
1

INFO@TEXAS.CO.IL |  WWW.TEXAS.CO.IL

mailto:INFO@TEXAS.CO.IL
http://www.texas.co.il/


2

?למה בטקסס 
!מבחר מתנות משתלמות במחירי יבואן 

!!!אחריות מלאה על כל מתנה ללא כוכביות קטנות *

!כל מוצר מגיע באריזה חגיגית ומהודרת 

על כל מתנהבלוגו שלכם כרטיס ברכה ממותג 

!משלוח מהיר עד אליכם 

על כל מתנה ניתן  
!שם המקבל לרשום את שם העובד או

,  אצלנו בטקסס יש צוות זמין עבורכם לכל שאלה ועצה
!גם לאחר קבלת ההזמנה 

שנה טובה ומתוקה  

!מצוות טקסס 
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077-2060123:  טל

? רוצים שאנו נחזור אליכם 

?  מחפשים מתנה לחג לעובדים
?שי ממותג ללקוחות שלכם 

אנו שמחים להציג לכם את קטלוג המתנות הגדול  
2019-והמשתלם לראש השנה 

.ניתן להוסיף מיתוג לוגו והקדשה•
!!!ללא עלות –ניתן לקבל ברכת חג מנייר קלף מהודר עם הלוגו •

מ  "ללא מע₪ 1500מינימום הזמנה •

!ומעלה ' יח5–מינימום הזמנה מסוג מתנה * •

(.מוצר חסר יוחלף בתיאום בשווה ערך לו)•

☺בכל שאלה ועצה מקצועית אנחנו כאן בשבילכם  

.מכל צוות טקסס –בברכת שנה טובה וחג שמח 

:לקוחות טקסס היקרים

עכשיו כל מה שנותר לכם זה לבחור את המתנות האהובות 

המתנות שבחרתם כבר  ! עליכם ביותר מתוך המבחר העצום וזהו 
.....בדרך אליכם 
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תוכן עניינים

5' עמ........................... טים וכלי עבודה'גאדג. 1

52' עמ............................... מתנות מתוקות ויין. 2

64' עמ.................................... כלי בית ובישול. 3

129' עמ............................ קמפינג טיולים ופנאי. 4

164' עמ.................. מתנות ספורטיביות ולמנהל. 5

172' עמ........................................ מוצרי חשמל. 6

187' עמ.................................... טקסטיל ותיקים. 7

211' עמ............................................... מבצעים. 8

!שנה טובה ומתוקה 

!מצוות טקסס 





QIמטען 
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כי הוא מאפשר  , משטח הטעינה האלחוטי מקל על החיים

כמו שמניחים על  הסמארטפוןפשוט להניח עליו את 

לחבר את המוצר יש,בכבליםהשולחן מבלי להתעסק 
במחשב או USBכניסת )למקור אנרגיה USBבאמצעות כבל 

הסמארטפוןהטעינה ומכשיר משטח(חשמל עם מתאם
QIמדברים בניהם באמצעות שדות אלקטרומגנטיים 

Xו 8אייפון,6-7-8-9נוט5סמסונג : מכשירים עם תמיכה
חברות סיניות עם מכשירים חדשים וכל מכשיר שהמפרט  

שלו רשום שהוא תומך בטעינה אלחוטית

35₪: מחיר

שולחני עגול מטען אלחוטי 

POWER-BANK

מטען חרום חזק נייד

2600MAHבעל עוצמה של 
+ אייפון+ כולל כבל משולב לאנדרואיד 

type-c 
גרם30צנצנת דבש +

ברכת חג שמח  +

באריזת מתנה בשקית אורגנזה חגיגית

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

35₪: מחיר

שרים במקלחת

נטען עם סוללת ליתיום ומיקרופון דיבורbluetoothרמקול 

עמיד בפני מים במקלחת וניתן לשימוש גם ברכב כדיבורית
המוצר מגיע בתוך עם גומיית ואקום נצמדת למשטחים

.אריזת מתנה מפוארת

35₪: מחיר
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בלוטוס מיני

אוזניות סטראופוניות בלוטוס

עמידות  , מתאימות לפעילות ספורטיבית

.למים וזעזועים

עם מיקרופון דיבורית באריזת מתנה

35₪: מחיר

שוחים בקצב

Bluetoothרמקול
לאמבטיה מעוצב מבית

Polo Star.

עמיד  3Wרמקול בהספק 

.IPx4למים בתקן 

עם הגברה איכותית 

ובלוטוס , בעוצמה גבוהה

.4.1בתקן 

.הרמקול מגיע עם כבל טעינה

.מ"ס4*9מידות 

45₪: מחיר

"כובע בלוטוס"
-כובע מצחייה עם מערכת שמע ודיבור סטריאופונית 

BLUETOOTH ,עם מערכת שמע ודיבור סטריאופונית

BLUETOOTH  טאבלט, נגן, סמארטפוןמתאים לכל ,

BLUETOOTH-מחשב התומכים ב 
ניתן לענות לשיחה ולקיים  , ניתן להאזין למוזיקה

.שיחה

.שליטה מלאה בעוצמת השמע

שימוש יומיומי , רכיבה, ריצה, הליכה, מתאים לטיולים

.ועוד
זמן  ,סוללה נטענת איכותית,110DBעוצמת רמקולים

:  זמן נגינה רצופה במצב טעינה מלא ,שעות60המתנה 

שעות2.5

.הטענה חוזרת מהירה

.גברים ונשים, כובע איכותי המתאים לנוער

.רצועת עורף מתכווננת להתאמה אישית

39₪: מחיר



AIR SOUND

אלחוטיות עם  BLUETOOTHאוזניות 

בס עמוק

איכותיות עם רמת שמע גבוהה  

ועוצמתית  

מגיעות עם מטען אלחוטי שמשמש גם  

דיבורית  , כקופסת אחסון לאוזניות

,  מובנת לשיחות עם מערכת סינון רעש

שעות  3-5זמן דיבור 

USBאריזת מתנה מיוחדת ומטען מיקרו 

45₪: מחיר

דיבורית בלוטוס מיני קלת משקל 
בעיצוב ארגונומי מיוחד

טכנולוגיה חדשה ללא חוטים  

וללא צורך בהכנסה לתוך האוזן

כולל מסנן רעשים מובנה  

שעות שיחה  5נטענת לשימוש של עד 

.נוחה במיוחד

ימס בונד'ג, בונד

45₪: מחיר

טעינה מתוקה

QIמשטח טעינה אלחוטי 
מובנה  סמרטפוןלעכבר מחשב עם מעמד 

כולל כבל ארוך במיוחד למשתמשי  

מחשב נייח

עשוי דמוי עור שחור

מ"ס22*31: מ"מידות בס

+

גרם לאווירת החג30צנצנת מיני דבש 

45₪: מחיר
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,  מנורת שולחן מתקפלת לפנס נישא

USBנטען 
עם מגוון אפשרויות תאורה  

והעמדה משתנים

משמש גם כמטען נייד לחירום  

.לסמארטפונים1200mAhבנפח 

13*9*16: מידות

SOS

49₪: מחיר

פיקסרמיסטר 

סט כלי עבודה מיני

חלקים24

במארז פלסטי עם פנס

סוללות4כולל 

מגיע בצבע שחור
19.5*12*4.5: מידות

אפשרות להדפסת לוגו 

.ופרסום על המארז

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

49₪: מחיר

רמקול שמח

עם שאקל  בלוטוטרמקול " סאונדי'אמוג"

סאונד באיכות גבוהה, לתלייה ורגלית נשלפת

,  משקפיים, לבבות)שלוש דמויות שונות לבחירה 

מ"ס5*11( קריצה

49₪: מחיר



"מטען מובנה"

מטען פטנט ואקום נצמד 

נצמד לגב הנייד בלחיצה קלה 

מתאים לכל סוגי הניידים  

:מפרט טכני 

4000MAH
INPUT-DC 5W-1A

OUTPUT –DC 5W-2.1A
מארז מהודר 

כולל מחבר כבל טעינה  

MICRO usb / IPHONE / TYPE C 

49₪: מחיר

"כחתחנת "

לבן חזק במיוחדPower Bankמטען 

7800mAh lithium-ion 

כולל חיבור מתאם מיוחד  
TYPE C+ אנדרואיד +iphoneל

,מתאים להטענת שעונים חכמים

....ועודMP3, מצלמות 

55₪: מחירהסוללה משולבת פנס לד חזק  *

הסימפוניה התשיעית

רמקול בלוטוס שולחני מאורך

בעל איכות צליל גבוהה  

,  טאבלטעם מכשירי מסתנכרן

..וכוסמארטפון
שקע כניסה להשמעה

זכרוןישירה מכרטיס 
SD\USB

.נקי HDשמע 

מ "ס4*6*28: מידות הרמקול

49₪: מחיר



מתעוררים על בטוח

!שעון מעורר שולחני קלאסי 
230Vשעון דיגיטלי מעורר שולחני 

שעון מעורר עם תצוגת לד המקלה על  

.קריאת השעה

מ"ס2.5*7.5מידות תצוגת הלד -

פונקציית נודניק-
מ"ס4*9*11מידות השעון -

59₪: מחיר

תיקון דרך

חלקים24סט כלי עבודה הכולל  

הכולל פנס מתכונן כמנורת שולחן

לדים12פנס ראש חירום נשלף + 

.במארז פלסטי מיוחד 

מ  "ס15*20: מידות

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

59₪: מחיר

"קארקלין "

למצת  12Vשואב  אבק ידני לרכב עם חיבור 

מסנן מתפרק וקל לניקוי בקלות  

.עם מגוון מברשות לניקוי קל ויסודי 

55₪: מחיר



כוח מתפרץ

זרוע טלסקופית איכותית
 QIמשטח הטענה מהיר ואיכותי בטכנולוגיית 

FODעם הגנת 10wעוצמת טעינה 
מעלות360זרוע מתכווננת 

מתאם נוסף לשימוש על תריס המזגן*
למכשירים מתקדמים תומכי טעינה  *

אלחוטית בלבד

59₪: מחיר

"מקור האנרגיה"

המוצר שיהפוך את הפעילות הספורטיבית

!אמיתישלכם לכיף 

נרתיק לזרוע  לטלפונים ניידים

עם כיס למפתח ורפלקטור  
(מחזיר אור)

+
אוזניות איכותיות עם מיקרופון  

המאפשר דיבור

,מתאים למגוון טלפונים ניידים

במארז מתנה וטאבלטיםנגנים 

+
USBסוללת גיבוי חיצונית נטענת באמצעות 
3מתאים למגוון טלפונים ניידים עד פי 

זמן נוסף מהסוללה הפנימית של 
2600MAHהמכשיר 

59₪: מחיר

חילוץ בטוח  

פנס נטען לרכב  

עם ערכת הישרדות הכוללת
,  סט מברגים 

חותך חגורות  בטיחות

פטיש ניפוץ חלונות  

59₪: מחיר



חשמל און ליין

.מיליאמפר10,400סוללת גיבוי 
,   LEDעם פנס USBיציאות 2

.לטעינה מהירה 2.1Aמתח טעינה 

.חזק מושלם לשטח  LEDעם פנס ! בלעדי

:אוניברסלי עם מחברים USBכבל ! כולל

micro-usb, iphone, Type-c.

65₪:מחיר

פונג-טורניר פינג

ערכת טניס שולחן פינג פונג לבית ולמשרד

מתנה מקורית למשרד ערכת טניס שולחן

זו מתאימה למשחק על גבי כל שולחן  

.  מטר1.68שרוחבו עד 

,  לשולחןתופסניםרשת עם : הערכה כוללת

.כדור פינג פונג1, מטקות2

69₪: מחיר

"  ערב קריוקי"

המשלב   KAREOKAניידBluetoothמיקרופון קריוקי

רמקול 

הרצאות בפני  ,פתרון נוח ומהנה לעריכת מסיבות קריוקי

!ההנאה מובטחת-ליוטיובהעלאת תכנים קהל או
מיקרופון בעל מנגנון סינון  –איכות שמע חסרת פשרות 

,  לדיבור-רעשים עד פי שלושה לאיכות שמע צלולה 

.או הרצאה, שירה
,Echo:כפתורי כוונון לשליטה על איכות הסאונד Bassו-

Treble.
 ,USBהטענה ישירה דרך כבל–סוללת ליתיום נטענת 

, מאפשרת שעות רבות של הנאה עם שירי קריוקי

או שימוש  , השמעת מוזיקה, ליוטיובהעלאת תכנים 
.  'כדיבורית בלוטות

.שעות של זמן המתנה360שעות של זמן משחק ו 8עד 
,  טלפונים ניידים–מתאים למכשירי איפון ואנדרואיד 

מחשבים ניידים ומתחבר לכל מכשיר בעל  , טבלטים
.Bluetoothטכנולוגיית 

.USBכבל, מגיע עם כבל אודיו–קל משקל ונוח לנשיאה 

59₪: מחיר



אולפן פרטי

אוזניות בלוטוס מפוארות

גדולות באיכות סאונד גבוהה

כולל רכיב סופר בס  

אפשרות שמיעה מכרטיס  
רדיו מובנה  , SDזיכרון

כולל דיבורית לביצוע שיחות
AUXכולל כבל

ארוז באריזת מתנה

69₪: מחיר

אי סאונד

רמקול בלוטוס שולחני  

בעיצוב עתידני  

עם תאורת לד מתחלפות בהתאם  

.לקצב המוזיקה

בעל עוצמת שמע חזקה  

וסוללת ליתיום  

מ"ס10.5*16.5: מידות 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

69₪: מחיר

על בטוח

סט לרכב הכולל 

זרוע לטלפון מתכווננת למכשיר  
ספל תרמי פלסטי לשתייה, נייד

למצת  + מטען לחשמל , חמה
+  לאייפוןעם כבל הטענה הרכב

.צד לשמשצילוניוזוג אנדרואיד

באריזת מתנה  

69₪: מחיר



מיני מקלדת

75₪: מחיר

אפשרות * 

להוספת לוגו  

על המוצרים

"מגה בס"

79₪: מחיר

עם איכות שמע מעולה ובס  אוזניות קשת אלחוטיות

למגוון צורות לקיפול האוזניות  עמוק מתקפלות

.לשימוש ואחסון נוח
A2DPBluetooth נטענתליטיוםעם סוללה 4.2בתקן,

מובנה מכרטיס MP3ונגן האוזניות כוללות רדיו מובנה

מובנת לשיחות עם מערכת מובנת לסינון  דיבורית,זיכרון
.פאסיביתרעשים ואטימה

.דחיית שיחה/קבלת, כפתור העברת שירים
,שעות זמן ניגון8עד 

.שעות 2.5שעות זמן דיבור וזמן טעינה 6עד 
!כלול -micro usbי כבל"נטען ע

מגיע באריזת מתנה

שומרים על הגב

,  משענת בריאות רוטטת ומפנקת

,  מעניקה עיסוי אישי ונעים

מקל על שרירים מכווצים , מפיג מתחים

וממריץ את זרימת הדם בגב

בעבודה  לכסא, מתאים לרכב 

.בבית\

מתנה שימושית ביותר  

79₪: מחיר

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

! מקלדת בלוטוס חדשנית נטענת 

מתאימה לנשיאה בתיק  

דקה וקלה במיוחד

עם קצב העברת נתונים גבוה  

64keyבמיוחד של 
:תאימות למערכות הפעלהBT 3.0תומך 

iOS/ Android / Windows .

מוצר שימושי מאוד  

.מתחבר לכל מכשיר עם טכנולוגית בלוטוס

+

לסמארטפוןמעמד 



פאוורביג 

!עוצמתית במיוחד  POWER BANKסוללת גיבוי 

 USBיציאות2בעלת , עם פנס ומסך תצוגה דיגיטלי
וכבל טעינה משולב המתאים למגוון טלפונים  

טאבלטיםניידים 

10,400MAH
.2.1MAעוצמת טעינה מהירה של 

79₪: מחיר

קצב נשי

רמקול בלוטוס איכותי  

בעיצוב תיק יד עם ציפוי אריג מיוחד  

בעל עוצמת שמע חזקה  
.HDצליל באיכות 

.סוללת ליתיום נטענת

מ  "ס5.5*12*19: מידות

85₪: מחיר

!משקל שטיח דיגיטלי הדק בעולם

משקל אדם בצורת שטיח אמבט הכולל מד  

160עד . עצמות ושרירים, מים, אחוזי שומן
שטיח גומי  , 30×39–משקל זכוכית . ג"ק

משקל , ג"ק2.3משקל נטו , מ"ס49×49

סוללות  2. ג"ק3.580כולל אריזה 

CR2032אפור: צבע השטיח. כלולות  .

דיגטלישטיח 

79₪: מחיר



FIX IT

סט כלי עבודה  במזוודה תואמת  

מ  "ס22*27מידות 

:הכולל 

סט מברגים

טסטר\סכין יפנית

איזולרבנד+ מטר 

מפתח שבדי\פלייר

פטיש  

85₪: מחיר

63לד מיוחד רב עוצמה עם –COBפנס 

COBנוריות 
4000משולב במטען נייד בנפח 

mAhעוצמתי

טאבלטים\סמארטפוןלהטענת מכשירי 

עם מגנט חזק ומתלה מתקפל

.כולל כבל טעינה תלת ראשי ארוך

מ "ס5.5*7.5*31: מידות

מוכנים למשימה  

85₪: מחיר

רמקול ארומטי

איכותי  בלוטוטרמקול 

עם מאוורר פנימי מפיץ ריחות ותאורת  

.אווירה צבעונית

מספיגים שמן ארומטי בספוגיות  

המסופקות

ריח  , ונהנים מחוויה משולשת של צליל

.ומראה

מ "ס11*11מידות 

85₪: מחיר



IDאודיו 

!אוזניות בלוטוס קפיץ  משוכללת 
כך לא תאבדו אותה, וחזקנשלףעם חוטמצויידת

להצמדה לחולצהוקליפס

בלחיצת כפתורהאוזניההכבל חוזר לתוך 

כשנכנסת שיחהרטטהתארת

איכות סאונד מעולה

הקראת מספר טלפון של המתקשר
השמעת הוראות הנסיעה WAZEתמיכה ב 

שעות שיחה ברצף  6-סוללה נטענת 

stand-byשעות 120או 
USBי כבל "טעינה בלבד עשעתיים

מטר15טווח קליטה עד 

גרם8משקל רק 
 ,USBכבל : מגיע עם

,  לאוזןמתאמים נוספים 

הוראות בעברית ואוזניה

89₪: מחיר

BIT PRO

89₪: מחיר

אוזניות סטריאופוניות בעיצוב יוקרתי עם שילובי  
מתכת

בטכנולוגיית בלוטוס עם מיקרופון המאפשר דיבור  
בטלפון נייד  

בעל עוצמת שמע חזקה במיוחד  

כולל סינון רעשים אקטיבי
BOOST MODEכולל 

מתאים למגוון טלפונים ניידים  

באריזת מתנה  

"ניקוי יסודי"

יבש בנטון/שואב אבק איכותי לרכב רטוב

.יבש ורטוב ליכלוךניתן לשאוב 

הודות למבנה החבית שאוגר את הנוזלים  

.בתוכו

.מתחבר למצת הרכב לנוחות מקסימלית

12Vמתח עבודה 
.עוצמת שאיבה חזקה

.צינור גמיש לנוחות בעבודה

:  מגוון אביזרים שונים לניקוי

ריצפה ואזורים קשים  ,ריפודים 

.לגישה

.ברכבואיחסוןנוח לשימוש 

85₪: מחיר



"תאורה אלחוטית"

מנורה שולחנית מעוצבת עם משטח טעינה אלחוטי
5Wעוצמת טעינה  QIהתומך בטכנולוגיה 

תאורת לד, לטעינה נוספת USBיציאת 

בעלת מצבי תאורה משתנים  

. מתכווננת עם עוצמת לד גבוהה 

מ  "ס18*35*12

95₪: מחיר

עיסוי רקמות

מכשיר עיסוי בצורת זרוע המתכווננת 
:לשלושה מצבים 

.מעלות45-מעלות ו90, מעלות180

כיוונון ידית האחיזה של מכשיר העיסוי 

מאפשר התאמה מלאה לגוף ולתנוחת 

כמו כן מאפשר המכשיר  . היד בעיסוי

.להגיע למקומות הדורשים גמישות

מכשיר העיסוי פועל בשתי עוצמות 

לשימושקל ונוח,ומרגיע שרירים תפוסים

(כלולות)פועל באמצעות סוללות 

89₪: מחיר

חובב צילום

89₪: מחיר

:סט מתנה מיוחד הכולל

עם שלט מובנהלסמארטפוןמוט סלפי 

+

הסמארטפוןעדשות ייחודיות למצלמות 3סט 

לצילום עם אפקטים חדשיםוהטאבלט

,תמונות מאקרו תקריב

, צילום תמונה זווית רחבה 

.עדשת עין דג עם אפקט 

העדשות מוצמדות לעינית המצלמה

באמצעות תופסן מיוחד המגיע יחד

.עם העדשות כולל נרתיק קטיפה

+

בנק מטען נייד מקצועי  פאוור

מיליאמפר2200בנפח 

.עם מתאמים



עוצמה אלחוטית

.מיליאמפר8000סוללת גיבוי 
מתח טעינה  , LEDעם פנס USBיציאות 2

2.1A לטעינה מהירה.

עם טעינה אלחוטית ! בלעדי 

.למכשירים תומכיםQIמובנת 
:אוניברסלי עם מחברים USBכבל ! כולל 

micro-usb, iphone, Type-c.

99₪: מחיר

סאונד אומן

רמקול בלוטוס ענק עגול 

עם איכות שמע גבוהה  

בעיצוב אריג מיוחד 

מתאים כפריט נוי לבית ולמשרד
מ "ס12*26*26: מידות

99₪: מחיר

"קצב"

99₪: מחיר

:מארז מתנה קצבי הכולל
למגוון  USBמשטח הטענה אלחוטי 

מכשירים

אוזניות בלוטוס אלחוטיות עם סגירת מגנט

כולל דיבורית לנוחות מקסימלית  

מיני רמקול עוצמתי עם דיבורית  

.כולל תאורת לד מובנית



עששית לד מתקדמת  
החדשה  COBבטכנולוגית לד 

!עוצמת תאורה חזקה במיוחד 

.כולל פנסים נשלפים 

תאורה בטוחה  

אפשרות להוספת לוגו על המוצרים* 

109₪: מחיר

מרכז שליטה   

99₪: מחיר .מובנהQIמשטח לעכבר עם מטען אלחוטי
 QIפד עכבר הכולל משטח טעינה אלחוטי בתקן 

.  למכשירים תומכים

.לחיבור למטען קיר USBמגיע עם כבל 

פשוט להניח את הנייד על גבי  -טעינה ללא מאמץ 

המטען עוצמתי ובעל יחס המרה  . משטח הטעינה

.גבוה
מ  "מ*195170: מידות המשטח

.מ "מ*14575גודל משטח הטעינה 

+

איכותי למחשבאלחוטיעכבר 

מכונאי בשטח

סט כלי עבודה איכותי וגדול

חלקים במזוודה פלסטית47

מגיע בצבע שחור

35*24*6.5: מידות

99₪: מחיר



שעות ניגון8עד , בידורית קריוקי בלוטוס ניידת רמקול בלוטוס עם תאורת דיסקו
–הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול מאפשר ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס זיכרון 

USB- טיונר דיגיטלי הכולל סריקה אוטומטית ושמירה   FMכניסות כרטיס זיכרון ורדיו  •

PL 6.3מ “כניסה מ–כניסה למיקרופון חוטי ,תחנות בזיכרון הרמקול
mAhשעות שימוש -8לשימוש ברמקול באופן נייד עד ל  1200 עם  -סוללה נטענת  •

- V/1Aמיקרו  USB 5,טעינה גם דרך הרכב או באמצעות סוללת גיבוי מאפשר,קיבולת
בעל אורות דיסקו-וופרדיסקו  • LEDמהבהב,טעינהשקע  •

מעשיר את השמע לבס רחב ועמוק יותר-בס רפלקס 

מסיבי ועמיד, חזק-מבנה רמקול 
±100Hz -20kHz:תגובת תדר,8W: הספק 3dB2:התנגדותΩ

USB 5V-שקע טעינה
1200mAh:סוללה נטענת

מ  "ס22.5*10*15: מידות

מוזיקה על החוף

99₪: מחיר



HDסאונד 

119₪: מחיר

"3וופרעם סאב 2.1מערכת רמקולים אלחוטיים 

כולל בלוטוס מובנה להזרמת מוזיקה באופן  

-ו iPhoneמתאים לשימוש עם ,אלחוטי לרמקול 

Android ועוד

מאפשר חיבור   PL mm3.5כניסה    AUXכניסת 

וכל מכשירי הנגינה עם  לסמארטפוניםישיר 

יציאת אודיו חוטית

מאפשר גישה  - USB-כניסות כרטיס זיכרון ו

לקבציי מוזיקה ישירות מכרטיס הזיכרון או דיסק 

און קי

טיונר דיגיטאלי מובנה עם סריקה   FMרדיו 

תחנות בזיכרון  15אוטומטית ושמירה של עד 

אדום לשליטה על פונקציות  אינפראשלט 

.המכשיר 

דרך בטוחה

119₪: מחיר

מצלמת דרך לרכב  

מצלמה לרכב המקליטה ומתעדת

את מהלך הנסיעה בזמן אמת

 HDמצלמה באיכות
’אינץ 2.5מסך מתכוונן בגודל

מעלות להתאמה מקסימלית 270זרוע סיבובית

תאריך ושעה מוצגים ומוטבעים על גבי הצילום

חיישן בקרת תנועה המאפשר צילום אובייקטים בתנועה

גבוהה במיוחד המאפשרת צילומי לילה   ISOרגישות

מוארים

נצמדת לשמשה באמצעות זרוע חזקה ופשוטה להרכבה

מטען רכב / USBכולל סוללת ליתיום נטענת באמצעות *

16GBזכרוןכרטיס + 

PROפרזנטציה 

Wierless Presenter & Air Mouse
עכבר אוויר אלחוטי

300mah: סוללת ליתיום הנטענת Polymer 
Lithium

מ"מ120*33: מידות

לבן: צבעים

119₪: מחיר



עוצמה ניידת 

119₪: מחיר

P.U-עשויה מאריג איכותי וA5מכתביית 
משולבת משטח טעינה אלחוטי בכריכה  

!ללא חוטים בכלל 
מובנהpower bank 4000mahעם 

מחברת דפי שורה ומעמד  

טאבלט/לסמארטפון

מגוון תאים לאכסון סלולרי כרטיסים ועוד

:כולל כבל הטענה משולב
 (micro usb / iphone / type c)

ארוז בקופסת מתנה שחורה

BOND 007 

זוג אוזניות כפתור בלוטוס נטענות במארז טעינה  

.משוכלל 

בלוטוס דיבורית בעיצוב מותאם במיוחד עם  

.כולל סינון רעשים HDמנגנון שמיעה 

כדיבורית  , מוזיקה , לספורט 

שעות רצופות  5זמן דיבור 

.שעות 125–זמן סטנד ביי 

.נוחות במיוחד 

.היפואלרגניעשוי מחומר 

119₪: מחיר! חודשים 6אחריות 

סמארטפוןסופר 

119₪: מחיר

:  סט עבודה מושלם לטלפון הכולל

מקלדת אלחוטית קטנה נטענת עם קצב העברת נתונים גבוה  

64keyבמיוחד של 
:תאימות למערכות הפעלהBT 3.0תומך 

iOS/ Android / Windows + לסמארטפוניםמגדיל מסך

בקלות  4באמצעותו תוכלו להגדיל את גודל המסך עד פי 

.ובנוחות

הסמארטפוןכל מה שעליכם לעשות הוא רק להניח את מכשיר 

.שלכם במקום המיועד ותוכלו להתחיל ליהנות מתצוגה מוגדלת

.קל לשימוש ללא צורך בכבלים וסוללות* 

אפשרות להוספת לוגו על המוצרים* 



בידורית ניידת נטענת עם פונקציות  

:של
FMרדיו 

Bloutouth
USB
AUX

מטר2כבל –( חוטי)מיקרופון 

4"–קוטר רמקול 

כשעתיים פעולה–סוללת ליתיום פנימית 

צבעונית LEDתאורת אווירה 

USBטעינה באמצעות כבל 
נייד וקל משקל

ידית אחיזה
W9–הספק 

129₪: מחיר

אוזניות בלוטוס אלחוטיות  

ללא חוטיםבעיצוב קומפקטי וקל משקל

שחור או לבן: צבעים

תיבת טעינה חכמה משמשת כמטען נייד 
.לטעינת מכשירים שונים 1500mAבנפח 

וחיבור , איכות צליל ברמה גבוהה במיוחד
.סאונד כולל בס מובנה שבב,אוטומטי

חדשניתBT 5.0גרסת 

שעות4עד : זמן האזנה

מטר10: טווח קליטה

שליטה בשיחות ובהאזנה למוזיקה דרך  
האוזניות

7.5x5x2.5מידות 

סאונד מאסטר

129₪: מחיר

בידורית  



פיקס טיים

סט מיני מברגה חשמלית עם מגוון 

ביטים  

באישור מכון התקנים

129₪: מחיר

HDשמע 

129₪: מחיר

עוצמתיים עם   TWSזוג רמקולים אלחוטיים סטריאו 

טעינה מהירה
TWSזוג רמקולים שקופים ומעוצבים בלוטוס 

 TWSטכנולוגיה חדשנית שמאפשרת שמיעה בסטריאו 
בשני ערוצים

לשימוש ביחד או לחוד  ניתנים,הרמקוליםסנכרון מלא בין 

ניתן לחבר את הרמקולים באופן מגנטי כיחידה אחת
!כל אחד 3Wסאונד חזק במיוחד 

!מעלות360סאונד הקיפי 

שעות לכל רמקול5זמן נגינה עד 

דקות90רק : זמן טעינה מקוצר

!גרם70: משקל

סוללה פנימית נטענת
TTSמערכת באס מתקדמת 
HDמערכת צליל איכותית 

4.2Vבלוטוס 

עוצמה כפולה 

129₪: מחיר

סוללה גיבוי ניידת דואלית  + מטען שולחני אלחוטי 
חוטי /אלחוטי

mAh10,000

 USBשתי יציאות 

אמפר2.1
!!!!אמיתיהנותן מהירות טעינה כפולה 

מארז מהודר 



"סט-קאר"

129₪: מחיר

:סט שימושי לרכב הכולל
למצת 12Vשואב  אבק ידני לרכב עם חיבור 

מסנן מתפרק וקל לניקוי בקלות 

.עם מגוון מברשות לניקוי קל ויסודי 

וילון הגנה קדמי משקפים מתקפל לנרתיק+

.עם רפלקטור מסנן קרני שמש

.זרוע ואקום לרכב המתאימה למגוון טלפונים ניידים+
סמארטפוןלמגוון מכשירי USBמטען +

.מתחבר למצת הרכבוטאבלט

טישו רב פעמית לרכב  קופסאת+

.מתחברת לסוכך השמש קלה ונוחה לשימוש

עיסוי קלאסי

3Dבטכנולוגיה מימדמושב קירור תלת 
טכנולוגיה חדשנית הסופגת את חום הגוף ומסייעת  

במניעת הזעה גם במצב ישיבה

COOL AIRמושב קירור בטכנולוגיה מתקדמת 
זרימת קירור באזורי הרגליים וירכיים

סופג חום גוף ומונע זיעה, בריא

.להרגעה והפגת מתחים ולהקלה בכאבי שרירים 

.בבית וברכב, לשימוש במשרד

.או חשמל בבית12Vמופעל על ידי מתאם לרכב 

גבוה קירור/ שליטה ברמה נמוכה 

בד רך ונעים למגע הגוף בשילוש בד רשת באיכות  

גבוהה

כולל רצועות ביטחון

חומר חיצוני בד רשת

7.5-עומק, מ"ס54כ-אורך, מ"ס48כ-רוחב:מידות

מ"ס

שחור: צבע

129₪: מחיר

"הייטק"

139₪: מחיר

סט משולב איכותי למחשב

:הכולל

עכבר אלחוטיים  + מקלדת 

אנגלית  \תומכים בעברית
פד לעכבר משטח+ונוחבעיצוב מיוחד 

מחשב עם כרית נוחות למפרק כף היד

ספל טרמית מיוחדת עם דופן כפולה  +

בעיצוב מודרני בשילוב נירוסטה

ל "מ450



HDסאונד 

מערכת סטריאו שולחנית  

עם רדיו מובנה' בלוטוסבטכנלוגית

מגבר  , רמקולים עוצמתיים 4בעל 
סאונד לאיכות סאונד גבוהה ונקיה במיוחד

USBויציאת SDקורא כרטיס זיכרון 
נגנים  , מתאים למגוון טלפונים ניידים

וטאבלטים

40X5X6מ”ס

139₪: מחיר

139₪: מחיר

שואב ומנקה חלונות חשמלי

מגב  ,  המשלב מטלית, מוצר רב תכליתי•

.  ושואב

מראות ומשטחים חלקים , לניקוי חלונות•

.במהירות וביעילות

.  מטלית נשלפת וניתנת לכיבוס•

.  ראש מכשיר מתפרק לאחסנה נוחה•

. קומפקטי ונוח לתפעול, קל•

מיכל  , מיכל התזה)שני מכלים מובנים •

(. איסוף

1.5V-AAסוללות 4פעולה באמצעות •

מרכז מידע

139₪: מחיר

חכםשעון 
איתור/מד מרחק/מד קלוריות / מד לחץ דם / מד דופק / סטופר / הכולל שעון 

בודק איכות  /  SMSו WHATSAPPקורא הודעות עברית אנגלית /מד צעדים 

השינה

BLUETOOTHמתחבר לאפליקציה בנייד באמצעות 
אייפוןעובד עם כל סוגי הניידים אנדרואיד ו 

+זמן עבודה שבוע –שעות 4-3זמן טעינה 

רצועות להחלפה כחול שחור ואדום3מארז מתנה עם 

הוראות הסבר והפעלה בעברית

. חודשים12אחריות מלאה 

windows 10 
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'  צאלנגספורט 
מצלמת ספורט אתגרי•

הסמארטפוןמובנה לחיבור ושליטה באמצעות  WIFIכולל • 

12M / 8M / 5M: רזולוציה של תמונות•
1080P Full HD: צילום ווידאו•

h.264פורמט דחיסה •
מטר30עמידה במים עד  •

מעלות120זווית צילום רחבה • 

אינץ2מסך תצוגה ענק •

•30FPS
טיימר צילום עצמי•

SDזיכרון מיקרו •
900mAhסוללה • (שעות שימוש1.5-עד כ)

חיווי מצב סוללה•

USBחיבור מיקרו •
HDלצפייה באיכות  MINI HDMIיציאת •
שעות3-כ: זמן טעינה•

?מה בערכה
מצלמה•

מחבר לסלפי ומחברים ומתאמים למגוון אביזרים•

(מטר30עד )מארז קשיח מוגן מים •

! אחריות שנה מלאה 

זכרוןלא כולל כרטיס 

139₪: מחיר
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149₪: מחיר

 BLUETOOTHאוזניות קשת 
חדשות איכותיות עם רמת שמע גבוהה ועוצמתית  

.שניתן להפוך לרמקול 

. האוזניות משמשות כאוזניות לכל דבר

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

דיבורית מובנת. קורא כרטיסי זיכרון. רדיו מובנה 

 HDמוצר שימושי עם איכות שמע 

נטענת בעלת סוללת  , מברגת כף יד מקצועית
, נשלפתV 3.6ליתיום 

 SUZUKIכולל סט ביטים ומקדחים תואמים 
Energy

עשה זאת בעצמך

149₪: מחיר

3.6Vמברגה כף יד נטענת בעלת סוללת ליתיום 

פריקה עצמית וללא אפקט זיכרון

דו כיוונית

ד"סל200מהירות סיבוב 

אחיזה ארגונומית אופטימלית

פנס בידית+ אינדיקציית מצב סוללה 

ביטים מקדחיםיח10כולל סט 

!אחריות לשלוש שנים בכפוף לתקנון התעודה

טופ קונטרול

:ערכה למחשב נייד הכוללת

אורטופדיתיק גב מעוצב עם גב 

איכותי

רב תאים עם מקום מיוחד ללפטופ

מ"ס14*34*40: מידות

+

עכבר אופטי אלחוטי מיני  
מיני  USBעם מתאם 

+

אוזניות סטריאו איכותיות  

משולבות מיקרופון

₪ 149: מחיר
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DJפאוור

מערכת סטריאו שולחנית בעיצוב חדשני

עם רדיו מובנה 'בלוטוסבטכנלוגיית

רמקולים עוצמתיים   4בעל

HDהמפיקים איכות סאונד גבוהה וחדה 
USBויציאת SDקורא כרטיס זיכרון

בעל ידית אחיזה מעוצבת לנשיאה נוחה

נגנים   ,מתאים למגוון טלפונים ניידים

וטאבלטים

32 X 12 X 15 מ”ס

₪ 159: מחיר

"חבילת אוטונומי"

מצלמה איכותית לרכב המקליטה ומתעדת

את מהלך הנסיעה בזמן אמת

 HDמצלמה באיכות
’אינץ 2.5מסך מתכוונן בגודל

מעלות להתאמה מקסימלית 270זרוע סיבובית

תאריך ושעה מוצגים ומוטבעים על גבי הצילום

חיישן בקרת תנועה המאפשר צילום אובייקטים בתנועה

גבוהה במיוחד המאפשרת צילומי לילה מוארים ISOרגישות

נצמדת לשמשה באמצעות זרוע חזקה ופשוטה להרכבה

מטען רכב / USBכולל סוללת ליתיום נטענת באמצעות *

+

16GBכרטיס זיכרון 
+

.לרכב USBמטען 

₪ 159: מחיר

"NOT YOUR TOY  "

₪ 169: מחיר

10Wנייד כולל תאורת דיסקו ומיקרופון חוטי  Bluetoothרמקול 
מתאים לשימוש עם , הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול-

Android i- iponeכניסות כרטיס זיכרון ו, ועוד-USB
3MPמאפשר ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס הזיכרון של קבצי -

טיונר דיגיטלי הכולל סריקה אוטומטית ושמירה תחנות בזיכרון הרמקול -FMרדיו 

בכנסיתמתחבר , דינמי כולל באריזה לקריוקי הרצאות ועוד-חוטימקרופון,
PL6.3mm כניסת , כולל בורר עוצמת שמע ניפרדAUX - כניסהPL3.5mm  ,

.וכל מכשירי הנגינה עם יציאת אודיו חוטיתלסמרטפוניםמאפשר חיבור ישיר 

בגוף התחתון של  ונטותמעשיר את השמע באמצעות שתי -בס רפלקס כפול

.הרמקול
.לשימוש ברמקול באופן נייד לאורך שעות1200mAhיקבולתעם -סוללה נטענת

מאפשר טעינה גם דרך הרכב או באמצעות  , USBמיקרו  5V/1Aשקע טעינה 

.סוללת גיבוי
ותחנות ברקמולהמזויקהתצוגת לד גדולה מציגה את מקור –תצוגת לד גדולה 

.לאווירת מסיבה מושלמתמההב LEDבעל אורות דיסקו -וופרדיסק , FMרדיו 

מפרט טכני
4וופר,10Wהספק 

30dB-3dBרגישות ,60Hz-20KHzתגובת תדר 
USB 5Vספק כוח ,2Qהתנגדות 

מ"ס 205x133x290מידות המוצר 
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רפלקסולגיה

אמבט עיסוי מפנק לרגלים
האמבט מסייע להגברת זרימת הדם  

,  בכפות הרגליים

גורם להרפיית העור וכף הרגל תוך כדי עיסוי 
מתמשך 

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

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

,  גוף חימום כפול לשמירת חום המים לאורך הזמן

, כיסוי המונע התזת מים בזמן השימוש

ניתן להוסיף שמנים, מרכך יבלות ועור לפני פדיקור

₪ 179: מחיר

"LIGHT-ON"

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

לבחירת  ’ מנורה שולחנית גמישה עם גלגל תאורה טאץ

תאורה שולחנית למשרד . צבע ליצירת אווירה מתאימה
…  לימודים ועוד, לתאורה עיקרית לשולחן עבור קריאה

שמחליפה צבעים  צידיתהמנורה כוללת בבסיסה תאורה 

.על לוח הצבעים’ בהתאם למגע טאץ
.  סמארטפוניםלטעינה מהירה של  USBכולל יציאת 

₪ 199: מחיר

סאונד בר 

BTרמקול SOUND-BARבר -סאונד
איכותי וחזק במיוחד

מ"מ95*מ "מ400: מידות

רמקול עם צליל איכותי ונקי  

י "עסמארטפוןשידור מוזיקה מכל 

.בלוטוס

!מוצר במראה יוקרתי 

.כולל ידית אחיזה 

מיקרופון מובנה

ליטיוםסוללת 
!אחריות שנה 

₪ 189: מחיר
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נתיב מהיר

₪ 199: מחיר

:סט לרכב הכולל

.ספלים מנירוסטה בתיק2-וטרמוססט 

.עם אוזנייה קפיציתבלוטוטדיבורית " פריסטייל"

.מגנטי לרכבסמארטפוןמגנטו מעמד 

הסט ארוז בתיק מעוצב

:סט בטיחות והייטק לרכב הכולל
 HDמצלמת דרך איכותית לרכב 

.אשר מתעדת את מהלך הנסיעה
+

אישית Bluetoothאוזניית 

+

 USBספל תרמי עם חיבור 
לשמירה על חום

נסיעה בטוחה

₪ 199: מחיר

כוח סילון

, עיצוב חדשני 600Wשואב אבק מוט 

קומפקטי ומהודר

עוצמת  , (ללא שקיות)שאיבה בטכנולוגית ציקלון

.יניקה חזקה במיוחד
 HEPA Filterכולל מסנן 

,  הפולט אוויר נקי לחלל החדר

.המסנן ניתן לשטיפה ועמיד במיוחד

וואט600הספק שאיבה אדיר של 

.קל ונוח לניקוי-מיכל איסוף נשלף 

אפשרות עבודה עם צינור שאיבה קצר או ארוך

.נוח לשימוש וקל לאחסון

מידות  2מוט טלסקופי כפול ל : אביזרים כלולים

מברשת מודולרית מתכווננות לניקוי  , אחיזה

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

.מאפשר חופש פעולה רחב

שואב אבק מולטי ציקלון 

עיצוב חדשני  600Wחזק במיוחד

₪ 199: מחיר
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W1000בידורית קריוקי ניידת 

USBכניסת + עם תאורת דיסקו וחיבור למיקרופון 

זמר חתונות  

199₪: מחיר

.ממשק רמקול ידידותי למשתמש ומהיר לתפעול! להדליק ולשיר -הפעלה קלה 

.שימוש קל וחופשי למשתמש, לקריוקי מושלם! כלול באריזה -מיקרופון חוטי 

.חיבור אלחוטי בלוטוס להזרמת מוזיקה באופן אלחוטי-בלוטוס 
לתפעול קל  AUX ,USB, בלוטוס: מראה את מקור המוזיקה בו הרמקול מופעל כגון-תצוגה 

.ופשוט
.ישרות מכרטיס הזיכרון MP3לניגון קבצי - USB/SDכניסת 

.בורר עוצמת אקו למיקרופון החוטי-אקו 
.מ"מ3.5וכל מקור מוזיקה עם יציאת טאבלטים, לסמארטפוניםחיבור ישיר - AUXכניסת 

.מאפשר טעינה גם דרך הרכב או באמצעות סוללת גיבוי ,USBמיקרו  5V/1A-שקע טעינה 

.לשימוש ברמקול באופן נייד במשך שעות1800mAhעם קיבולת -סוללה נטענת 

.מהבהב לאווירת מסיבה מושלמת LEDבעל אורות דיסקו -וופרדיסקו 

:מפרט טכני
W P.M.P.O 1000: הספק

Hz-20kHz3dB55: תגובת תדר
dB3dB88: רגישות

4: התנגדות
mAh1800: סוללה נטענת

.מ''ס23עומק , מ''ס26: רוחב, מ "ס39: גובה: מידות

:האריזה כוללת

רמקול בלוטוס

מיקרופון חוטי

הוראות הפעלה ובטיחות בעברית ואנגלית

אפשרות להוספת סטנד חצובה  ** 
₪ 99תואם בעלות של 
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"תאילנד בבית"
.מושב העיסוי מעניק עיסוי גוף מרענן ומפנק

.  המצנן ומעניק תחושת אוורור לגבכולל מצב קירור 

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

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

:עוצמת עיסוי וקירור משתנות

עיסוי בלבד* 

קירור בלבד*

עיסוי בשילוב קירור*

Input: 12DVC 1A
Power: 12W

חודשים12-אחריות ל

₪  249: מחיר

נריישן'גניו 

מנורת מנהלים עם תאורת לד

!חזקה וחסכונית במיוחד

התאורה מופעלת באמצעות כפתורי מגע  

.הנמצאים בתחתית היחידה

, מסך מובנה על גוף התאורה כולל שעון

.תאריכון ומד טמפרטורה

.הרצוילאיזורראש מתכוונן לכיוון התאורה 

.סלולאריםמובנית לטעינת טלפונים  USBיציאת 

:מאפייני המוצר

.נורת לד שולחנית

.לד עוצמתי וחסכוני

.מקשי מגע לשליטה על התאורה

ומד  , תאריכון, גוף התאורה משולב שעון

.טמפרטורה

.ראש מתכוונן לכיוון זווית הארה

₪ 219: מחיר
מיני בוסטר 

₪ 229: מחיר

טעינת ( ק"סמ2200עד נפח )מיני בוסטר להנעת רכבים 

(כולל מתאמים)פעמים 4עד וטאבלטיםסמארטפונים

מיני בוסטר המקורי במשקל נוצה ובגודל  ! חובה בכל רכב

אייפוןשל 

ולטעינת  ק בנזין'"סמ2200תנעת רכבים פרטיים עד לה
מצלמות , גלאקסי iPhone 6כולל הסמארטפוניםכל סוגי 

GPS ללא טעינה 100%פעמים 4עד ..  ועוד.

\ונטען באמצעות שקע מצת רב פעמיהמכשיר הינו** 

(**מגיעים בערכה)יעודיספק כוח ביתי 

:מפרט טכני

מ"מ25*75*131: מידות

'גר225: משקל
5V 2Aסמארטפוניםהספק יציאה להטענת 

12V 8000mAhהספק יציאה להנעת הרכב 
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TWS 25Wמיני סאונד בר בלוטוס אלחוטי ונייד 
רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי מה  2חיבור 

שמעניק לכם חווית סראונד עוצמתית

סאונד משודרג

239₪: מחיר

הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול-בלוטוס 
TWS מה שמעניק לכם חווית סראונד  , רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי2חיבור

צליל ברמת קולנוע ביתי שימלא את החדר עם בס עשיר ואפקטים  -2.0עוצמתית מקרן קול 
טיונר דיגיטלי הכולל סריקה אוטומטית ושמירה תחנות  - FMהמעצימים את חווית השמע רדיו 

שעות  8סוללת ליתיום מובנת מאפשרת שימוש של עד -בזיכרון הרמקול סוללת ליתיום נטענת 
וכל מכשירי הנגינה עם  לסמארטפוניםמ מאפשר חיבור ישיר "מ PL 3.5כניסת -LINE INכניסת 

מאפשרת ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס הזיכרון של  -USBיציאת אודיו חוטית כניסת כרטיס זיכרון 

לשליטה מרחוק על כל פונקציות השלט  - IRגישה קלה ונוחה לקבצים שלט רחוק  ,MP3-קבצי 

יחידה המתחברת לגוף הרמקול למראה אלגנטי  -סטנד שולחני 

חיבור ישיר ופשוט לשימוש מהיר! עשה זאת בעצמךהתקנה קלה

כולל שלט רחוק 

:מפרט טכני
EDR+2.1בלוטוס 

25Wעוצמת שמע 
50Hz -20kHz: תגובת תדר

1800mAh: סוללה ליתיום נטענת
W 42 x D 6 x H 6 CM: מידות

:כלול באריזה

מקרן קול בלוטוס

הוראות הפעלה ובטיחות

שלט
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מקצועית  1-ב5גיימינגערכת 

עמדת שליטה

259₪: מחיר

Marvoמקצועית מבית 1-ב5גיימינגערכת  Scorpion

מתאם אוזניות  + עם מיקרופון רגיש וגמיש גיימריםאוזניות סטריאו • 

לקונסולות
 Omnidirectional: סוג מיקרופון,2.0סטריאו : סאונד

בעל משטח בד איכותיגיימריםפד לעכבר  •

תחתית המשטח  , מתאים לשימוש עם עכבר לייזר או עכבר אופטי

מחוספסת ומונעת החלקה

עם תאורה משתנהגיימריםמקלדת • 

תאורת תחתית צבעונית, מיליון לחיצות8: אורך חיי מקשים

 Dpi2400עכבר אופטי • 
צבעים משתנים7, אופטי: סנסור



38

מקרן סאונד  

שימוש   W25נייד בעוצמה ' סאונד בר בלוטות

שעות 8עד 

מאפשר הזנת מוסיקה באופן אלחוטי  -בלוטוס 

 Bluetoothמכל מכשיר התומך 
צליל ברמת קולנוע ביתי  עם  -2.0מקרן קול 

בס עשיר ואפקטים שיעצימו את חווית השמע

סוללת ליתיום מובנת  -סוללת ליתיום נטענת 

שעות  8מאפשרת שימוש של עד 

מאפשר חיבור ישיר   3.5mmכניסה 

וכל מכשירי נגינה עם יציאת אודיו  לסמרטפונים

חוטית

מאפשרת ניגון מוזיקה ישירות  – USBכניסת 

 USBמהתקן  
חיבור ישיר ופשוט יאפשר -התקנה קלה 

. שימוש תוך מספר דקות בלבד

₪ 259: מחירשחור / עץ : אפשרות גימור 

ישראל' גיימינג

₪ 279: מחיר

איכותי ומקצועי  גיימינגסט 

:הכולל 

H-8320 עם מיקרופון רגיש וגמישגיימריםאוזניית סטריאו

+

K632עם תאורה משתנה  גיימריםמקדלת

.מיליון לחיצות אורך חיי מקש 5–ו 

316M- 2400עכבר אופטיDpi

G1 בעל משטח בד איכותיגיימריםפד לעכבר

וואט 30עוצמתי 2.1מערכת רמקולים אלחוטיים 

עוצמתית עם סאב  , אלחוטית2.1מערכת רמקולים 

.אקטיבי
מתאים  Bluetoothהזרמת מוזיקה באופן אלחוטי מכל 

ועוד  iOSלאנדרואיד 

,  מחשבים, טאבלטים, לסמארטפוניםישיר  RCAחיבור 

PSP, XBOX  ועוד

מפיק סאונד עוצמתי וחד עם בס חזק במיוחד 

בקרי שליטה נפרדים על עוצמת השמע הראשית 

והבסים לכיוון סאונד מדויק 
.מרהיב בשילוב תאורת לד כחולה   SLIMLINEעיצוב 

סאונד משובח

₪ 279: מחיר
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"אבנים חמות"

מושב עיסוי המעניק עיסוי גוף מרענן

.לאורך הגב והישבן
,  ממריץ את מחזור הדם

,משחרר שרירים תפוסים ומפיג עייפות

,חימום גב תחתון, מנועי עיסוי5

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

. לשקע המצית

י חיבור לשנאי  "ניתן לשימוש בבית ובמשרד ע

Input:12vdc 500 ma
Power: 9.6 w

₪ 279: מחיר

"CAR-SAFE"

מצלמה לרכב המקליטה ומתעדת

את מהלך הנסיעה בזמן אמת

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

G-SENSOR * :   חיישן לזיהוי תנועה המאפשר

הקלטה ושמירה

חיישן זה דואג שבמקרה של תאונה הסרטון לא  
יימחק

לצילום חד בתנאי תאורה ירודים RDWטכנולוגיית *

גבוהה במיוחד המאפשרת צילומי  ISOרגישות *

לילה מוארים

סוללת ליתיום איכותית מובנית *

להטענה USBכולל כבל *

נצמדת לשמשה באמצעות תושבת חזקה *

 32GBעד Micro SDתומכת בכרטיסי זיכרון *

₪ 289: מחיר

מעלות360

₪ 319: מחיר

-FULLמצלמת רכב דו כיוונית 
HD



40

HPגיימינגערכת 
קיט מושלם לשדרוג חווית המשחק  

Over Night

הסט המושלם לכל גיימר HPמבית 1-ב4מקצועית גיימינגערכת 

המשחקבחוויתכזה שיעשה לכם שדרוג לגיימריםקיט מושלם 

מקלדת מקצועית, עכבר אופטי חוטי, הערכה כוללת פד לעכבר
לקבלת באס עמוק כולל מיקרופון מובנה over earואוזניות קשת 

עכבר  • 

מיליון קליקים5עד  ,1000/1600Dpi, מקשים4

מקלדת  • 

אנגלית/עברית,Rainbowגיימינגתאורת , מקשים104מקלדת ממברנה 

עם מיקרופון מובנהגיימינגאוזניות סטריאו • 

כריות אוזניים רכות  , מיקרופון מובנה רגיש, שליטה על עוצמת שמע

ואטומות

מוגן מים  גיימינגפד לעכבר • 

ניתן לשטיפה במים ,Rubberמ תפור  "מ3
349₪: מחיר
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עדשות צילום3מצלמת דרך לרכב עם 
| °170צילום רחב | הקלטה אוטומטית  | 1080Pאיכות | ביטחון לנהג 

סוללה נטענת| 4“מסך רחב | הקלטת וידאו ושמע | רגיש  Gחיישן 

סטיילינגסאונד 

359₪: מחיר

x1080/30fps1920ברזולוציית וידאו  1080Pאיכות • 
מצלמת ומתעדת את מהלך הנסיעה  -מצלמה קדמית •

את הנהג ונוסעי הרכב, מצלמת את פנים הרכב-מצלמה פנימית• 

מצלמת ומתעדת את הנסיעה מהשמשה האחורית-מצלמה אחורית• 

אינטש4בגודל  LCDבעלת מסך • 

מעלות רחבה במיוחד°170עדשת זווית בעלת • 

 •G Sensor -מפעיל מצב הקלטה        , חיישן רגיש המזהה פגיעה או מכה חזקה ברכב

מיידיבחירום באופן 
כולל השניות הקריטיות לפני  , מייצר הגנה על ההקלטה הנוכחית-הקלטה בחירום • 

מהקלטה חופפת על גביהן, מכה/התאונה

מיקרופון מובנה איכותי להקלטת סאונד• 

מערך הקלטה חכם בתנועות חדות• 

200mAhסוללה פנימית  • 
מתאים  , צלזיוס°20עד °75המצלמה פועלת בטווח -עמיד בטמפרטורות קיצון  •

לאקלים הישראלי
(לא כלול) 32GBתמיכה כרטיס זיכרון עד • 

שנה אחריות  
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POWER SOS

₪ 359: מחיר

מטען עוצמתי להטענת חירום של רכבים וכן מכשירים  

.ניידים מכל הסוגים

המטען מגיע באריזה הכוללת את כל מה שצריך 

.הנייד או המחשב, להתנעת הרכב 

כבר לא צריך לחפש מי יעזור לכם להתניע עם 
שימו בתא המטען של הרכב את המטען  …כבלים

!ואתם מסודרים
14,000mAhעוצמת סוללה  !!

:מפרט טכני

(מוגן זרם הפוך)מעגלי הגנה חכמים לרכב 

צג דיגיטלי חכם
טורבו 2000ccעד  1000ccמתניע רכב בנזין בנפח 

(לא טורבו) 3000ccמתניע רכבי דיזל בנפח 

לסוללת"חכם"כבל כולל,טעינהמחזורי 1000

יציאות  2, עם הגנה אלקטרונית( וולט12)המכונית 
usb

(וולט19, וולט16, וולט12)אחת  4.0DCיציאת 

מפורטת ברורה וקלהLEDתצוגת,עוצמתיפנס 

מדריך בעברית למשתמש

מקצוען אמיתי

₪ 419: מחיר

עם סוללת ליתיום  20Vמברגת אימפקט 

מקצועית וקומפקטית מטען מהיר 

SUZUKI ENERGYכולל מזוודה מותג 

מברגה בעלת ידית אחיזה רכה להפחתת

הרטט בעבודה

מתמשכת ווסת מהירות אלקטרוני  

.לשליטה בזמן עבודה
LEDלמברגה מצורפת מנורת 

:נתוני עבודה 

ד"סל0-2200מהירות סיבוב 

ד"סל0-3000רטיטות לדקה 
150Nmמומנט פיתול מרבי 

.המברגה מסופקת באמצעות מזוודה

סוללת המברגה מסוג ליתיום  
Ah-1.5 20-V.ובעלת עוצמה של 

אחריות לשלוש שנים בכפוף לתקנון  

!התעודה
SUZUKI Energy
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הסימפוניה התשיעית

₪ 459: מחיר

רטרופטיפון איכותי בעיצוב 

ויניללהשמעת תקליטי 

אופנתיתרטרובאריזה מעוצבת כמזוודת 

עשוי עץ בציפוי דמוי עור

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

AUXחיבור  ,מובנה 'כולל חיבור בלוטוס
כולל מקליט המאפשר  

המרת תקליטים

לקבצים דיגיטאליים

 FMרדיו מובנה
35 X 25.5 מ”ס

סאונד  דולבי

₪ 459: מחיר

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

מכשירים שונים  

וכוסמארטפונים, טאבלט

מאפשר הזנת מוסיקה באופן אלחוטי מכל מכשיר  -' בלוטות

Bluetoothהתומך  
IOS&תומך אנדרואיד

צליל ברמת קולנוע ביתי שימלא את החדר  -2.0מקרן קול 

עם בס עשיר ואפקטים שיעצימו את החוויה  

מאפשר חיבור   mm3.5כניסה –AUXכניסת 

. וכל מכשירי הנגינה עם יציאת אודיו חוטיתלסמארטפונים

מאפשר ניגון מוזיקה ישירות–USBכניסת 

גישה קלה ונוחה לקבצים ,3MPמכרטיס הזיכרון של קבצי 

חיבור ישיר ופשוט יאפשר  ! עשה את זה בעצמך–התקנה קלה 

.שימוש תוך מספר דקות בלבד

מופעל על ידי סריקה אוטומטית לקליטת תחנות  . מובנה  FMרדיו 

.רדיו

המאפשר שליטה על כל הפונקציות   IRשלט רחוק -שלט רחוק 

של המערכת

!!מוצר מקצועי ***

מ  "ס7* 80:  מידות המוצר

טיים-שיאצו 

!מקצועית ' מסאגמשענת שיאצו 

לכיסא בבית או לכיסא ברכב ובמשרד

!תיהנו מחמישה סוגים של עיסוי מפנק 

מושב עיסוי שיאצו הכולל עיסוי מושלם

.  אמצעי ותחתון, לגב עליון

,  בעל יכולות עיסוי המסייעות בסילוק העייפות

.בשיפור מחזור הדם ובהקלה על כאבי שרירים

משחרר שרירים ומשאיר הרגשה אנרגטית  

.ונמרצת

חימום בגב תחתון. 'עוצמות מסג3

,  אמצעי ותחתון, בעל מגוון תכניות לגב העליון 

. כולל שלט הפעלה 

ניתן לחיבור לשקע המצית ברכב ולחשמל  

.בעזרת שנאי מתאים

₪  499: מחיר
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העמיד בפני כל תנאי מזג האוויר OUTDOORרמקול סלע 

מסלעה מוזיקלית

479₪: מחיר

W150RMSעוצמת שמע -עמיד בכל תנאי מזג אוויר 6.5” רמקול
שמש : רמקול סלע חיצוני עמיד בכל תנאי מזג האוויר כגון• 

...אבק ועוד, גשם , לחות, חזקה

גימור אפור טבעי משתלב בקלות לתוך כל נוף או גינה• 

המותאם להשמעת מוזיקה  6.5“וופר• 

בשטחים פתוחים וחללים גדולים

התקנה קלה עשה זאת בעצמך• 

150W RMS: עוצמת שמע
88dB + 3Db: יחס אות לרעש

8Ω: התנגדות
- 45Hz: תגובת תדר 20KHz

270x 220 x 225mm: מידות
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W60*2דינאמית  Hi-Fiמערכת סטריאו 

Hi-Fi

479₪: מחיר

CD, CD-R, CD-RW ,MP3פורמאטיםמגש דיסקים עם מספר רחב של - CDכניסת •  
השמעת מוזיקה בדרך אלחוטית בעזרת מכשירים התומכים בלוטוס-חיבור בלוטוס   •

תחנות קבועות מראש30-עם אפשרות סריקה אוטומטית ו FMטיונר דיגיטלי לרדיו - FMרדיו •  

דואלי מאפשר להאזנת שמע דרך כונן הבזק או להטענה מהירה של   USBשימוש - USBכניסת •  

הסמארטפון

מצבי שמע המאפשר חווית סאונד מועצמת5בעל -דיגיטלי אקולייזר•  

שליטה עצמאית של בס וטרבל מעניק סאונד אישי•  

עיבוד אותות ספרתי מפיק סאונד באיזון מיוחד בכל התדרים כולל בס רפלקס•  

2לכל ערוץ כפול  60Wעוצמתי מספק איכות טהורה של - Class Dמגבר •  

או כל נגן אחרסמארטפוניםצג דיגיטלי בחלק הקדמי המעניק גישה קלה לחיבור •  

עם בס רפלקס Way-2.02מערכת סטריאו •   

שלך  בפלייליסטאפשרות למצב אקראי של מעבר השירים •  

נוח וקל לשימוש עם כל הפונקציות האפשריות- IRשלט רחוק •  

אחריות שנה  •

אקוסטיקספיורמותג •
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עולם המוזיקה

אלחוטיים  . מיק2עם  1800W P.M.P.Oבידורית 

להזרמת מוזיקה  ' חיבור אלחוטי בלוטות-' בלוטות

באופן אלחוטי ישירות מהאיפון או אנדרואיד

הקלטה של קריוקי ישירות על דיסק  -הקלטה דיגיטלית 

און קי או כרטיס זיכרון

לקריוקי  ! כלולים באריזה-מיקרופונים אלחוטיים 2

,  מושלם

שימוש קל וחופשי לשני משתמשים

אפשרות חיבור מיקרופון חוטי

 USB/SD/AUXכניסת 
שליטה על עוצמת השמע של  -בורר שמע ראשי 

הרמקול והמיקרופונים המחוברים בבת אחת  

בורר עוצמת אקו למיקרופונים האלחוטיים-אקו 

שעות  8סוללת ליתיום מאפשרת שימוש ממושך של עד 

₪ 499: מחיר
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225Wאלחוטי וופרמקרן קול בלוטוס עם סאב 

Full hd sound

ומכל מכשיר  טאבלת, מהסמארטפוןמאפשר הזנת מוסיקה באופן אלחוטי -בלוטות 
Bluetoothהתומך 

צליל ברמת קולנוע ביתי שימלא את החדר עם בס עשיר ואפקטים  -2.1סאונד בר 

שיעצימו את חווית השמע

אפקטים קוליים לשדרוג  . סאב אלחוטי מעוצב יספק בס עמוק ורחב-אלחוטי וופרסאב 

חווית השמע בעת צפייה בסרט או משחק בקונסולה
טאבלטיםלסמארטפוניםמ מאפשר חיבור ישיר "מ PL 3.5כניסת - LINE INכניסת 

...ועוד

סאונד  ולחוויתחיבור אופטי דיגיטלי המתאים לאפקטים קוליים -כניסה אופטית 

...ועודגיימרים, מושלמת לאוהבי סרטי פעולה
מאפשר ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס זיכרון גישה קלה - USBכניסת כרטיס זיכרון 

ונוחה לקבצים
מופעל על ידי. מובנה FMטיונר דיגיטלי - FMרדיו 

סריקה אוטומטית לקליטת תחנות רדיו

חיבור ישיר ופשוט יאפשר שימוש תוך מספר דקות  ! עשה זאת בעצמך-התקנה קלה 

בלבד

כולל שלט רחוק •
בגימור שחור •

:מפרט טכני
-Bluetooth 2.1+ EDR

- Power output: 75W(x2)
- Wireless Sub: 75W

- LED display - External DC adaptor 12V/1A

499₪: מחיר
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שולחן מעוצב עם רמקול בלוטוס ועמדת טעינה אלחוטית
איכותי360°סאונד | טעינה אלחוטית | חיבור בלוטוס | עיצוב יוקרתי 

סטיילינגסאונד 

כולל  . המשתלב היטב עם הרהיטים בבית PURE ACOUSTICSשולחן בעיצוב אופנתי ומראה אלגנטי ויוקרתי מבית 

בעל שני רמקולים  360טעינה אלחוטית למכשירים ניידים תומכים ללא שימוש בכבל לטעינה נוחה ופשוטה 

.מובנים חזקים מאוד

בעל תאורת לד לחיווי הטעינה וכפתורי מגע על גבי  , מטרים10וטווח שידור של עד 5.0חיבור בלוטוס בגרסה 

משטח השולחן

הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לשולחן מכל מכשיר תומך בלוטוס–5.0בלוטוס *

מטען אלחוטי מובנה בגוף השולחן-טעינה אלחוטית 

נגני מוזיקה ועוד, הטאבלט, הסמארטפוןלחיבור ישיר בין 3.5מ “מ-AUXכניסת 

 USB-שקע טעינה 
בפאנל האחורי מאפשר פתרון טעינה נוסף למכשירים שלא תומכים בטעינה אלחוטית

מאפשר ניגון מוזיקה  - USBכניסת כרטיס זיכרון 

גישה קלה ונוחה לקבצים MP3ישירות מכרטיס הזיכרון של קבצי 

באמצעות שליטה בכפתורי –שימוש נוח *

מגע על גבי משטח השולחן ותאורת לד לחיווי הטעינה

שניות-30תפעול וחיבור פשוט וקל פחות מ -התקנה קלה ופשוטה *

בד בצבע אפור ומשטח עץ טבעי כולל רגליים עם משטח גומי ב-גימור*

תחתית למניעת שריטות על הרצפה

:מפרט טכני

25Wx2: הספק
5V 2A: טעינה אלחוטית 

DC 5V3A: עוצמת מתח

:מידות

מ''מ400שולחן קוטר 

מ''מ90גובה 
שלוש רגליים xמ''מ510רגליים 

549₪: מחיר
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15"ניידת  TWSבידורית קריוקי 

W 2500רמקול קריוקי 

P.M.P.O מיקרופונים אלחוטיים  2עם

צוות הגברה

599₪: מחיר

מיקרופונים אלחוטיים2עם " 15רמקול קריוקי 

ממשק רמקול ידידותי למשתמש ומהיר לתפעול! להדליק ולשיר-הפעלה קלה 

שימוש קל וחופשי לשני משתמשים, לקריוקי מושלם! כלולים באריזה-מיקרופונים אלחוטיים 2

מ להוספת זמר שלישי"מ6.3אפשרות חיבור מיקרופון חוטי בכניסת -מיקרופון חוטי 

או אנדרואידמהאייפוןחיבור אלחוטי בלוטוס להזרמת מוזיקה באופן אלחוטי ישירות -בלוטוס 
ישרות מכרטיס הזיכרון 3MPלניגון קבצי - USB/SDכניסת 

לתפעול קל ופשוט AUX ,USB, בלוטוס: מראה את מקור המוזיקה בו הרמקול מופעל כגון-תצוגה 

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

בורר עוצמת אקו למיקרופונים האלחוטיים-אקו 

שליטה על עוצמת השמע של הרמקול והמיקרופונים המחוברים בבת אחת-בורר שמע ראשי 
מ"מ3.5וכל מקור מוזיקה בעל יציאת טאבלטים, לסמארטפוניםחיבור ישיר - AUXכניסת 

ניתן להפעלה עי סוללה נטענת וגם עי חיבור חשמל ישיר לשימוש ממושך ללא הפסקה-שני מקורות כוח 

ידית טלסקופית וגלגלים חזקים להעברת הבידורית ממקום למקום באופן בטיחותי וקל

מה שמעניק לכם חווית  , רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי2טכנולוגיית בלוטוס המאפשרת חיבור -

(חייב להיות רמקול מאותו דגם)*סטריאו עוצמתית 

:מפרט טכני
2500W P.M.P.O: הספק

40Hz-20Hkz3dB: תגובת תדר
88dB3dB: רגישות

4: התנגדות
4400mAH: סוללה נטענת
מ"ס 41.5x37.0X63.5: מידות המוצר

מ"ס100-180: גובה הסטנד

ג"ק3.2: משקל הסטנד

ג"ק60: משקל נשיאה מקסימלי 

שחור: צבע

:כלול באריזה

רמקול בלוטוס

מיקרופונים אלחוטיים2

אנגלית/ הוראות הפעלה ובטיחות עברית 

₪  99אפשרות להוספת סטנד חצובה תואם בעלות של ** 
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ארגונומי ובטיחותי כולל כרית תמיכת צווארגיימריםכיסא 

FUN PLAY

659₪: מחיר

מנהלים לישיבה ממושכת על הכיסא ללא כאבים/לגיימריםתוכנן -מבנה ארגונומי • 

ג"ק150הכיסא מיוצר מרכיבים חזקים ובטיחותיים המאפשרים נשיאה של עד -בטיחותי• 

מתאים גם למנהלים שרוצים לרענן את סביבת העבודה ,  SPIDERגיימריםעיצוב -עיצוב• 

במשענת ובמושב לעטיפה של כל הגוף ואחיזה מושלמת -משטחים רחבים ועמוקים • 

עם כריות רכות ונוחות  -ידיות מרופדות • 

של הכיסאוהטייהירידה /מאפשר עלייה, מנגנון גז איכותי לשימוש לאורך שנים-מכניקה • 

בגב הכיסא לכניסת אויר ומניעת זיעה-פתחי אוורור 2• 

כרית תמיכת צוואר מאפשר שעות ישיבה ממשוכות ללא כאבים-כרית צוואר• 

:מפרט טכני

ציפוי כרית רכה-ידיות 

מ"ס118*61*60-מידה כללית 

מ"ס7*51*70-מידות גב 

מ"ס7*49*48-מידות מושב 

מ"מ50קוטר -גלגלים 

מ"ס32-קוטר שטח בסיס גלגלים 

מעלות360-מושב מסתובב 

ג"ק150עד -משקל נשיאה 

מנגנון גז עם אפשרות-מכניקה 

(מ ”ס108-118) ירידה /עלייה

מעלות12אחורה והטייה
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110"להקרנה על קיר עד  LEDמקרן 
באופן אלחוטימהסמארטפוןלשידור וידאו ישירות  MIRROR SCREENפונקציתכולל 

 |1000LUMENS | 50,000  כניסת | שעות שימושHDMI |  כניסתUSB |  110"הקרנה

HOME CINEMA 

699₪: מחיר

מגיע באריזת מזוודה קשיחה  –בלעדי 

השומרת על המקרן לאחסון בטוח וניידות בקלות
P1080-ו P 720-תומך ב 480x800רזולוציה טבעית של 

לתמונה בהירה וחדהלומנס1000נורה חזקה בעוצמה של -בהירות 
מטר מהמסך בהתאמה1-3במרחק 36”-110“תומך ב –גודל מסך 

Mirror Screen - תואם  , ישירות למקרןמהסמארטפוןאפשרות שידור אלחוטי של

iOS-מערכות אנדרואיד ו
Long Life Lamp -שעות50,000-נורה עם אורך חיים ארוך במיוחד כ

HDMI /USB/VGA–אפשרויות חיבור וידאו 
AUDIO OUTהמקרן מגיע עם יחידת רמקול פנימי ואפשרות חיבור של –סאונד 

רמקול חיצוני או אוזניות/לחיבור למערכת

/מחשבים ניידים, גיימינג, מצגות ,YES/HOTממיר , קולנוע ביתי-שימושים נפוצים 

מצלמות דיגיטליות ועוד, נייחים
כלול בערכה לשליטה מלאה על כל פונקציות המקרן- IRשלט •

Technical Specifications:
Native Resolution: 800x480, Support 720P / 1080P

Brightness: 1000 Lumens
Contrast Ratio: 1000:1

Image Flip: 360 Degree flip
Lens: 3 Pieces of glasses lens, manual focus

Aspect Ratio: 16:9 & 4:3
Lamp Type: 50,000 hours life

Picture Size: 36-110 inch
Working Voltage: HDMI /USB /AV /AUDIO OUT/ VGA

Machine Size: 22.5x15x8.8cm
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סטייל בשולחן

צנצנות מעוצבות4מעמד מעץ עם 

קינוחים/ להגשת משקאות 

דגמים2לבחירה מתוך 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

39₪: מחיר

1

2

חביתוש

מארז עץ קטן בצורת חבית

הכוללת מגוון אביזרי יין שימושים  
משפך/פיית מזיגה

סכין קילוף לפקק

פקק איטום  

חולץ פקקים/פותחן

מ  "ס7*13*13.5: מידות

. מוצר שי ונוי 

לבן\אפשרות להוספת בקבוק יין אדום*** 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*** 

49₪: מחיר

"נשתה לחיים"

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

"נשתה לחיים"

סט אביזרי יין במעמד בצורת בקבוק יין
מתנה מיוחדת ומקורית  

עם אפשרות להדפסות לוגו 

+

גרם30צנצנת דבש 

49₪: מחירבאריזת מתנה  



יין גלילי 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

:סט מתנה הכולל

ל יקב ברקן  "מ750לבן \אדוםמונופורטבקבוק יין 

במארז גליל מעוצב  

+

פותחן יין מקצועי  

59₪: מחיר

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

לבן\אפשרות להוספת  בקבוק יין אדום* 

בציר קלאסי

חלקים ליין בקופסת עץ שעם5מארז 

:מארז כולל

'מד טמפ

חולץ פקקים/פותחן

חבק למניעת טפטוף

פקק

משפך/פיית מזיגה

מ"ס6*5.5*10.5: מידות

59₪: מחיר

בורגנדי

חלקים ליין במזוודת עור  6מארז 
חומה  

:מארז כולל

'מד טמפ

חבק למניעת טפטופים

סכין קילוף לפקק

פקק

משפך/פיית מזיגה
חולץ פקקים/פותחן

מ"ס6*14.5*27.5: מידות

69₪: מחיר

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

לבן\אפשרות להוספת  בקבוק יין אדום* 



קלי קלות

פותחן יין חשמלי מעוצב

הפועל על סוללות 

.פותח פקקי שעם ללא כל מאמץ

כולל מעמד תואם באריזת שקית  

.שי מתנה

ניתן להוסיף בקבוק יין •

לבן/אדום
בעלות של  –של יקבי ברקן 

לבקבוק₪ 20

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

69₪: מחיר

שרדונה

חלקים בקופסת עץ  7מארז יין 
מהגוני

:מארז כולל

'מד טמפ

חבק למניעת טפטופים

סכין קילוף לפקק

פקקים2

משפך/פיית מזיגה

חולץ פקקים/פותחן

מ"ס4*17*25.5: מידות

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

לבן\אפשרות להוספת  בקבוק יין אדום* 

69₪: מחיר

כרם ענבים

מעוצבמארז אביזרי יין 

פקק אטימה+ עם פותחן 

+
מונופרטיין אדום 

ל  "מ750ברקן 

במארז מנשא מיוחד

75₪: מחיר



"שמפיין"מארז קלאסי 

מארז תיבת עץ מהודר  

הכולל אביזרי יין ופותחנים  

יקב  " מונפורט"עם בקבוק יין אדום 

ברקן  

עם שקית שי מתנה  

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

79₪: מחיר

תה קלאסי

אחסון ממתכת קופסאת

רטרולשקיות תה בעיצוב 

מ  "ס10*16*18: מידות הקופסא

+

תיוני חליטות צמחים18

+

גרם30צנצנת דבש 

באריזת מתנה מהודרת 

89₪: מחיר

תיק מתוקים  

(  כחול או ירוק)אישית  פסים ציידנית

:מ הכוללת"ס18*13*28קומתיתדו 

גרם  25במבה אוסם 

חטיף ביסלי קטן אוסם

גרם30צנצנת דבש מיני 

חפיסות שוקולד פרה עלית2
גרם200–מיני מיקס של עלית 

עליתדוריטוסחטיף 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* מרמלדות שוקולד איכותי5 99₪: מחיר



פטיט מרלו

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

לבן\אפשרות להוספת  בקבוק יין אדום* 

99₪: מחיר

חלקים  3מארז יין מפואר  

כתום/במזוודת עור שחור

:המארז כולל

זרועות גדולרטרופותחן יין 

סכין קילוף לפקק

פקק איטום

מ"ס8*19*22.5: מידות

צידנית של הפתעות

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

:מ הכוללת"ס25*22*14צידנית אישית 

גרם200במבה שוש גדולה 

גרם30צנצנת מיני דבש 
גרם100–קפה טורקי עלית 

גרם150מרשמלו לבבות 

חפיסות שוקולד פרה עלית2

גרם200מיני מיקס קטן של עלית 

99₪: מחיר

מהלך מנצח

:סט מתנה הכולל

750אדום או לבן מונופורטבקבוק יין 

ל יקב ברקן  "מ

+

סט פותחני ואביזרי יין  

משולב במשחק שחמט עם כלים מעץ  

יוקרתי

במארז מתנה מהודר  

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

99₪: מחיר



קפה ומאפה

109₪: מחיר

שאטו

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 
מארז מתנה הכולל תיק מנשא  

ליין עם בקבוק יין אדום אלבד

ל ברקן"מ750מונופורט

פותחן יין  + כוסות יין 2+ 
109₪: מחיר

:מארז יין מהודר הכולל
פותחן יין חשמלי הפועל על סוללות  

ופותח פקקי שעם ללא כל מאמץ
ל ברקן"מ750מונופורטבקבוק יין אדום 

גרם30צנצנת דבש מיני 

מארז קרטון משובח

קלאסיקה

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

109₪: מחיר



שביל היין

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

:מארז חגיגי משולב בכולל

ספר יין ישראלי הכולל מפות יקבי  

ישראל

כולל סיפורים מרתקים על עולם היין 

+

ל"מ750קלאסיקיין אדום ברקן 
באריזת קרטון  

.מהודרת עם  שקית מתנה 

119₪: מחיר

אלגנטמארז 

מארז מהודר ויוקרתי ליין עם חלון שקוף

עם אביזרי יין 

כולל בקבוק יין אדום 

ל "מ750ברקן קלאסיק

בשקית מתנה אישית

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

139₪: מחיר

"שמפנייר"

סט מתנה משולב  

"שמפנייר"

:הסט כולל

סט שייקר מתכתי שחור  

' ל0.75

עם דלי קרח ומלקחיים

.  באריזת מתנה 

אפשרות להוספת  לוגו על הדלי* 

139₪: מחיר
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פרובנס

כוסות יין  6מעמד עץ מפואר עם 

ל"מ750ברקן  ייקביכולל בקבוק יין אדום 

+

חבילת חטיפי מיני מיקס עלית

+

פותחן יין מקצועי  

₪ 149: מחיר

מתוקהשמפניירה

סט מתנה משולב מהודר

:המארז מתנה כולל

דלי לקרח עם מלקחיים מנירוסטה  -" שמפניירה"

פותחן יין מקצועי

ל"מ750בקבוק יין אדום סגל 

גרם120צנצנת דבש 

מארז שקית קליק

מארז מיני מיקס קטן של עלית

.חפיסת שוקולד פרה בטעמים של עלית

מרמלדות בתפזורת

.בשקית אישיתאריזת מתנת חג* 

₪ 159: מחיר

רנסאנס
מארז עץ מהודר  

לשני בקבוקי יין  

עם לוחית ריקועים מוזהבת  

:  חלקים הכוללים5-ו

´מד טמפ

חולץ פקקים/פותחן

חבק למניעת טפטוף

פקק

משפך/פיית מזיגה

+

בקבוקי יין2

ל של יקב  "מ750לבן + אדום 

ברקן  

!אריזת מתנה מהודרת 

₪ 169: מחיר



בורגנדי

מארז יין מפואר וחגיגי דמוי עור  

לזוג בקבוקי יין עם מגוון אביזרי יין  

וידית נשיאה  

מ  "ס35*19מידות המארז 

+

ל"מ750לבן+אדוםזוג בקבוקי יין 

יקבי ברקן  מונופורטסדרת 

₪ 189: מחיר

סימפונייה

בקבוקי יין  3-ללו 'מעמד עץ יוקרתי צ

:הכולל 

קלאסיקבקבוק יין אדום ברקן 

בקבוק יין לבן ברקן  

מארז פותחני יין בצורת בקבוק

₪  319: מחיר



גר 250בונבוניירה •

מארז מרמלדה בציפוי שוקולד ' יח1•

חפיסה שוקולד מריר מעולה 1•

טראפלס' יח1•

עלית מינימיקסחבילה 1•

חבילה ללבות שוקולד 1•

פרלינים בתפזורת ' יח5•

מארז קרטון מהודר עם מיתוג חג שמח 

'  גר50ציטוסחטיף •

מיני מיקס עלית  * 4•

וופל  1•

פרלינים בתפזורת  *  8•

גרם  30דבשונית*  1•

המוצר מגיע ארוז עם צלופן •

וסרט מתנה מהודר  

קערת פלסטיק דקורטיבית  

₪ 59: מחיר

₪  129: מחיר

קערת המתוקים 

מארז ההנאות 

₪ 99: מחיר

בונבוניירה מרמלדה מצופה שוקולד ' יח1•

במגוון טעמים ל'פראגבונבוניירה ' יח1•

ביאנקהטראפלס' יח2•

חפיסת שוקולד מריר מעולה 1•

פרלינים בתפזורת ' יח5•

המארז מגיע ארוז בצלופן וסרט מהודר •

מגדל מתוק

: מארז מתוקים הכולל



ל'פראגמארז שוקולד •

מרמלדה שוקולד  מילו•

חבילת מיני מיקס  •

אצבעות שוקולד  דלקור•

ביאנקהטראפלסחבילות 2•

פרלינים  סוריניחבילה •

חפיסת שוקולד מעולה  •

גרם  250בונבוניירה מארז •

גרם 50חטיפים מלוחים 2•

ליטר משפחתית איכותית 27ציידניתמארז מתוקים המגיע על 
עם חיזוק אלומיניום

פיקניק מתוק

₪  199: מחיר

ביאנקהטראפל' יח2•

ענק  רושרכדור 1•

טופיפי' חב1•

גרם  250בונבוניירה 1•

גרם  150ל'פראגבונבוניירה 1•

פרלין מעולה 

שוקולד מהודר  דליסים' יח1•

גרם  100חפיסת שוקולד ' יח2•

גרם  250דבש גדול •

פרלין בתפזורת  ' יח10•

מגש החלומות

₪  249: מחיר

מגש ענק דקורטיבי מפלסטיק קשיח 

תיק ההפתעות
איכותי עם מגוון תאים המגיע  קורדורהתיק גב 

ביאנקהטראפלס' יח2•עם  

מארז שוקולד  ל'פראג•

חפיסת שוקולד מריר מעולה  •

פרלינים בתפזורת  סוריני•

גרם  50חטיפים מלוחים שונים 3•

חבילת וופל גדולה •

עוגת דבש הבית •

עלית  מינימיקסחבילת •

₪  189: מחיר





סכיני שף

סכינים קרמים  3סט 

!רב שימושים 

במארז מתנה מהודר

35₪: מחיר

שנה טובה ומתוקה

35₪: מחיר

כלי זכוכית מעוצב להגשת דבש  

עם מקל דבש מובנה  

+

גרם  30צנצנת דבש 

במארז מתנה חגיגי  

תפוח בדבש  

35₪: מחיר
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או קקטוס מלאכותיסקולנטצמח 

בכלי זכוכית או קרמי מעוצב  

מוצר נוי מרשים  

מגיע ארוז באריזה אישית  

גרם  30דבשוניתעם 

ועם כרטיס ברכה ממותג בלוגו שלכם  

ושי אישי לחג  סימליתמתנה 

פריחה אישית 

35₪: מחיר

מתנה חגיגית 

עם מגש זכוכית מעוצבת לחג  

+

עוגת דבש 

באריזת צלופן מהודרת  

35₪: מחיר

עוגת החג

סכיני שף

סכינים קרמים  3סט 

!רב שימושים 

במארז מתנה מהודר

35₪: מחיר
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סט השף  

סט של שישה חלקים

קרמיים מהודרים  סכיני מטבח5

בתוספת קולפן במארז קופסא 

.מתנה מפואר

39₪: מחיר

סלייסרמיני 

קל לתפעול  –מעבד מזון מיני 

ולניקוי

תבלינים  \לקיצוץ ירקות

באריזת מתנה חגיגית   

39₪: מחיר



שופיק 'מג

!!מוצר חובה 
סט של ארבעה תיקים לקניות בסופרמרקט-שופיק 'מג

ארבעה תיקים בארבעה צבעים וגדלים שונים  לשימוש רב  
.  שמתאימים לעגלת הקניות הסטנדרטית, פעמי

יאפשרו לכם לארוז את המצרכים בקופה בנוחות ולסיים את 
.הקניות במהירות

!שומרת קור למצרכי החלב ציידניתהתיק הכחול גם 
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45₪: מחיר

MUGS-דאבל 

ל מעוצבות וטרמיות  "מ350ספל מאג 

עם זכוכית כפולה
Double Wall Coffee

הן כוסות קפה מעוצבות וטרמיות עם זכוכית 

.כפולה

:  לשתיית קפה ואספרסוהכוסות אידיאליות

כך שדופן , הן טרמיות ובעלות דופן כפולה

הכוס אינה מתחממת ומאפשרת אחיזה נוחה  

הדופן הכפולה יוצרת מראה  , בנוסף. ובטוחה

.נקי עם הרבה סטייל

45₪: מחיר

קרש חיתוך עגול 

מ "ס30קוטר 

מ "ס2עובי 

אישיר'בוצ

₪ 45: מחיר

אפשרות להוספת  לוגו על הספלים* 



פלפל\מלח

:סט מיוחד הכולל

צנצנות תבלינים זכוכית  6

במארז עץ תואם
+

מתנת שי מקורית ושימושית
+

הסט מגיע באריזת צלופן  

45₪: מחירמהודרת

דרינקרטרו

:הכוללרטרוסט הגשה בעיצוב 

ליטר1קנקן שתיה 

צנצנות משקה עם קש רב פעמי4

45₪: מחיר

צלחת מעוצבת בצורת רימון  

קעריות קטנות לברכות החג  8הכוללת 

עשוי מלמין איכותי ועמיד  

מתנה מרשימה לשולחן החג  

מ  "ס28קוטר הצלחת 

ברכת החג  

49₪: מחיר



קפה מתוק

49₪: מחיר

ספלי מאג4סט מעוצב צבעוני של 

.  בצבעי פסטל 

ל"מ350ספלים בנפח של 4כל סט מכיל 

!דגמים 2לבחירה מתוך * 

Happy Hour

ספלי מאג4סט מעוצב של 

. עם משפטי אושר

ל"מ350ספלים בנפח של 4כל סט מכיל 

!דגמים 2לבחירה מתוך * 

49₪: מחיר

פאלאססרביס

49₪: מחיר

מהודר  ' וינטאגמגש בעיצוב 

עם מראה בתחתית  

40/30במידה של 

לבחירה אובלי או מלבני 

זהב \בגימור של כסף 



קופי טיים

אפשרות להוספת  לוגו על הספלים* 

:  סט מתנה הכולל

חלקים  12סט כוסות אספרסו 

צלחות תחתית6+ כוסות 6

באריזת מתנה  

(  שחור\קרם)בצבעים 

49₪: מחיר

"שווצרידיוק "

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

49₪: מחיר

קאנטרי סט  

:סט מעוצב הכולל

צנצנות עם סגר הרמטי3

על סלסלת קש מעוצבת

49₪: מחיר



סט  קוקינג

:חלקים הכולל10סט קוקינג

מ ידיות "ס32.3/18.6שקעים 6תבנית טפלון 

סיליקון

טים סיליקון תואמים'יחידות מנג6

מברשת מריחה סיליקון

לקקן למריחה סיליקון

כפפה בד עבה
55₪: מחיר

NONSTICKסכינים בציפוי 3סט 
מצופה אבן שיש

באריזת  אנטיבקטריאליעם קרש חיתוך 

מתנה  

מ  "ס30*21מידות הקרש 

₪ 55: מחיר

"CUTפרופשינל"

קממבר

:מגש גבינות מהודר הכולל

סכיני חיתוך4מגש זכוכית עם 

והגשה מיוחדים לגבינות קשות

.על בסיס מעמד מגנטי 

מ"ס30*20: מידות

55₪: מחיר
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וושספינר

ספריי מסתובבמגב

פרקט  , שיש: לניקוי יסודי של כל סוגי הרצפות* 

.וקרמיקה

!ללא צורך בסחבות * 

!ללא צורך בדלי *

.ל"מ550מיכל מים * 

.מתאים לניקיון רטוב ויבש* 

.מגיע לכל מקום בבית,סופח אבק * 

.איכותיתמיקרופייברמטלית * 

.ניתנת לכיבוס חוזר במכונת הכביסה* 

59₪: מחיר



הגשה טבעית

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

משטח עץ איכותי להגשת

גבינות/ לחמים

עם סכין חיתוך מיוחדת לחם

12דגמים2לבחירה מתוך * 

לימונדה

סט דקורטיבי לשתייה קלה  

הכולל

כוסות 4-וליטר 2.3קנקן 

דמיוחקשיחמפלסטיק

באריזת מתנה מהודרת

סט אפייה לשנה מתוקה

מ  "ס26תבנית קפיצית עגולה קוטר 

עם מכסה תואם וידית נשיאה ניידת

+
.  מטרפה+ מרית –כלים מסיליקון 2

באריזת מתנה  

59₪: מחיר

49₪: מחיר

59₪: מחיר



"שף קייק"

:מארז מתנה משולב הכולל

חלקים שימושיים עשוי  11

סיליקון
PVCבאריזת מתנה עשויה 

59₪: מחיר

פקורינו

סט סכיני גבינה איכותיים  

עם קרש חיתוך תואם  

.במארז מעוצב בצורת ספר

59₪: מחיר

"סוד התבלין"

סט תבלינים מעוצב במעמד עץ

.  צנצנות זכוכית 8עם 

59₪: מחיר



1-ב3קערת הפלא קערה מתהפכת 

ABSעשויי פלסטיק שקוף 
מוצר פונקציונלי

שקוף לחלוטין

אריזה אישית צבעונית  

מ  "ס28" הפלא"אני קורא לה קערת 

?למה פלא 

כי היא נותנת מענה רחב  

וניתנת לשימוש בכמה צורות במארז  " חצי מודולרית"היא 

שימושים שונים 3כך שבתוך המארז יש 

:היא משמשת

רגל ללכפעמון עוגה על רגל או 

כמגש הגשה עם מכסה  

וכקערת סלט עם משטח הגשה מסביבה  

אריזה קשיחה צבעונית  

BPA FREEמדיח כלים \מיקרוגל \אינו מתאים להקפאה 

קערת הפלא  

69₪: מחיר

אלקטורניתיבול 

59₪: מחיר

זוג גורסי מלח פלפל  

חשמליים

עם אבן טחינה  איכותים

מיוחדת  

ואפשרות לשליטה בעובי  

. הגריסה 

מגיע במארז מתנה

מדוייקתקולינריה 

:חלקים של קעריות וכלי מדידה הכולל8סט 

מ"ס32/14ידיות 2קערת ערבול 

מ"ס22/12ידיות 2מסננת פלסטיק 

מ"ס19נפה גמישה עמוקה /מסננת

בתוכה ישנן  (מ "ס15/8קערית ערבול עם מידות 

מידות וארבע כפות מידה פלסטיק צבעוניות

59₪: מחיר



קרש חיתוך איכותי עשוי מבמבוק

סכין חיתוך עשויה נירוסטה

הקרש מתאים לחיתוך עם כל סוגי הסכינים

מ"ס35/24: גודל הקרש

מ "ס2: עובי

7: "גודל הסכין

₪ 65: מחיר

סטייק האוס

שומרים על הגזרה

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

.משקל אדם מהפכני הכולל מערכת חיישנים מדויקת

הפעלה פשוטה בנגיעה וכיבוי אוטומטי

גרם100מודד משקל בדיוק של 

מודד אחוז שומן

0.1%מודד אחוז מים בגוף בדיוק של 

מ מחוסמת איכותית"מ8משטח עמידה עשוי זכוכית 

זיכרונות אישיים8מאגר של 

,גדול וברור לקריאהLCDצג,ומיןגיל ,הגדרת גובה 

מתבצעת לפי עקרון של הבדיקה,ניקלרגליות עשויות 

באמצעות זרם חשמלי B.I.Aחשמלית-ניתוח התנגדות ביו

את היחס בין רקמות הגוף  מודד,לחלוטיןבטוח ובלתי מורגש 

השונות 

תוך שניות ספורות

ג"ק150: משקל משתמש מקסימלי

AAי סוללות"מופעל ע (כלולות)

69₪: מחיר

דיזייןהום 

מפת שולחן חגיגית לבנה 

כסוף או זהב  ראנרעם 

לבחירה 
מ "ס250*145: מידות המפה 

מ "ס30*100: הראנרמידות 

.באריזת מתנה 

69₪: מחיר



PROסט קוקינג

:חלקים הכולל 15סט קוקינג

רק צבע אדום

מ ידיות סיליקון"ס41/27.5שקעים 12תבנית טפלון 

טים סיליקון תואמים'יחידות מנג12

לקקן למריחה סיליקון

כפפה בד עבה

₪ 69: מחיר

"קוגלהוף"

קוגלהוףתבנית 

מ  "ס24.5* 10: תבנית גודל

+

פעמון לעוגה לנשיאה

69₪: מחיר

עמדת השף  

חלקים למטבח16מארז 

מטרפה, תרבד, מתלים 2: כולל בתוכו 

פותחן  , קולפן ,  כף חלוקה, כף סינון

כפיות  4,כוסות מדידה4, קופסאות

עם ווים לתלייה, מדידה

מגיע באריזה קופסה קשיחה וצבעונית

עם ברגים ודיבלים לתלייה
69₪: מחיר



בולין'קיצ

סט שימושי למטבח

מגרדת  + מסננת + הכולל קערה 

סוגי גירוד וחיתוך  4עם 

למגוון שימושים  

פשטידות  \לחביתיות 

... וכוסלטים 

69₪: מחיר



"בחום"כלי הגשה 

כלי קרמי אובלי להגשה וחימום של אוכל עמיד 
כולל מעמד סטנד תואם עם  בחום לאורך שעות

מקום לנר חימום אחד מרכזי
מתאים ככלי הגשה לאירוח ולשדרוג שולחן החג  

מ "ס18*35: מידות הסיר

75₪: מחיר

"דינר טיים"

75₪: מחיר

אירוח מתוק

:סט מתנה משולב הכולל

פח מעוצבת לעוגיות  קופסאת

+

חלקים  12סט כוסות אספרסו 

75₪: מחיר



TEA TIME

:  חלקים הכולל7סט תה 

ליטר זכוכית קריסטל  1.6קנקן לחליטה 

כוסות זכוכית חבק סיליקון6+ 

75₪: מחיר

קפה בשניים

:סט מתנה לחג הכולל

צנצנות לקפה תה וסוכר3סט 

עם זכוכית " דאבל"זוג כוסות 

כפולה 

.במארז מתנה מהודר

75₪: מחיר

שבת קודש

זוג פמוטי קריסטל יוקרתיים

.עם הטבעה של שבת שלום

.עשוי זכוכית קריסטלית מיוחדת

!במארז מתנה 
מ  "ס17*14–מידות המעמד 

79₪: מחיר



מיסטר שף

:סט מתנה הכולל

מארז עם תבנית סיליקון  

למאפינסזוג תבניות מיני 

אביזרי הגשה ואפיה איכותיים4-ו

79₪: מחיר

אווירה רומנטית

79₪: מחיר

"ARTקומקום "

79₪: מחיר

קומקום נירוסטה איכותי

בעיצוב ריקועים  

ליטר  2.7

מתאים לכל סוגי הכיריים 

שיש



אפייה מהלב

:סט אפייה הכולל

תבניות לב לתנור בצורת לב  2

עם ציפוי קרמי וסגירת קפיץ

+
PVCכלים מסיליקון בנרתיק 3סט 

79₪: מחיר

ם חגיגי"סכו

ם יוקרתית"מערכת סכו

מנירוסטה אלחלד

.חלקים לשישה סועדים24

.אריזה מהודרת , עיצוב קלאסי 

79₪: מחיר

LOCK LOCK79₪: מחיר
lock&lockקופסאות 5סט  מארז מתנה ייחודי-

קופסאות אחסון של 5מארז מתנה ייחודי הכולל 
LOCK&LOCKחברת

:קופסאות מלבניות גדולות בנפחים5המארז כולל 
350ml 470ml 550ml 850ml 1.1 liter

סט מושלם שמקיף את כל צרכי הבית

מארז מתנה מפואר שכיף לקבל ולתת

מקפיא, מדיח , לשימוש במקרר 

כיוונים ומערכת אטימה4-אטימה הרמטית מ

חסין  , פנימית ההופכת את הקופסאות לאטומות לחלוטין 

.מפני נזילות
BPA FREEידידותי לסביבה שומר על טריות המזון

הקופסאות והמכסים נערמים וחוסכים מקום אחסון בארונות



רנסאנס

79₪: מחיר

ספלים פורצלן מעוצבים 4סט 

Pierre Cardin 
במראה חגיגי עם גימור זהב  

מעוצב ומסוגנן בעיצובו  הכל

.קארדןשל בית האופנה פייר 

דגמים 2לבחירה  מתוך *

(פסים או משבצות)

סכיני השף

סט ארבעה סכינים פלדת אלחלד ולהב לבן 

על מעמד מעוצב

85₪: מחיר

גביע הקידוש

גביע קידוש מהודר במיוחד 

עשוי זכוכית קריסטלית  

!במארז מתנה 

מ  "ס7.5*14.5: מידות הגביע

85₪: מחיר



קוקי שף

:סט אפיה מושלם לעוגות ועוגיות הכולל

מ"ס36*23תבנית אפייה גדולה עם מכסה 

+

מ  "ס21* 11.5תבנית קטנה  

+

חותמת לעוגיות  + מברשת + מרית 

!מסיליקון 

85₪: מחיר

שוקולטייר

:סט אפייה הכולל

זוג תבניות קפיציות
NON STICKמעוצבות חזקות עם ציפוי 

בתוספת מרית ומברשת סיליקון איכותיים

מ  "ס26: תבנית עגולה

מ"ס21.5: תבנית לב

.במארז מתנה מהודר

85₪: מחיר

סיר ומכסה פיירקס

זוג סירי בישול איכותיים עשויים  

פיירקס

הכולל מכסה תואם מפיירקס

ליטר 1.5+ 2.5

מתאים למגוון רב של שימושים  

85₪: מחיר



וגושנימשטח חיתוך איכותי מעוגל מעץ עבה 

מ  "ס3.6עובי / מ "ס30קוטר 

₪ 85: מחיר

אפריקאיר'בוצ

LONDON

דינמי מקוביות עץ  קלנדרשעון שולחני מהודר עם 

מ  "ס30*10: מידות
.מתנת נוי שימושית לבית ולמשרד

89₪: מחיר

מחבת המבורגר
המחבת המבורגר עם ציפוי 

non stick  איכותי המונע

הידבקות למחבת יחד עם  

7המחבת כוללת . דוחסן

מ עם  "ס8שקעים בקוטר 
.  חריצים לצלייה נכונה

.מ"ס26.6קוטר 

89₪: מחיר



סופר גלאס 

89₪: מחיר

סט סירי זכוכית איכותיים לבישול 

ואחסון מזון  

:הכולל 

3-ליטר ו2, ליטר1.5סירים 3

.ליטר

בורוסיליקטהסירים עשויים זכוכית 

עמידה בחום גבוה ובעלת דרגת  

.חוזק גבוהה

מגיע במארז מתנה

אפייה בטוחה  

89₪: מחיר

תבניות אפיה ואחסון  3סט 

תבניות זכוכית עם  2הכוללים 

לוק-סוגר לוק

ותבנית מלבנית גדולה עם  

מכסה אטום  

מתאים לאפייה בתנור  

מגיע במארז מתנה

סטון-מרבל

סכיני שף ציפוי אבן שיש  5סט 
שווצרי

משטח קרמי מגנטי לתלייה+ 

באריזת מתנה

89₪: מחיר



ספא קלאב

:סט מפנק לאמבטיה הכולל

גרם240, מ"ס130*70מגבות צבעוניות בגודל 3

+

סט מעוצב עשוי פורצלן לאמבטיה

אריזת שי מהודרת עם צלופן  

125₪: מחיר

דלי מתקפל

סט מושלם לניקוי קל  

מגב מוט מהפכני 

+

דלי שטיפה מתקפל  

89₪: מחיר

מהודר ' וינטאגמגש בעיצוב 

עם מראה בתחתית  

40/30במידה של 

זהב  \בגימור של כסף 

+

18/10ם נירוסטה איכותי "סט סכו

רטרובעיצוב 

משתה המלכה 

119: מחיר

₪



חדר'בוצ

:סט מתנה מעוצב הכולל

מעץ  ר'בוצקרש חיתוך 

מ  "ס33*28: במידות של

+

סכיני שף עשויות פלדת אל חלד3

מושחזות יהלום במארז תואם 
ארוז באריזת שי מהודרת עם כרטיס ברכה

89₪: מחיראפשרות להוספת לוגו על המשטח עץ*

בייקרי פרופשינל

חלקים6סט סיליקון איכותי 
,  תבנית פאי: הכולל

,  תבנית אינגליש קייק

קוגלהוףתבנית 
,  לקקן

מקציף ומברשת ביצים

89₪: מחיר

גריל בר

עם רשת פנימית  -תבנית צלייה לתנור ולהגשה 

.  המאפשרת לנוזלי הצלייה להתנקז
מתאים לכל סוגי התנורים

כולל סכין ומזלג מיוחדים  

מגיע באריזת קרטון עם שקית מתנה

89₪: מחיר



איטליאנו

סט נירוסטה לפסטה 

:חלקים הכולל5

מ  "ס28מסננת קוטר + קערה 

כף להגשת ספגטי  , פלפל, מלח

+

זוג מגבות מטבח  

89₪: מחיר

טרמוססירי 

89₪: מחיר

תרמוס איכותיים3סירי 
ליטר1.9+1.3+1.6בנפח 

קור האוכל\לשמירה על חום 
,  בעלי שכבת נירוסטה פנימית

שכבת פלסטיק חיצוני  

ושכבת בידוד  

קור למשך זמן רב/לשמירה על חום

(שעות4-כ)

לאריזה ולנעילה-ידיות דו שימושיות 
,  פיקניקים, מושלמים לטיולים

אירוח ולכל אירוע אליו צריך להביא אוכל

אידיאלי להורים המבקרים את ילדיהם  

החיילים

!ארוחה חמה בכל מקום ובכל שעה

סדנת אפייה

תבנית אפייה קפיצית
בצורת לב עם ציפוי קרמי מיוחד

+
מערוך הפלא הייחודי המאפשר עבודה קלה  

צורות להכנת  9מכיל  , ונוחה עם הבצק
עוגיות

89₪: מחיר.מדליקות בצורות שונות



קלאסי ר'בוצ

89₪: מחיר

:מארז מתנה הכולל

חיתוך איכותי  " ר'בוצ"משטח עץ 

מ"ס35/24עשוי במבוק 

  +

7"נירוסטה סנטוקוסכין 

+

.מעבד מזון מיני קטן לתבלינים ועשבי תיבול
באריזת מתנה

חנות תבלינים

מעמד עץ מעוצב  

צנצנות תבלינים מזכוכית  12עם 

89₪: מחיר

סטיילרטרו

מתכת  רטרוסט מהודר 
קופסאות לאחסון של תה קפה 3–הכולל 

.וסוכר ממתכת עם חבל 

מ "ס12*16: מידות 

+

מ  "ס19*4: קופסא לעוגיות תואמת במידות 

סט מעוצב ואיכותי  
89.90₪: מחירבאריזת מתנה צלופן מהודרת 



ניקיון קיץ

כפפות סיליקון לשטיפת כלים וניקיונות בקלי קלות

לחומר הלא בריא שנשאר על היד אחרי כל ', לסקוצשמים סוף 

!.שטיפה והכי חשוב הידיים נשארות יבשות

כפפות הסיליקון האלה עמידות ומיועדות לניקיון יסודי ומקצועי  

.בקלות רבה

,  ניקיון חדרי שירותים, שטיפת כלים, מתאים לעבודות ניקיון

.שטיפת רכב ועוד, ניקוי קירות ורצפות, אמבטיה

.הגנה על העור מפני נזקים של חומרי הניקוי השונים

.ניתן לנקות את הכפפות באמצעות השרייה במים חמים

+

הוא פתרון מהפכני אשר יחסוך לכם זמן  " מגב הפלאמופ

בלי  -הבית הופך לפשוט וקל ניקיון,הביתומאמץ בניקוי 

בלי סמרטוט ובלי  , בלי לשבור את הגב, ללכלך את הידיים

מטאטא

89₪: מחיר



"ה'הפלנצעל "

95₪: מחיר

"ברסנייק"

:מארז מתנה מקורי הכולל
סט מלחיות מעוצב  

+

חלקים מהודר6סט סכינים 

+

ל  תוצרת ישראל  "מ250שמן זית כתית 

+

ל אדום יקב ברקן  "מ750בקבוק יין 

. באריזת מתנה 

99₪: מחיר

הפי מרקט

99₪: מחיר



"שומרים על טריות"

לאיחסוןסט השנה 

.מתאים לבישול ואפייה

99₪: מחיר

"eat meat"

99₪: מחיר

:סט מתנה יוקרתי הכולל

מטחנת מלח פלפל משולבת חשמלית  

!איכותית 

+

אנטיבקטריאליר'בוצמשטח 

סכינים בתקן אלחלד עם ציפוי  3כולל 

.שיש 

סחוט טרי

סוחט הדרים ידני מסגסוגת  

חזקה עם בסיס מתכת  

99₪: מחירכולל שקית מתנה

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 



עיצוב נקי
סט זכוכית מעוצב להגשת סלטים  

ופירות הכולל

מ עם מעמד "ס29קערת סלט עגולה 

מתכתי  

קעריות סלטים עם מעמד מתכת  3+ 

תואם  

99₪: מחיר

CUP OF TEA

כלי  + מהודר סט תה זכוכית 

סוכר  \לעוגיות

!באריזת מתנה יוקרתית 

99₪: מחיר

מארז טוסקנה

99₪: מחיר

:סט מתנה לבית הכולל

סכינים עם ציפוי דמוי שיש  6סט 

.במארז

אביזרי יין במעמד עץ לשישה  

.בקבוקים

. ארוז בשקית יוקרתית

ניתן להוסיף )המחיר לא כולל בקבוקי יין **

(  בתוספת תשלום



מגש הגבינות  

:סט מעוצב להגשת גבינות הכולל
מעוצב ואיכותי–לגבינות ר'בוצ-בלוק מעץ שיטה 

+

.סט סכיני חיתוך לגבינה מנירוסטה אל חלד 

.באריזת מתנה מהודרת 
99₪: מחיר

הגשה מזהב 

ם יוקרתית  "מערכת סכו

מנירוסטה אלחלד ציפוי זהב

.חלקים לשישה סועדים24

עיצוב קלאסי

.אריזה מהודרת 

99₪: מחיר

שףקוקינג

סט סיליקון מהודר איכותי  

:לאפייה הכולל
כלי עזר  2+ תבניות אפיה 3

לאפיה באריזת מתנה 

99₪: מחיר



הסל המושלם

סל כביסה מתכתי מעוצב עם גלגלים 

מ "ס38*57מידות 

99₪: מחיר

שיק במטבח

מעמד יוקרתי מעוצב  

סכינים קרמים חדים 4הכולל 

במיוחד

.תואם קולפןעם 

99₪: מחיר

דיזייןשף 
אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

99₪: מחיר



דוכן קרפ
99₪: מחיר

סט להכנת קרפ וחביתיות 

הכולל 

מחבת שטוחה מותאמת לקרפים  

תבנית סילקון מיוחדת ליצירת פנקייקים

כלי עץ לשיטוח והרמה של הבלילה + 

מגיע במארז מתנה

מתנה הכוללת  

מחבת  " + 24סטון מרבלסיר 

" 24סטון מרבל

.  באריזת מתנה 

מישלןסט 

109₪: מחיר

"דנטהאל "

24סיר יציקה אלומיניום מקצועי למטבח 

,  מ"ס
מצופה אבן שישNONSTICKבעל משטח 

GREBLONבטכנולוגיה גרמנית מתקדמת!

ידיות ומכסה הסיר. מתאים לאינדוקציה

.מצופים סיליקון נשלפים לניקוי קל
פיירקסמכסה זכוכית 

.בישול בריאה יותרלחווית

.באריזת מתנה
109₪: מחיר



PYREX-SET

!משלים כל מטבח

סירי פיירקס אובליים עשויים זכוכית 4

!מחוסמת ועמידה בחום ובקור, עבה

1.25, ליטר1: סירי פיירקס בגדלים4הסט כולל 

.ליטר2.8, ליטר2.0, ליטר

לחימום ולהכנת אוכל בתנור , להגשהפיירקססיר

.מעלות170ובמיקרוגל עד 

.מחוסמת ועמידה בחום ובקור, עשוי זכוכית עבה

,  חימום, הפכו אותם לכל נוח לכל מטרה של בישול

.אחסון במקרר ובמקפיא

לכלי נפלא הפיירקססיריהמכסה התואם הופך את

,  חמוצים, עם תבשילים, להגשה לשולחן האוכל

.פשטידות ועוד, סלטים

109₪: מחיר

סט ממגנט

איכותיםסכיני שף 3סט 
RENBERGמותג –תוצרת אירופה 

!על מתלה מגנטי מיוחד לתלייה 

. באריזת מתנה לחג 

109₪: מחיר

ווק גורמה

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

מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

109₪: מחיר



קו נקי

.סט יוקרתי מקרמיקה לבנה 

.מגש מלבני שטוח : הסט כולל

.קערה גדולה עמוקה

.מגש מרובע שטוח
.צלוחיות עמוקות מרובעות2

109₪: מחיר

ARTקונדיטור 

109₪: מחיר

אומנות החיתוך

חלקים  8סט 

וולברגתוצרת אירופה מותג 

על מעמד עץ מלא  

. באריזת מתנה לחג 

119₪: מחיר



כלי השנה  

119₪: מחיר

סט סכום 

נירוסטה מהודר  

חלקים 24

+

מתקן מהפכני 

לייבוש כלים

סט מעוצב מתכתי ומרשים  

:הכולל

צנצנות לתה קפה וסוכר 3

כלי לאחסון עוגיות  

מגש מתכת להגשה  

ברונזה ליין

119: מחיר

₪

ר שקשוקה"ד

מחבתות  2סט מתנה הכולל 

לבישול והגשה  " 18בקוטר 

,  של מאכלים חמים 

שקשוקה  

וחביתיות בצורה אותנטית  

כולל מרסס שמן איכותי

119₪: מחיר



ספגטיני
הכנת פסטה ביתית מעולם לא הייתה פשוטה  

כל כך

מכונת פסטה ידנית המופעלת בעזרת מנואלה

.  מ"ס15המכונה היא ברוחב 

גוף המכונה עטוף ציפוי כרום  

.השומר על עמידות המכונה לאורך שנים

.החלקים והאביזרים עשויים פלדת אל חלד

היא מגוונת ביותר וניתן להוסיף לה אביזרים  

!סוגי פסטה15שונים להכנה של 

.יני'פטוצ,לזניה,רביולי,מספגטי

119₪: מחיר!באריזת מתנה מהודרת לחג 

מעבד מולטי

MULTI-FOOD PROCESSOR
:מולטי משולב הכולל מגוון חלקים-מעבד מזון ידני

סכין פריסה דקה| פומפיה/מגרדת

כותש קרח| סלייס-פורס

מערבל ביצים| מפריד ביצים 

|  קערה עם מכסה 

מעמד לאחסון להבים

ידית אחיזה לפריסת ירקות| קוצץ 

!!!מוצר שימושי רב תכליתי 
119₪: מחיר

סחוט טרי  

סוחט הדרים ידני מסגסוגת חזקה  

עם בסיס מתכת  
+

בול גבוהות להגשת  -כוסות היי2

מיץ טרי  

.ואריזה אישית לכל סט

119₪: מחיר



לייק שף

מ  "ס28מחבת שיש גריל 

GREBLONעם ידית נשלפת מסדרת מחבתות 
,  בעל עמידות גבוהה בפני שריטות ושחיקה, ציפוי חזק כמו שיש

(המונעות הידבקות המזון לכלי)ויכולות נון סטיק ייחודיות 
.המאפשר שימוש מופחת בשמן לבישול בריא יותרציפוי

בישול מקצועי המאפשר טיגון ואחריו בישול בתנור  

.ידית מיוחדת המתפרקת 

מתאים לכל סוגי הכיריים  

119₪: מחיר!מוצר חובה לשדרוג איכות הבישול שלכם 

מדוייקבישול 

משקל מטבח דיגיטלי 

.ג במגוון צבעים "ק5גרם עד 1מינימום שקילה 

+

מגרסת מלח פלפל חשמלית דו כיוונית

עם אבן טחינה איכותית במיוחד

. באריזת מתנה מהודרת לחג 

119₪: מחיר

ארוחה בכיף

:סט מתנה מהודר הכולל

מ  "ס28מחבת סטייק פסים 

סכיני שף מיוחדות  3סט 

אריזת צלופן מהודרת עם  

סרט קישוט  

ומדבקת חג שמח בשקית שי  

119₪: מחיר



PROFESSIONAL-SET

חלקים 24סט סכינים מקצועי חדש המכיל 
.במזוודה

מכשיר להשחזת  , הסט מכיל סכיני מטבח שונים

סט סכינים  + מספריים לטיפול בבשר ,סכינים 

.ומזלגות לבשר

119₪: מחיר

BBQ BOARD

:סט מתנה מהודר הכולל
באריזת . סכיני סטייק ידית עץ אגוז מלא6סט 

.מתנה עם סגירת מגנט

+
לחיתוך והגשת  –וצר מעץ שיטה מלא 'ב

.ירקות \בשר

119₪: מחיר. באריזת מתנה מהודרת חגיגית 

מועדון התה

129₪: מחיר

סט מתנה הכולל קנקנן תה זכוכית  

מעוצב  

ל זכוכית  "מ200ספלי מאג 4עם 

כפולה  



טקסס האוס             

לוח עץ לחיתוך והגשה  

+

מקצועיםסכיני סטייק 6סט 

במארז מתנה 

129₪: מחיר

אוונגרד 

129₪: מחיר

טיטניום בצבע  ם יוקרתית"מערכת סכו

שחור

.חלקים לשישה סועדים24

.אריזה מהודרת , עיצוב קלאסי

₪ 129: מחיר

"ר'בוצ"מקצועי קצביםקרש חיתוך 

עבה במיוחד גושנימעץ 

אנטיבקטריאלי

מ  "ס3.7*45*35: מידות

"בלוק בורמזי"



סטייל  רטרו

.למטבח עשוי פחרטרומארז 

סט של חמש קופסאות מעוצב  

לאחסון דברים שונים במטבחרטרובסגנון 

:עשוי מתכת ומגיע בשני שילובי צבעים לבחירה

מ"ס9.5מ קוטר "ס13גובה : תה קפה סוכר

מ"ס14מ קוטר "ס17גובה : עוגיות

מ"ס22מ קוטר "ס26.5גובה : לחם

129₪: מחיר

גרין סט  

129₪: מחיר

סט במבוק מיוחד  

ארגז  + הכולל קערת הגשה עם כלי מזיגה 

ללחם 

עיצובים  3לבחירה מתוך 

"מישלן"

,  מ"ס28סיר יציקה אלומיניום מקצועי למטבח
מצופה אבן שישNONSTICKבעל משטח 

GREBLONבטכנולוגיה גרמנית מתקדמת!

ידיות ומכסה הסיר. מתאים לאינדוקציה

.מצופים סיליקון נשלפים לניקוי קל
פיירקסמכסה זכוכית 

.בישול בריאה יותרלחווית

129₪: מחיר.באריזת מתנה



:סט אפייה מקצועי לעוגות הכולל
מ"ס28מעמד מסתובב לקישוט עוגה קוקינג

הפתרון המושלם לזילוף על כל עוגה  

לעבודה קלה ונוחה בקישוט עוגות בבצק סוכר  

מריחת קרם על העוגה זילופים וכדומה 

המעמד עשוי פלסטיק

קפיצית עם מכסה תואם  " 26תבנית אפייה +

צנתרים נירוסטה לזילוף כל הצורות  8סט +

מקצועית  קונדטוריה

119: מחיר

₪

סט חגיגי מהודר ומעוצב  

:הכולל 

קופסא לעוגיות מפח בעיצוב  

מיוחד  

+

סט תה קפה וסוכר בעיצוב  

הגשה מזהב 

149: מחיר

₪

'ל4סיר חרס 

לגלות מחדש את הטעם הבריאות  

.והדרך הקלה לבישול

הבישול בסירי חרס מבטיח מטעמים  

.בויטמיניםועשירים עסיסיים

,מתאים לכל סוגי הכיריים

.ניתן להכניס לתנור ולמדיח

:מידות

מ"ס27/12.5

בישול עתיק  

159: מחיר

₪



מוגש על המחבת

:סט מתנה הכולל

מגש עץ מבמבוק איכותיר'בוצ
מ"ס1.7*22*32:מידות

+

מ  "ס24מחבת סטייק 

במארז מתנה חגיגי עם שקית מתנה

139₪: מחיר

מחבת הפלא
. ציפוי מיוחד אבן שיש –צדדים 2מחבת גריל 

!דו צדדית –תחתית אינדוקציה 

צדדים עבה במיוחד בעלת סגירת ידיות עם מגנטים2מחבת גריל 

.מפעיל לחץ על תהליך הבישול-מגנט לחץ פונקציונלי

.למניעת חלד-ידיות עשויות נירוסטה

.למניעת בריחת ריחות ועשן כתוצאה מבישול-גומיות סיליקון במסגרת הסיר

.חור מיוחד ליציאת אדים

.מבנה פסי גריל להאצת תהליך הבישול ולצלייה מושלמת

.ידיות פונקציונליות בעלות עיצוב ארגוני לנוחות וביטחון

!מ "ס32מידות 

...בשרים ועוד\חביתות ירק\מומלץ לפשטידות–מוצר מהפכני במטבח 

139₪: מחיר

חג כהלכתו

מפת שולחן חגיגית לבנה 

כסוף או זהב לבחירה  ראנרעם 

מ  "ס250*145: מידות המפה 

מ  "ס30*100: הראנרמידות 

.באריזת מתנה 

מעמד פמוט זכוכית קריסטלי  + 

. מהודר לנרות
139₪: מחיר



הגשה אנגלית
!!!חלקים מזכוכית מיוחדת תוצרת אירופה 18סט הגשה 

הזכוכית מחוסמת עם עיצוב מרשים 
:  סועדים הכולל6-הסט ל

מ"ס25–צלחות למנה עיקרית קוטר 6

מ  "ס20–קוטר –צלחות למנה ראשונה 6

מ  "ס6* מ "ס15: מרקיות במידה6

:מגיע בשני עיצובים לבחירה 

נקודות1.

ראטן2.

139₪: מחיר

ראטן

נקודות

מוגש בחום  

תבנית פיירקס מעוצבת איכותית

עם מכסה זכוכית ומעמד נירוסטה תואם 
.עם מקום לנר חימום 

..וכומיקרו \התבנית עצמה מתאימה לתנור* 

דגמים 3לבחירה מתוך 

ליטר2.4מלבנית  , ליטר  3אובלית , ליטר 3עגול גבוהה 

139₪: מחיר

A B

C

פנקייק מתוק
לחוויתמארז מתנה סט פנקייק מעוצב 

בישול מושלמת 

חלקים  7: הכולל

מ"ס26.5מחבת פנקייק בקוטר 

מגבות  3+ מלקחיים +מצקת +מטרפה 

מטבח

גלויה עם מתכון לפנקייק משפחתי+

139₪: מחיר



7קנקן מעוצב עם כוסות שתייה זכוכית תואמות  
חלקים

+

מיכל שתייה זכוכית עם ברז כולל מעמד בנפח  

.ליטר6של 

!מתנה מעוצבת מיוחדת ומדליקה 

בר לימונדע

139₪: מחיר

פיצת שף  

אבן פיצה לתנור ביתי

מ עם גלגלת חיתוך"ס33

ומעמד נירוסטה להגשה

לטאבוןהופכת את התנור הביתי 

.  מקצועי לפיצה ומאפים

+

חלקים מפורצלן  5סט הגשה 

מ "ס20צלחות + מ "ס30הכולל צלחת הגשה 

+

גורס מלח וגורס פלפל מזכוכית  

באריזת צלופן מהודרת*

139₪: מחיר

URBAN STYLE

139₪: מחיר



TIMEהמבורגר 

:סט מתנה הכולל

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

+

סכיני בשר מיוחדים6סט 

+

כפפה ותחתית לסיר, סט הכולל סינר 

139₪: מחיר

בשלן מתחיל

מ קוטר"ס20מחבת יציקת אלומיניום 

ציפוי אבן שיש שחורה  
 GREBLON GERMANYתוצרת 

תחתית אינדוקציה  

+

צנצנות זכוכית לתבלינים במעמד עץ 6סט 

מהודר

!  ארוז באריזת מתנה

139₪: מחיר

טיגון עמוק

139₪: מחיר



בישול בסטייל
:סט מתנה הכולל

מ  "ס28מחבת איכותית קרמית לסטייק 

.לטיגון בריא , לא פולט רעלים 

פלפל חשמלית פועלת על סוללות\מטחנת מלח

מלקחי סיליקון לשימוש קל

מגבת מטבח עבה
באריזת מתנה עם 

.צלופן מהודר וסרט קישוט

₪ 149: מחיר

גריליקן'צ

מ "ס28*40–לתנור רוסטר

רשת לצלייה+ 

סכין ומספרים לעוף+ 

+

רוטב גורמה על בסיס דבש
גרם  320–שום ושמן זית 

+

סט מגבות מטבח איכותיות

באריזת מתנה עם כרטיס ברכה  

₪ 149: מחיר

Well Done

:בישול בשר הכולללחוויתמארז מתנה 

:חלקים10

מ"ס28.5*28.5מחבת סטייק פסים 

סכיני חיתוך לסטייק5

מלקחיים לבשר

מגבות מטבח  3

באריזה מהודרת

₪ 149: מחיר



"ציר בקר"

,  מחבתות מקצועיות למטבח3סט 

"  28" + 24" + 20הכולל מחבת 

מצופה משטח אבן  NONSTICKבעל משטח 

שיש

GREBLONבטכנולוגיה גרמנית מתקדמת!

.מתאים לאינדוקציה

touch softעם ידית 
.בישול בריאה יותרלחווית

באריזת מתנה
₪ 149: מחיר

שף בבית

:מארז מתנה הכולל

ערכת כלי ברביקיו במארז מזוודת  

אלומיניום  

כפפת מטבח איכותית

זוג מלח פלפל

למטבחדרילסינר 

אגוזי מלך בתפזורת10

₪ 159: מחיר

הגשה מזהב  
₪ 149: מחיר קולקציית העיצוב היוקרתית מעצב העל 

Pierre Cardinהאיטלקי 

סועדים  6ם באריזה מהודרת ל "מערכת סכו
בגימור נחושת Pierre Cardinמבית 

בדרגת  , חלד-כל סכין מיוצרת מפלדת אל

חוסן גבוהה והיא עמידה בשימוש במדיח  

.כלים

הידיות מעוצבות בסגנון קלאסי ומינימליסטי  

ומיוצרות מברזל המקנה למוצר עמידות וחוזק  

.לאורך שנים של שימוש

סט מרהיב מתאפיין בקווים אלגנטיים בשביל 

לתת לך את נוחות בכף היד



"יינה טאון'צ"

!איכותי Chinatownמ ידית עץ "ס30ווק 

!מותאם במיוחד להקפצת אוכל 

+

גרם200מטבל סלסה מעושן עם דבש 

+

חלקים3סט סכינים מהודר +זוג כפות עץ  

+
באריזת מתנה צלופן מהודרת  

₪ 159: מחיר

מטבח השף

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

מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

+
זוג כלי מטבח 

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

+

תחתית לסיר+ כפפת בישול + סט סינר 

₪ 169: מחיר

סט פסטה מקורי  

:הכולל

סט נירוסטה לבישול והגשת פסטה
חלקים 5

,  מ"ס28קערה ומסננת )

(מלח פלפל וכף הגשה

+

. חלקים 7סט הגשה לפסטה מפורצלן 

יני  'פטוצ

₪ 169: מחיר



רק בשר

סט סכינים קרמיים יוקרתיים

במארז מהודר  

+

מעץ ר'בוצקרש 

+

גרם כל אחד320סילאןרוטב 

באריזת מתנה מהודרת 

₪ 169: מחיר

"אסיה הקטנה"

!איכותי Chinatownמ ידית עץ "ס30ווק 

!מותאם במיוחד להקפצת אוכל 

+

כף עץ תואמת

+

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

+

סינר מטבח שלם

₪ 169: מחיר

גריל בר ויין

:סט מתנה הכולל

תבנית צלייה לתנור ולהגשה  

עם רשת פנימית המאפשרת  

.  לנוזלי הצלייה להתנקז

מתאים לכל סוגי התנורים

כולל סגין ומזלג מיוחדים  

+

גרם320גריל סילאןרוטב 

גרם320-סילאןרוטב ברביקיו עם 

ל ברקן"מ750בקבוק יין אדום 

מגבת מטבח איכותית מעוצבת

מגיע באריזת צלופן עם שקית מתנה

₪ 179: מחיר



המטבח השקוף

מכסה מיוחד תואם+ סיר מזכוכית שקופה 

!סיר בישול מיוחד עמיד בחום 

(לא לאינדוקציה)מתאים לכיריים גז וחשמליות 

ניתן להעברה לקירור או להקפאה ישירות מהכיריים  

(זכוכית מחוסמת100%)בישול בריא ללא חומרים 

מידות לבחירה 2קיים ב 

₪ 179–מ בעלות של "ס20סיר 
₪ 199מ בעלות של "ס22או סיר 

₪ 179: מחיר



כלים שלובים  

:סט מתנה יוקרתי לשולחן החג הכולל

סועדים עשוי נירוסטה  6-חלקים  ל24ם "סט סכו

האיכותית 18/10

.כולל סכינים לחיתוך סטייק

+

סט פותחני ואביזרי יין בעיצוב בקבוק יין  
+

סכיני שף מיוחדות קרמיות במארז מהודר3סט 

באריזת מתנה מהודרת עם כרטיס ברכה  

₪ 189: מחיר

האוסיצן'ק

.מחבת דו צדדי מתהפך/ רוסטרסיר 

.ניתן להפריד בין המחבת לסיר

.' אינצ30

.ציפוי אבן שיש 

.מתאים לכל סוגי הכיריים

.דמוי עץsoft-tachידית 

.מ"ס12.5עומק 
₪ 189: מחיר

סטייק מייקר

מ  "ס28מחבת קרמי איכותי לסטייק 

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

כל אחד' ג320גדולים סילאןבקבוקי רוטב 2

מגבת מטבח מעוצבת לשיש 

אריזת צלופן מהודרת עם סרט קישוט  

₪ 189: מחיר



ה'הפלנצעל 

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

מ"ס42/27/5.5במידות , תחתית אינדוקציה

ציפוי אבן שיש מתוצרת גרמניה

+

!סכיני סטייק ובשר מיוחדות 6סט 

+
גרם320–על האש סילאןרוטב 

אריזת מתנה מהודרת+ 

₪ 199: מחיר

"נירוסטה סטייל"

₪ 199: מחיר

מאסטר קוק

,איכותישווצרייציקת אלומיניום ציפוי אבן שיש -רוסטר

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

אינדוקציה ולתנור, מתאים לכל סוגי הכיריים

+

אפייה\זוג כפפות בישול

כולל אריזת צלופן  

מהודרת עם סרט קישוט

₪ 199: מחיר



דוכן מיצים  

₪ 209: מחיר

מסחטת הדרים ורימונים מפוארת  

נחושת  נט'קיטצאיכותית מבית לה 
La Kitchenette

מסחטת הדרים ורימונים חזקה במיוחד

אורגונומיתידית 

גוף יצוק

מתפרקת בקלות

היחידה שיכולה לסחוט רימונים

בוסטר  קוקינג

219₪: מחיר

סטון  מרבלמ "ס24סיר מאיץ בישול 

המאפשרעם פטנט חדשני, מכסה אדים מזכוכית

.את פתיחת המכסה בכל זמן בתהליך הבישול

,  מתאים לבישול ירקות

.והמינרלים במהלך הבישולדגים ושמירה על הוויטמינים,בשר

.יגלוש והסיר לעולם לא יתפוצץתוכן הסיר לעולם ולא

בריא יותר  

.הוויטמינים והמינרלים נשמרים וכך המנה המתקבלת בריאה יותר

בעל פטנט מנגנון הסגירה של מכסה  -נוח יותר

.השימוש וגם מאפשר סגירה הרמטית של הסירמקל את

שמאפשר  בעל שסתום ספקי

פתיחה נוחה וקלה של המכסה בכל זמן

.כך שאפשר להוסיף תבלינים ונוזלים בזמן הבישול

בבישול בלחץ הטמפרטורה  -מהיר יותר

.מעלות ולכן זמן הבישול מואץ משמעותית100מעל 

קיים שסתום בקרת לחץ שמבטיח שתוכן הסיר לא  -בטיחותי ביותר 

.יגלוש

מבושלת

:הכולל-" מבושלת"מארז מתנה יוקרתי 

"28מחבת סטייק קרמי איכותי 
יציקת מתכת מתאים לכל סוגי הכיריים

.סכיני חיתוך במארז מתנה 3סט 

גרם משק לין320בקבוקי רטבים 2

ל  "מ250שמן זית כתית דוריקהבקבוק 1

.אריזת שי שקית מתנה לכל סט 

₪ 229: מחיר



באמת נקי  

₪ 239: מחיר

נירוסטה ליין

₪ 239: מחיר

PROFESSIONAL-SET

.חלקים במזוודה24סט סכינים מקצועי חדש המכיל 

מכשיר להשחזת  , הסט מכיל סכיני מטבח שונים
,סכינים 

.סט סכינים ומזלגות לבשר+ מספריים לטיפול בבשר 

+

40*30: מעץ שיטה מלא במידות שלר'בוצ

+

מגבת ותחתית לסיר, סט כפפה

באריזת מתנה צלופן יוקרתית  

239₪: מחיר



איטליאנופסטה 

:סט מתנה  מהודר הכולל

סיר פסטה מיוחד נירוסטה

+

חלקים להגשת פסטה7סט 

+

מלקחים מיוחדות לפסטה

+

תחתית  + כפפה + סט מטבח של סינר 

לסיר  

₪ 249: מחיר

סטייל  מודרן

249: מחיר

₪

זוג שולחנות מעוצבים  

,  יכולים להתאים כסט לסלון 

פינת ישיבה  

כשולחנות צד או כריהוט נוי  

+ מ "ס60במידות של קוטר 

מ  "ס40קוטר 

מ  "ס30-40גובה בין 

אקססוריזהום 

מדפים2מתלה בגדים מעוצב הכולל 

.יחידת תליה ואחסון חזקה במיוחד

.מעוצבת ויפה

.מוט תליה לחולצות ושמלות

,  נעליים, לאחסון וארגון, מדפים בתחתית 2

.'וכותיקים 

.עשוי מעץ בהיר ומתכת

:מידות

.מ"ס150: גובה

.מ"ס40: עומק

.מ"ס64: רוחב

249: מחיר

₪



Pasta roma

סט מושלם להכנת פסטה ביתית 

:הסט כולל

סיר רשת פנימי ומכסה מיוצר מנירוסטה  , סיר: חלקים3סיר פסטה 

,  טהורה

אידאלי לבישול פסטות  . מכסה עליון מזכוכית עם פתח יציאת אדים

,  למיניהן

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

.הרשת הפנימי

מ"ס24: קוטר

ליטר7: נפח 

הכנת פסטה ביתית מעולם לא הייתה פשוטה כל כך+

מכונת פסטה ידנית המופעלת בעזרת מנואלה

גוף המכונה עטוף ציפוי כרום  . מ"ס15המכונה היא ברוחב 

.השומר על עמידות המכונה לאורך שנים

.החלקים והאביזרים עשויים פלדת אל חלד

סוגי  15היא מגוונת ביותר וניתן להוסיף לה אביזרים שונים להכנה של 

!פסטה

.יני'פטוצ,לזניה,רביולי,מספגטי

!באריזת מתנה מהודרת לחג 

₪ 259: מחיר

עגל חלב
:סט מתנה מהודר הכולל

דו צדדי איכותי–מעץ שיטה מלא ר'בוצקרש 

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

.תוצרת גרמניה –ציפוי אבן שיש שחורה 

+

.סכיני סטייק איכותיים עם ידית עץ מלא6סט 

במארז מהודר עם צלופן  

₪ 259: מחיר

נפוליטנה

:סט מושלם לפסטה הכולל
מ "ס24סיר נירוסטה לפסטה 

זכוכית  \מסננת ומכסה נירוסטה+ 

 +

כפפה ותחתית לסיר  , סט סינר

+

חלקים  7סט הגשה לפסטה 

מתנה יוקרתית לחג 

באריזת מתנה מפוארת צלופן  

. עם כרטיס ברכה 

₪ 259: מחיר



השף האולטימטיבי  

399₪: מחיר

:חלקים 10סט מתנה מהודר הכולל 

סיר " + 28סטון בקוטר מרבלסיר יציקה 

"24בקוטר 

מחבת  + סטון איכותית מרבל" 24מחבת 

20 "

"  28סטון מרבלמיוחד סוטאזסיר 

סופרהיטמכסי זכוכית תואמים עם ידיות 3

נגד חום  

+

פלפל חשמליים  \זוג גורסי מלח

. מגיע באריזה מהודרת 

סנטוקו

:סט מתנה מהודר הכולל

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

+

סכיני שף במארז3

+

מארז טעמים הכולל

גרם כל אחד100בישול רטבי4

+

בקבוק יין אדום ברקן

'ג30וצנצנת דבש מיני 
באריזת צלופן מהודרת 

עם כרטיס ברכה

₪ 269: מחיר

מישלןכוכב 

מארז מתנה יוקרתי  

:הכולל

מ  "ס24סיר יציקה + 28סוטאזסיר 

אנודיידעשוי אלומיניום עם ציפוי 

מיוחד  

.מתאים לכל סוגי הכיריים 

+

פלפל חשמלית מעוצבת\מטחנת מלח

+

אריזת  צלופן מהודרת עם שקית שי  

מתנה

₪  269: מחיר



ן'קיטצטורנה 
₪ 299: מחיר

:סט מתנה מהודר הכולל

מעמד סכינים מפואר  

חלקים 7הכולל 

סכיני שף שונים  5

אבן משחזת  + מספרים לטיפול בבשר  

יציקת אלומיניום סיר+מקצועית

מ עם ציפוי אבן שיש תוצרת  "ס28סוטז
GREBLON גרמניה

!באריזת מתנה צלופן מהודרת *

ארט שף  
279₪: מחיר

:סט מתנה מהודר הכולל 

סטון מרבלסיר יציקה 

סיר בקוטר  " + 20בקוטר 

24"

סטון  מרבל" 24מחבת 

איכותית 

+

פלפל  \זוג גורסי מלח

חשמליים

.  מגיע באריזה מהודרת 

סטייק האוס  

:סט מתנה מהודר הכולל

. ציפוי מיוחד אבן שיש –צדדים 2מחבת גריל 

!דו צדדית –תחתית אינדוקציה 

+

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

+
לחיתוך והגשת –וצר מעץ שיטה מלא 'ב

.ירקות \בשר

. באריזת מתנה מהודרת חגיגית 

₪ 299: מחיר



המבורגר שף  

:סט מתנה הכולל

מחבת מיוחדת להמבורגר וקציצות עם דוחסן תואם

מ  "ס26.6–קוטר המחבת 

+

מלחיה חשמלית מהודרת  

+

כפפה ותחתית לסיר, סט הכולל סינר 

+

סט חומץ שמן פלפל מלח זכוכית פורצלן

+

ל"מ750מונופורטבקבוק יין אדום ברקן 

באריזת מתנה מפוארת  * 

₪ 299: מחיר

ניידגזיבו

₪ 299: מחיר

פופ אפ ענק  גזיבו

מ2.75מ על 2.75ענק 

,בנרתיק נשיאה

איכותיUVבד עמיד 

נפתח בקלות וקל לנשיאה

מטבח מודרני

סט יוקרתי ואיכותי

:הכולל
תבלינים עם סטנד מסתובב  6סט 

משולב נירוסטה 

מ"ס28מחבת לסטייק איכותית +

סכיני חיתוך בציפוי3סט +

קרמיקולפן+ אבן שיש 

תחתית לסיר+ כפפה + סט סינר +

באריזת מתנה מפוארת  

עם כרטיס ברכה  

₪ 299: מחיר



אירוח בוטיק

₪ 299: מחיר

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

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

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

:מה כולל הסט

סועדים6ל , חלקים18מערכת אוכל 

מ"ס27בקוטר -צלחות למנה עיקרית 6

מ"ס21בקוטר -צלחות למנה ראשונה 6

מ"ס19בקוטר -צלחות למרק 6

.בטוח לשימוש במדיח 



קייטרינג בייתי

₪ 369: מחיר

- PROנירוסטה ליין 

₪ 419: מחיר

סיר הסירים

459₪: מחיר

באריזה , חלקים בגימור נירוסטה עם ידיות בצבע נחושת9סט סירים 

היוקרתית GOURMET BERGNERמסדרת , מהודרת

חלקים בגימור נירוסטה באריזה מהודרת9סט סירים 

.חלקים9סר סירים יוקרתי מנירוסטה 

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

.הולכת חום רב שכבתית המקנה פיזור חום אחיד ומהיר

מינרלים וטעם, משמר ויטמינים

מתאים במיוחד לאוכל דיאטטי ומאכלים נטולי מלח

טיפטוףעיצוב שוליים נוחים למזיגה קלה ללא 

ידיות אחיזה בטיחותיות ואינן מתחממות

סט הסירים היוקרתי ארוז באריזת מתנה יוקרתית

מדיד פנימי לבדיקת כמות התכולה

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

ליטר1.7מ בנפח "ס 16X9.5סיר בקוטר 

ליטר2.7מ בנפח "ס 20X9.5סיר בקוטר 

ליטר4.8מ בנפח "ס 20X15סיר בקוטר 

ליטר5.8מ בנפח "ס 24X13.5סיר בקוטר 



חלקים בגימור נירוסטה באריזה מהודרת9סט סירים 
לבישול בריא הדורש רק , טפלון

 BLACKמעט מים ובישול וטיגון ללא שומנים ה
.מעולה ציפוי ושמןבאיכות,חלד-סט עשוי מפלדת אל 

.  הולכת חום רב שכבתית המקנה פיזור חום אחיד ומהיר

מינרלים וטעם מתאים במיוחד לאוכל דיאטטי  , משמר ויטמינים

טיפטוףומאכלים נטולי מלח עיצוב שוליים נוחים למזיגה קלה ללא 

ידיות אחיזה בטיחותיות ואינן מתחממות

סט הסירים היוקרתי ארוז באריזת מתנה יוקרתית

מדיד פנימי לבדיקת כמות התכולה

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

ליטר1.7מ בנפח "ס 16X9.5סיר בקוטר 

ליטר2.7מ בנפח "ס 20X9.5סיר בקוטר 

ליטר4.8מ בנפח "ס 20X15סיר בקוטר 

ליטר5.8מ בנפח "ס 24X13.5סיר בקוטר 

סט גורמה

599₪: מחיר





כיפה אדומה

130

"כיפה אדומה"

איכותית עם מסגרת  ציידניתסל 

אלומיניום מתקפלת כולל בידוד  

אלומיניום פנימי  

.כולל רוכסן כיס קדמי 

מ  "ס30*30*48: מידות

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

39₪: מחיר

פספורט

סט נסיעות מהודר ויוקרתי  

תג מזוודה  + של כיסוי לדרכון 

עם  סיננטיבשילוב מתכת ועור 

סגירת מגנט

.  במארז מתנה 

39.90₪: מחיר

פטנטציידנית

צידנית מיוחדת גדולה

שהופכת לכיסא ישיבה  

מתקפלת וקלה לאחסון  
ליטר  26–נפח של 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 
49₪: מחיר



במאיםכסא

פחית  \מתקפל עם מקום לבקבוקכסא

מ  "ס81*84מידות 

.  מתאים במיוחד לטיולים ולחוף הים 

בנרתיק נשיאה תואם

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

49₪: מחיר

מחלקה ראשונה

סט טיסה מאובזר הכולל 

, רצועת בטחון למזוודה

, משקל דיגיטלי למזוודה

מארז נוחות לטיסה הכולל 

אטמי אוזניים , כיסוי עיניים

.וכרית לצוואר

59₪: מחיר

ביץסטייל 

,  מגבת חוף עגולה עם גמור פרנזים

.וצבעוניקייציהדפס 

עבה ורך  מיקרופייברהמגבת עשויה מבד 

לספיגה מושלמת ומהירה

קלה מאד לנשיאה ומתייבשת במהירות
תואמת לסגירה  גומיהמגיעה עם 

.מ"ס150המגבת נוחהקוטרולנשיאה 

49₪: מחיר



טרופיקנה

כותנה  100%ערסל בד איכותי  

גרם איכותי עם חבל תלייה מחוזק330
.ג "ק120עד –כולל תיק תואם 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

69₪: מחיר

"מאורגנים לטיסה"

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

69₪: מחיר

סט טיסה  

תיקי ארגונית  5הכולל 

+

כרית טיסה מפנקת אורטופדית

59₪:מחיר

הולדםטקסס 

:ערכת פוקר מקצועית הכוללת

גרם4יפים 'צ200

חפיסות קלפים2

משטח למשחק



מארס טורקי 

69₪: מחיר

.קלאסית דמוי עורבשמזוודת שש 

.מ"ס23*37מידות 

.ידית נשיאה

.לוח משחק רחב שוליים יפהפה

ציפוי לבד עמיד נוח ונעים למגע  

(.חשוב מאוד–ללא תפרים )

.שני זוגות קוביות בצבעים שונים

.שתי כוסות לניעור הקוביות

המזוודה מאובטחת בסגירתה  

.י זוג סוגרי אבטחה"ע

65₪: מחיר

MEN-גריל

:מארז מזוודת אלומיניום הכוללת

כלי ברביקיו מנירוסטה במזוודה 5סט 

מ  "ס10*37: מידות 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*  69₪: מחיר

דרך צלחה

:סט נסיעות יוקרתי הכולל

.נרתיק דרכון דמוי עור עם סגר מגנטי

.תג מזוודה דמוי עור עם סגר מגנטי

חלקים  4סט מניקור איכותי 

.במארז מפואר



בלו ביי 

:ים מפנק הכולל\סט חוף

מחצלת  , תיק ים רשת מעוצב

,  מ"ס180*90חוף בגודל 

,  זוג מטקות עם כדור, כדור ים

.וצלחת מעופפת

69₪: מחיר

טיסה נעימה

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

:ערכת טיסה הכוללת

כרית מתנפחת לנסיעות  

משקל דיגיטלי למזוודות 

.רצועת אבטחה למזוודה עם קודן

במארז מתנה  

69₪: מחיר

קובייה מנצחת

משחקים  7סט מתנה מעוצב 

מסורתיים  

במארז קובייה מעוצב

מ  "ס20*20: מידות 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

69₪: מחיר



מנגל לדרך

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

מנגל איכותי מתקפל בתיק  

ציידנית

מ"ס30*20: מידות המוצר

מתנת שי שימושית לטיולים  

!ופיקניק 

אפשרות להוספת לוגו מודפס * 

על  

ציידניתהמנגל 

69₪: מחיר

מנגליסט

מהיר ונוח  , גריל פחמים מתקפל
.BBQלהכנה של 

,מ"ס24*34שטח צליה גדול 

פתח לכניסת אוויר ושני פתחים  

.ליציאת עשן

זוג רגליים מתקפלות ויציבות  

.לבטיחות המשתמש

מגיע מורכב ומוכן , קל ונוח לנשיאה
.לשימוש

75₪: מחיר



ספת אוויר

75₪: מחיר

!הלהיט של הקיץ !!! מתנה מדליקה 

"ספת אוויר"

,  מושלם לים-י גריפת אוויר "מיטה מתנפחת ע

.או סתם לבית או לחצר, לפארק, לקמפינג,לבריכה

,  ספה מתנפחת ארוזה בתיק נשיאה קטן

.המתנפחת במילוי אוויר לשימוש פנימי וחיצוני

מתנפח  , צורך במשאבהללא,לנשיאהאריזה קלה ונוחה 

חיסכון ,למצב ארוז במהירות מתקפל,אווירבקלות בעזרת 
במקום אחסון

חוף הים, מדשאות, קמפינג: מתאים לשימוש בחוץ 

ניתן לשטוף ולכבס

מ "ס260*75: מידות במצב פתוח

מ "ס42*30: מידות התיק נשיאה במצב מקופל

אוויר הספתאפשרות להוספת לוגו מודפס על *** 

"שמש על החוף"

מוצר שימושי ונוח 

אוהל ים מעוצב  

עשוי בד ניילון עם מוטות מתכת  

מותאם במיוחד להצבה על החול  
מתקפל ונייד לנרתיק נשיאה

.  יחודיתסגירה /פתיחה

מ"ס200*120*130

85₪: מחיר

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

"ישנים בשטח"

אוהל שטח זוגי מקצועי  

רוח\קור \עשוי ניילון מיוחד עמיד מים 

.  תואםפאוץבנרתיק 

מ"ס200*120*130

89₪: מחיר



"שטח מוגן"

משפחתית גדולהציידנית

על גלגלים טרולי

קלה לנשיאה עם בידוד  

טרמי  

מ  "ס30*30*47: מידות

89₪: מחיר

שף על האש

מנגל מתקפל משולב  

BBQכלי 
לבית לפיקניק וטיולים

שטח צליה גדול 

רשת אל חלד עליונה ופנימית 

איכותיים ידית עץ  BBQכלי 

מ  "ס19*27*35מידות 

89₪: מחיר

נחים בדרך

משפחתית  ציידנית

ההופכת לכיסא ישיבה עם ידיות נשיאה  

ג  "ק120מתאים למשקל של עד 

מ  "ס60גובה הכיסא 

מ  "ס36*36הציידניתגודל 

89₪: מחיר



BBQ    סטייל

סט בר בי קיו  

:הכולל

גרם  320וסילאןדבש רטביבקבוקי 2

כל אחד

מיוחד למרינדות ולבשרים

+

חלקים  5סינר כלים למנגל עם 

89₪: מחיר

טיול בקונטרול

סוללת גיבוי נטענת חירום  
2200MA

...ועודלסמארטפונים

+

תאים2תיק גב מעוצב 

+

מ"ק3ספר טיולים עד 

+

'  ג30צנצנת מיני דבש 

אפשרות למיתוג לוגו* 

89₪: מחיר

"רתיחה מלאה"

:  המוצרתאור
12Vקומקום לרכב לטיולים ולנסיעות 

קומקום איכותי מתחבר למצת הרכב
BENATONמבית 

ON/OFFידית אחיזה נוחה עם כפתור 
12Vחיבור למצת הרכב 

רתיחה מהירה מלאה

מפסיק אוטומטית בסיום הרתיחה

ליטר1קיבולת גדולה במיוחד 

גוף חימום נסתר מנירוסטה

...אוכל לתינוק ועוד\להרתחת מים לקפהמצויין

99₪: מחיר



"טרול פארק"

משפחתית  -ליטר 45ציידנית
גדולה

על גלגלים טרולי

מתקפלת

קלה לנשיאה עם בידוד טרמי  

99₪: מחיר

טיול נוח

מתקפל  כסא

שומרת  ציידניתמשולב 

קור  \חום

עם רצועות נשיאה לגב 

מ  "ס36*32*42: מידות

,  פיקניק , מתאים לטיולים

אירועים

99₪: מחיר

מחנה קיץ  

עששית תאורה קמפינג

נורות לד חזקות במיוחד  30עם 

תאורה היקפית וידית אחיזה  

מ  "ס9*9*18: מידות

+

לשטחהשרדותערכת 

:  הכוללת

,  חוט דייג, פצירה, גפרורים, מצפן

קרס ואת חפירה

+

מ  "ק3ספר טיולים בארץ ישראל עד 

+

תיק נשיאה שרוכים מחוזק  

99₪: מחיר



מסיבהציידנית

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

צידנית ענקית מוגבהת

לנוחות מקסימלית עם תא מרווח וסטנד מתכת  

בסגירת רוכסן

( לקרח)פתח לניקוז הנוזל בתחתית הצידנית 

ניתן למלא בקרח לאחסון משקאות 

לשליפה מהירה של תכולת הצידניתיעודיתא סקוטש 

כולל תיק נשיאה תואם

מ "ס80*50מידות 

99₪: מחיר

פוסידון

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

KING SOFAכורסא מתנפחות ליחיד 
טיולים וקמפינג, חצר, מושלם לבית

בבית ובשטח, לשימוש רב תכליתי
ציפוי קטיפתי נעים בחלק   PVCעשויית

העליון כולל פיה לניפוח מהיר

ערכת תיקון כלולה
מ"ס 8890x67Xמידות 

ירוק/ כחול-בצבע לבחירה  

99₪: מחיר

פיקניק בטבע                

"    קאבנהקופה "ערסל שכיבה איכותי 

120מ עם תיק נשיאה עד "ס100*200

.ג "ק

+

מסלולים  60מ  עם "ק3ספר טיולים עד 

.ומפות החרמון ועד אילת

99₪: מחיר



"ברביקיו פרטי"

99₪: מחיר

תיק עםציידנית

מנגל מתקפל פטנט

+

בקבוק רוטב  

על האשסילאן

גרם320

קצר וקולע

:סט טיולים הכולל

כרית + מחצלת קמפינג זוגית מפלסטיק 

מ  "ס150*180מתנפחת במידות 

+
+ליטר 28, מתקפלתכסאצידנית 

מ"ס40*28*28מידות אלבדתיק 

+
–מ "ק3ספר טיולים קצר עד 

60ספר טיולים מהחרמון ועד אילת כולל 

.טיולים

99₪: מחיר

ליטר19תיק גב איכותי 

ליטר  19גדולה ציידנית+ 

אוזניות איכותיות עם דיבורית+ 

ספל טרמית עם דופן כפולה+ 

חופש מהנה

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

109₪: מחיר



'ביץסאמר

פיקניק אולטימטיבי  /סט קיץ

צידנית משפחתית גדולה  : הכולל

מחצלת אישית  , עם ידית אלומיניום

צלחת  , מ"ס180*90בגודל 

.כדור ים ומטקות, מעופפת

109₪: מחיר

"על האש פרטי"

מנגל פחמים מתקפל עם רשת צלייה

עשוי מתכת מגולוונת  

מ  "ס27*43משטח צלייה 

!מתנה שימושית רב פעמית 

...  וכופיקניק , לטיולים 

+

פלפל דו כיוונית עשויה  /מטחנת מלח

מתכת

109₪: מחיר

לטיול יצאנו
:סט מתנה הכולל

ישיבה  לכסאמיוחדת גדולה שהופכת ציידנית

מתקפלת וקלה לאחסון  
ליטר  26–נפח של 

חוף מתקפל עם נרתיק כסא+ 

ג  "ק120מחוזק עד 

מ"ס30שולחן ננעץ בחול קוטר + 

109₪: מחיר



חוף נפרד

:הכולל סט מתנה לקיץ ולים 
מטר1.5מגבת חוף עגולה קוטר 

גומיית לולאה , וצבעוניקייציהדפס , עם גימור פרנזים

.עבה ורך מיקרופייברחבק מעוצב מבד , לאריזה נוחה

.ליטר מתקפלת25סל אלומיניום ציידנית+
מ"ס30שולחן חוץ ננעץ קוטר +

.באריזת מתנה צלופן עם שקית שי

119₪: מחיר

8-צו 

119₪: מחיר

:קמפינג הכולל\סט לחייל

תיק כביסה בשילוב רשת  

.ובד ניילון

מולטי טול רב שימושי עם  

.פונקציות12

פנס ראש עוצמתי  

.COBבטכנולוגיית 

תיק כלי רחצה נתלה  

.מאריג איכותי

קמפינג מושלם

:סט קמפינג מושלם הכולל

אוהל צילה לחוף ולשטח מתקפל 

מ  "ס100*120*220: במידות 

+

ג בתיק נשיאה"ק100ערסל בד איכותי עד 

+

.סט מטקות עץ עם אביזרי משחק מובנים

אפשרות להוספת לוגו על המוצרים*

119₪: מחיר



חופשה נוחה  
:סט נוחות לטיסות וטיולים הכולל

ספורט מתקפל לנרתיק עשוי בד ניילון איכותי  ימידאן'צתיק 

תאים קדמים ותאי רשת  + הכולל תא מרכזי גדול 

מ "ס50*25*24: מידות

+

תיק גב מתקפל לנרתיק עשוי בד ניילון איכותי  

עם תא מרכזי גדול תא קדמי ורשתות צד

מ  "ס44*30: מידות 

+

כרית נסיעה נוחה במיוחד המתאימה  

את עצמה למבנה הצוואר והראש  

ויסקויחודיעשויה מחומר 

עם כיס חיצוני לטלפון נייד

.נסיעה לפאוץמתקפל 

119₪: מחיר

החוף השקט

:פיקניק אולטימטיבי הכולל/סט קיץ

צידנית בעיצוב ספורטיבי עם תא למטקות

+

.זוג מטקות עץ עם כדור 

+

מ"ס180*180מחצלת זוגית בגודל 

+

מזרן ים מתנפח

+

.כרית צוואר מתנפחת עם מקום לבקבוק

119₪: מחיר

בילוי קיצי
מ "ס180*260!  מחצלת משפחתית גדולה 

איכותית

.עם תיק נשיאה תואם 

+

ניידת  1.8שמשיה מתקפלת קוטר 

+

ודמקה בש-זוג מטקות עץ עם סט משחקים שש

בתיק

+

מ ננעץ בחול הים"ס30שולחן קוטר 

119₪: מחיר



ערסל זוגי 

119₪: מחיר

.דוגמת פסים, ערסל זוגי

מגיע בנרתיק  . קל ונוח לקיפול ונשיאה
.  תואם

.מוט מעץ למתיחה שווה

. בחצר ולנסיעות, נוח לשימוש בטבע

ג"ק200עד : משקל לנשיאה

:  מידות המוצר

מ  "ס200.00* 160.00

פיקניק מסורתי

119₪: מחיר

:סט ברביקיו חדיש הכולל

סט ברביקיו  

.מגנטי בסגנון אולר שוויצרי

.ריפסטופצידנית איכותית מאריג 

סרוויס פותחן מתכתי  

ליין ובקבוקי זכוכית

נופשונית

:  סט נופש הכולל

מ"ס30*32*60מהודר  ימידאן'צתיק 

מחצלת מתקפלת עם כרית מתנפחת

צלחת פריזבי  + שמשיה לים ניידת 

משחק

מ ננעץ בחול הים"ס30שולחן קוטר 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים  * 

119₪: מחיר



חמשוש

ת ולמטייל הכולל/סט מושלם למתגייס

אורטופדיליטר 55תיק גב גדול 

מ "ס60*40סל כביסה 

מ"ס120*150פליז מפנקת כרבולית
2200MAHוסוללת גיבוי נטענת 

129₪: מחיר

סטלבטסט 

אפשרות להוספת * 

לוגו על המוצרים

מ  "ס180*150מחצלת קמפינג זוגית 

ליטר26סל אלומיניום גדולה ציידנית+ 
מ  "ס250*150מקצועי PVCערסל + 

מתקפל לנרתיק

129₪: מחיר

מקום לשבת

2סט שולחן מתקפל עם 

כסאות חוף מתקפלות

!בנרתיק נשיאה תואם 

בצבע ירוק

129₪: מחיר



מטר בנרתיק  1.8שמשית חוף קוטר 

'ליטר בנרתיק פאוץ1קור \חוםטרמוס+ 

2.6*1.8מחצלת משפחתית גדולה + 

מטר

משפחתי על החוף

אפשרות להוספת * 

לוגו על המוצרים

129₪: מחיר

ציוד לחוף

ים איכותי מתקפל עם ידיות  כסא

+

תיק חוף ההופך למחצלת

+
שולחן פיקניק קטן  

מ  "ס30ננעץ בחול 

+

אוזניות דיבורית בקופסא  

129₪: מחיר

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

קמפינג זוגי

129₪: מחיר

:סט קמפינג הכולל

ספלים מנירוסטה באריזת מתנה2-וטרמוס

.צידנית משפחתית מאריג איכותי

נורת לד עוצמתית דמוי נורה תלויה



לאור ירח 

:סט מושלם לקמפינג וטיולים הכולל

צידנית משפחתית גדולה במיוחד 

מחצלת זוגית  +לכסאהמתקפלת 

מ"ס180* 180בגודל 

עששית שטח מקצועית  / פנס +

.מתכוננת רב עוצמה 

129₪: מחיר

"       משחקים בטבע"

129₪: מחיר

משחקי חברה במארז קובייה מעוצב  7סט 

משפחתית מרובעת ההופכת ציידנית+

בסיס קשיח עם ציפוי אלומיניום, ישיבהלכסא

פנימי  

(ליטר30)מ "ס31*35*31: מידות

המלךכסא

139₪: מחיר

כיסא במאי מתקפל

לטיולים  , לחוף 

.מחוזק ומרופד



פיקניק חגיגי

ערכת כלי מנגל  

קרש חיתוך, הכוללים כלים לברביקיו 

מגש עץ קטן  , מלחיות 

ציידניתבתיק 

+

בקבוק יין  +  ' ג30צנצנת מיני דבש 

ל"מ750קלאסיקאדום ברקן 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

139₪: מחיר

בילוי בטבע

:סט לבילוי פיקניק הכולל

מתקפלת גדולה אלומיניוםציידנית

מחצלת חוף

ל"מ750אדום קלאסיקיין ברקן 

ספר טיולים ישראלי

.גרם30צנצנת דבש 

139₪: מחיר

סאנרייז

קל , פתוח קל לנשיאהגזיבו

להרכבה

ציפוי  , באמצעות מוטות פיברגלס

פנימי

מכסף למניעת התחממות והגנת 

קרינה

פתרון  . כולל יתדות ותיק, מירבית

מושלם

.לחוף הים ולאירועי קמפינג 

+

מטר 1.8*2.6מחצלת משפחתית 

139₪: מחיר



ישנים בשטח

139₪: מחיר

מיטה זוגית מתנפחת זוגית

בבית ובשטח, לשימוש רב תכליתי
ציפוי קטיפתי נעים בחלק   PVCעשוי 

העליון קונסטרוקציה פנימית לתמיכה  

ופיזור משקל

פיות לניפוח מהיר2כולל 

ערכת תיקון כלולה

מ "ס185*137*20מידות 
לרכב לניפוח מזרונים  12Vמשאבה +

..וכו

וחוף מתקפלים  פקניקזוג כסאות 

ג  "ק90עד 
עם תיק נשיאה  

קל לאחסנה  

מושב לשניים

149₪: מחיר

חוף נפרד

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

,לבריכה, מושלם לים
, לפארק, לקמפינג

.או סתם לבית או לחצר
ספה מתנפחת ארוזה 

,  בתיק נשיאה קטן

'מ1.8שמשית חוף מתקפלת קוטר +

מ  "ס30שולחן חוף ננעץ קוטר +

₪ 149: מחיר



151

חוף דוגית

אנשים  4אוהל גדול ל 

קל להרכבה באמצעות , בצורת חופה

,  כולל ריצפה, מוטות פיברגלס

ציפוי. חלונות וזוג כיסים לאחסנה

פנימי מכסף למניעת התחממות והגנת

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

+

סל אלומיניום איכותיתציידנית

+

מגבת חוף מפנקת  

₪ 149: מחיר

"      מן–גריל "

ערכת מנגל מקצועית במארז מזוודה

חלקים איכותיים לברביקיו מושלם22הכוללת 

עם סכינים מקצועיות לבשר  

+

זוג רטבים לתיבול ובישול בשרים בטעמים שונים  

ל"מ110צנצנת + ל "מ320דוריקהבקבוק 

₪ 149: מחיר

סיאסטה

:ערכת קיץ חוף הכוללת

מחצלת חוף זוגית גדולה מתקפלת  

מ  "ס180*180

+

בקבוק שתייה ספורטיבי עשוי אלומיניום

+
רמקול נייד איכותי בטכנולוגית

בלוטוס בעל עוצמה חזקה

₪ 149: מחיר



חוף פרטי

:מארז מתנה לים הכולל

כסאות ים מתקפלים איכותיים 2

.ג "ק100עד 

+

קוטר  1.8שמשית חוף 

.מתקפלת

+

שולחן חוף ננעץ בחול 

מ  "ס30קוטר 

₪ 159: מחיר

"דאבל דייט"

סט מתנה משולב

:הסט כולל

2-עם כלים לציידניתתיק צד 

ליטר20, קודורהבד , סועדים

+

ליטר1נירוסטה משובח טרמוס

+

ל"מ750ברקן מונופורטיין אדום 

באריזת מתנה מהודרת עם  

כרטיס ברכה

אפשרות להוספת  לוגו על התיק* 

₪ 159: מחיר



"באב' טו"

סט מתנה משולב

:הסט כולל

2-עם כלים לציידניתתיק צד 

ליטר18, קודורהבד , סועדים

+

ליטר0.5נירוסטה משובח  טרמוס

+

מ  "ס1.8*1.8מחצלת זוגית 

באריזת מתנה מהודרת עם כרטיס ברכה

אפשרות להוספת  לוגו על התיק* 

₪ 159: מחיר

קפה בשטח

:ל קפה מהודר הכולל"פק

המשמש גם איכותי מעוצב-תיק נשיאה

כציידנית

בלון גז+ איכותית באישור מכון תקנים גזייה

כוסות קפה בנרתיק4

סוכר\לתהמיכלים2

מחבת

כפית+ אן 'פינג

₪ 159: מחיר

מרום גולן

:ערכה משולמת לקמפינג וטיולים הכוללת

סועדים4-משפחתית עם כלים לציידנית

ליטר  27-עם ידית אלומיניום  

+

קור  \ליטר שומר חום1.2ענק איכותי טרמוס

₪ 169: מחיר



154

סאונד בשטח

טיולים איכותית במיוחד  ציידנית

עם מעמד עצמאי  על רגלי מתכת  

כוללת רמקול בלוטוס עוצמתי  
.משולב 

מ גובה  "ס85: מידות 

מ  "ס45*45: הציידניתמידות 

₪ 169: מחיר

"פיקניק סטייל"

:סט מתנה הכולל

צידנית סל גדולה 

עם כלי אוכל מלאים  

.סועדים4-ל

₪ 169: מחיר

"משפחה בטבע"

:סט מתנה הכולל

4-צידנית ותיק חוף עם כלים ל

.ליטר40, קורדורהבד , סועדים

+

מטר2.6*2.6מחצלת ענקית במידות 

באריזת שי מהודרת עם כרטיס ברכה

₪ 169: מחיר



"קפה לדרך"

סט ערכת קפה 

בתיק איכותי  

בטיחותיתגזייההכולל 

מיכלים/כוסות

.בלון גז 
ערכה משופרת לטיולים

+

מ  "ק3ספר טיולים עד 
מגוון טיולי שטח קצרים  

בארץ ישראל  

₪ 169: מחיר

איגלו מן  

אנשים  4-אוהל ל

עם ציפוי הגנה אלומיניום המעניק שכבת  

בידוד  

בכילההמוגנים לאיורורחלונות 3

איכותיםפייברגלסמוטות 

קל ופשוט להרכבה כולל תיק נשיאה  

מ  "ס140*130*210: מידות 

₪ 169: מחיר

מנגל מתוק

:סט מנגל יוקרתי הכולל

מ"ס27*45מנגל איכותי מתקפל 

+

חלקים נירוסטה5סט כלים לברביקיו 

במזוודת מתכת  

+

חבילת שוקולד יוקרתית

ל"מ750יין אדום ברקן 

₪ 179: מחיר



156

מקום לשבת

סט לים הכולל  

זוג כסאות נוח עם ידיות ומקום לשתייה

ג"ק120מתאים עד , שולחן מתקפלים

!איכותי קורדורהבנרתיק נשיאה עשוי 

₪ 189: מחיר

מנגל סטייל 

:סט מושלם לקמפינג הכולל

צידנית משפחתית גדולה במיוחד  

המתקפלת והופכת לכיסא

+

מ"ס180*180מחצלת זוגית בגודל 

+

מ"ס27*43מנגל איכותי מתקפל  

+

ליטר5.5מתקן שתייה מתקפל 

.נייד קומפקטי

₪ 189: מחיר

"פמלי"

משפחתית גדולה במיוחד  ציידנית

כלים לסועדים  4עם 

מתכווננת וגלגלים לנסיעה טרוליידית 

קלה ונוחה  

תא מרכזי גדול

תא בינוני ורשתות צד 

מ  "ס42*29*40: מידות

₪ 189: מחיר



157

קפה בשטח

:ל קפה מהודר הכולל"פק

איכותי מעוצב-תיק נשיאה

:הכוללכציידניתהמשמש גם 

בלון גז+ כירת גז 

כוסות קפה בנרתיק3

סוכר\לתהמיכלים

כפיות+ אן 'פינג

+

מ  "ס14מחבת בישול  

מתנה איכותית לטיולים

!ופיקניק 

₪ 199: מחיר

טיול מאורגן

אפשרות להוספת * 

לוגו על המוצרים

בפאוץזוגי מקצועי PVCאוהל שטח 

מ"ס200*120*130: מידות
מ"ס150*250איכותי  PVCערסל + 

ליטר בנרתיק1קור \נירוסטה חוםטרמוס+ 

₪ 199: מחיר

ביג פיקניק

סט מתנה משולב מהודר

:הכולל
צידנית איכותית  

נשיאה עם ידית ומסגרת אלומיניום  

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

+

מארז איחולים מתוקים

גרם כל אחת עם ברכות30גמדיות דבש 4עם 

₪ 199: מחיר



158

נופש בוטיק

מתנפחתשזלונגספת 

כורסא מתנפחת כיפית שימושית ומפנקת

מרפסת/ חצר/ קמפינג/ מתאים לבית
בשילוב ציפוי קטיפתי PVCעשויה מ

מ"ס150/72/68מידות 

ובנוסף משאבת רגל לניפוח

₪ 199: מחיר

מנגל מתקפל לטיולים

מ  "ס27*43
+

ערכת כלי מנגל  

מפוארת במזוודה
+

ל "מ320על האש סילאן"רוטב 

MENברביקיו 

₪ 199: מחיר

אפשרות להוספת * לפיקניקהכל

לוגו על המוצרים

ישיבהלכסאליטר הופכת 28מתקפלת ציידנית

ברביקיו עם מנגל מתקפל פטנט  ציידנית+

מ  "ס180*90מחצלת קמפינג  + 

בפאוץחצי ליטר טרמוס+ 

₪ 209: מחיר
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חכם בשמש

₪ 219: מחיר

קצב בטבע

:ל קפה מהודר הכולל"פק

כציידניתהמשמש גם איכותי מעוצב-תיק נשיאה

בלון גז+ איכותית באישור מכון תקנים גזייה

כוסות קפה בנרתיק4

סוכר\לתהמיכלים2

מחבת

כפית+ אן 'פינג

+

רמקול בלוטוס שולחני מאורך

בעל איכות צליל גבוהה  

,  טאבלטעם מכשירי מסתנכרן

..וכוסמארטפון

שקע כניסה להשמעה

SD\USBזכרוןישירה מכרטיס 
.נקי HDשמע 

מ  "ס4*6*28: מידות הרמקול

₪ 229: מחיר

טיול מאורגן

:סט מתנה מושלם הכולל

משפחתית עם ידית נשיאהציידנית
ליטר40: וגלגלים בנפח ענק של

+

מחצלת פיקניק פליז גדולה

+

סועדים6-סט כלים רב פעמי איכותי ל

,קעריות,צלחותחלקים של 38הכולל 

.ם "כוסות וסכו

.מתנה מושלמת לטיולים 

₪ 239: מחיר
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צל בקלות

₪ 249: מחיר

פיקניק חגיגי

ערכת כלי מנגל  

קרש חיתוך, הכוללים כלים לברביקיו 

מגש עץ קטן , מלחיות 

ציידניתבתיק 

+

סכיני שף  3

+

ליטר  2.5טרמוססיר 

+

' ג30צנצנת דבש קטנה 

   +

ל"מ750קלאסיקבקבוק יין אדום ברקן 

+

אריזת צלופן מהודרת 

₪ 259: מחיר

בילוי בחוף

מ"ס220*120*100אוהל מתקפל איכותי לים 

מ"ס150*75מגבות חוף 2

!כסאות חוף איכותיים במיוחד 2

'  מ1.8שמשיה  קוטר  

+

מ  "ס30שולחן חוף ננעץ 

₪ 269: מחיר
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שניים שניים  

סט לים ולקמפינג הכולל

זוג כיסאות מתקפלים לחוף

+

קוטר ניידת1.8שמשיה ענקית 

 +

מערכת סטריאו איכותית

..רמקול מגבר לניידים ועוד

+
מ"ס30קוטר –שולחן חוף ננעץ בחול 

₪ 279: מחיר

קירור נייד

חימום  קשיחה  /צידנית קירור

,  ליטר מושלמת לים24חשמלית לרכב 

טיולים וקמפינג לשימוש רב תכליתי

1.5ליטר המאפשר הכנסת בקבוק 24בגודל 

ליטר בצורה אנכית
מטר2.7וכבל באורך  12Vחיבור 

אלקטרי המאפשר חימום וקירור-טרמומנגנון 

18מעלות וקירור 65בעל יכולת חימום של עד 

.מעלות מתחת לטמפרטורת החדר

ג"ק5.5משקל 
מ"ס*42.5*42.331.3מידות 

₪ 329: מחיר

חוף נפרד  

:ערכת חוף מושלמת הכוללת

מטר עם פתיחה קלה2.1*2.1אוהל צילה ענק 

+

. כסאות חוף מתקפלים 2-סט שולחן ו

₪ 299: מחיר
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פיקניק מפנק

:סט מתנה מפנק לפיקניק הכולל

כיסא במאי מתקפל  

!דגם משופר ומרופד 

+

.ליטר עם גלגלים מתקפלת45טרוליציידנית

+

ון לצוואר מעוצבת'כרית קפוצ

₪ 299: מחיר

גריל נייד  

CAMPTOWNגריל קומפקטי ואיכותי קל לשימוש 
גרם ולמיכל גז קבוע 220/450הגריל מותאם למיכל גז מתברג 

ג"ק2.5/5
,  מכסה עם נעילה המאפשר ניידות

.במרפסת הבית/ קמפינג/ מתאים לשימוש בפיקניק
,מ"ס35שטח צלייה ממתכת בקוטר 

12,000BTUמבער נירוסטה בעוצמת 
+

חלקים  5כולל ערכת כלי ברביקיו 

מ"ס12/40בנרתיק עם ידיות נשיאה 

!(גזמיכלילא כולל )

299₪: מחיר

"פיקניק בקלאס"

₪ 339: מחיר



163

פותחים שולחן

סט שולחן פיקניק מתקפל 

מקומות ישיבה  4משולב 

עשוי עץ איכותי

רגלים מתקפלות ממתכת

נכנס בקלות לכל רכב–מתקפל למזוודה 

מ  "ס86*71: מידות השולחן

.ג "ק9–משקל השולחן 

..וכופיקניק \לטיולים מצויין

₪ 339: מחיר

פיקניק מקצועי

כסאות מתקפלים לתוך תיק נשיאה  2סט שולחן ו 

+

מ  "ס30שולחן חוף  קטן ננעץ בחול קוטר 

+

מטר  1.8שמשית חוף קוטר 

+

מהודר  גזייהסט 

כירת גז עם בלון: הכולל

אן  'צנצנות קפה סוכר ופינג, כוסות 

!משפחתית ציידניתבתיק 

₪ 339: מחיר

קומבוסט צידניות 

.לשמירה על מזון ושתיה מחוץ לבית-

עמצאיותצידניות 3סט -

:צידניות בגדלים3כולל -

למי שתיה( ליטר1.25)הצידנית קטנה --

לאחסון( ליטר5)צידנית בינונית -

למזון מקורר( ליטר42)צידנית גדולה -

גרירה וזוג גלגלים גדוליםידית,נשיאהידיות -

עשוי מחומר מבודד ואיכותי -

329₪: מחירטיול מאורגן  
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תיק בקלות

תיק גב מבד מיוחד+ צימידאןסט תיק 

!מתקפלים לארנק לנוחות מקסימלית 

55₪: מחיר

"לי–שי "

" לי-שי"אישי לחג שי
מ"ס15*16*25: אישית קטנה במידותציידנית

+
גרם30דבש מיני

+

נפוליטנים שוקולד10מארז ברכות עם
.בשקית אורגנזהעם ברכת חג שמח

+

כרטיס ברכת חג שמח

59₪: מחיר

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

וגינג אלחוטי'ג
ספורטיביות Bluetoothאוזניות 

איכות שמע סטראופוניות יוצאת מן הכלל•

מתחברות לכל מקור שמע בעל טכנולוגיית  •

בלוטוס
מטר10מרחק קליטה עד •

אוזניות עורף מעולות לריצות ופעילות ספורטיבית•

כולל כפתורי שליטה ובקרה בגב המכשיר•

שליטה על מקור השמע•

לאיכות גבוהה במיוחד In-Earאוזניות •

סינון ואטימה כמעט מוחלטת של רעשי הסביבה•

מופעלות באמצעות סוללת ליתיום נטענת 

(USBכולל כבל הטענה )
+

לסמארטפוניםלזרוע ' נרתיק פאוץ

65₪: מחיר
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ספורטיבי

אוזניות בלוטוס מיני איכותיות  

קולי של  חייוימשמשות כדיבורית עם 

מספרי הטלפון הנכנסים

מגיע באריזת שאקל מתנה לתלייה על  

..וכותיקים \חגורות 

+

:סט כושר

69₪: מחיר

RUNNING-TIME

אוזניות בלוטוס מיני איכותיות  

קולי של מספרי  חייוימשמשות כדיבורית עם 

הטלפון הנכנסים

מגיע באריזת שאקל מתנה לתלייה על  

..וכותיקים \חגורות 

+

כולל גלקסי  לסלולריםנרתיק זרוע מיוחד 

7איפון + 7

.סגירת וולקרו

באריזת מתנה  *

69₪: מחיר

"זמן בריאות"

75₪: מחיר

:סט מושלם ליוגה הכולל

מ עם תיק נשיאה  "מ4מזרן יוגה תקני 

+

בקבוק ספורט איכותי עם תוסף לחליטת  

פירות  
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ים ספורט 'ג

:סט שימושי למתאמן הכולל

קורדורהתיק ספורט עשוי בד 

תא מרכזי גדול  

מ "ס51*27*29

+

ל"מ750בקבוק שייקר ספורט 

.למשקאות חלבון ועוד

+

נרתיק לזרוע        

סמארטפוניםמתאים למגוון 

+

אוזניות כפתור סטריאופוניות

75₪: מחיר

משמרת נעימה

:סט שימושי הכולל

,  תיק גב מעוצב

צידנית אישית לשמירה  

,  על קור וחום

,  ספל טרמי פלסטי

.אוזניות סטריאופוניות

75₪: מחיר

WATCHסמארט

75₪: מחיר
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ספינינג טיים

סט ספורט אולטימטיבי לכל 
:  ת הכולל/מתאמנ

,  מ"ס100*35מגבת קירור 
,  בקבוק ספורט נפתח ומעוצב

אוזניות  , לזרוע למכשיר ניידפאוץ
כפתור איכותיות

אלסטי  ופאוץ

6מתרחב עד פי 

.לציוד אישי

79₪: מחיר

סופר סט  

:תיק ספורט כולל

,  ימידאן'צתיק ספורט מעוצב 
מיקרופייברמגבת 

,  130*70אנטי בקטריאלית גודל 

לזרוע למכשיר נייד ואוזניות  פאוץ

.כפתור מעוצבות

85₪: מחיר

IN&OUT PRO

₪ 89: מחיר
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"ספורט ופנאי"
:סט ספורטיבי הכולל 

תאים  4צימידאןתיק ספורט מעוצב 

עם תא לאחסון נעלים  

מ "ס52*27*33: מידות

+
מגבת פנים עשויה בד

בעל  מיקרופייברמיוחד 
,  כושר ספיגה ונידוף גבוהה

. עם יבוש מהיר בתיק נשיאה תואם 

מ"ס90*50: מידות 

+

זיעה לידיים  מגיניזוג 

+
בקבוק שתייה עם קרחון

מ"מ600פנימי לשמירה על קור 

89₪: מחיר

ספורטיבי

:סט מתנה הכולל

לנסיעות  " 23ימידאן'צתיק 
: מידות–ולחדרי כושר 

מ"ס30*26*58

מ  "ק3ספר טיולים עד 

מגבת אישית איכותית

'ג30צנצנת דבש 

אריזת מתנה בשקית אישית

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

99₪: מחיר

מתנה ספורטיבית

"23עם תא לנעלים ימידאן'צתיק ספורט 
בקבוק שתייה אלומיניום+ 

ל "מ800עם פייה נשלפת 

אוזניות איכותיות עם דיבורית בקופסא+ 
דרייפיטקטנה מיקרופייברמגבת + 

עם תופסן שאקל  בפאוץ

99₪: מחיר

אפשרות להוספת * 

לוגו על המוצרים
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ניהול בכיר

נרתיק מסמכים ודרכון פספורט

בשילוב עם מטען נייד עוצמתי וקומפקטי  

Power Bank 5000MAH
.להטענת הסלולרי 

!מתנה שימושית ויוקרתית 

139₪: מחיר

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

ספורט ליין

:סט ספורטיבי מהודר הכולל

ליטר2תיק ספורט עם מימיה מובנית -היידרו

מחצלת אישית

מ  "ק3ספר טיולים עד 

139₪: מחיר

שומרים משקל

מתאים לנסיעה , קידמייםתיק ספורט כיסי רשת 
,ופעילות ספורט

,  זכוכית מחוסמת, משקל אלקטרוני

,  למדידת אחוז שומן

ג  "ק150עד , עצם וקלוריות,מסת שרירים 

,  כושר ספיגה גבוה, מיקרופייברמגבת +

90* 50מתאימה לפעילות ספורט ושטח בגודל 
מ  "ס

.אריזת צלופן מהודרת עם שקית שי +

139₪: מחיר



"EMS  POWER"
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₪ 149: מחיר

:סט מתנה משודרג לחדר כושר ולאימוני ספורט  הכולל

ריבסטופתיק ספורט מבד 

תא לנעליים ותא צדדי, תאים גדולים2

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

מ"ס50*90מיוחדת  דרייפיטמגבת ספורט +

!משוכללות אוזניות ספורט בלוטוס +
לשמיעת מוזיקה–עם דיבורית מובנית 

.ולשיחה

זרוע לנייד  פאוץנרתיק +

.מתכוונן ספירלבקבוק שתייה +

באריזת מתנה מהודרת לחג

אימון אישי

!סט מתנה מושלם לספורטאים ומתאמנים 

:הכולל

תאים גדול2צימידאןתיק 

מגבת ספורט מקררת  

מ  "ס35*100מידות 

במארז מתנה ה

וגינג'לגלסמארטפוןפאוץ+

וספורט לזרוע

בקבוק שתייה ספורטיבי מתכוונן+

!אוזניית בלוטוס ספורטיבית איכותית +

₪ 149: מחיר





חיים בסרט  

מכשיר פופקורן מדליק ואיכותי לבית                  

וללא שמן  י הזרמת אוויר חם בלבד "פועל ע

הכנת כמות גדולה של פופקורן  

דקות  3-בתוך פחות מ

בעל עיצוב קלאסי המתאים  

לכל מטבח ולכל אירוע  

הפעלה ושימוש קלים במיוחד  

מתכוונן ועמיד, עיצוב גמיש

79₪: מחיר

מטחנת תבלינים וקפה 
חלד -גוף מפלדת אל•

גרם60תכולה •

קפה/ סוכר/לטחינת תבלינים•

מתפרק וקל לשטיפה•

מערכת נעילה בטוחה  •

פולסיםהפעלה על ידי •

סכינים מפלדת אל חלד•

לחצן הפעלה רחב להפעלה קלה•

w150הספק •

קלייה ביתית

109₪: מחיר



"דוכן קרפ"

129₪: מחיר

ופאנקייקס'בלינצקרפלהכנתמחבת

:מפרט

וחביתות במהירות  פאנקייק, ס'בלינצ, מכשיר חשמלי להכנת קרפ•

ובקלות

לשליטה מדויקת במידת החום לתוצאות מושלמות, ווסת טמפרטורה•

ומאפשר הכנת ערימות של  , משטח החימום משמש גם כמחבת•

'ביצים וכו, פנקייק

משטח חימום עם פיזור חום אחיד בשטח ההכנה•

עם מעטפת המונעת הדבקות של   NON-STICK,משטח חימום •

חומרי המזון למשטח

אשר מהווה חלק חשוב בהכנת קרפ דק, מצורפת כף ייעודית למריחה•

הרמת המאפים/ קיפול / להפיכת , מצורפת מרית•

(פעולה וטמפרטורה)כולל נורות חיווי •

נוח לאפסון, קל לניקוי•

.W1000: הספק•



בישול בריא
LUXORמנגל חשמלי 

2300Wעוצמה חזקה במיוחד 
מ  "ס35*27מידות גדולות 

מתפרק בקלות וקל לניקוי 

מפסק הפעלה ונורית ביקורת  

מפסק בטיחותי  

אפשרות כיוון גובה רשת  

מסופק כולל חוברת הוראות

ותעודת אחריות

139₪: מחיר

שייק טו גו

129₪: מחיר

בקבוקים2מעוצב עם שייקיםבלנדר 

באישור מכון התקנים

מולטי שף  

.מ"ס36-מחבת חשמלית בקוטר כ

בסיס המכשיר עשוי פלסטיק בעל דפנות קרות לאחיזה נוחה  

.ובטוחה

אידוי חימום , צלייה, טיגון, שטח גדול לבישול, רב שימושי

.וקלייה

.לניקוי מושלם–המחבת נשלפת בקלות 

.מחבת עמוקה עם ציפוי קרמי לבישול בריא מופחת בשמן

.מכסה זכוכית

(°190-0)תרמוסטט לוויסות החום 

מטאלי או  אדום: גימור 

.W1500הספק 
129₪: מחיר



TO-GOשייקר 
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149₪: מחיר

נירוסטה כותש קרח  TO-GOבלנדר 

מחיות   , רטבים, שייקיםמכשיר בלנדר להכנת -

.ומיצים מפירות

.כותש קרח-

.ל"מ600:  המיכליםנפח -

.להפעלה קצרה ומהירה, PULSEלחצן הפעלה -

.ארבע סכיני נירוסטה-

.A-BPA FREEביספינולללא    TRITANעמידים עשויים מיכלים-

פקק ייחודי המשלב  + ניידים ההופכים  לבקבוק שתייה מיכלים-

גם פתח  

.שתייה  וגם תופסן לנשיאה בכל מיכל

.מפסק ביטחון-

.ונוח לניקוי, מתפרק בקלות-

.W350הספק עוצמתי -

קיצוץ במטבח

₪ 149: מחיר

מעבד מזון 

•on/off והפעלה על ידי לחצןpulse.

.קל לניקוי•

.ליטר0.72–נפח מיכל המעבד •

,  סכין לקיצוץ)חלד -סכיני אל: אביזרי המעבד•

. כוס מדידה, (סכין מגרדת,  סכין לפריסה

. W250V220-240הספק •

מתנה מנצחת  
מכשיר חדשני לאפיית קערות אכילות •
.מכשיר שהופך את הארוחה לחוויה•

.קערות אכילה מיגווןהכנת •

קערות בטעמים שונים מיגווןתבנית ייחודית להכנת •

:  לדוגמא, מקמחים שוניםומבלילות

/  קערת בצק עלים / מלוואחקערת / קערת וופל בלגי •

(.'וכוקדאיף/ קערת טוסט/ קערות פילו 

פ הטעם  "הקערות מיועדות למיגון מילויים שונים ע•

שוקולד  /  קרמים  /  פירות  /  מילוי כדורי גלידה :  לדוגמא

.'וכובשר טחון /  שקשוקה  /  

.למניעת הידבקות ולניקוי קלNON-STICKתבניות •

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

149₪: מחיר

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

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

http://www.texas.co.il/מכשיר-להכנת-קעריות-אכילות-טקסס


קייק פופ  

הטוסטר עם  :מכשיר

ופל בלגי  , דונאטס, קאפקייקסהפלטות המתחלפות  להכנת מיני 

.דקות אפיה7עד 

.מלוחים ומתוקיםמאפים,מגווןתוכלו לאפות 

מצופות בציפוי מונע הידבקות  פלטות,טמפרטורהמנורת 

.המאפשר הסרה נוחה וניקוי קל

.והכנה מהירהמאפשר חימום מהיר W700הספק 

+

סוגי פלטות מתחלפות3

בטיחותי לילדים–דגם משופר 

+

מוצר עם תו מכון התקנים

!עם שנה אחריות 
₪ 179: מחיר

בלנדר שייק מקצועי  
W500

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

.צבעים לבחירה2קיים ב 

סמוראי

₪ 175: מחיר

"הוריקן"

₪ 179: מחיר

אנטי   HEPAשואב בטכנולוגיית ציקלון עם מסנן 

800Wבקטריאלי 
:ערכת השואב כוללת

חובטתמברשת טורבו מסתובבת 

מברשת רכה ומוט שאיבה לכל סוגי הניקיון בבית
מטר5-כבל ארוך במיוחד •

קומפקטי וקל לניקוי•

טכנולוגיית ציקלון•

אנטי בקטריאלי HEPAמסנן •

מיכל אבק גדול•

ידידותי לסביבה•



178

דוכן מיצים

מסחטת הדרים נירוסטה   
.זרימת מיץ ישירה ורציפה לתוך כוס•

.לסחיטה מקסימאלית, ידית סחיטה•

.גוף המסחטה מנירוסטה•

קונוס הסחיטה מסתובב בכוון השעון ומאפשר  •

.סחיטה מקסימאלית

.מנגנון מיוחד המאפשר הפסקת זרימת המיץ•

.מאוחסן בבסיס המסחטה. חוט חשמל נשלף•

.בקרת חום כנגד התחממות יתר•

.וקל לניקוי-הפעלה קלה•

.     W85-הספק•

₪ 199: מחיר

ניקון אלחוטי  

₪ 199: מחיר

שואב אבק ידני אלחוטי נטען 
יבש  -שואב אבק ידני אלחוטי נטען רטוב•

מצויד במטען לרכב ומטען לבית•

.דקות13שואב אבק אלחוטי לעבודה רציפה עד •

.פילטר נשלף הניתן לשטיפה•

.נוח לשטיפה, תא שאיבה נשלף•

(נוזל)ל "מ45, (יבש)ל "מ400קיבולת •

178

בורגר-מכשיר הום

המבורגרים באופן מושלם  2מכשיר ביתי להכנת  •

מ"ס10.5-טבעות צליה ייעודיות בקוטר של כ• 

– STICKמשטח צליה מצופה שכבת •  NON
.שתי נורות ביקורת •

מעטפת נירוסטה יוקרתית• 

ידית פתיחה קרה למגע• 

תא איסוף נוזלים

1000W: הספק• 
שנה אחריות  * 

המבורגר כפול

149₪: מחיר
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"בית הטוסט"
₪ 199: מחיר

טוסטר לחיצה נירוסטה איכותי  

נורות ביקורת פלטות רחבות במיוחד  2עם 

-NONפלטות פסים עם ציפוי טפלון 

STICK

למניעת הדבקות המזון ולניקוי קל ומהיר

עיצוב מהודר הידיות הם עם מגע קר 

מסופק1200Wהספק 

עם תעודת אחריות רשמית לשנה

₪ 199: מחירסדרת יהלום  
COOL  TOUCH. עיצוב מהודר הכולל מעטפת פלסטיק מעוצבת•

אדום/ לבן : צבעים•

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

.פילטר וסנן נשלף•

.גוף חימום ניסתר•

.תרמוסטט המספק הגנה בפני הפעלת הקומקום ללא מים•

.°360הוצאת והכנסת הקומקום בסיבוב של  •

.קל לניקוי•

.מכסה עם נעילת בטחון למניעת נזילת מים בזמן המזיגה•

.נורת ביקורת+ מפסק •

.ליטר1.7תכולה •

W2000הספק  

שווצריבנק 

₪ 199: מחיר



עיצוב מיוחד  
.קומקום נירוסטה מעוצב•

.לאחיזה נוחהארגונמיתידית אחיזה •

.מכסה דקורטיבי נשלף עם מנגנון בטיחות•

.פילטר נשלף וניתן לניקוי•

.גוף חימום ניסתר•

.תרמוסטט המספק הגנה בפני הפעלת הקומקום ללא מים•

.°360הוצאת והכנסת הקומקום בסיבוב של•

מכסה עם נעילת בטחון למניעת נזילת מים בזמן •

.קל לניקוי. המזיגה

.מפסק עם נורת ביקורת•

.לבן או אדום, בצבעים נירוסטה•

.ליטר1.7תכולה •

.W2000הספק•

₪ 219: מחיר

מעצב אישי
1-ב 10ערכת טיפוח נטענת לגבר 

מכונת תספורת נטענת

מ  "ס T  3.3ראש תספורת רחב 

מ"ס2.5ראש קיצוץ בינוני  

מ"מ0.3ראש קיצוץ קטן 

ראש גילוח רשת  

מ"מ3-9מסרק תספורת  בינוני גבהים 

מ"מ3-11גבהים  Tמסרק תספורת רחב 

אף/קוצץ  שיער אוזניים

ראש להסרת שיער מהגוף ועיצוב זקן  

מסרק

₪ 229: מחיר

טוסטר גריל ענקטוסט גורמה

נירוסטה איכותית

קל ונח לניקוי-פלטות בציפוי שיש 

מעלות180נפתח עד 

מגש נשלף לשאריות שומנים

בקר חום איכותיטרמוסטט

נוריות ביקורת2
1800Wהספק 

אריזה קשיחה צבעונית

229₪: מחיר



בלנדר על

₪ 229: מחיר

"  מולטי בלנדר"1ב 3מכשיר משולב 

'מזון לתינוקות וכד, מתאים להכנת משקאות בריאות שייק פירות

הפעלה קלה ונוחה באמצעות לחצן* 

להבים חזקים מנירוסטה המתאימים גם לריסוק קרח* 

ל"מ400+ ל "מ570בקבוקים 2הערכה כולל * 

גם במדיח  קל לשטיפה וניקוי* 
700Wמנוע עוצמתי * 

אפייה מתוקה

BENATONמיקסר קערה איכותי מבית 
ליטר גדולה במיוחד3קערה נירוסטה 

מהירויות עבודה5

וואט250הספק 

מערבלי נירוסטה ללישה2

מערבלי נירוסטה להקצפה2

קל לניקוי

מסופק עם תעודת אחריות לשנה

₪ 239: מחיר

"סופר בלנדר"

₪  259: מחיר

מעבד מזון כולל בלנדר  

מצבים 5בורר 500Wעוצמת מנוע 

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

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

עשויות נירוסטה  והדיסקיות

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

סכין עירבולקנקן מערבל ספל מדידה קערת 

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

מגיע בגימור אפור עומד בדרישות הבטיחות של מכון התקנים הישראלי



"  אקספרסה'פלנצ"

₪ 279: מחיר

(גריל+ משטח צלייה )גריל חשמלי משולב •

.מכסה מזכוכית עמידה לחום•

.ניתן לשטיפה•

המאפשר בחירת דרגות חום שונות  טרמוסטט•

.לצליית המזון

 NONפלטות בציפוי טפלון -מתפרק וקל לניקוי•

STICK

.מגש נשלף לריקון נוזלים•

.W1650: הספק•

אפשרות לשליפת המגש ולהגשה היישר  •

בשולחן  



המנה מאיסטנבול  

₪ 299: מחיר

(נירוסטה)מתקן צלייה אנכי מפלדת אל חלד •

.יתרונות של תנור צלייה חשמלי מבלי לאבד שטח שיש•

.לעוףותופסניםשיפודי קבב , מכיל שיפוד צלייה אנכי•

.צולה בשר במיציו תוך כדי סיבוב•

.תבנית נשלפת לניקוז שומן לא רצוי•

.מתקן פתוח המאפשר גישה נוחה לבשר ולהוצאתו•

.דקות60טיימר •

2000Wהספק •

מכשיר להכנת שווארמה

שילוב מנצח
:סט משולב איכותי למטבח הכולל

מוצרים באחד3

מכשיר להכנת גלידת  

סורבה במגוון טעמים

+

קוצץ ירקות משוכלל

להבים מתחלפים לחיתוכים שונים5עם 

+

איכותיםמסחטת פרי הדר למיצים 

וירקות רכים  

.כולל פונקציית למעיכת תפוחי אדמה

!שנה אחריות 

₪ 299: מחיר

יק גריל'מג

₪ 349: מחיר



קוקינגמולטי 

₪ 359: מחיר

,  סיר חשמלי רב שימושי לאידוי

עוגות ועוד  אפיית,דייסות, דגנים, הכנת תבשילים

700W 18גוף חימום עוצמתי 
בישול אוטומטיות  תוכניות

ליטר5קיבולת 

רוסית  /דיגיטלית תפריט הפעלה ידידותי בעבריתLEDתצוגת 

שמירת חום  פונקציתמשולב טיימר השהייה בישול אוטומטי 

סיר לחץ ניתן  , מצקת, כף הגשה,שעות כולל כוס מדידה 24עד 

להכניס את הסיר הפנימי למדיח הכלים 

רוסית מידות כולל  /הוראות שימוש וחוברת מתכונים בעברית

מ  "ס30-כ-מ עומק"ס30-מ רוחב כ"ס28-כ-אורך: אריזה

כוס  ,סיר בישול איטי : מטר תכולת המוצר1.10: אורך כבל

!כף הגשה מסופק עם תעודת אחריות רשמית לשנה, מדידה

OUTגריל INגריל 

₪ 369: מחיר

גריל חשמלי המתאים לבית ולחצר

1600w-1400w: עוצמה כוללת
!רמות טמפרטורה שונות 5בעל 

מזון  ,  מגש לאיסוף נוזלים ומדף תחתון נגיש לכלי עבודה,מכסה לבישול דו כיווני

.ותבלינים

מ"ס42: משטח צלייה רחב בקוטר

:פלטת הצלייה יצוקה בציפוי אמייל מחולקת

חלקהה'פלנצבחלקה האחד פסי צליה ובחלק השני 

נקניקים ועוד, דגים, משמש לצליית סטייקים-משטח הפסים 

,  תבשילים מעורבים צלויים בגריל,משמשת למעורב ירושלמי-החלקה ה'הפלנצ

.ירקות ועוד

מזון ותבלינים, כולל מדף תחתון נגיש לכלי העבודה

הרכבת ופירוק הגריל פשוטה ומהירה,רגליים יציבות5עומד על 

:מידות מורכב

מ"ס98: גובה

מ  "ס62: קוטר כללי 

תעשייה קלה

₪ 379: מחיר

יבש/שואב אבק חבית רטוב

וואט1400עוצמה 

ליטר20גודל מיכל 

כולל מצב מפוח להוצאת אוויר

מיכל נירוסטה

פילטרים להגנה על המנוע

מעלות לניוד קל ונוח360בסיס גלגלים 

מנגנון בטיחות

מטר4אורך כבל חשמל 

:אביזרים נלווים לכל מטרה 

ווילנותמברשת ספות 

אביזר לשאיבת מסילות ופינות

מברשת משולבת לשטיח ורצפה

מוט הארכה טלסקופי מפלדת אל חלד

.חודשים 12אחריות 



סוויטה אישית

₪ 399: מחיר

משוכלל מפנקמזרן עיסוי

.מלא ומרגיעעיסוי גוףהמעניק

.שרירים תפוסיםומקל עללהפגת מתחיםמצוין

השליטה על המזרן היא באמצעות שלט 

.  רוטטים המפוזרים לכל אורך המזרןעשרה מנועיםהמפעיל

:  אזורים בגוףאת העיסוי ניתן לחלק לפי

, גב תחתון וכתפיים, גב עליון, צוואר

.לפי העדפתכםשלוש עוצמותולבחור בין

.הספה או הכורסא האהובה עליכם, ניתן לפריסה על המיטה

.דקות30לעיסוי מלא של טיימראופציית

.להקלה מיטבית על שרירית תפוסיםחימוםאפשרות

:הערכה כוללת

מזרן עיסוי איכותי מבד נעים למגע*

שלט לבחירה בין מגוון התוכניות המוצעות*

לחיבור לשקע הביתי12Vשנאי *

מ  "ס56*170: מידות המזרן

!אחריות לשנה *** 

טיגון בריא
ליטר4סיר טיגון ללא שמן בנפח ענק של 

פחות שומן מהרגיל80%-מטגן מזון בכ

ליטר4מיכל בישול בנפח 

את ערכו התזונתי של המזוןמשמר,מתקדמתטכנולוגיה 

מטגן במהירות וחוסך אנרגיה וחשמל

ג בכף שמן אחת בלבד"ק1טיגון 

פחות שומן מהרגיל80%-מטגן מזון בכ

הדרך הבריאותית ליהנות מהמאכלים שאתם אוהבים

מעלות צלזיוס200-מעלות ל80תרמוסטט חימום בין 

אוויר חם ללא צורך בשמןוסירקולצייתאדום אינפראעובד על בסיס 

(סטיק-נון)ציפוי מיוחד מונע הידבקות 

ניתן לניקוי תחת מים זורמים או לחילופין ניקוי באמצעות המדיחהמיכל

.עליון המציג מיני מזונות עם המלצה לדרגת חימום וזמןפנל,לניקויקל ונוח 

דפנות קרות

מסנן נשלף

דקות60טיימר עד 

מעלות200ווסת טמפרטורה איכותי עד 
1230wהספק עוצמתי של 

₪ 399:מחיר

בית מרגוע

₪ 419: מחיר

10מזרן עיסוי לגוף עם 

מנועים להרגעה והפגת מתחים מזרן עיסוי איכותי מקצועי  

,  להרגעה והפגת מתחים

להמרצת הדם והקלה בכאבי שרירים וגב  

בד קטיפה יוקרתי נעים ורך למגע הגוף

,מנועים כולל טיפול חום מרגיע10

ניתן להפעיל רק אזורים ספציפיים

מצבי עיסוי לנוחות אולטימטיבית  5

רגליים  , מותניים, גב, צוואר: אזורי עיסוי4

גבוה  , בינוני, נמוך: עוצמות עיסוי3

דקות 30שלט חכם מתקדם טיימר 

רצפה , מיטה, מערכת ייחודית ניתן להציב את המזרן על ספה

לבית ACמתאם חשמל 

מטר 1.68: אורך: מידות

מ  "ס56: רוחב

מ  "ס4.5: עובי

כמטר: אורך כבל חשמל

שנה אחריות  



איכותי  800Wמיקסר שף מיקסר שף
וואט  800מיקסר 

ליטר4.5קערת נירוסטה §

סיבוב פלנטריים לערבוב יסודי§

עיצוב חדשני§

פעולה שקטה במיוחד§

דרגות מהירויות שונות6שליטה ב §

נורית חיווי כחולה§

נוח לשימוש ולאחסון, קל לניקוי§

.מערבל, וו לישה, מקצף: אבזרים נלווים§

לבן, שחור, אדום: צבעים§ 

₪ 499: מחיר

בעוצמה   110BARמכונת שטיפה מקצועית 

1400W 
 Suzuki Energyמבית 

1400Wמכונת שטיפה מקצועית בעוצמה 
בר110: לחץ מקסימלי

כולל גלגלים

,  פרגולות, גגות, ניקוי חצרות: מומלץ עבור

,רכבים

'סירות וכו, טרקטורונים
המכונה מסופקת כולל צינור ואקדח התזה

בר110: לחץ מקסימלי

ליטר בשעה390: ספיקת מים מרבית

צלזיוס40°: כניסת מים מרבית' טמפ

מים  יציאת,פנימימיכל סבון כולל,פנימיפילטר 

גלגליםכולל,קרים

₪ 519: מחיר
שטיפה יסודית

וולט22.2סוזוקי שואב אבק נטען 

סוללות ליתיום של סמסונג

מצב טורבו ומצב רגיל -דרגות מהירות  2

סוללה נשלפת טכנולוגית ציקלון  

פילטר נשלף ונשטף רב פעמי  +ליטר 0.35מיכל 

:אביזרים נלווים

מברשת קטנה לניקוי מסילות  

ריצוף פרקט ועוד  , מברשת טורבו כפולה לניקוי כל סוגי השטיחים והמשטחים

במברשת קיים מנגנון חשמלי המסובב אותן לשאיבה מושלמת

במברשת קיים חיבור מיוחד אשר יוצר תנועה מושלמת וקלה לשאיבה בפינות ובמעברים צרים 

לשאיבה במקומות חשוכים , פנסי תאורה בחלק התחתון

וו תלייה על הקיר לטעינה  

דקות 25-כ: דקות זמן עבודה מצב טורבו 35-כ: זמן עבודה מצב רגיל

שאיבה ישירה או שאיבה על  , שטיחים או ריצוף: זמני העבודה תלויים במשטחי השאיבה ובאביזרים

' ידי מברשות וכו

לאחר טעינה אין צורך לנתק המכשיר  , שעות 3-4: זמן טעינה

נורת אינדיקציה למצב סוללה  

קל משקל ונוח לשימוש ניידות מקסימאלית

!שנה אחריות מלאה 

צוות ניקיון  

599₪: מחיר





אורטופדיתיק גב מעוצב עם גב מחשב אורטופדי
לאחסון ונשיאה של מחשב נייד  

"(17גם גדול עם מסך )

כולל כתפיות מרופדות

רב תאים  

מ"ס14*34*40: מידות התיק

.אפשרות להוספת לוגו על התיק*

קיים בגימור אדום או כחול* 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 
69₪: מחיר

מ"ס145/250ראנרעם קארד'גמפה ניקולטי

מושלם מהודר לשולחן  סט

תואםראנר+ מפה 

מ "ס145/250-כ: מידה של המפה

מ"ס35/100-כ: הראנרמידה של 

:קיימים ארבעה שילובים

.קרם \'בג' , בג\קרם, אפור \לבן , לבן\אפור

לא ניתן לבחור צבע מגיע מעורב צבעים

פוליאסטר100%: חומר

אריזת מתנה שקופה  

סטיילינגהום 

59₪: מחיר

צידנית צבעונית איכותית 

ריפסטופבסגירת רוכסן ושילוב אריג 

חזק במיוחד

עם רצועת כתף וידית נשיאה

קור  \עם בידוד עבה לשמירה על חום

המזון  

30*20*30:מ"מידות בס

שילובי צבעים  4לבחירה מתוך 

ארוזים לדרך 

45₪: מחיר



פינוק אישי 

:סט מתנה הכולל

אקרד'גסט מגבות מעוצבות 

מ  "ס130*70מגבת גוף 1

מ "ס90*50מגבת פנים 1

ר  "גרם למ450

+

סט ספא קטן באורגנזה

באריזת מתנה צלופן מהודרת* 

75₪: מחיר

נסיעה נוחה

גלגלים טרוליתיק 

עם ידית נשלפת  

60" )24בגודל של 

(  מ"ס

כולל ידית נשיאה לכתף

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

75₪: מחיר

SAFE BAG
!התיק שעושה צרות לכל הגנבים

Anti-Theft  מוגן גניבות

:צפו בסרטון קצר המסביר את הפונקציונאליות של התיק

https://www.youtube.com/watch?v=PjjKyPUNn5E
לטאבלטתיק גב יוקרתי למחשב מרופד עם תא 

משולבת הטענה USBעם יציאת

תא מרכזי גדול נסתר  מיקרופייברבשילוב ' מלאנזבד 

י תפירה בצורה המקשה על כיוס ופתיחה של התיק כאשר הוא על  "ע

הגב

ידית נשיאה מרופדת

מערכת גב ורצועות אורתופדיים

כיס נסתר לכסף  

מ”ס X 44 34מידות התיק 
85₪: מחיר

https://www.youtube.com/watch?v=PjjKyPUNn5E


REX-טי

מהודר  אורטופדיתיק גב 

מותאם למחשב נייד 

עשוי בד מיוחד דוחה כתמים  

,רצועות מרופדות , בד עבה מיוחד 

.עם תאים ותאי ארגון רבים 

מ"ס20*30*47: מידות התיק

85₪: מחיר

זנזיבר

:סט לים ולבריכה הכולל

מגבת הפלא הופכת ממגבת לתיק שבו  

.ניתן לאחסן את כל מה שלוקחים לים

המגבת נוחה לשימוש ומצוידת בכיסים  

במגבת  , נוחים לאחסון מגוון של מוצרים

,  ישנו מקום נוח לרגליים

.ולאוזניותלפלאפון

.ב"פטנט עולמי שכבש את חופי ארה

+

מ"ס30שולחן פלסטי בקוטר 

ננעץ בחול הים

85₪: מחיר

שביל ישראל

אפשרות להוספת  לוגו על גבי התיק* 

:סט מתנה למטייל הכולל

"  שלוקר"תיק גב 

ליטר 2עם שקית שתייה 

.וצינורית מיוחדת 

.פטנט נגד נזילות

+

נרתיק זרוע לטלפון 

89₪: מחיר



תיק סייבר  

89₪: מחיר

תיק גב מעוצב נגד גניבות

למחשב נייד בשילוב אריג איכותי 

במיוחד

עם מנעול קוד לאבטוח כפול

כתפיות וגב אורטופדי עם תא נסתר  

בכתפייה

טרוליושרוול לתלייה על מזוודות 
לחיבור סוללה ניידתUSBכולל שקע 

16.5*31*44:מ"מידות בס



הנוסע המתמיד

תיק נסיעות עם גלגלים

קורדורהעשוי בד 

נשלפת  טרוליתידית 

,תא מרכזי גדול 
תא קדמי עם פתיחת

רוכסן רחבה המאפשרת  
.  מירביתאחסנה 

"19מתאים כתיק עלייה למטוס 

+

תיק לכלי רחצה

89₪: מחיר

TRAVEL BAG

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

על גלגליםטרוליתיק נסיעות 

מחוזק  קורדורהעשוי בד 

תא מרכזי גדול  + ידית נשלפת איכותית 

תאים קדמיים עם פתיחת רוכסן רחבה2

.  מירביתהמאפשרת אחסנה 

מתאים לעלייה למטוס 

"  21בנפח 

89₪: מחיר

"גולד ליין"

99₪: מחיר

סט איכותי ומעוצב דגם  -לופטאנזהסט 

וראנרהכולל מפת שולחן בצבע שמנת לופטאנזה
.בצבע זהב בעיצוב יוקרתי

דוחה  , איכותיקארד'גמבד והראנרהמפה 

עשוי בטכניקה חדשנית של סיבי פולי  , כתמים

בד אל  . הנותן תחושת מגע של כותנהויסקו
.נוח ונעים לשימוש לטווח ארוך, קמט

מגיע באריזה יוקרתית עם סרט סאטן בתוך 
.שקית אורגנזה

מ"ס *300150-גודל המפה

מ"ס* 18045–הראנרגודל 



עלייה קלה

גב ניתן לנשיאה בשני מצבים/טרוליתיק 

.גב או גלגלים

מתאים לעליה למטוס  , רצועות גב נסתרות
חזק במיוחד 600Dקורדורההתיק עשוי מחומר 

גלגלי סיליקון ידית נשיאה עם לחצן הפעלה

תאי אכסון6

(מ"ס20*33*54)עליה למטוס " 20גודל 

99₪: מחיר

אפשרות להוספת  לוגו על התיקים* 

סטייל באמבטיה

סט מתנה עיצובי לאמבטיה  

:הכולל

סל כביסה מתקפל משולב בד  

.ומוטות אלומיניום קורדורה

+

80*50שטיח שאגי איכותי אפור 

מ  "ס

.דוחה כתמים מיקרופייברעשוי 

99₪: מחיר

תיק רציני

.בד ניילון, תיק גב למחשב נייד

.ארגונית פנימית. גב אורתופדי

.יציאה לאוזניות, MP3מקום ל

109₪: מחיר



סט עלייה למטוס הכולל

"23אורטופדיתיק גב 

+

סט מניקור מתקפל מעור  

מהודר

+

נרתיק עור לכרטיסי טיסה

סט נסיעות אישי

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

109₪: מחיר

שינה רגועה

109₪: מחיר

SWISS BAG

129₪: מחיר

אפשרות למיתוג  

לוגו על התיקים



ספא קלאב 

129: מחיר

₪

6סט מהודר ואיכותי הכולל 

מגבות  

ר  "גרם למ480מגבות גוף 2

50/90מגבות פנים 2

מגבות ידיים  2

במארז מתנה חגיגי  

שווצריתכספת 

139₪: מחיר

שנים3של החברה היחידה עם אחריות מלאה 

צידנית משולבת בתיק גב מבודדת  

קור/חום

סועדים4-עם סט פיקניק מפואר ל

כולל תא מבודד לבקבוק

עשוי מאריג איכותי במיוחד

מ  "ס22.5*40*30: מ"מידות בס

פיקניק ברגע

139₪: מחיר



סוכן בכיר

סט מתנה מהודר לסוכנים ולאנשי עסקים 

:הכולל

!תיק צד מתאים ללפטופ איכותי במיוחד 

מכתבייה דמוי עור משובח  

. סט עטי מתכת באריזת מתנה 

139₪: מחיר

LOVE IS IN THE AIR

.סט מתנה משולם לזוג

:הכולל

שמיכת פליז מיוחדת מהודרת 

פרוותית

170*130במידות  

+

מדליקים  ' אימוגיספלי 2

באריזת מתנה מהודרת לחג  

139₪: מחיר

SWISS  -סטייל

139₪: מחיר



139₪: מחיר

מגבות ענק 4מארז 

אריזת מתנה מהודרת  

בשקית נשיאה יוקרתית  

140/70גודל 
'  גר ליח440גרם למטר 450משקל 

כותנה  100%
צבעי המגבות במארז אפור ולבן



Private Tours

מהודר ומשובח  טרוליתיק 
ליטר  50נפח 

מ"ס30*30*52: מידות

שחור  /כחול: צבע
ABSגלגלי 

!ידית טלסקופית איכותית 
מתאים לעלייה למטוס  

139₪: מחיר

סטייל הום

:כותנה הכולל100%סט מצעים זוגי איכותי 

200/220: ציפה1, מ"ס160/200+20: סדין1

2, מ"ס

מ"ס50/70: ציפית לכרית

מיוצר מצפיפות חוטים גבוהה במיוחד המקנה 

תחושה

רכה ומפנקת לשינה ניתן לכבס שוב ושוב מבלי

.או ידהויירדושהצבעים 

139₪: מחיר

מחלקה ראשונה

"20מזוודות קשיחה  

קשיחABSעשוי 

,  מתרחבות לאחסון מירבי

מנעול מספרים, גלגלים4

,  ידית טלסקופית מתכווננת 

!חודשים 6-אחריות ל

"  20מידה של 

₪ 149: מחיר



שמיכת כבש זוגית מפנקת

גרם260עם מילוי פוך 

מ"ס200*220: גודל

'בזאופוויטקיים באפור כהה או בצבע 

ישנים בסטייל

199

149₪: מחיר

חופשה ברגע

:סט טיולים הכולל

על גלגליםאינץ20טרוליתיק נסיעות 

מתאים כתיק עלייה למטוס

+

מפוארצימידאןתיק נסיעות וספורט 

+

.תיק גב מעוצב איכותי גדול  

₪ 149: מחיר

סט מגבות מהודרות  

אקרד'געם עיטור 

:הכולל

מ"ס130*65מגבות גוף 2

מ  "ס90*50מגבת פנים 2

ר"גרם למ450משקל המגבות 

+

שטיח שאגי מעוצב לאמבטיה

מ  "ס50*80במידות 

'בז\צבע אפור

סט מפנק

₪ 149: מחיר
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חופשה נעימה
:סט נסיעות הכולל

ידית קורדורהתיק נסיעות על גלגלים עשוי בד 

איכותיתטרולי

תא קדמי עם פתיחת רוכסן רחבה , תא מרכזי גדול 

מתאים לעלייה למטוס  מירביתהמאפשרת אחסנה 

"21גודל 

+

תאים מרכזי גדול רשתות צד2תיק גב איכותי בעל 

48*33וכתפיות מרופדות 

+

תיק רחצה אישי מהודר

₪ 165: מחיר

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

אפשרות להוספת * 

לוגו על המוצרים

סט עלייה למטוס הכולל

"23אורטופדיתיק גב 
סט לנסיעות של כיסוי דרכון  

נרתיק לכרטיסים  + 
תג מזוודה+ 

צימדאןטרוליתיק + 

"26גדול מתקפל 

₪ 169: מחיר

"סטודנט חופשי"

ארוז באריזת מתנה **

!מהודרת לחג 

₪ 179: מחיר

עלייה למטוס
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נטלמן'ג

תיק עסקים יוקרתי למחשב  

סיננטיעשוי מעור 

עם תא מרופד ללפטופלאיחסוןתאים 5

.כולל ידית נשיאה 

דגמים לבחירה2קיים ב

שחור/ צבע חום 

₪ 179: מחיר

"1טרמינל "

"20מזוודות קשיחה  

קשיחABSעשוי 

,  מירבימתרחבות לאחסון 

מנעול מספרים, גלגלים כפולים 4

,  ידית טלסקופית מתכווננת 

!חודשים 6-אחריות ל

+

משקל מיני דיגיטלי נייד למזוודות  

ותיקי נסיעה  

.ג למניעת חריגה במשקל "ק50עד 

₪ 179: מחיר

ביץמיאמי 

תיקים הכוללסט

ליטר30עם גלגלים טרוליתיק . 1

,מתאימה לעליה למטוסמזוודה קלה מתקפלת

,        שני תאים בחזית, תא מרכזי

,  טלסקופיטרולימנגנון , ידית אחיזה

רגלית נשלפת לאכסון נוח

ליטר  50–ימידאן'צתיק נסיעות .  2

,  תא גדול בחזית ושני תאי צד,תא מרכזי

רצועת כתף רחבה ונוחה ורצועות    

לוח קשיח בתחתית, נשיאה

תיק רחצה אישי. 3

באריזת מתנה מהודרת  

₪ 179: מחיר



שינה בריאותית  

139₪: מחיר

₪ 179: מחיר

זוג כריות שינה איכותיות  

אוורירי ונושם ויסקועשויה 

ההופך את השינה לנעימה  

במיוחד

מתאים את  הוויסקוחומר 

עצמו למבנה הצוואר והראש  

ומפחית את הלחץ במהלך  

השינה

תעלות המעניקות אוורור  

אקטיבי לאזור הצוואר  

במהלך הלילה

סיבי  כיסוי הכרית משלב

במבוק בעלי יכולת נידוף  

גבוהה לשמירה על בד קר 

ויבש

מ"ס60-רוחב 

מ"ס40-אורך 

מ"ס13-גובה 

מתאימה לציפית בגודל 

(מ"ס 70X50)סטנדרטי 

מגיע במארז מתנה בתיק  

PVC  תואם



189₪: מחיר
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חגיגה של טעמים

אורטופדיתיק לפטופ מהודר איכותי 

מ"ס14*34*46

2+ גרם כל אחד320בישול ואפייה רטבי2

גרם כל אחד110בישול רטביצנצנות 

קלאסיקיין ברקן + מלחיות אנשים מעוצבות

אדום

₪ 199: מחיר

LOW COSTטיסה 

₪ 179: מחיר

ימס בונד'ג

אפשרות להוספת לוגו על המוצרים* 

:סט מתנה לנסיעות הכולל

על גלגלים בד איכותי  " 21תיק נסיעות גדול 

תא מרכזי גדול, טרוליידית 

תא קדמי פתיחת רוכסן רחבה

.מתאים לעלייה למטוס

+

מ"ס44*32למחשב נייד אורטופדיתיק גב 

+

תיק רחצה מהודר

₪ 199: מחיר
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SWISS BAG

אפשרות להוספת לוגו על המוצרים* 

 SWISS BAGתיק גב איכותי תוצרת 
קשיח   EVAאורטופדיותעם כתפיות גב  

חיבור אינטגרלי לאוזניות ולנייד  

לכל הדגמים " 17תא למחשב עד 

אבזמים ורוכסנים משופרים  

עשוי בד דוחה כתמים

אחריות שנה *** 

₪ 199: מחירשחור\קיים בכחול***

טיול מאורגן

:סט נוחות לטיסות וטיולים הכולל

עם " 20מזוודה קשיחה ואיכותית בגודל 

פוליקרבונטגלגלי סיליקון עשויה 

+

חלקים מותאם למזוודות  3ארגונוןמארז 

:הכולל

. תיק רחצה, תיק לנעלים , תיק לכביסה 

₪ 219: מחיר

ספא קלאב

ערכת ספא מפנקת  

:הכוללת

ג  "ק1.2חלוק מגבת איכותי 

חלקים מהודר 7מארז ספא 

מכשיר עיסוי חשמלי מפנק

כולל אריזת מתנה מהודרת

₪ 229: מחיר
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טיסה קלה

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

.זוגות גלגלי סיליקון4-מעלות360גלגלים מסתובבים 8

.המזוודה עם ידית נשלפת מתכווננת

.נעילת רוכסנים-מנעול מספרים מובנה בצד המזוודה 

.כחול /אפור: צבע
פוליקרבונטעשויה 

מובנים לטעינה חיצוניתUSBשקעי 2

.תא חיצוני ללפטופ ומסמכים לשליפה קלה 

גלגלי סיליקון8ידיות אלומיניום

'אינץ20: גודל

₪ 229: מחיר

בילוי נעים

ABSמזוודה ניידת איכותית קשיחה 
.גלגלים 4שבר עם -אל
+

תיק לכלי רחצה

70*50מגבת רחצה 

.זוג שמפו וסבון נוזלי 

מ"לפני מע209–" 20עם מזוודה 

מ"לפני מע239–" 24עם מזוודה 

מ"לפני מע269–" 28עם מזוודה 

קפטן
אפשרות הוספת לוגו על התיקים* 

טרולימזוודת !!! באיכות מדהימה טרוליתיק 

לעליה למטוס  

מתחבר עם  )המזוודה כוללת תיק צד אינטגרלי 

,  למחשב נישא( רוכסנים

תאים  ,ציפוי כרום לגלגלים ולידית הנשלפת 

ורוכסנים רבים  

.איכותיD1680ועשויה מאריג 

₪ 259: מחיר



דרים  סאמר

₪ 259: מחיר

סט שינה איכותי הכולל  

מיקרופייברסט מצעים מלא זוגי ניקולטי

מיקרופייבר100%סט מצעים מלא מודפס מבד 

בדפוסים צעירים

:מידות 

220/200ציפה 

מתאים למזרן גבוה160/200+25סדין 

50/70ציפיות 

תוצרת טורקיה

+

איכותיות  מויסקוכריות ממורי 2

מיוחדאנטיאלרגניבמבועם ציפוי 

.  בתוך מארז תיק תואם 

מתנה יוקרתית ומושלמת למיטה  



טיסה קלה

 ”28 ”24 ”20מזוודות בד איכותיות בגדלים של 3סט 
המונע פרימה D380בצפיפות גבוהה ובחוזק  PREMIUMעשויות בד 

!אינן שבירות ועמידות בנפילות 

המשקל מעודכן לפי הסטנדרט של חברות  : מזוודות קלות במיוחד

התעופה

פסי גומי בחלק התחתון להגנה על התחתית

מעלות360-לתמרון בגלגלי סילקון

נוספים15-10%-להגדלה ב: רוכסן הרחבה

הבד והחלפים המורכבים במזוודה עברו בדיקה:בקרת איכות

לשמירה על חוזק : כתפיות הגנה גמישות ובולטות בחלק העליון

המזוודה

ידית טלסקופית משולבת אלומיניום קל משקל

גלגלים4

מתאים לרוב חברות התעופה: עלייה למטוסטרולי

קיימות בצבע שחור או אפור לבחירה  * 

379₪: מחיר
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מחלקת עסקים 

₪ 389: מחיר

"אין-אק'צ"

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

.כל המזוודות מגיעות עם חלוקה פנימית

.זוגות גלגלי סיליקון4-מעלות360גלגלים מסתובבים 8

מנעול  . המזוודות קלות משקל עם ידית נשלפת מתכווננת

מספרים מובנה

.נעילת רוכסנים-בצד המזוודה 

לחסכון במקום  , המזוודות נכנסות אחת בתוך השנייה

.אחסון בבית

₪ 439: מחיר

חופשה מתוקה  

₪ 439: מחיר

"20עלייה למטוס איכותי במיוחד קשיח נייד טרוליתיק 

תפוזספלנדידשוקולד ' חב,מרירספלנדידשוקולד ' חב

פסק זמן קוקוסטבלת,קלאסיטבלת פסק זמן 

קלאסיקפסק זמן חטיף,ממולאחטיף שוקולד חלב 

גרם195מיני פסק זמן ,אצבעות שוקולד 

מנטהמאסטסוכריות ' חב,גרם190מיקס חטיפים 

אורז מלא בשוקולדפרכיות,גרם400אפיפיות שוקולד 

שוקולד קוקוס  בראוניזעוגת 

אדום יבשקלאסיקיין ברקן 



כרית טיסה ומשקל מזוודות + מזוודות שמפניה 3סט 

'אינצ20/24/28: מידות

:חלל פנימיותמידות

ג"ק2.8-כמ"ס35/47/24-הקטנה כ

ג"ק3.4-מ כ"ס40/57/24-הבינונית כ

ג"ק4.3-כמ"ס45/67/30-הגדולה כ

ג שלושתן יחד                          "ק10.5-כ כ"סה

מ בשלושת הגדלים"ס7.5-כ: מידות גלגלים 
פינות  , איכותי חזק וגמיש למניעת שבר ועמידות גבוהה  PCחומר 

אלומיניום  
PUגלגלים כפולים 4

גלגלים כפולים לתנועה קלה נוחה מהירה ללא קושי לכל הכיוונים 

ידיות נשיאה מתכווננות ומרופדות ספוג תחתון לאחיזה נעימה ונוחה  2

ספרות3מנגנון אפשרות נעילה על ידי קוד 

איכותיים תפירה חזקה של הרוכסן8רוכסנים מידה 

אחוז  20-רוכסן הרחבה לכל מזוודה שמגדיל את נפחה ב כ 

בטנה פנימית צבעוני

תא אחד לסגירה עם רוכסן  

גומי לקשירה  תא שני עם רצועות

רגליות בצד המזוודה לאחסנה במאוזן ושמירה על גוף המזוודה  4

עמידות רבה  טכניקה מיוחדת של חיבור הגלגלים למזוודה מעניק להם

יותר  

ויכולת לספוג זעזועים קשים יותר
SUZUKI ENERGYמותג 

סופר סט

499₪: מחיר



:לקוחות טקסס מקבלים יותר!  מבצע 
.כמו תמיד החלטנו לפנק גם אתכם באופן אישי במתנת חג מיוחדת

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

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 * 

29.9.19המבצע תקף עד לתאריך  * חברת טקסס רשאית להחליף את המתנה בשווי ערך   * 

על כל קנייה עד  .( 1

:  תקבלו₪ 2500

מטען אלחוטי חכם  

שולחני  

.לסמארטפונים

על כל קנייה מעל  .( 2

זוג  : תקבלו₪ 2500

אוזניות אלחוטיות  

נטענות בעיצוב

פודס-איר

על כל קנייה מעל  .( 3

צלחת  : תקבלו₪ 4000

לברכות חג בעיצוב  

רימון מיוחד לראש  

השנה

על כל קנייה מעל  .( 4

:  תקבלו₪ 5000

מיקרופון אלחוטי משולב  

רמקול פנימי לקריוקי  

ולשירה

על כל קנייה מעל  .( 5

:  תקבלו ₪ 6000

עץ יוקרתי עם  ר'בוצ

סנטוקוסכין 

על כל קנייה מעל .( 6
5סט : תקבלו₪ 8000

קופסאות זכוכית  

-עם מכסי לוק( פיירקס)

לוק מתאים לתנור 

.  למיקרו ולהקפאה

על כל קנייה מעל  .( 7

:  תקבלו₪ 10,000

"  20מזוודה קשיחה 

איכותית לטיסות

:  תקבלו15,000₪על כל קנייה מעל .( 8

3חלקים של 10סט מהודר ואיכותי הכולל 

(  20+24+28)סירים עם ציפוי אבן שיש 

מחבתות אבן שיש  2+ מכסים תואמים 

.פלפל\וזוג גורסי מלח
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?לא מצאתם מה שרציתם 

!?מבולבלים מהמבחר הגדול 

!!!התקשרו עכשיו 

וביחד נמצא לכם את המתנה  

!המושלמת עבורכם 

(קווי–רב )077-2060123:טל
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