקצית

 .נשלט על ידי מיקרו מחשב להנאה והשגת אפקט מרבי

 ...רכב , בבית, מתאים לשימוש במשרד

 .קומפקטית מאוד וקלה לנשיאה

 .רציפהלהפעלה מגיע עם מתאם לרכב 



 טיול מאורגן. 95                           

WWW.TEXAS.CO.IL
96 96 

   :המחיר שלנו 
      229 ₪ 

 מ"ללא מע   

 :סט נוחות לטיסות וטיולים הכולל

 פוליקרבונטעם גלגלי סיליקון עשויה " 20מזוודה קשיחה ואיכותית בגודל 

+ 

 :חלקים מותאם למזוודות הכולל 3 ארגונוןמארז 

 .  תיק רחצה, תיק לנעלים , תיק לכביסה 



  סורבה ילטו'ג. 96      

 :מארז מתנה מהודר הכולל

 מכשיר חשמלי להכנת גלידת סורבה

 -פשוט לקחת את הפירות הקפואים ולהכניס לתוך המכשיר 
 בריאהבתוך שניות נקבל גלידת סורבה 

 !פרי וטעימה מאד 100%מ  עשוייה  

 

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

 החיוניים לגוף בייחוד לילדים הויטמינים

 

 :לדוגמא, ניתן לשדרג ולהוסיף תוספות שונות ומגוונות

 ...חלב קפוא ועוד , חמאת בוטנים, שוקולד מריר
 .פרווה בריאותיבתור קינוח  מצויין

 
 !הצבע והדגם יכולים להשתנות בהתאם למלאי * 

97 

 :המחיר שלנו   

        229  ₪ 

 מ"ללא מע    



                       

 nonסירים איכותיים עם ציפוי  6, חלקים 12סט סירים מפואר הכולל 
stick מתאימים לבישול גם בכיריים אינדוקציה. כוללים מכסה תואם. 

 

 !כולל אריזת צלופן מהודרת 

 :המחיר שלנו

     229 ₪ 

 מ"ללא מע 

  סיר הסירים. 97                   

98 



 שטח פלוס. 98                   

WWW.TEXAS.CO.IL

   :המחיר שלנו 
      229 ₪ 

 מ"ללא מע   

99 

 :מארז לבילוי משפחתי הכולל

 כירת גז במזוודה כולל בלון גז

 כוסות קפה 3
  מחבת+ אן איכותי 'פינג

 צנצנות לסוכר וקפה 2

 משפחתית ציידנית

+ 

 ספר טיולים ובילוי

 

 



 בילוי נעים. 99                             

 ABSמזוודה ניידת איכותית קשיחה 

 .גלגלים  4עם 

 תיק לכלי רחצה

   90*50מגבת רחצה 

 .זוג שמפו וסבון נוזלי 

 
 מ"לפני מע 239  –" 20עם מזוודה 

 
 מ"לפני מע 289 –" 24עם מזוודה 

 
 מ"לפני מע 329 –" 28עם מזוודה 

100 



 מטיילים בשטח  . 100                      

   :המחיר שלנו 
      239 ₪ 

 מ"ללא מע   

101 

 ענק טרוליסט פיקניק 
 סועדים עם צידנית 4-עם כלי אוכל ל

 כולל גלגלים וידית נשלפת

 .בזאריג חום עם : מגיע בצבעים



 טורבו שף  .  101

102 

 .בישול גריל הלוגןתנור 
  .חימום מזון והפשרה על בסיס אוויר חם, אידוי, בישול, גריל, אפייה, לצלייהמתאים 

  .מאפשר צלייה ובישול באופן אחיד ושומר על מרקם המזון טוב יותר ממיקרוגל

  .הסיר חסכוני במיוחד הצורך פחות מחצי כמות השמן הרגילה

  ניתן להגיש את האוכל ישירות בסיר בעל טבעת הרחבה להגדלת הנפח

  .שומר על חום התבשיל עד להגשתו

 נלווים רביםאביזרים 

  קל לניקוי

 לבישול בריא  

 .צורך להפוך את המזון תוך כדי הבישולאין 

 .הלחות נשארת בפנים, לא מתייבשהמזון 
  להוציא, ישר מההקפאהבישול 

 .לתבל ולבשלמההקפאה 
 ,  מדוייקטיימר לתזמון כולל 

 מעלות 250עד ל תרמוסטט 
 , בידית הנשיאהמפסק 

 .י ידית הנשיאה"עההפעלה 

  .מעלות 65-250טמפרטורה מתכוונת של 
  1400W: ליטר עוצמה 17: נפח

 !שנה אחריות ** 

   :המחיר שלנו 
      239 ₪ 

 מ"ללא מע   



                 

103 

 לים ולקמפינג הכוללסט 

 לחוףזוג כיסאות מתקפלים 

+ 

 קוטר ניידת 1.8ענקית שמשיה 

+   

 איכותיתסטריאו מערכת 

 ..רמקול מגבר לניידים ועוד

+ 
 מ"ס 30קוטר  –שולחן חוף ננעץ בחול 

   :המחיר שלנו 
      249 ₪ 

 מ"ללא מע   

 שניים שניים . 102        



 קייק פופ  . 103                 

104 

 הטוסטר עם   :מכשיר
 הפלטות המתחלפות  

 ,  קייקפופס, קאפקייקסלהכנת מיני 
 ופל בלגי  , דונאטס

  .דקות אפיה 7עד 
 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 מתחלפות 4

 לילדיםבטיחותי  –דגם משופר 

+ 

 מוצר עם תו מכון התקנים

 !עם שנה אחריות 
 
 

   :המחיר שלנו 
      249 ₪ 

 מ"ללא מע   



 איטליאנופסטה . 104                      

   :המחיר שלנו 
      249 ₪ 

 מ"ללא מע   

105 

 :סט מתנה  מהודר הכולל

 

 סיר פסטה מיוחד נירוסטה

+ 

 חלקים להגשת פסטה 7סט 

+ 

 מלקחים מיוחדות לפסטה

+ 

+ כפפה + סט מטבח של סינר 

 תחתית לסיר  

 



 טיול רומנטי. 105                      

106 

   :המחיר שלנו 
      249 ₪ 

 מ"ללא מע   

פנימית וכלים   ציידניתעם  רטרוסלסלת קש בעיצוב 

 עשויים קרמיקהסועדים  4
 ידית נשיאה מתכווננת לנשיאה נוחה

 מ   "ס 42*29*38מידות 

 סועדים   4-עם כלי פיקניק מלאים ל
 



 "3Dרחפת . "106          

   :המחיר שלנו 
      259 ₪ 

 מ"ללא מע   

107 

G-SHOCK  2.4קומפקטי  רחפןghz  
 מטר 60לטווח  מרחוקמנועים ושלט לשליטה  4עם 

 
  ט המשותף לך ולילדך'הינה הגאדג G-SHOCKהרחפת 

 שתעזורנה בשליטה ויציבות  , להבים 4הרחפת כוללת 
  טיסה גם בפעלולים נועזיםבעת 

 ,  ציר 6 יירו'גהרחפת מגיעה עם מייצב 
 , מבטיח יציבות במהלך טיסהאשר 

  כאשר יש בעיות חיצוניות כמו רוח או חום קיצוניגם 
 ,  במידה והרחפת נוטה להיסחף באותו הכיוון עם הרוח

  לתקן על ידי הפונקציה בשלטניתן 
  Ghz.2.4הרחפת בעלת יכולת שליטה ארוכת טווח של 

 , דקות 15הרחפת יכולה לטוס באוויר למשך זמן של 
  דקות 60הטענה של סוללה במשך לאחר 

 לשליטה   6בעל ציר מייצב גיירו 
  במזג אוויר קשה או פעלולים נועזיםגם 

  כלול - USBהטענה נעשית דרך כבל 

  LI-POLY 3.7בטרית הטענה לשלט 
  פרופלורים נוספים 4כולל 

 

 

  :מידות הרחפת

  מ"ס 18: אורך

  מ"ס 18: רוחב

  מ"ס 7גובה מפני הקרקע 



 :המחיר שלנו

     259  ₪ 

 מ"ללא מע 

 פיקניק חגיגי  . 107                     

108 

   

 ערכת כלי מנגל  

 קרש חיתוך, הכוללים כלים לברביקיו 

 מגש עץ קטן  , מלחיות 

   ציידניתבתיק 
+ 
 סכיני שף   3

+ 

 ליטר  2.5 טרמוססיר 

+ 
 '  ג 30צנצנת דבש קטנה 

  + 
 ל"מ 750 קלאסיקיין אדום ברקן בקבוק 

+ 

 אריזת צלופן מהודרת  

 



 "פמלי. "108                              

WWW.TEXAS.CO.IL

 ליטר 25 -משפחתית איכותית גדולה  ציידנית

 גדול של עלית מינימיקסמארז 

 "קליק"חטיפי שקיות  3

 שוקולד של עלית" בראוניז"עוגת 

 גרם 125צנצנת דבש 

 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 
      259 ₪ 

 מ"ללא מע   

109 



   נפוליטנה. 109    

 :המחיר שלנו

     259  ₪ 

 מ"ללא מע 

110 

 :סט מושלם לפסטה הכולל

 מ "ס 24סיר 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 



 מחבת בריאות. 110                       
                   

   :המחיר שלנו 
      259 ₪ 

 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 

 שי מתנהצלופן מהודרת עם שקית  אריזת 

111 



 בילוי בחוף. 111                            

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

 מ"ס 150*75מגבות חוף  2

 כסאות חוף 2

 ' מ 1.8שמשיה 

+ 

 מ  "ס 30שולחן חוף ננעץ 

112 

   :המחיר שלנו 
      259 ₪ 

 מ"ללא מע   



 סנטוקו. 112                   

 :סט מתנה מהודר הכולל

 מ"ס 24*40עץ  ר'בוצקרש 

 מ  "ס 24מחבת סטייק איכותית 
+ 

 סכיני שף במארז 3

+ 

 מארז טעמים הכולל

 גרם כל אחד 100בישול  רטבי 4

+ 

 בקבוק יין אדום ברקן

 'ג 30וצנצנת דבש מיני 

 

 באריזת צלופן מהודרת  
 עם כרטיס ברכה

 :המחיר שלנו

     269  ₪ 

 מ"ללא מע 

113 



                 

   :המחיר שלנו 
      269 ₪ 

 מ"ללא מע   

114 

,  מגרדת צבעונית, מחבת המבורגר

,  מלחייה חשמלית, מלקחיים סיליקון 

  750בקבוק יין , גרם 320 סילאןבקבוק 

אריזת  + מגבת מטבח , מונופורטל "מ

צלופן מהודרת כולל סרט קישוט 

 .שקית מתנה+ וצלופן  פוטיפורי
 

 ביג  בורגר. 113                        



 חיק הטבע. 114                           

   :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 125דבש  צנצנת 

 גרם עלית 100קפה טורקי שחור 

 ופלים גדולה עלית' חב
 של עלית MUSTסוכריות ' חב

 ג"ק 1סוכריות טופי עלית ' חב

 

115 

 הציידניותניתן להוסיף לוגו משלכם על גבי *** 



 סיר פטנט. 115                           

116 

 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   



 קפטן.  116                   

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 

117 

   :המחיר שלנו 
      279 ₪ 

 מ"ללא מע   



 הישרדות. 117                             

118 

   :המחיר שלנו 
      279 ₪ 

 מ"ללא מע   



 בישול לחג. 118                     
                  

   :המחיר שלנו 
      279 ₪ 

 מ"ללא מע   

   שווצרימ יציקת מתכת עם ציפוי אבן שיש "ס 28' 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 

119 



  +פלוס  לטו'ג.  119      

 :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 מאד 100%מ  עשוייה  

 

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

 החיוניים לגוף בייחוד לילדים הויטמינים

 

 :לדוגמא, ניתן לשדרג ולהוסיף תוספות שונות ומגוונות

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

 .בתור קינוח פרווה בריאותי מצויין

 

 קעריות הגשה  של סט מהודר מארז + 
 .מהודרתבאריזת מתנה , כפיות 6-קעריות ו 6חלקים הכולל  12פורצלן עשוי 

120 

 :המחיר שלנו   

        289  ₪ 

 מ"ללא מע    



 מסיבת שטח. 120                           

WWW.TEXAS.CO.IL
121 121 

   :המחיר שלנו 
      289 ₪ 

 מ"ללא מע   

 עם רדיו מובנה   טרוליתמערכת הגברה וקריוקי ניידת על גלגלים 

 !רמקולים גדולים עוצמתיים במיוחד 

 ,  דיגיטלי  תצודהסאונד חד חזק ונקי מסך 
 פאנל אלקטרוני עם מיקסר מובנה

 USBו SDקורא כרטיסי 

 עם מיקרופון אלחוטי  

 שעות עבודה   5-סוללה חזקה ל

 26*16*36: מידות

 



 בייקרי הום.   121

122 

 עם  הטוסטר  :מכשיר
 הפלטות המתחלפות 

 ,  קייקפופס, קאפקייקסלהכנת מיני 
 ופל בלגי  , דונאטס

  .דקות אפיה 7עד 
 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 מתחלפות 4
 לילדיםבטיחותי  –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 

 
 

   :המחיר שלנו 
      289 ₪ 

 מ"ללא מע   



 קלאסיקה במטבח. 122                

123 

   :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 250ודבש ר 'ינג'עם גמוקפץ 

 גרם 125צנצנת דבש 
 

 כולל אריזת צלופן  
 מהודרת עם סרט קישוט

 



124 124 

                        
 "  בוקסה ניידת. "123      

124 

 

 !!!איכות צליל נקי וחווית שמיעה מדהימה 

 ללא צורך בחיבור כבל   בלוטוסמערכת 

 מיקרופונים אלחוטיים   2כולל 
 עבודהשעות  6עד  נטענתפנימית סוללה 

  למחשב או נגן ישירות מתחבר 
 (כלול)מ "מ AUX 3.5עם כבל  סמארטפוןאו 

 !!בלוטוס אלחוטי  תקשרותאו באמצעות 

 שלט חכם+    עם אנטנה   FM רדיו 

 AUX, USB, SDכניסת 
 כניסת גיטרה

 עוצמתי סאבוופר

 לנשיאה קלהרצועת כתף 

 ,לטלפונים ולנגנים, למחשבחיבור * 

ומכרטיסי  ישירות מדיסק און קי מנגנת    

 זיכרון  

 מ"ס 20*20*35: מידות הרמקול* 

 !!!מוצר מקצועי ואיכותי 

 

 

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

 !!!  מלאי מוגבל ה! חודשי אחריות  12



 נוסעים על בטוח   . 124

 :המחיר שלנו

      299 

 מ"ללא מע 

 :סט בטיחות לרכב הכולל
 .12Vקומפרסור מקצועי עם חיבור למצבר 

 .בוכנות 2

 .ברכבי שטחגם לשימוש אידיאלי 
 .150PSIלחץ עבודה 

 .חיבור ישיר למצבר הרכב, אמפר 30מתח 

 .כולל פיוז חיצוני להגנה במקרה של מאמץ יתר

 .מטרים 4כולל צינור הארכה גמיש באורך 
 ,כדורים, סט מתאמים לניפוח צמיגי אופניים

 עם תיק תואם. מזרנים ומוצרים מתנפחים אחרים  

+ 

 ר לצמיג הרכב לתיקון תקרים מהיר'ספריי אנטי פנצ

 .חסכוני ובטוח כאשר נתקעים באמצע הדרך 

+ 
 אמפר איכותיים במיוחד  600כבלי התנעה למצבר 

 !מתאימים למגוון סוגי רכב 

+ 

 .אפוד זוהר בטיחותי חובה לרכב לנראות ובטיחות 

125 

1 

4 3 

2 



 לטיול יצאנו. 125                          

126 



                 

127 

   :המחיר שלנו 
      299 ₪ 

 מ"ללא מע   

 משחקי חברה  . 126

 :הכוללסט טיולים וקמפינג 

 מ"ס 260*180מחצלת משפחתית ענקית 

+ 

 אלומיניוםסועדים עם ידית  4-כלים לצידנית סל עם 

+ 

 .מעוצבתמשחקים בקופסא  7סט 



                       

 :המחיר שלנו

     299  ₪ 

 מ"ללא מע 

  המבורגר שף  . 127                       

128 

 :סט מתנה הכולל

 מחבת מיוחדת להמבורגר וקציצות עם דוחסן תואם
 מ  "ס 26.6 –קוטר המחבת 

+ 

 מלחיה חשמלית מהודרת  

+ 

 כפפה ותחתית לסיר, סט הכולל סינר 

+ 

 סט חומץ שמן פלפל מלח זכוכית פורצלן

+ 

 ל"מ 750 מונופורטבקבוק יין אדום ברקן 
 

 באריזת מתנה מפוארת  * 



 גדול מהחיים  . 128                       

129 

 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 125צנצנת דבש 

 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   



                 

130 

 :הכוללסט טיסה מהודר 

 קשיחה מהודרת  ' אינץ 20מזוודה 

 וידית טלסקופית ABSעם גלגלי 

+ 

 אורטופדיגב מהודר ללפטופ תיק 

+ 

 .לנוחות והגנה לטאבלטעבודה משטח 

   :המחיר שלנו 
      299₪ 

 מ"ללא מע   

 הנוסע המתמיד. 129



 מטבח מודרני. 130                       

131 

 סט יוקרתי ואיכותי

 :הכולל

 
   מסתובבתבלינים עם סטנד  6סט 

 משולב נירוסטה  

+ 

 מ"ס 28מחבת לסטייק איכותית 

+ 

 סכיני חיתוך בציפוי 3סט 

 קרמי קולפן+ אבן שיש 

+ 

 תחתית לסיר+ כפפה + סט סינר 

 

 באריזת מתנה מפוארת  

 עם כרטיס ברכה  

 

   :המחיר שלנו 
      299 ₪ 

 מ"ללא מע   



                 

132 

 :סט טיסה הכולל 

 ABSקשיחה מפוארת עם גלגלי  ’ אינץ 20מזוודה 

+ 

 טאבלט/יוקרתי דמוי עור קשיח ללפטופצד תיק 

+ 

 MAH 5200עוצמתית גיבוי נטענת סוללת 
 ...  מצלמות ועוד,  סמארטפונים,  לטאבלט 

   :המחיר שלנו 
      299 ₪ 

 מ"ללא מע   

 מוכנים לדרך. 131



133 

 :המחיר שלנו

     299  ₪ 

 מ"ללא מע 

 מתנה משפחתית. 132                 

 אפשרות להוספת *  
 לוגו על המוצרים    

 ערכת פוקר מקצועית במזוודת עור גדולה 

 שעון עץ מהגוני עם מקום לתמונות + 

 מ "ס 140*170שמיכת פליז איכותית + 



 'פרסטיז. 133                          

   :המחיר שלנו 
      299 ₪ 

 מ"ללא מע   

 :סט משולב הכולל

 ליטר 1.2קומקום חשמלי קרמי נשלף 

 בעל גוף חימום נסתר

+ 

 תיבת עת מהודרת לתיונים

 עם מכסה זכוכית וציפוי בד קטיפה פנימי

+ 

מעוצבים מפורצלןארבעה מאגים סט   
+ 
מגשי מלמין  2  

(מ"ס 40*31+ מ "ס 36*46)      
 

 באריזת מתנה עם כרטיס ברכה

134 



 קצב בטבע. 134                           
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135 135 

 :ל קפה מהודר הכולל"פק

 כציידניתהמשמש גם  איכותי מעוצב -נשיאהתיק 

 בלון גז+ איכותית באישור מכון תקנים  גזייה

 כוסות קפה בנרתיק 4

  סוכר\לתה מיכלים 2

 מחבת

 כפית+ אן 'פינג

+ 

 מערכת סטריאו בלוטוס

 מעוצבת עם רדיו מובנה 

 רמקולים עוצמתיים  

 מסך תצוגה דיגיטלי גדול
 מ"ס 15*18*25: מידות

   :המחיר שלנו 
      319 ₪ 

 מ"ללא מע   



 סימפונייה. 135                          

   :המחיר שלנו 
      319₪ 

 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

 

136 



 ורד הצלע. 136                             
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   :המחיר שלנו 
      329 ₪ 

 מ"ללא מע   

 מ  "ס 28מחבת סטייקים ציפוי קרמי איכותית 

 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 

137 



138 

 קומנדו. 137                     

 V8לה ומוטורמכשיר קשר איכותי 
 ,LCD תצוגה על מסך, ערוצי שידור שונים 8בעל  של

 ,  הפעלת הרמקולאפשרות  PTT כפתור
 גודל קומפקטי

 . אייקון מהבהב על המסך כאשר הסוללה מתרוקנת
 .  זוג מכשירי קשר מבית מוטורולהעם 

 !ל "לנסיעות וטיולים בארץ ובחומושלם 

 .במארז תופסן לחגורה

 .הוראות שימוש בעברית

 .אלקלייןי סוללות נטענות או "מופעל ע

 :מפרט

 מ טווח שידורי קליטה"ק 3עד 

 ערוצים 8

 מקשיםנעילת 

 חיסכון בסוללות

 תפסים 2מכשירים  2: ערכה כוללת

 סוללותהמכשירים פועלים באמצעות 

+ 
 קומפקטמשקפת שדה מקצועית 

 HUMMER 10 x 25 UCF 

+ 

 פנס ראש מקצועי עם זום 
 :המחיר שלנו

     329  ₪ 

 מ"ללא מע 



 מיני בוסטר  . 138                      

139 

 (כולל מתאמים)פעמים  4עד  וטאבלטים סמארטפוניםטעינת ( ק"סמ 2200נפח עד )מיני בוסטר להנעת רכבים 

 אייפוןבמשקל נוצה ובגודל של המקורי בוסטר מיני ! חובה בכל רכב
,  גלאקסי  iPhone 6כולל  הסמארטפוניםולטעינת כל סוגי   ק בנזין'"סמ 2200תנעת רכבים פרטיים עד לה

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

 (**מגיעים בערכה) יעודיביתי כוח ספק  \ונטען באמצעות שקע מצת  רב פעמי המכשיר הינו** 

  :מפרט טכני

 מ"מ 25*75*131: מידות

 'גר 225: משקל

 5V 2A סמארטפוניםהספק יציאה להטענת 
 12V 8000mAhהספק יציאה להנעת הרכב 

 
   :המחיר שלנו  

      329 ₪ 
 מ"ללא מע   



 פיקניק מקצועי. 139                      

140 

 כסאות מתקפלים לתוך תיק נשיאה   2סט שולחן ו 

+ 

 מ  "ס 30שולחן 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 

 

   :המחיר שלנו 
      349 ₪ 

 מ"ללא מע   



 סטייל סט  . 140                           

WWW.TEXAS.CO.IL
141 141 

   :המחיר שלנו 
      359 ₪ 

 מ"ללא מע   

 "20+24מזוודות קשיחות פולי קרבונט   2סט 
 ,   מירבימתרחבות לאחסון 

 ,  גלגלי סיליקון לכל מזוודה  4
 ,  דית טלסקופית מתכווננת י

 !חודשים  6-אחריות ל

 !!אחריות נגד שבר 

 



                 

   :המחיר שלנו 
      379₪ 

 מ"ללא מע   

142 

 קדרה מתוקה. 141                   

 :מ הכולל"ס 30איכותי  קוטר '  סוטאזסיר 
+  מלקחיים צבעוניות סיליקון + סט כלי ששת 

חבילות   2+ קופסאות שוקולד פרלינים  2

+  מארז שקית קליק בטעמים + שוקולד פרה 

+  בראוניזעוגת + חבילת וופלים של עלית 

אריזת צלופן מהודרת כולל סרט קישוט  

 .אגוזים 5+ פרלינים  5+ וצלופן  פוטיפורי
 



 קירור בשטח. 142                   

143 

 :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"בוא ושיווק בעיטקסס )שנה אחריות על ידי היבואן 

   :המחיר שלנו 
      399 ₪ 

 מ"ללא מע   



                 

   :המחיר שלנו 
      419₪ 

 מ"ללא מע   

144 

 :חלקים  הכולל 12סירים  איכותי סט 

 ,מינומיקסחטיף , קופסאות שוקולד פרלינים 2

,  לבבות שוקולד 5, גרם 125דבש , בונבונירות 10

חבילות   2, מארז פסק זמן גדול, דוריטוסחטיף 

אריזת צלופן מהודרת כולל סרט  + שוקולד פרה 

 .שקית מתנה+ וצלופן  פוטיפוריקישוט 

 סט החג המושלם. 143                  



 הכי טוב במטבח. 144                    

145 

 ,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 125דבש צנצנת 

 שוקולד עלית בראונייזעוגת 

   בתפזורותמרמלדות  5
 כולל אריזת צלופן  

 מהודרת עם סרט קישוט

 

   :המחיר שלנו 
      429 ₪ 

 מ"ללא מע   



 שטח טרולי. 145                         

146 

 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

 גרם125צנצנת דבש 

 מארזי מיני מיקס עלית 2

 שוקולד פרה עלית' חב 2

 מרמלדות בתפזורת 5
 

 אפשרות הוספת לוגו    
 הציידניותמודפס על 

 

   :המחיר שלנו 
      429 ₪ 

 מ"ללא מע   



 חופשה מתוקה . 146                      
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   :המחיר שלנו 
      439 ₪ 

 מ"ללא מע   

 " 20עלייה למטוס איכותי במיוחד קשיח נייד  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 195מיני פסק זמן 

 גרם 190מיקס חטיפים 

 מנטה מאסטסוכריות ' חב

 גרם 400אפיפיות שוקולד 

 אורז מלא בשוקולד פרכיות

 שוקולד קוקוס   בראוניזעוגת 

 אדום יבש קלאסיקיין ברקן 

147 



                 

   :המחיר שלנו 
      439₪ 

 מ"ללא מע   

148 

 :חליקים הכולל 12סט סירים 
אגוזים   בראוניזעוגת הבית , מארז מיני מיקס

קפה עלית , גרם 200חבילת וופלות , ושוקולד

מארזי שוקולד פרה בטעמים  2, גרם 100

מארז  , קופסת שוקולד פרלינים תפוז, שונים

 10, פרלינים 5, גרם125דבש , פסק זמן גדול

אריזת צלופן מהודרת כולל סרט  +  .אגוזים
 וצלופן   פוטיפוריקישוט 

  + 
 .שקית מתנה

 סיר הסירים. 147                        



 משפחה בדרך. 148                      

149 

 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

 גרם125צנצנת דבש 

 מארזי מיני מיקס עלית 2

 שוקולד פרה עלית' חב 2

 מרמלדות בתפזורת 5

 

 
 אפשרות הוספת לוגו* 
 הציידניותמודפס על   

 

   :המחיר שלנו 
      445 ₪ 

 מ"ללא מע   



                 

   :המחיר שלנו 
      449₪ 

 מ"ללא מע   

150 

 :הכוללחלקים  12סירים איכותי סט 

 גרם  125דבש + מיקס של עלית + גדול  מונופורטיין 

מארז  + גרם  100קפה שחור + מארז פרלינים תפוז + 

  200וופלות +  בראוניזעוגת הבית + פסק זמן גדול 

אגוזי   10+ פרלינים  5+ חבילות שוקולד פרה  2+ גרם 

אריזת צלופן מהודרת כולל סרט קישוט  + המלך 

 .כרטיס ברכה+ וצלופן  פוטיפורי

 בישול מתוק  . 149                        



 פרו אקשן. ** 150                      

151 

   :המחיר שלנו 
      449 ₪ 

 מ"ללא מע   



 "אין-אק'צ. "151                    

152 

   :המחיר שלנו 
      459 ₪ 

 מ"ללא מע   

 "24+28מזוודות קשיחות  2סט 
   ופוליקרבונטקשיח  ABSעשוי 

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

 



 מסעדת גורמה  . 152                    

153 

 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 120דבש 

 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. 153                     

154 



                 

155 

 :חלקים הכולל 12סירים סט 
 למטבח    סט כלי ששת+ ח ברקן  "מ 750בקבוק יין אדום  
דבש  + מארז מיני מיקס + גרם  200חבילת וופלים +  

קפה שחור  + מארז פרלינים שוקולד תפוז + גרם  100

מארז פסק זמן  + אגוזים  10+ פרלינים  5+ גרם  100

+ חבילות שוקולד פרה  2+  בראוניזעוגת הבית + גדול 

 אריזת צלופן מהודרת  
 .כרטיס ברכה+ וצלופן  פוטיפוריסרט קישוט כולל 

   :המחיר שלנו 
      499₪ 

 מ"ללא מע   

 למטבח באהבה. 154                



 :לקוחות טקסס מקבלים יותר!  מבצע                                    
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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 ביותר, לקבל מבצעים חדשים

 
 

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

 מוט מתכוונן אלחוטי לצילומי תמונות סלפי: תקבלו₪  2500על כל קנייה עד  .( 1

   לסמארטפוןרמקול מיני ודיבורית בלוטוס מקצועי : תקבלו₪  2500על כל קנייה מעל .( 2
 חלקים 11סט סיליקון מהודר לאפייה : תקבלו₪  4000על כל קנייה מעל .( 3
 חלקים עם סכיני שף קרמיים איכותיים  5סט :  תקבלו₪  6000על כל קנייה מעל .( 4
  HDמצלמת דרך לתיעוד הנסיעה ברכב : תקבלו ₪  8000על כל קנייה מעל .( 5
 לפיקניק וטיולים גזיהל קפה עם "ערכת פק: תקבלו₪ 10,000על כל קנייה מעל .( 6
 רמקול בוקסה קריוקי מקצועי נייד עם מיקרופון: 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 * 

 10.9.2015המבצע תקף עד לתאריך  * חברת טקסס רשאית להחליף את המתנה בשווי ערך   * 
 

 

 

 

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

http://texas.co.il/image/users/43757/detail/big/756719-4075.jpg
http://texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%A7%D7%98%D7%9F.jpg
http://texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%A7%D7%98%D7%9F.jpg
http://texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%A7%D7%98%D7%9F.jpg
http://texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A1%D7%98-%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F.jpg?id=20827168
http://texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A1%D7%98-%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F.jpg?id=20827168
http://texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A1%D7%98-%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F.jpg?id=20827168
http://texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A1%D7%98-%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F.jpg?id=20827168
http://www.texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A1%D7%98-%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D.jpg
http://www.texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A1%D7%98-%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D.jpg
http://www.texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A1%D7%98-%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D.jpg
http://www.texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A1%D7%98-%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D.jpg
http://www.texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%A1.jpg
http://www.texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%A1.jpg
http://www.texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA %D7%A7%D7%A4%D7%94 - %D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%A1.jpg
http://www.texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA %D7%A7%D7%A4%D7%94 - %D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%A1.jpg
http://www.texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA %D7%A7%D7%A4%D7%94 - %D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%A1.jpg
http://www.texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA %D7%A7%D7%A4%D7%94 - %D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%A1.jpg
http://www.texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA %D7%A7%D7%A4%D7%94 - %D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%A1.jpg
http://www.texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA %D7%A7%D7%A4%D7%94 - %D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%A1.jpg
http://texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_files/%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99.jpg?id=20827167


 :המתנה שלכםבחירת                    

 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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 (2קטלוג ).  מ"מעללא ₪    499-149בין  בתקציב של  מיוחדות למתנות 

 

 :לקוחות טקסס היקרים

 2015 -ו  "ראש השנה תשעאנו מודים לכם שצפיתם במצגת המתנות לחג 

 >לחצו כאן למעבר לטופס יצירת קשר<? שאנו נחזור אליכם רוצים ****                      

 

 
 
 

 

 

 

 

 
      

 .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 על מנת לקבל פרטים נוספים והזמנה מסודרת   

 .....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 ' יח 5 –מינימום הזמנה מסוג מתנה * 

  

 בכל שאלה ועצה מקצועית אנחנו כאן בשבילכם                                                       
 .מכל צוות טקסס   –בברכת שנה טובה                                                                                                     

 

 

    

 

  (קווי –רב ) 077-2060123: טל

http://www.texas.co.il/43757/טקסס-מוצרי-פרסום-ומתנות-תרומה-לקהילה-Voluntary-Community
http://www.texas.co.il/43757/טקסס-מוצרי-פרסום-ומתנות-תרומה-לקהילה-Voluntary-Community
http://www.texas.co.il/43757/טקסס-מוצרי-פרסום-ומתנות-תרומה-לקהילה-Voluntary-Community
http://www.texas.co.il/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8.html
http://www.texas.co.il/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8.html
http://www.texas.co.il/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8.html

