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QIמטען . 1

2

,  משטח הטעינה האלחוטי מקל על החיים

הסמארטפוןהוא מאפשר פשוט להניח עליו את כי 
שמניחים על השולחן מבלי להתעסק בכבליםכמו 

למקור אנרגיה USBיש לחבר את המוצר באמצעות כבל 

(במחשב או חשמל עם מתאםUSBכניסת )

QIמדברים בניהם באמצעות שדות אלקטרומגנטיים הסמארטפוןהטעינה ומכשיר משטח
תמיכה  מכשירים עם 

6-7-8-9נוט5סמסונג 

Xו 8אייפון
חדשים וכל מכשיר שמפרט שלו רשום שהוא תומך בטעינה אלחוטיתחברות סיניות עם מכשירים 

35₪: מחיר

שולחני עגול מטען אלחוטי 



סכיני שף. 2

3

סכינים קרמים  3סט 

!רב שימושים 

במארז מתנה מהודר

35₪: מחיר



הגשה צבעונית  .  3

פורצלן ספלי אספרסו 6סט 

סיליקון למניעת תזוזהתחתית עם 

מגיע במארז מתנה מהודר עם חלון שקוף

4

אפשרות להוספת * 

לוגו על המוצרים

35₪: מחיר



4 .POWER-BANK

חזק ניידמטען חרום 

2600MAHעוצמה של בעל 
type-c+ אייפון+ כולל כבל משולב לאנדרואיד 

+

גרם30צנצנת דבש 

+

ברכת חג שמח  

באריזת מתנה בשקית אורגנזה חגיגית

5 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

35₪: מחיר



שרים במקלחת. 5

6

נטען עם סוללת ליתיום ומיקרופון דיבורbluetoothרמקול 

כדיבוריתבמקלחת וניתן לשימוש גם ברכב מים בפני עמיד 

עם גומיית ואקום נצמדת למשטחים

.מפוארתהמוצר מגיע בתוך אריזת מתנה 

35₪: מחיר



"סלפי המקורי. "6

7

מוט סלפי המקורי  

הסמארטפוניםמתכוונן לכל סוגי 

עם לחצן מובנה בידית  BLUETOOTHדגם 

!!!  ללא כבלים 

!!!  ללא שלט נפרד 

מ "ס100: מוט מתארך עד ל

מעלות180ראש מסתובב 

נטענת  ליטיוםמפסק עם סוללת 

35₪: מחיר



רמקול חגיגי. 7

8

:סט מתנה הכולל

רמקול בלוטוס מתכתי קטן עוצמתי

ליטיוםנטען עם סוללת 

בעל עוצמה חזקה במיוחד  

bluetooth!!בלוטוס !!! אלחוטי 
...ועודסמארטפונים, לחיבור לנגנים 

!!!איכות סאונד מעולה 

+

גרם לאווירת החג30צנצנת מיני דבש 

35₪: מחיר



סטייל בשולחן. 8

צנצנות מעוצבות4מעמד מעץ עם 

קינוחים/ להגשת משקאות 

דגמים2לבחירה מתוך 

9
אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

39₪: מחיר

12



כיפה אדומה. 9

10

"כיפה אדומה"

איכותית  ציידניתסל 

עם מסגרת אלומיניום מתקפלת כולל בידוד אלומיניום פנימי  

.כולל רוכסן כיס קדמי 

מ  "ס30*30*48: מידות

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*  39₪: מחיר



בקטנה.10

11

35₪: מחיר

:סט מתנה לחג הכולל

כלים איכותיים לבר בי קיו במארז עץ  3מארז 

גרם 30צנצנת דבש 

במארז מתנה 



סלייסרמיני . 11

קל לתפעול ולניקוי–מעבד מזון מיני 

תבלינים  \לקיצוץ ירקות

באריזת מתנה חגיגית   

12

39₪: מחיר



מאגים. 12

מארז מתנה  
מאגים מפורצלן 4הכולל סט של 

גרם30עם צנצנת דבש 

במארז מתנה 

13

39₪: מחיר



עולם אחר. 13

14

,  מראה מיוחד ואיכותימציאות מדומה בעלי VRמשקפי 

באיכותם קרובים  המשקפיים 

של חברות הדגל מדומה מציאות למשקפי 

,  במשקפי מציאות מדומה מיוחדתהחוויה 

.אחרי שמנסים אותה מבינים את גודלהרק 
 VRBOX 2.0עם משקפי מציאות מדומה מדגם 

מהחוויה בצורה מיטבית  להנותתוכלו 

.רבהבאיכות ובנוחות 
,  החומרים מהם עשויים המשקפיים איכותיים

איכותיות מתכווננות  העדשות 

.לראיה של מרכיב המשקףבהתאם 

'  6לבין " 4בין סמארטפוןהמשקפיים מתאימים לגודל 

רצועות ראש איכותיות וספוגים  בעלות 

.שיעניק חוויה נעימה ורכה למשתמשיםגומי 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

39₪: מחיר



סט השף        14.

15

שישה חלקיםשל סט 

מטבחסכיני 5

מהודרים קרמיים

קולפןבתוספת 

.במארז קופסא מתנה מפואר

39₪: מחיר



פספורט. 15

סט נסיעות מהודר ויוקרתי  

תג מזוודה  + של כיסוי לדרכון 

עם סגירת מגנטסיננטיבשילוב מתכת ועור 

.  במארז מתנה 

16

39.90₪: מחיר



MUGS-דאבל . 16

וטרמיות עם זכוכית כפולהל מעוצבות "מ350ספל מאג 
Double Wall Coffee הן כוסות קפה מעוצבות וטרמיות עם זכוכית כפולה.

כך שדופן הכוס  , הן טרמיות ובעלות דופן כפולה: לשתיית קפה ואספרסוהכוסות אידיאליות

הדופן הכפולה יוצרת מראה נקי עם  , בנוסף. אינה מתחממת ומאפשרת אחיזה נוחה ובטוחה

.הרבה סטייל

17

45₪: מחיר



בלוטוס מיני. 17

אוזניות בלוטוס מיני איכותיות  

קולי של מספרי הטלפון הנכנסיםחייוימשמשות כדיבורית עם 

..וכותיקים \מגיע באריזת שאקל מתנה לתלייה על חגורות 

18

45₪: מחיר



19

עגול קרש חיתוך 

מ "ס30קוטר 

₪  45: מחירמ "ס2עובי 

אישיר'בוצ. 18



שוחים בקצב. 19

.Polo Starלאמבטיה מעוצב מבית Bluetoothרמקול

.IPx4עמיד למים בתקן 3Wרמקול בהספק 

.4.1ובלוטוס בתקן , עם הגברה איכותית בעוצמה גבוהה

.הרמקול מגיע עם כבל טעינה

.מ"ס4*9מידות 

20

45₪: מחיר



פלפל\מלח.  20

21

:סט מיוחד הכולל

צנצנות תבלינים זכוכית  6

במארז עץ תואם

מתנת שי מקורית ושימושית

הסט מגיע באריזת צלופן מהודרת

45₪: מחיר



דרינקרטרו.  21

22

:הכוללרטרוסט הגשה בעיצוב 

ליטר1קנקן שתיה 

צנצנות משקה עם קש רב פעמי4

45₪: מחיר



מבשלים בצבע. 22

23

סכינים חיתוך צבעונים    8סט 

.רב שימושים

49₪: מחירבמארז מתנה מהודר



קאנטרי סט . 23

24

:סט מעוצב הכולל

צנצנות עם סגר הרמטי3

49₪: מחירעל סלסלת קש מעוצבת



פיקסרמיסטר . 24

סט כלי עבודה מיני

חלקים24

במארז פלסטי עם פנס

סוללות4כולל 

מגיע בצבע שחור

19.5*12*4.5: מידות

להדפסת לוגו  אפשרות 

.המארזעל ופרסום 

25

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

49₪: מחיר



פטנטציידנית. 25

26

צידנית מיוחדת גדולה

שהופכת לכיסא ישיבה  

מתקפלת וקלה לאחסון  

ליטר  26–נפח של 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

49₪: מחיר



ים  'מיני ג. 26

:  סט אישי מפנק ושימושי הכולל

ליטר4צידנית אישית קטנה ואיכותית 

מ  ובקבוק  "ס90*50פייברגבת פנים עשויה מיקרו מ

.ספורט נפתח ומעוצב

27

49₪: מחיר



"נשתה לחיים. "27

28 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

"נשתה לחיים"

בקבוק ייןאביזרי יין במעמד בצורת סט 

מתנה מיוחדת ומקורית  

אפשרות להדפסות לוגו  עם 

+

גרם30צנצנת דבש 

באריזת מתנה  

49₪: מחיר



"מטען מובנה. "28

29

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



חביתוש. 29

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 

30

לבן\אפשרות להוספת בקבוק יין אדום*** 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*** 

49₪: מחיר



קופי טיים. 30

אפשרות להוספת  לוגו על הספלים* 

:  סט מתנה הכולל

חלקים  12סט כוסות אספרסו 

צלחות תחתית6+ כוסות 6

באריזת מתנה 

( שחור\קרם)בצבעים 

49₪: מחיר



ביץסטייל . 31

אפשרות להוספת  לוגו על הספלים* 

.וצבעוניקייציהדפס , מגבת חוף עגולה עם גמור פרנזים

עבה ורך מיקרופייברהמגבת עשויה מבד 

מושלמת ומהירהלספיגה 

קלה מאד לנשיאה ומתייבשת במהירות

תואמת לסגירה ולנשיאה נוחהגומיהמגיעה עם 

.מ"ס150קוטר המגבת 
49₪: מחיר



"סיר פטנט. "32

33

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

ליטר  1סיר טרמי איכותי  נפח 

שעות  4-5קור כ / לשמירה על חום 

טיולים, בית ספר, מתאים לאחסון אוכל למשרד

סגירת ואקום+ עשוי נירוסטה פנימית איכותית 

שכבת בידוד פלסטיק חיצונית ושכבת בידוד

49₪: מחירבעל ידיות לנעילה ואחיזה



"שווצרידיוק . "33

34
אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

49₪: מחיר



קממבר. 34

35

:מגש גבינות מהודר הכולל

סכיני חיתוך4מגש זכוכית עם 

והגשה מיוחדים לגבינות קשות

.על בסיס מעמד מגנטי 

מ"ס30*20: מידות

55₪: מחיר



סט קוקינג. 35

:חלקים הכולל10סט קוקינג

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

טים סיליקון תואמים'יחידות מנג6

מברשת מריחה סיליקון

לקקן למריחה סיליקון

כפפה בד עבה

36

55₪: מחיר



תיק בקלות. 36

תיק גב מבד מיוחד+ צימידאןסט תיק 
!מתקפלים לארנק לנוחות מקסימלית 

37

55₪: מחיר



מנקים בקלות. 37

38

לרצפות גרניט ופרקט  מצוייןחדשני עם מתקן מים להתזה מופ

פרקטי המשלב ספריי מתיז מים או סבון מופ

התזת מים וניגוב-פעולות במכה אחת 2

אופטימלי ללא כתמיםנקיון-מתיז בדיוק את כמות המים הרצויה -חסכוני 

ללא סוללות או חיבור לחשמל  -אמיתיחיסכון  

ידית התזה אגרונומית נוחה וקלילהבעל 

משאיר כתמים או רטיבות על הרצפהאינו 

ופרקטיםגם לרצפות עדינות מעולה 
עם מיכל מים חכם ונוח לשימוש עם מנגנון מונע נזילות  מגיע 

.למלא בפשטות מים נקיים ומים עם סבוןניתן 

.המים נשלף ומתחבר בקלות מיכל 

.לספיגה מקסימלית של המיםמיקרופייברסחבה עשויה סיביי כולל 

בקלות לשלוף את הסחבה ולכבס אותהניתן 

.מ"ס11.5עובי | מ "ס38.5:רוחב| מ "ס128:גובה

.ל"מ500-מים מיכל 

55₪: מחיר



מרק היום. 38

39

:סט מתנה הכולל

מרקיות אישיות עם כפית4סט 

כפותעםעשוי קרמי איכותי 

שקית שי+ במארז מתנה תואם 

55₪: מחיר



"כחתחנת . "39

40

במיוחדלבן חזק Power Bankמטען 

7800mAh lithium-ion 

כולל חיבור מתאם מיוחד  

TYPE C+ אנדרואיד + iphoneל
,מתאים להטענת שעונים חכמים

....ועודMP3, מצלמות 

הסוללה משולבת פנס לד חזק  *

55₪: מחיר



41

NONSTICKסכינים בציפוי 3סט 
מצופה אבן שיש

באריזת מתנה  אנטיבקטריאליעם קרש חיתוך 

מ "ס30*21מידות הקרש 
₪  55: מחיר

"CUTפרופשינל. "40



"קארקלין . "41

למצת  12Vשואב  אבק ידני לרכב עם חיבור 

מסנן מתפרק וקל לניקוי בקלות  

.עם מגוון מברשות לניקוי קל ויסודי 

42

55₪: מחיר



מדוייקתקולינריה . 42

43

:חלקים של קעריות וכלי מדידה הכולל8סט 

מ"ס32/14ידיות 2קערת ערבול 

מ"ס22/12ידיות 2מסננת פלסטיק 

מ"ס19נפה גמישה עמוקה /מסננת

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

כפות מידה פלסטיק צבעוניותוארבע 

59₪: מחיר



יין אלגנטי. 43

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

מארז יין מהודר  

בד מעוצב-הכולל תיק נשיאה זוגי ליין מאל

ל"מ750ברקן מונופורטעם בקבוק יין אדום 

ל"מ750ברקן מונופורטועם בקבוק יין לבן 

התיק ניתן למיתוג לוגו* 

44

59₪: מחיר



הגשה טבעית. 44

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

משטח עץ איכותי להגשת

גבינות/ לחמים

עם סכין חיתוך מיוחדת לחם

דגמים2לבחירה מתוך * 

45

59₪: מחיר

12



"לי–שי . "45

"  לי-שי"אישי לחג שי

מ"ס15*16*25: קטנה במידותאישית ציידנית

+
גרם30דבש מיני

+

ברכת חג שמחנפוליטנים שוקולד עם 10מארז ברכות עם

.בשקית אורגנזה

+

כרטיס ברכת חג שמח

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

59₪: מחיר



MENסאונד . 46

47

בטכנולוגיית בלוטוס,אוזניות סטריאופוניות מעוצבות 

מתאימות במיוחד לפעילות ספורטיבית

.  זמן המתנה ושימוש ארוכים במיוחד, בעלות משקל קל 

מתנה  באריזת -סאונד ברורה ונקיה במיוחד איכות 

אפשרות להוספת  לוגו על האוזניות* 

59₪: מחיר



יין גלילי  . 47

48

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

:סט מתנה הכולל

ל יקב ברקן  "מ750לבן \אדוםמונופורטבקבוק יין 

במארז גליל מעוצב  

+

פותחן יין מקצועי  

59₪: מחיר



תיקון דרך. 48

49

חלקים24כלי עבודה הכולל  סט 

הכולל פנס מתכונן כמנורת שולחן

לדים12נשלף חירום פנס ראש + 

.במארז פלסטי מיוחד 

מ  "ס15*20: מידות

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

59₪: מחיר



סט אפייה לשנה מתוקה. 49

50

מ עם  "ס26תבנית קפיצית עגולה קוטר 

מכסה תואם וידית נשיאה ניידת

+

.  מטרפה+ מרית –כלים מסיליקון 2

באריזת מתנה  

59₪: מחיר



במאיםכסא. 50

51

פחית  \מתקפל עם מקום לבקבוקכסא

מ  "ס81*84מידות 

.  מתאים במיוחד לטיולים ולחוף הים 

בנרתיק נשיאה תואם

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

49₪: מחיר



אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

לבן\אפשרות להוספת  בקבוק יין אדום* 

בציר קלאסי. 51

52

עץ שעםבקופסת חלקים ליין 5מארז 

:מארז כולל

'מד טמפ

חולץ פקקים/פותחן

חבק למניעת טפטוף

פקק

משפך/פיית מזיגה

מ"ס6*5.5*10.5: מידות

59₪: מחיר



מהסלפיזיכרונות . 52

53

בלוטוס  בחיבור שלט צילום מוט סלפי מתכוונן עם 

ובזוויות  מאפשר צילום קל ומהיר ממרחק , לסמארטפון

!שונות 

:  מסגרות תמונה מדליקות בשלושה גדלים שונים3סט 

מ"ס15/15, מ"ס12/12

,מ"ס17/17

צלופן  באריזת 

.וסרט קישוט 

59₪: מחיר



מחלקה ראשונה. 53

54

סט טיסה מאובזר הכולל רצועת  

משקל דיגיטלי  , בטחון למזוודה

מארז נוחות לטיסה  , למזוודה

אטמי אוזניים  , הכולל כיסוי עיניים

.וכרית לצוואר
59₪: מחיר



חילוץ בטוח  . 54

55

פנס נטען לרכב  

עם ערכת הישרדות הכוללת

,  סט מברגים 

חותך חגורות  בטיחות

פטיש ניפוץ חלונות  

59₪: מחיר



לימונדה. 55

56

סט דקורטיבי לשתייה קלה הכולל

כוסות זכוכית6-וליטר1.5קנקן 

באריזת מתנה מהודרת

59₪: מחיר



"שף קייק. "56

57

:הכוללמארז מתנה משולב 

חלקים שימושיים עשוי סיליקון11

PVCבאריזת מתנה עשויה 

59₪: מחיר



פקורינו. 57

58

איכותיים  גבינה סט סכיני 

עם קרש חיתוך תואם  

.במארז מעוצב בצורת ספר

59₪: מחיר



וושספינר. 58

59

ספריי מסתובבמגב

.פרקט וקרמיקה, שיש: לניקוי יסודי של כל סוגי הרצפות* 

!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



לוחמה וירטואלית. 59

60

AR-GUN  אקדח משחקים ניידיםהוא

,האמיתיהמשלב את העולם , המיועד לטלפונים סלולריים

.ועולם המשחקים הווירטואלי

האריזהלאחר סריקת הקוד שעל ' , מחובר דרך בלוטותהמשחק 
.עם עשרות משחקיםAR-GUNמורידים אפליקציית 

המשחקים שונים באופיים ולגילאים השונים

חלקם יהיו פעילים רק על ידי מתג האקדח

.ויסטיק והכפתורים'וחלקם בנוסך על ידי הג

ושילובה במשחקהאמיתיתחלק מהמשחקים משתמשים בסביבה 

:ומאפייניםדרישות 

4גירסה' בלוטות
IOS/אנדרואיד : מערכת הפעלה

כלולות במארז  AAAסוללות 

59₪: מחיר



"מקור האנרגיה. "60

61

המוצר שיהפוך את הפעילות הספורטיבית

!אמיתילכיף שלכם 

לטלפונים ניידיםלזרוע נרתיק 

עם כיס למפתח ורפלקטור  

(מחזיר אור)

+

אוזניות איכותיות עם מיקרופון  

דיבורהמאפשר 

,מתאים למגוון טלפונים ניידים

מתנה  במארז וטאבלטיםנגנים 

+

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

נוסף מהסוללה הפנימית של  זמן 

2600MAHהמכשיר 

59₪: מחיר



שופיק 'מג. 61

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

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

.לארוז את המצרכים בקופה בנוחות ולסיים את הקניות במהירותיאפשרו לכם 

!שומרת קור למצרכי החלב ציידניתהתיק הכחול גם 

62

49₪: מחיר



קוצץ הפלא  . 62

63

!!!מכשיר הפלא להכנת סלט בפחות מדקה 

חלבונים ומקציף ביציםמפריד 

להבי פלדת  3המכשיר עם 

חלד עם רגלי וואקום הנצמדות  אל 

,  העבודה למשטח 

קל ונוח לניקוי  המכשיר 

החיתוך נקבע  גודל ואחסון

.הסיבוביםמספר פ "ע

כולל מפריד חלבונים* 

מייבש חסה + מיקס * 

לחגיםמתנה משולמת 

.מוצר חובה בכל מטבח * 

65₪: מחיר



וגינג אלחוטי'ג. 63

64

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•

השמעשליטה על מקור •

גבוהה במיוחדלאיכות  In-Earאוזניות •

הסביבהסינון ואטימה כמעט מוחלטת של רעשי •

מופעלות באמצעות סוללת ליתיום נטענת  

(USBכולל כבל הטענה )
+

לסמארטפוניםלזרוע ' נרתיק פאוץ

65₪: מחיר



"סלט בשטח. "64

משפחתית גדולה-ליטר 45ציידנית

עם מגש פלסטיק עליון המשמש כמשטח עבודה  

מתקפלת

קלה לנשיאה עם בידוד טרמי 

.קיימת בצבע כחול *** 

65

65₪: מחיר



חשמל און ליין. 65

66

.מיליאמפר10,400סוללת גיבוי 

,   LEDעם פנס USBיציאות 2

.לטעינה מהירה 2.1Aטעינה מתח 

.חזק מושלם לשטח  LEDעם פנס ! בלעדי

:אוניברסלי עם מחברים USBכבל ! כולל

micro-usb, iphone, Type-c.

65₪:מחיר



דרך צלחה.  66

67

65₪:מחיר

:סט נסיעות יוקרתי הכולל

.נרתיק דרכון דמוי עור עם סגר מגנטי

.תג מזוודה דמוי עור עם סגר מגנטי

חלקים  4סט מניקור איכותי 

.מפוארבמארז 



68

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. 67



קובייה מנצחת .   68

69

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

69₪: מחיר

.עורקלאסית דמוי בשמזוודת 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  

.זוג סוגרי אבטחהי "ע



שומרים על הגזרה. 69

70 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

.מדויקתאדם מהפכני הכולל מערכת חיישנים משקל 
הפעלה פשוטה בנגיעה וכיבוי אוטומטי

גרם100משקל בדיוק של מודד 

אחוז שומןמודד 

0.1%אחוז מים בגוף בדיוק של מודד 

מ מחוסמת איכותית"מ8עמידה עשוי זכוכית משטח 

זיכרונות אישיים8של מאגר 

גיל ומין,גובה הגדרת 
גדול וברור לקריאהLCDצג

עשויות ניקלרגליות 
באמצעות זרם חשמלי בטוח  B.I.Aחשמלית-התנגדות ביוניתוח מתבצעת לפי עקרון של הבדיקה 

ובלתי מורגש לחלוטין

את היחס בין רקמות הגוף השונות תוך שניות ספורותמודד 

ג"ק150: משתמש מקסימלימשקל 
AAי סוללות"עמופעל  (כלולות)

69₪: מחיר



דיזייןהום . 70

כסוף או זהב לבחירה ראנרמפת שולחן חגיגית לבנה עם 
מ  "ס250*145: מידות המפה 

מ  "ס30*100: הראנרמידות 

.באריזת מתנה 

71

69₪: מחיר



PROסט קוקינג. 71

:חלקים הכולל 15סט קוקינג

צבע אדוםרק 

מ ידיות סיליקון"ס41/27.5שקעים 12תבנית טפלון 

טים סיליקון תואמים'יחידות מנג12

לקקן למריחה סיליקון

כפפה בד עבה

72

₪ 69: מחיר



בוקר של כיף. 72

מארז מתנה סט ארוחת בוקר

.חלקים 8הכולל 

קעריות לדגני בוקר  4+ מאגים 4

69₪: מחיר



אליפות שחמט . 73

Crystal chessמ "ס35*35שח מט זכוכית 
Crystal chess   משחק שחמט משחק החשיבה

והאסטרטגיה הפופולרי ביותר בעולם בעיצוב  

.מודרני עם לוח וכלים מזכוכית שקופה

69₪: מחיר



בורגנדי. 74

חלקים ליין במזוודת עור חומה6מארז 

:מארז כולל

'טמפמד 

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* 



MEN-גריל. 75

:מארז מזוודת אלומיניום הכוללת

כלי ברביקיו מנירוסטה במזוודה  5סט 

מ "ס10*37: מידות 

76 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

69₪: מחיר



טרופיקנה. 76

כותנה  100%ערסל בד איכותי  

גרם איכותי עם חבל תלייה מחוזק330

.ג "ק120עד –כולל תיק תואם 

77

69₪: מחיראפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 



אירוח חגיגי. 77

78

:סט מתנה מהודר הכולל

לגלידות  יחודיסט הגשה 

חלקים  12

כפיות  6+ גביעים 6

עשוי פורצלן איכותי

במארז מתנה דקורטיבי מפואר

ושקית שי אישית  

69₪: מחיר



78 .RUNNING-TIME

אוזניות בלוטוס מיני איכותיות  

קולי של מספרי הטלפון הנכנסיםחייוימשמשות כדיבורית עם 

..וכותיקים \מגיע באריזת שאקל מתנה לתלייה על חגורות 

+

7איפון + 7כולל גלקסי לסלולריםנרתיק זרוע מיוחד 

.סגירת וולקרו

באריזת מתנה  *

79

69₪: מחיר



אורטופדימחשב . 79

80

אורטופדיתיק גב מעוצב עם גב 

לאחסון ונשיאה של מחשב נייד 

"(17גם גדול עם מסך )

כולל כתפיות מרופדות

רב תאים 

מ"ס14*34*40: מידות התיק

.אפשרות להוספת לוגו על התיק*

קיים בגימור אדום או כחול* 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

69₪: מחיר



בלו ביי . 80

81

:ים מפנק הכולל\סט חוף

מחצלת חוף  , תיק ים רשת מעוצב

זוג , כדור ים, מ"ס180*90בגודל 

.וצלחת מעופפת, מטקות עם כדור

69₪: מחיר



טיסה נעימה. 81

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

82

:ערכת טיסה הכוללת

כרית מתנפחת לנסיעות  

משקל דיגיטלי למזוודות  

.רצועת אבטחה למזוודה עם קודן

במארז מתנה  

69₪: מחיר



פונג-טורניר פינג. 82

83

ערכת טניס שולחן פינג פונג לבית ולמשרד

שולחןמתנה מקורית למשרד ערכת טניס 

.  מטר1.68עד שרוחבו זו מתאימה למשחק על גבי כל שולחן 

,  לשולחןתופסניםרשת עם : כוללתהערכה 

.כדור פינג פונג1, מטקות2

69₪: מחיר



נופש בכיף. 83

84

קיטבגצימידאןתיק צד 

ל"מ800בקבוק שתייה עם קרחון + 

עם שאקל  בפאוץמיני דרייפיטמגבת + 

מעמד לסלולרי משולב אוזניות עם דיבורית+ 

אפשרות להוספת  * 

69₪: מחירלוגו על המוצרים



84 .ALL-4-CHEF

85

69₪: מחיר



BBQאולר . 85

86

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

69₪: מחיר



"קוגלהוף. "86

87

קוגלהוףתבנית 

מ  "ס24.5* 10: תבנית גודל

+

לעוגה לנשיאהפעמון 

69₪: מחיר



ספורטיבי. 87

אוזניות בלוטוס מיני איכותיות  

קולי של מספרי הטלפון הנכנסיםחייוימשמשות כדיבורית עם 

..וכותיקים \מגיע באריזת שאקל מתנה לתלייה על חגורות 

+

:סט כושר

88

69₪: מחיר



עמדת השף  . 88

89

חלקים למטבח16מארז 

מטרפה, תרבד, מתלים 2: כולל בתוכו 

,פותחן קופסאות, קולפן,  חלוקהכף , כף סינון

כוסות מדידה4

כפיות מדידה4

לתלייהעם ווים 

מגיע באריזה קופסה קשיחה וצבעונית

ברגים ודיבלים לתלייהעם 

69₪: מחיר



תפוח בדבש. 89

90

מכשיר קטן ונוח  

.לקילוף תפוחי עץ

+

פורס תפוחי עץ לפלחים

+

גרם  30צנצנת דבש 

באריזת מתנה  

69₪: מחיר



קלי קלות. 90

91

פותחן יין חשמלי מעוצב

הפועל על סוללות 

.פותח פקקי שעם ללא כל מאמץ 

כולל מעמד תואם

.באריזת שקית שי מתנה

לבן/ניתן להוסיף בקבוק יין אדום•
לבקבוק₪ 20בעלות של –של יקבי ברקן 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

69₪: מחיר



שרדונה. 91

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

92 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

לבן\אפשרות להוספת  בקבוק יין אדום* 

69₪: מחיר



אולפן פרטי. 92

מפוארותבלוטוס אוזניות 

באיכות סאונד גבוההגדולות 

כולל רכיב סופר בס  

,  SDאפשרות שמיעה מכרטיס זיכרון

מובנה  רדיו 

כולל דיבורית לביצוע שיחות

AUXכולל כבל
מתנהארוז באריזת 

93

69₪: מחיר



אי סאונד. 93

רמקול בלוטוס שולחני  

בעיצוב עתידני  

עם תאורת לד מתחלפות בהתאם 

.לקצב המוזיקה

בעל עוצמת שמע חזקה  

וסוללת ליתיום  

מ"ס10.5*16.5: מידות 

94

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

69₪: מחיר



אירוח בלבן. 94

95

לסלטחלקים פורצלן קערה 7סט הגשה 

  +

מגש אינגליש

  +

לרטבים  כלי 

  +

מלחיה ופלפליה  

  +

חומץ/לשמןבקבוקים 

69₪: מחיר



קובייה מנצחת. 95

96

משחקים מסורתיים  7סט מתנה מעוצב 

במארז קובייה מעוצב

מ  "ס20*20: מידות 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

69₪: מחיר



מנגל לדרך. 96

97

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

ציידניתמנגל איכותי מתקפל בתיק 

מ"ס30*20: מידות המוצר

!מתנת שי שימושית לטיולים ופיקניק 

אפשרות להוספת לוגו מודפס על  *

ציידניתהמנגל 

69₪: מחיר



על בטוח. 97

98

סט לרכב הכולל  

,  זרוע לטלפון מתכווננת למכשיר נייד

,  ספל תרמי פלסטי לשתייה חמה

למצת הרכב+ מטען לחשמל 

אנדרואיד+ לאייפוןעם כבל הטענה 

.צד לשמשצילוניוזוג 

באריזת מתנה  

69₪: מחיר



"בחום"כלי הגשה . 98

99

של אוכל עמיד בחום לאורך שעותכלי קרמי אובלי להגשה וחימום

כולל מעמד סטנד תואם עם מקום לנר חימום אחד מרכזי

מתאים ככלי הגשה לאירוח ולשדרוג שולחן החג  

מ  "ס18*35: מידות הסיר

75₪: מחיר



"כובע בלוטוס. "99

BLUETOOTH-כובע מצחייה עם מערכת שמע ודיבור סטריאופונית 
 BLUETOOTHעם מערכת שמע ודיבור סטריאופונית

,  טאבלט, נגן, סמארטפוןמתאים לכל 

BLUETOOTH-התומכים ב מחשב 
.ניתן להאזין למוזיקה

.ניתן לענות לשיחה ולקיים שיחה

.שליטה מלאה בעוצמת השמע

.שימוש יומיומי ועוד, רכיבה, ריצה, הליכה, מתאים לטיולים
110DBעוצמת רמקולים

סוללה נטענת איכותית

שעות60זמן המתנה 

שעות2.5: זמן נגינה רצופה במצב טעינה מלא 

.הטענה חוזרת מהירה

.גברים ונשים, כובע איכותי המתאים לנוער

.רצועת עורף מתכווננת להתאמה אישית

100

75₪: מחיר



"דינר טיים. "100

101

75₪: מחיר



אירוח מתוק. 101

102

:סט מתנה משולב הכולל

פח מעוצבת לעוגיות  קופסאת

+

75₪: מחירחלקים  12סט כוסות אספרסו 



פינוק אישי  . 102

103

: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. 103

104

גלגלים  טרוליתיק 

עם ידית נשלפת  

(  מ"ס60" )24בגודל של 

כולל ידית נשיאה לכתף

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

75₪: מחיר



טבח מקצועי  . 104

105

סט מתנה מושלם למטבח  

:הכולל

תחתית לסיר+ כפפת אפייה + סט סינר 

+

,  חומץ, סט צנצנות תיבול של שמן

במארז מתנה  ופלפל מלח 

75₪: מחיר



105 .TEA TIME

:  חלקים הכולל7סט תה 

ליטר זכוכית קריסטל  1.6לחליטה קנקן 

כוסות זכוכית חבק סיליקון6+ 

106

75₪: מחיר



כרם ענבים. 106

107

מעוצבמארז אביזרי יין 

פקק אטימה+ עם פותחן 

+

מונופרטיין אדום 

ל "מ750ברקן 

במארז מנשא מיוחד

75₪: מחיר



ים ספורט  'ג. 107

108

:סט שימושי למתאמן הכולל

קורדורהבד ספורט עשוי תיק 

תא מרכזי גדול  

מ  "ס51*27*29

+

ל"מ750בקבוק שייקר ספורט 

.למשקאות חלבון ועוד

+

נרתיק לזרוע        

סמארטפוניםמתאים למגוון 

+

אוזניות כפתור סטריאופוניות

75₪: מחיר



קפה בשניים. 108

109

:סט מתנה לחג הכולל

צנצנות לקפה תה וסוכר3סט 

עם זכוכית כפולה  " דאבל"זוג כוסות 

75₪: מחיר.במארז מתנה מהודר



משמרת נעימה. 109

110

:סט שימושי הכולל

,  תיק גב מעוצב

צידנית אישית לשמירה על קור  

,  וחום

,  ספל טרמי פלסטי

.אוזניות סטריאופוניות

75₪: מחיר



WATCHסמראט. 110

111

79₪: מחיר

:ותכונותישומיםמגוון עם  SMART  WATCHשעון בלוטוס אלחוטי 

מענה לשיחות, יומן דיגיטלי, מחשבון, מד צעדים, שליטה במצלמה

אזעקה בעת היעלמות או ניתוק מהטלפון ועוד, שעון מעורר, חיוג מהיר
APPLEו ANDROIDמבוססי הסמארטפוניםתומך בכל סוגי 

איכותיבלוטוטסנכרון מהיר לכל טלפון באמצעות קישור 
במקרה שהטלפון יוצא מטווח הקליטהואזעקה הודעה ALARM LOST ANTIכולל 

פיקסל*176132גודל מסך 

רמקול דיבורית פנימי

צג דיגיטלי צבעוני ואיכותי

שיחות200היסטורית שיחות עד 

חיוג מקוצר קיים

רשימת שיחות

כושראימניפדומטר מובנה  מודד צעדים בעת 

מסך מגע איכותי נוח לשימוש

לשיחות כולל אפשרות חיוג מהירמיידימענה 

משמש גם כשלט רחוק למצלמה לטובת צילום תמונות ווידאו סלפי

משמש כשלט מלא למוזיקה וסרטים בטלפון

תמיכה בשפה אנגלית עברית ורוסית

:תכונות נוספות
מתאים לגברים ונשיםUNISEX‐ אנלוגי בעיצוב חדשני /שעון דיגיטלי

שעון עצר טיימר

מחשבון

שעון עולמי

שעון מעורר דיגיטלי או אנלוגי לבחירה

קבלת והוצאת שיחות ללא הגבלה

מעוררשעון+מחשבון+ יומן דיגיטלי + מנהל משימות 

מצב רטט המאפשר התראה על שיחות נכנסות או יוצאות
באמצעות המחשבUSBכולל מטען 



שבת קודש. 111

זוג פמוטי קריסטל יוקרתיים

.עם הטבעה של שבת שלום

.עשוי זכוכית קריסטלית מיוחדת

!במארז מתנה 

מ  "ס17*14–מידות המעמד 

112

79₪: מחיר



112 .STYLE BOX

מגירות3תכשיטים עם מעוצבת לתליית ארונית 

( ידיות לב)לבן ועץ טבעי בצבע 

.מ"ס10עומק מ "ס24*24: מידות

.מוצר נוי לבית ולחדר שינה

113

79₪: מחיר



113 .AIR SOUND

114

79₪: מחיר

אלחוטיות עם בס עמוקBLUETOOTHאוזניות 

עם רמת שמע גבוהה ועוצמתית  איכותיות 

מגיעות עם מטען אלחוטי 

לאוזניותאיכסוןשמשמש גם כקופסת 

מובנת לשיחות עם מערכת סינון רעש דיבורית 

שעות  3-5זמן דיבור 

USBמיוחדת ומטען מיקרו מתנה אריזת 



מסיבת תה. 114

115

79₪: מחיר



מיסטר שף. 115

:סט מתנה הכולל

מארז עם תבנית סיליקון  

למאפינסזוג תבניות מיני 

אביזרי הגשה ואפיה איכותיים4-ו

116

79₪: מחיר



אפייה מהלב. 116

117

:סט אפייה הכולל

תבניות לב לתנור בצורת לב 2

עם ציפוי קרמי וסגירת קפיץ

+

PVCכלים מסיליקון בנרתיק 3סט 

79₪: מחיר



"מגה בס. "117

איכות שמע מעולה ובס עמוקעם אוזניות קשת אלחוטיות

.למגוון צורות לקיפול האוזניות לשימוש ואחסון נוחמתקפלות
A2DPBluetooth נטענתליטיוםעם סוללה 4.2בתקן,

מובנה מכרטיס  MP3ונגן האוזניות כוללות רדיו מובנה

,זיכרון

דיבורית מובנת לשיחות עם מערכת מובנת לסינון רעשים  
.פאסיביתואטימה

.דחיית שיחה/קבלת, העברת שיריםכפתור 
,שעות זמן ניגון8עד 

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

מגיע באריזת מתנה

79₪: מחיר



ם חגיגי"סכו. 118

119

יוקרתיתם "מערכת סכו

אלחלדמנירוסטה 

.חלקים לשישה סועדים24

.אריזה מהודרת , עיצוב קלאסי 

79₪: מחיר



חיים בסרט  . 119

120

מכשיר פופקורן מדליק ואיכותי לבית                  

וללא שמן  י הזרמת אוויר חם בלבד "עפועל 

כמות גדולה של פופקורן  הכנת 

דקות  3-פחות מבתוך 

בעל עיצוב קלאסי המתאים  

מטבח ולכל אירוע  לכל 

ושימוש קלים במיוחד  הפעלה 

מתכוונן ועמיד, גמישעיצוב 

79: חיר 79₪: מחיר



"שמפיין"מארז קלאסי . 120

121

מארז תיבת עץ מהודר  

הכולל אביזרי יין ופותחנים  

יקב ברקן  " מונפורט"עם בקבוק יין אדום 

עם שקית שי מתנה  

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

79₪: מחיר



שומרים על הגב. 121

122

,  משענת בריאות רוטטת ומפנקת

,  עיסוי אישי ונעיםמעניקה 

מקל על שרירים מכווצים  , מתחיםמפיג 

בגבאת זרימת הדם וממריץ 

בעבודה  לכסא, מתאים לרכב 

.בבית\

מתנה שימושית ביותר  

79₪: מחיר

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים



טייםספנינג. 122

123

ת  /מתאמנסט ספורט אולטימטיבי לכל 

:  הכולל

בקבוק  , מ"ס100*35מגבת קירור 

,  ספורט נפתח ומעוצב

אוזניות  , לזרוע למכשיר ניידפאוץ

כפתור איכותיות

אלסטי  ופאוץ

6מתרחב עד פי 

.לציוד אישי

79₪: מחיר



פאוורביג . 123

!עוצמתית במיוחד  POWER BANKסוללת גיבוי 

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

10,400MAH
.2.1MAוצמת טעינה מהירה של ע

124

79₪: מחיר



רנסאנס. 124

125

79₪: מחיר

ספלים פורצלן מעוצבים 4סט 

Pierre Cardin  זהבעם גימור חגיגי במראה

.קארדןמעוצב ומסוגנן בעיצובו של בית האופנה פייר הכל

(פסים או משבצות)דגמים 2לבחירה  מתוך 



הסימפוניה התשיעית. 125

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

126

79.90₪: מחיר



סכיני השף. 126

127

סט ארבעה סכינים פלדת אלחלד ולהב לבן 

על מעמד מעוצב

85₪: מחיר



אליהו הנביא. 127

גביע קידוש מהודר במיוחד  

עשוי זכוכית קריסטלית  

!במארז מתנה 

מ  "ס7.5*14.5: מידות הגביע

128

85₪: מחיר



128 .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
לטאבלטלמחשב מרופד עם תא גב יוקרתי תיק 

משולבת הטענה USBעם יציאת

מרכזי גדול נסתר תא מיקרופייברבשילוב ' מלאנזבד 

הוא על הגבכאשר י תפירה בצורה המקשה על כיוס ופתיחה של התיק "ע
ידית נשיאה מרופדת

אורתופדייםמערכת גב ורצועות 
כיס נסתר לכסף 

מ”ס X 44 34מידות התיק 

129

85₪: מחיר

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


קוקי שף. 129

130

: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



קצב נשי. 130

131

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



סופר סט  . 131

132

:תיק ספורט כולל

,  ימידאן'צתיק ספורט מעוצב 

מיקרופייברמגבת 

,  130*70אנטי בקטריאלית גודל 

לזרוע למכשיר נייד ואוזניות  פאוץ

.כפתור מעוצבות

85₪: מחיר



"ניקוי יסודי. "132

133

יבש בנטון/רטובאיכותי לרכב שואב אבק 

.יבש ורטוב ליכלוךניתן לשאוב 

.הנוזלים בתוכולמבנה החבית שאוגר את הודות 

.מתחבר למצת הרכב לנוחות מקסימלית
12Vמתח עבודה 

.שאיבה חזקהעוצמת 

.צינור גמיש לנוחות בעבודה
:  שונים לניקוימגוון אביזרים 

קשים  ואזורים ריצפה ,ריפודים 

.לגישה

.ברכבואיחסוןנוח לשימוש 

85₪: מחיר



שוקולטייר. 133

: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

134

85₪: מחיר



"שמש על החוף. "134

135

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* 



סיר ומכסה פיירקס. 135

136

זוג סירי בישול איכותיים עשויים פיירקס

הכולל מכסה תואם מפיירקס

ליטר  1.5+ 2.5

מתאים למגוון רב של שימושים  

85₪: מחיר



REX-טי.  136

137

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



137 .FIX IT

138

סט כלי עבודה  במזוודה תואמת  

מ  "ס22*27מידות 

:הכולל 

סט מברגים

טסטר\סכין יפנית

איזולרבנד+ מטר 

מפתח שבדי\פלייר

פטיש  

85₪: מחיר



זנזיבר.  138

139

:סט לים ולבריכה הכולל

לתיק שבו ניתן  ממגבת הפלא הופכת מגבת 

.לאחסן את כל מה שלוקחים לים

המגבת נוחה לשימוש ומצוידת בכיסים נוחים  

במגבת ישנו מקום נוח  , לאחסון מגוון של מוצרים

.ולאוזניותלפלאפון, לרגליים

.ב"פטנט עולמי שכבש את חופי ארה

+

מ"ס30שולחן פלסטי בקוטר 

ננעץ בחול הים

85₪: מחיר



140

מיני מקלדת.  139

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

!  מקלדת בלוטוס חדשנית נטענת 

מתאימה לנשיאה בתיק 

דקה וקלה במיוחד

קצב העברת נתונים גבוה עם 

64keyשל במיוחד 
:למערכות הפעלהתאימות BT 3.0תומך 

iOS/ Android / Windows .

מוצר שימושי מאוד  

.מתחבר לכל מכשיר עם טכנולוגית בלוטוס

מ  "ס18*25: מידות

85₪: מחיר



141

וגושנימעץ עבה משטח חיתוך איכותי מעוגל 

מ "ס3.6עובי / מ "ס30קוטר 

₪  85: מחיר

אפריקאיר'בוצ.  140



"ישנים בשטח.  "141

142

אוהל שטח זוגי מקצועי  

רוח\קור \עשוי ניילון מיוחד עמיד מים 

.  תואםפאוץבנרתיק 

89₪: מחירמ"ס200*120*130



142 .LONDON

עץ  מקוביות דינמי קלנדרעם שולחני מהודר שעון 

מ  "ס30*10: מידות

.מתנת נוי שימושית לבית ולמשרד

143

89₪: מחיר



"שטח מוגן. "143

משפחתית גדולהציידנית

על גלגלים  טרולי

קלה לנשיאה עם בידוד טרמי  

מ  "ס30*30*47: מידות

144

89₪: מחיר



גינה לי. 144

145

חלקים  7סט כלים איכותי לגינה 

במזוודה פלסטית

30*20*7: מידות

ירוקמגיע בצבע 

.עם משפך פח לגינה
89₪: מחיר



מחבת המבורגר. 145

146

 nonהמחבת המבורגר עם ציפוי 
stick  איכותי המונע הידבקות למחבת

7המחבת כוללת . יחד עם דוחסן

מ עם חריצים  "ס8שקעים בקוטר 

.  לצלייה נכונה

.מ"ס26.6קוטר 

89₪: מחיר



שף על האש. 146

147

BBQמנגל מתקפל משולב כלי 
לבית לפיקניק וטיולים

שטח צליה גדול  

רשת אל חלד עליונה ופנימית  

איכותיים ידית עץ   BBQכלי 

מ  "ס19*27*35מידות 

89₪: מחיר



עיסוי רקמות. 147

148

המתכווננת  מכשיר עיסוי בצורת זרוע 
:לשלושה מצבים 

.מעלות45-מעלות ו90, מעלות180

כיוונון ידית האחיזה של מכשיר העיסוי  

מאפשר התאמה מלאה לגוף ולתנוחת היד 

כמו כן מאפשר המכשיר להגיע . בעיסוי

.למקומות הדורשים גמישות

מכשיר העיסוי פועל בשתי עוצמות ומרגיע  

לשימושקל ונוח,שרירים תפוסים

(כלולות)באמצעות סוללות פועל 

89₪: מחיר



סטון-מרבל. 148

שווצריציפוי אבן שיש סכיני שף 5סט 

לתלייהקרמי מגנטי משטח + 

מתנהבאריזת 

149

89₪: מחיר



ספא קלאב. 149

150

:הכוללסט מפנק לאמבטיה 

גרם240, מ"ס130*70מגבות צבעוניות בגודל 3

+

לאבטיהפורצלן סט מעוצב עשוי 

אריזת שי מהודרת עם צלופן  

89₪: מחיר



נחים בדרך. 150

151

משפחתית  ציידנית

ההופכת לכיסא ישיבה עם ידיות נשיאה  

ג  "ק120מתאים למשקל של עד 

מ  "ס60גובה הכיסא 

89₪: מחירמ  "ס36*36הציידניתגודל 



151 .IN&OUT PRO

152

₪ 89: מחיר



בייקרי פרופשינל. 152

153

חלקים6סיליקון איכותי סט 

,  תבנית פאי: הכולל

,  אינגליש קייקתבנית 

קוגלהוףתבנית 

,  לקקן

ומברשת ביציםמקציף 

89₪: מחיר



שביל ישראל. 153

אפשרות להוספת  לוגו על גבי התיק* 
154

:סט מתנה למטייל הכולל

"  שלוקר"תיק גב 

ליטר  2עם שקית שתייה 

.וצינורית מיוחדת 

.פטנט נגד נזילות

+

נרתיק זרוע לטלפון  

89₪: מחיר



154.BBQ   סטייל

155

סט בר בי קיו  

:הכולל

גרם כל אחד320וסילאןדבש רטביבקבוקי 2

מיוחד למרינדות ולבשרים

+

חלקים  5סינר כלים למנגל עם 

89₪: מחיר



גריל בר. 155

156

רשת פנימית המאפשרת  עם -ולהגשה תבנית צלייה לתנור 

התנוריםלכל סוגי מתאים .  הצלייה להתנקזלנוזלי 

כולל סגין ומזלג מיוחדים  

מגיע באריזת קרטון עם שקית מתנה

89₪: מחיר



חובב צילום. 156

:סט מתנה מיוחד הכולל

עם שלט מובנהלסמארטפוןמוט סלפי 

+

הסמארטפוןעדשות ייחודיות למצלמות 3סט 

חדשיםעם אפקטים לצילום והטאבלט

,תמונות מאקרו תקריב

, זווית רחבה תמונה צילום 

.אפקט עדשת עין דג עם 

המצלמהמוצמדות לעינית העדשות 

יחדבאמצעות תופסן מיוחד המגיע 

.קטיפההעדשות כולל נרתיק עם 

+

בנק מטען נייד מקצועי  פאוור

מיליאמפר2200בנפח 

.עם מתאמים

157

89₪: מחיר



הנוסע המתמיד. 157

158

תיק נסיעות עם גלגלים

קורדורהעשוי בד 

נשלפת  טרוליתידית 

,תא מרכזי גדול 
תא קדמי עם פתיחת

רוכסן רחבה המאפשרת  

.  מירביתאחסנה 

"19למטוס כתיק עלייה מתאים 

+

תיק לכלי רחצה

89₪: מחיר



תה קלאסי. 158

159

אחסון ממתכת  קופסאת

רטרולשקיות תה בעיצוב 

מ  "ס10*16*18: מידות הקופסא

+

תיוני חליטות צמחים18

+

גרם30צנצנת דבש 

באריזת מתנה מהודרת  

89₪: מחיר



איטליאנו. 159

160

סט נירוסטה לפסטה  

:חלקים הכולל5

מ  "ס28מסננת קוטר + קערה 

כף להגשת ספגטי  , פלפל, מלח

+

89₪: מחירזוג מגבות מטבח  



"ספורט ופנאי. "160

161

: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



אופה מתחיל   . 161

162

מ"ס26תבנית אפיה קפיצית מתכתית קוטר  

סיליקון  סגריתעם מכסה פלסטי עם 

מסליקוןכלים 2+ תואם הכולל ידית נשיאה 

+

X3' ג30שלישית  פינוקי בריאות 

89₪: מחיר



ספת אוויר.  162

!הלהיט של הקיץ !!! מתנה מדליקה 

"ספת אוויר"
,לבריכה, מושלם לים-י גריפת אוויר "מיטה מתנפחת ע

.לחצראו סתם לבית או , לפארק, לקמפינג

,  ספה מתנפחת ארוזה בתיק נשיאה קטן

.במילוי אוויר לשימוש פנימי וחיצוניהמתנפחת 

לנשיאהקלה ונוחה אריזה 

אווירבעזרת מתנפח בקלות , צורך במשאבהללא 

במהירות  למצב ארוז מתקפל 

אחסוןבמקום חיסכון 

היםחוף , מדשאות, קמפינג: לשימוש בחוץ מתאים 

ולכבסלשטוף ניתן 

מ  "ס260*75: מידות במצב פתוח

מ  "ס42*30: מידות התיק נשיאה במצב מקופל

163אוויר  הספתאפשרות להוספת לוגו מודפס על *** 

89₪: מחיר



IDאודיו . 163

!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

,  לאוזןנוספים מתאמים 

בעברית ואוזניההוראות 

164

89₪: מחיר



טרמוססיר . 164

165

ליטר  4של תרמוס איכותיים בנפח ענק סירי 

קור האוכל\על חום לשמירה 

,  שכבת נירוסטה פנימיתבעלי 

פלסטיק חיצוני  שכבת 

בידוד  ושכבת 

רבקור למשך זמן /על חוםלשמירה 

(שעות4-כ)

לאריזה ולנעילה-ידיות דו שימושיות 

,  פיקניקים, מושלמים לטיולים

ולכל אירוע אליו צריך להביא אוכלאירוח 

ילדיהם  אידיאלי להורים המבקרים את 

החיילים

סועדים4-6כל סיר מתאים לארוחה של 

!ארוחה חמה בכל מקום ובכל שעה

89₪: מחיר



הבריחה מהיקב. 165

166

וכווודקה \שמן זית \מעמד נוי מעץ לבקבוק יין 

המשמש גם כמשחק חשיבה מעניין  

הדורש מחשבה בכדי לשחרר את הנעילה  

.ולזכות בבקבוק הנמצא בתוכו

ל  "מ750–המעמד כולל בקבוק יין אדום ברקן 

וארוז באריזת מתנה חגיגית 

.  מתנה שתיצור עניין בשולחן החג * 

89₪: מחיר

דגמים 2לבחירה מתוך 



סדנת אפייה. 166

167

אפייה קפיציתתבנית 

בצורת לב עם ציפוי קרמי מיוחד

+
הפלא הייחודי המאפשר עבודה קלה  מערוך 

צורות להכנת עוגיות9מכיל , עם הבצקונוחה 

.שונותמדליקות בצורות 

89₪: מחיר



קלאסי ר'בוצ. 167

168

89₪: מחיר

:מארז מתנה הכולל

איכותי  חיתוך " ר'בוצ"משטח עץ 

מ"ס35/24במבוק עשוי 

  +

7"נירוסטה סנטוקוסכין 

+

.מעבד מזון מיני קטן לתבלינים ועשבי תיבול
באריזת מתנה



168 .BIT PRO

169

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  



טיול בקונטרול. 169

170

2200MAסוללת גיבוי נטענת חירום 
...ועודלסמארטפונים

+

תאים2תיק גב מעוצב 

+

מ"ק3ספר טיולים עד 

+

'  ג30צנצנת מיני דבש 

אפשרות למיתוג לוגו* 

89₪: מחיר



סטיילרטרו. 170

מתכת  רטרוסט מהודר 

.קופסאות לאחסון של תה קפה וסוכר ממתכת עם חבל 3–הכולל 

מ "ס12*16: מידות 

+

מ  "ס19*4: קופסא לעוגיות תואמת במידות 

סט מעוצב ואיכותי  

באריזת מתנה צלופן מהודרת  

171

89.90₪: מחיר



"ברסנייק. "171

:מקורי הכוללמארז מתנה 

סט מלחיות מעוצב  

+

חלקים מהודר6סט סכינים 

+

ל  תוצרת ישראל  "מ250שמן זית כתית 

+

ל אדום יקב ברקן  "מ750בקבוק יין 

.  באריזת מתנה 

172

99₪: מחיר



"קצב. "172

173

99₪: מחיר

:מארז מתנה קצבי הכולל

למגוון מכשירים USBמשטח הטענה אלחוטי 

אוזניות בלוטוס אלחוטיות עם סגירת מגנט

כולל דיבורית לנוחות מקסימלית  

מיני רמקול עוצמתי עם דיבורית  

.כולל תאורת לד מובנית



"רתיחה מלאה. "173

:  המוצרתאור
12Vלטיולים ולנסיעות קומקום לרכב 

קומקום איכותי מתחבר למצת הרכב
BENATONמבית 

ON/OFFידית אחיזה נוחה עם כפתור 
12Vחיבור למצת הרכב 

מהירה מלאהרתיחה 

מפסיק אוטומטית בסיום הרתיחה

ליטר1קיבולת גדולה במיוחד 

מנירוסטהגוף חימום נסתר 

...אוכל לתינוק ועוד\להרתחת מים לקפהמצויין

174

99₪: מחיר



"טרול פארק. "174

משפחתית גדולה-ליטר 45ציידנית

על גלגלים  טרולי

מתקפלת

קלה לנשיאה עם בידוד טרמי  

175

99₪: מחיר



"שומרים על טריות***. "

לאיחסוןסט השנה 

.מתאים לבישול ואפייה

176

99₪: מחיר



טיול נוח.  175

177

מתקפל  כסא

קור  \שומרת חוםציידניתמשולב 

עם רצועות נשיאה לגב  

מ  "ס36*32*42: מידות

אירועים, פיקניק , מתאים לטיולים

99₪: מחיר



"גולד ליין. "176

178

99₪: מחיר

הכולל  לופטאנזהסט איכותי ומעוצב דגם -לופטאנזהסט 
.בצבע זהב בעיצוב יוקרתיוראנרמפת שולחן בצבע שמנת 

עשוי  , דוחה כתמים, איכותיקארד'גמבד והראנרהמפה 

הנותן תחושת  ויסקובטכניקה חדשנית של סיבי פולי 

נוח ונעים לשימוש לטווח , בד אל קמט. מגע של כותנה
.ארוך

מגיע באריזה יוקרתית עם סרט סאטן בתוך שקית  
.אורגנזה

מ"ס *300150-גודל המפה

מ"ס* 18045–הראנרגודל 



177" .eat meat"

179

99₪: מחיר

:סט מתנה יוקרתי הכולל

!מטחנת מלח פלפל משולבת חשמלית איכותית 

+

אנטיבקטריאליר'בוצמשטח 

.סכינים בתקן אלחלד עם ציפוי שיש 3כולל 



סחוט טרי. 178

180

מתכת  סוחט הדרים ידני מסגסוגת חזקה עם בסיס 

כולל שקית מתנה

99₪: מחיר

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 



עלייה קלה. 179

181

למטוסמתאים לעליה טרוליגב תיק 

מצביםגב ניתן לנשיאה בשני /טרוליתיק 

.גלגליםגב או 

רצועות גב נסתרות  

חזק במיוחד 600Dקורדורההתיק עשוי מחומר 

הפעלהגלגלי סיליקון ידית נשיאה עם לחצן 

אכסוןתאי 6

(מ"ס20*33*54)עליה למטוס " 20גודל 

99₪: מחיר

אפשרות להוספת  לוגו על התיקים* 



קיץ על החוף. 180

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

182

:סט מתנה שימושי הכולל 

חוף גדול מתקפל נייד איכותיכסא

עם נרתיק נשיאה 

+

מ הננעץ בחול"ס30שולחן קוטר 

99₪: מחיר



מחנה קיץ  . 181

183

עששית תאורה קמפינג

נורות לד חזקות במיוחד 30עם 

תאורה היקפית  

ידית 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



182 .TRAVEL BAG

184

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 

99₪: מחיר



פוסידון. 183

185

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

KING SOFAמתנפחות ליחיד כורסא 
טיולים וקמפינג, חצר, מושלם לבית

בבית ובשטח, לשימוש רב תכליתי

ציפוי קטיפתי נעים בחלק העליון כולל פיה לניפוח מהיר PVCעשויית

ערכת תיקון כלולה

מ"ס 8890x67Xמידות 

ירוק/ כחול-בצבע לבחירה  

99₪: מחיר



הפי מרקט. 184

186

99₪: מחיר



185 .CUP OF TEA

סוכר  \כלי לעוגיות+ מהודר סט תה זכוכית 

!באריזת מתנה יוקרתית 

187

99₪: מחיר



מארז טוסקנה. 186

188

99₪: מחיר

:הכוללמתנה לבית סט 

.סכינים עם ציפוי דמוי שיש במארז6סט 

.יין במעמד עץ לשישה בקבוקיםאביזרי 

. ארוז בשקית יוקרתית

(  ניתן להוסיף בתוספת תשלום)המחיר לא כולל בקבוקי יין **



פקורינו. 187

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

+

.סט סכיני חיתוך לגבינה מנירוסטה אל חלד 

.באריזת מתנה מהודרת 

189

99₪: מחיר



הגשה מזהב . 188

ם יוקרתית מנירוסטה אלחלד ציפוי זהב"מערכת סכו

.חלקים לשישה סועדים24

קלאסיעיצוב 

.מהודרת אריזה 

190

99₪: מחיר



שףקוקינג. 189

:סט סיליקון מהודר איכותי לאפייה הכולל
כלי עזר לאפיה באריזת מתנה  2+ תבניות אפיה 3

191

99₪: מחיר



"ברביקיו פרטי. "190

192

99₪: מחיר

תיק עםציידנית

פטנטמתקפל מנגל 

+

בקבוק רוטב 

על האשסילאן

גרם320



תיק מתוקים  . 191

:מ הכוללת"ס18*13*28קומתיתדו (  כחול או ירוק)אישית  פסים ציידנית

גרם  25במבה אוסם 

חטיף ביסלי קטן אוסם

גרם30צנצנת דבש מיני 

חפיסות שוקולד פרה עלית2

גרם200–מיני מיקס של עלית 

עליתדוריטוסחטיף 

מרמלדות שוקולד איכותי5

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

193

99₪: מחיר



תיעוד מלא. 192

99₪: מחיר
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 *



פטיט מרלו. 193

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

195

לבן\אפשרות להוספת  בקבוק יין אדום* 

99₪: מחיר

חלקים  3יין מפואר  מארז 

כתום/עור שחורבמזוודת 

:כוללהמארז 

זרועות גדולרטרופותחן יין 

סכין קילוף לפקק

פקק איטום

מ"ס8*19*22.5: מידות



סטייל באמבטיה. 194

196

:סט מתנה עיצובי לאמבטיה הכולל

קורדורהסל כביסה מתקפל משולב בד 

.ומוטות אלומיניום 

+

מ  "ס80*50שטיח שאגי איכותי אפור 

.דוחה כתמים מיקרופייברעשוי 

99₪: מחיר



דאןוול ***. 

197

מ  "ס28צ"דומחבת 

לבישול מהיר ומקצועי  

99₪: מחיר



אוטו ליין. 195

198

:סט לרכב הכולל

צילון לרכב לשמשיה הקדמית

+

ספל תרמי נירוסטה לנסיעות

+

MAH 2200סוללת גיבוי חיצונית 
לרכבUSBעם מפצל 

.בנרתיק רב שימושי

99₪: מחיר



מכונאי בשטח. 196

199

סט כלי עבודה איכותי וגדול

חלקים במזוודה פלסטית47

מגיע בצבע שחור

35*24*6.5: מידות

99₪: מחיר



קצר וקולע. 197

200

:סט טיולים הכולל

כרית מתנפחת  + מחצלת קמפינג זוגית מפלסטיק 

מ  "ס150*180במידות 

+

+ליטר 28, מתקפלתכסאצידנית 

מ"ס40*28*28מידות אלבדתיק 

+

–מ "ק3טיולים קצר עד ספר 
.טיולים60טיולים מהחרמון ועד אילת כולל ספר 

99₪: מחיר



פיקניק בטבע. 198

מ עם תיק נשיאה עד  "ס100*200"   קאבנהקופה "ערסל שכיבה איכותי 

.ג "ק120

+

.מסלולים ומפות החרמון ועד אילת60מ  עם "ק3ספר טיולים עד 

201

99₪: מחיר



עוצמה אלחוטית. 199

.מיליאמפר8000סוללת גיבוי 

.מהירה לטעינה 2.1Aמתח טעינה , LEDעם פנס USBיציאות 2

.למכשירים תומכיםQIעם טעינה אלחוטית מובנת ! בלעדי
:אוניברסלי עם מחברים USBכבל ! כולל 

micro-usb, iphone, Type-c.

202

99₪: מחיר



הסט המושלם. 200

:סט מהודר פורצלן לבן למטבח הכולל

מלח ופלפל, בקבוקי שמן וחומץ , צנצנות תה קפה סוכר 

203

99₪: מחיר



ספורטיבי. 201

:סט מתנה הכולל
מ"ס30*26*58: מידות–לנסיעות ולחדרי כושר " 23ימידאן'צתיק 

מ  "ק3ספר טיולים עד 

מגבת אישית איכותית

'ג30צנצנת דבש 

אריזת מתנה בשקית אישית

204אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

99₪: מחיר



הלו  יעקב. 202

שולחני  רטרובסגנון טלפון חוגה פסל 

.דגמים נוסטלגיים2לבחירה מתוך אספנות לחובבי 
.  לבית או למשרדמתאים כריהוט נוי 

.  מתכתעשוי 
23X14.5X14.5: מידות 

205

99₪: מחיר



של הפתעותציידנית. 203

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

206

:מ הכוללת"ס25*22*14אישית ציידנית

גרם200במבה שוש גדולה 

גרם30צנצנת מיני דבש 

גרם100–קפה טורקי עלית 

גרם150מרשמלו לבבות 

חפיסות שוקולד פרה עלית2

גרם200מיני מיקס קטן של עלית 

99₪: מחיר



207

מתנה ספורטיבית. 204

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

"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



מהלך מנצח. 205

:סט מתנה הכולל

ל יקב ברקן  "מ750אדום או לבן מונופורטבקבוק יין 

+

סט פותחני ואביזרי יין  

משולב במשחק שחמט עם כלים מעץ יוקרתי

במארז מתנה מהודר  

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

208

99₪: מחיר



דיזייןשף . 206

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

209

99₪: מחיר



207 .PYREX-SET

!משלים כל מטבח

!מחוסמת ועמידה בחום ובקור, סירי פיירקס אובליים עשויים זכוכית עבה4

.ליטר2.8, ליטר2.0, ליטר1.25, ליטר1: סירי פיירקס בגדלים4הסט כולל 

.מעלות170לחימום ולהכנת אוכל בתנור ובמיקרוגל עד , להגשהפיירקססיר

.מחוסמת ועמידה בחום ובקור, עשוי זכוכית עבה

.אחסון במקרר ובמקפיא, חימום, הפכו אותם לכל נוח לכל מטרה של בישול

,  חמוצים, עם תבשילים, לכלי נפלא להגשה לשולחן האוכלהפיירקססיריהמכסה התואם הופך את

.פשטידות ועוד, סלטים

210

109₪: מחיר



קפה ומאפה. 208

211

109₪: מחיר



209" .Close the deal"

"בהצלחה"פסל לחיצת ידיים 

מעמד שולחני כסוף 

מ"ס30גובה 

אפשרות להוספת  

מיתוג לוגו  

109₪: מחיר



תיק רציני. 210

תיק גב יוקרתי למחשב נישא

.להטענהחיצוני USBכולל שקע 

ייחודיPUעשוי מחומר 

מלאאורטופדי

בד דוחה כתמים

.עשוי בתפירה כפולה

213

109₪: מחיר



סט ממגנט. 211

איכותיםסכיני שף 3סט 

RENBERGמותג –תוצרת אירופה 
!על מתלה מגנטי מיוחד לתלייה 

.  באריזת מתנה לחג 

214

109₪: מחיר



קו נקי. 212

.מקרמיקה לבנה סט יוקרתי 

.מגש מלבני שטוח : כוללהסט 

.גדולה עמוקהקערה 

.שטוחמרובע מגש 

.צלוחיות עמוקות מרובעות2

215

109₪: מחיר



'ביץסאמר. 213

:  פיקניק אולטימטיבי הכולל/סט קיץ

צידנית משפחתית גדולה עם ידית  

מחצלת אישית בגודל  , אלומיניום

,  צלחת מעופפת, מ"ס180*90

.כדור ים ומטקות

216

109₪: מחיר



שאטו. 214

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

ליין  אלבדמתנה הכולל תיק מנשא מארז 

ל ברקן"מ750מונופורטעם בקבוק יין אדום 

כוסות יין  2+ 

פותחן יין  + 

217

109₪: מחיר



"על האש פרטי."215

מתקפל עם רשת צלייהמנגל פחמים

עשוי מתכת מגולוונת  

מ  "ס27*43משטח צלייה 

!מתנה שימושית רב פעמית 

...  וכופיקניק , לטיולים 

+

פלפל דו כיוונית עשויה מתכת/מטחנת מלח

218

109₪: מחיר



219

סט עלייה למטוס הכולל

"23אורטופדיתיק גב 

+

סט מניקור מתקפל מעור מהודר

+

נרתיק עור לכרטיסי טיסה

סט נסיעות אישי. 216

אפשרות להוספת * 

לוגו על המוצרים

109₪: מחיר



220

ARTקונדיטור . 217

109₪: מחיר



221

עששית לד מתקדמת  

החדשה COBבטכנולוגית לד 

!עוצמת תאורה חזקה במיוחד 

.כולל פנסים נשלפים 

תאורה בטוחה . 218

אפשרות להוספת * 

לוגו על המוצרים

109₪: מחיר



222

ליטר19תיק גב איכותי 

ליטר  19גדולה ציידנית+ 

אוזניות איכותיות עם דיבורית+ 

ספל טרמית עם דופן כפולה+ 

חופש מהנה. 219

אפשרות להוספת * 

לוגו על המוצרים

109₪: מחיר



223

של כסאות חוף ופיקניק מתקפלים  ' יח3

.עשוי בד חזק 

טריפלמבצע . 220

אפשרות להוספת * 

לוגו על המוצרים

119₪: מחיר



"  ערב קריוקי. "221

רמקול  המשלב  KAREOKAניידBluetoothמיקרופון קריוקי

הרצאות בפני קהל ,נוח ומהנה לעריכת מסיבות קריוקיפתרון 

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

.או הרצאה, שירה, לדיבור-שלושה לאיכות שמע צלולה 
,Echo:כפתורי כוונון לשליטה על איכות הסאונד Bassו-Treble.

מאפשרת שעות   ,USBהטענה ישירה דרך כבל–סוללת ליתיום נטענת 

השמעת  , ליוטיובהעלאת תכנים , רבות של הנאה עם שירי קריוקי
.  'או שימוש כדיבורית בלוטות, מוזיקה

.שעות של זמן המתנה360שעות של זמן משחק ו 8עד 
,  טאבלטים, טלפונים ניידים–ואנדרואיד אייפוןמתאים למכשירי 

.Bluetoothמחשבים ניידים ומתחבר לכל מכשיר בעל טכנולוגיית 
ונרתיק נשיאה   USBכבל, מגיע עם כבל אודיו–קל משקל ונוח לנשיאה 

.קשיח המאפשר להשתמש במוצר בבית או לשאת אותו לכל מקום

.כולל אריזה מהודרת

109₪: מחיר



לטיול יצאנו. 222

:סט מתנה הכולל

מיוחדת גדולהציידנית

ישיבה  לכסאשהופכת 

מתקפלת וקלה לאחסון  

ליטר  26–נפח של 

+

חוף מתקפל עם נרתיק  כסא

ג "ק120מחוזק עד 

+

שולחן ננעץ בחול

מ"ס30קוטר 

225

109₪: מחיר



שינה רגועה. 223

226

109₪: מחיר



"דנטהאל . "224

227

,  מ"ס24למטבח אלומיניום מקצועי סיר יציקה 

מצופה אבן שישNONSTICKמשטח בעל 

GREBLONבטכנולוגיה גרמנית מתקדמת!

ידיות ומכסה הסיר. מתאים לאינדוקציה

.סיליקון נשלפים לניקוי קלמצופים 

פיירקסמכסה זכוכית 

.בישול בריאה יותרלחווית

.באריזת מתנה

109₪: מחיר



228

ווק גורמה. 225

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

מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

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. 226

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

229

109₪: מחיר



מרכז שליטה. 227

230

119₪: מחיר

.מובנהQIמשטח לעכבר עם מטען אלחוטי
.  למכשירים תומכים QIפד עכבר הכולל משטח טעינה אלחוטי בתקן 

.לחיבור למטען קיר USBמגיע עם כבל 

המטען  . פשוט להניח את הנייד על גבי משטח הטעינה-טעינה ללא מאמץ 

.עוצמתי ובעל יחס המרה גבוה
מ  "מ*195170: מידות המשטח

.מ "מ*14575גודל משטח הטעינה 

+

איכותי למחשבאלחוטיעכבר 



שביל היין. 228

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

:מארז חגיגי משולב בכולל

ספר יין ישראלי הכולל מפות יקבי ישראל

כולל סיפורים מרתקים על עולם היין  

+

ל"מ750קלאסיקאדום ברקן יין 

באריזת קרטון  

.מהודרת עם  שקית מתנה 

231

119₪: מחיר



חוף נפרד. 229

סט מתנה לקיץ ולים 

:הכולל 
מטר1.5קוטר מגבת חוף עגולה 

מעוצב מבד חבק , גומיית לולאה לאריזה נוחה, וצבעוניקייציהדפס , גימור פרנזיםעם 

.עבה ורך מיקרופייבר

+

.ליטר מתקפלת25סל אלומיניום ציידנית

+
מ"ס30שולחן חוץ ננעץ קוטר 

.באריזת מתנה צלופן עם שקית שי

232

119₪: מחיר



8-צו .  230

233

119₪: מחיר

:קמפינג הכולל\סט לחייל

.תיק כביסה בשילוב רשת ובד ניילון

.פונקציות12מולטי טול רב שימושי עם 

.COBפנס ראש עוצמתי בטכנולוגיית 

.תיק כלי רחצה נתלה מאריג איכותי



HDסאונד .  231

234

119₪: מחיר

"3וופרעם סאב 2.1מערכת רמקולים אלחוטיים 
,מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול כולל בלוטוס מובנה להזרמת 

ועוד Android-ו iPhoneמתאים לשימוש עם 

וכל מכשירי  לסמארטפוניםמאפשר חיבור ישיר  PL mm3.5כניסה    AUXכניסת 

הנגינה עם יציאת אודיו חוטית

מאפשר גישה לקבציי מוזיקה ישירות מכרטיס  - USB-כניסות כרטיס זיכרון ו

הזיכרון או דיסק און קי

טיונר דיגיטאלי מובנה עם סריקה    FMרדיו 

תחנות בזיכרון  15ושמירה של עד אוטומטית 

.אדום לשליטה על פונקציות המכשיר אינפראשלט 



ספגטיני. 232

235

הכנת פסטה ביתית מעולם לא הייתה פשוטה כל כך

בעזרת מנואלההמופעלת פסטה ידנית מכונת 
גוף המכונה עטוף ציפוי כרום . מ"ס15המכונה היא ברוחב 

.על עמידות המכונה לאורך שניםהשומר 

.אל חלדעשויים פלדת החלקים והאביזרים 

!סוגי פסטה15מגוונת ביותר וניתן להוסיף לה אביזרים שונים להכנה של היא 

.יני'פטוצ,לזניה,רביולי,מספגטי

119₪: מחיר!באריזת מתנה מהודרת לחג 



מעבד מולטי. 233

236

MULTI-FOOD PROCESSOR
:מולטי משולב הכולל מגוון חלקים-ידנימעבד מזון 

דקהסכין פריסה | פומפיה/מגרדת

כותש קרח| סלייס-פורס

מערבל ביצים| מפריד ביצים 
|  קערה עם מכסה 

לאחסון להביםמעמד 

ירקותידית אחיזה לפריסת | קוצץ 

!!!מוצר שימושי רב תכליתי 

119₪: מחיר



חופשה נוחה  . 234

237

: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. 235

238

: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



קייציבילוי . 236

239

מ איכותית"ס180*260!  מחצלת משפחתית גדולה 

.עם תיק נשיאה תואם 

+

ניידת  1.8שמשיה מתקפלת קוטר 

+

בתיקודמקה בש-זוג מטקות עץ עם סט משחקים שש

+

מ ננעץ בחול הים"ס30שולחן קוטר 

119₪: מחיר



סחוט טרי . 237

סוחט הדרים ידני מסגסוגת חזקה עם בסיס מתכת  

+

בול גבוהות להגשת מיץ טרי  -כוסות היי2

.ואריזה אישית לכל סט

240

119₪: מחיר



לייק שף. 238

מ  "ס28מחבת שיש גריל 

GREBLONמחבתות נשלפת מסדרת עם ידית 
ויכולות נון  , בעל עמידות גבוהה בפני שריטות ושחיקה, ציפוי חזק כמו שיש

(המונעות הידבקות המזון לכלי)סטיק ייחודיות 

.שימוש מופחת בשמן לבישול בריא יותרהמאפשר ציפוי

בישול מקצועי המאפשר טיגון ואחריו בישול בתנור  

.ידית מיוחדת המתפרקת 

מתאים לכל סוגי הכיריים  

!מוצר חובה לשדרוג איכות הבישול שלכם 

241

119₪: מחיר



פיקניק מסורתי. 239

242

119₪: מחיר

:סט ברביקיו חדיש הכולל
סט ברביקיו  

.בסגנון אולר שוויצרימגנטי 

.ריפסטופצידנית איכותית מאריג 
סרוויס פותחן מתכתי  

ובקבוקי זכוכיתליין 



נופשונית. 240

: סט נופש הכולל

מ"ס30*32*60מהודר  ימידאן'צתיק 

מחצלת מתקפלת עם כרית מתנפחת

צלחת פריזבי משחק+ שמשיה לים ניידת 

מ ננעץ בחול הים"ס30שולחן קוטר 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים  * 

243

119₪: מחיר



חדר'בוצ. 241

: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

אפשרות להוספת לוגו על המשטח עץ*

244

119₪: מחיר



מדוייקבישול . 242

245

משקל מטבח דיגיטלי  

.ג במגוון צבעים "ק5גרם עד 1שקילה מינימום 

+

מגרסת מלח פלפל חשמלית דו כיוונית

עם אבן טחינה איכותית במיוחד

119₪: מחיר.  באריזת מתנה מהודרת לחג 



מולטי שף ***. 

246

מחבת מולטי שף מקצועית  

ציפוי טפלון מיוחד  

119₪: מחיר



FUNספורט . 243

.משחקיםערכת מתנות לים עם 

:הכוללת

ליטר16מהודרת עם תא אחסון למטקותציידנית

מובנה  סט מטקות עם לוח משחקים 

חוף איכותיתמגבת 

.שתייה אישיבקבוק + פריזבי צלחת 

אפשרות להוספת לוגו על המוצרים* 

247

119₪: מחיר



ארוחה בכיף. 244

:סט מתנה מהודר הכולל

מ  "ס28מחבת סטייק פסים 

סכיני שף מיוחדות  3סט 

אריזת צלופן מהודרת עם סרט קישוט  

ומדבקת חג שמח בשקית שי  

248

119₪: מחיר



דרך בטוחה. 245

119₪: מחיר
מצלמת דרך לרכב 

לרכב המקליטה ומתעדתמצלמה 
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

רכבמטען  / USBכולל סוללת ליתיום נטענת באמצעות *

16GBזכרוןכרטיס + 



שיק במטבח. 246

250

מעמד יוקרתי מעוצב  

סכינים קרמים חדים במיוחד4הכולל 

.תואם קולפןעם 

119₪: מחיר



סאונד אומן. 247

251

רמקול בלוטוס ענק עגול  

עם איכות שמע גבוהה 

בעיצוב אריג מיוחד  

מתאים כפריט נוי לבית ולמשרד

מ "ס12*26*26: מידות

119₪: מחיר



קמפינג מושלם. 248

252

: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

על המוצריםאפשרות להוספת לוגו *

119₪: מחיר



249 .PROFESSIONAL-SET

.במזוודהחלקים 24חדש המכיל סט סכינים מקצועי 

מספריים לטיפול  ,מכשיר להשחזת סכינים , הסט מכיל סכיני מטבח שונים

.סט סכינים ומזלגות לבשר+ בבשר 

253

119₪: מחיר



250 .BBQ BOARD

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

+
.ירקות \לחיתוך והגשת בשר–וצר מעץ שיטה מלא 'ב

.  באריזת מתנה מהודרת חגיגית 

254

119₪: מחיר



אומנות החיתוך. 251

חלקים  8סט 

וולברגתוצרת אירופה מותג 

על מעמד עץ מלא  

.  באריזת מתנה לחג 

255

119₪: מחיר



252 .BOND 007 

זוג אוזניות כפתור בלוטוס נטענות  

.במארז טעינה משוכלל 

זוג אוזניות כפתור בלוטוס דיבורית

בעיצוב מותאם במיוחד  

HDעם מנגנון שמיעה 
.כולל סינון רעשים 

כדיבורית  , מוזיקה , לספורט 

שעות רצופות  5זמן דיבור 

.שעות 125–זמן סטנד ביי 

.נוחות במיוחד 

.היפואלרגניעשוי מחומר 

!  חודשים 6אחריות 

256

119₪: מחיר



257

סמארטפוןסופר . 253

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

:  סט עבודה מושלם לטלפון הכולל

קטנה נטענתאלחוטית מקלדת 

קצב העברת נתונים גבוה עם 
64keyשל במיוחד 

:למערכות הפעלהתאימות BT 3.0תומך 

iOS/ Android / Windows 
+

לסמארטפוניםמגדיל מסך 

באמצעותו תוכלו להגדיל את גודל המסך עד פי  

.בקלות ובנוחות4

מה שעליכם לעשות הוא רק להניח את מכשיר  כל 

במקום המיועד ותוכלו  שלכם הסמארטפון

.להתחיל ליהנות מתצוגה מוגדלת

.קל לשימוש ללא צורך בכבלים וסוללות* 

119₪: מחיר



תענוגות מתוקות. 254

:מארז קרטון מעוצב ברוח החג הכולל

ל"מ750יין ברקן אדום חצי יבש 
גרם250דבש 

"ילי'וצינגר'ג"גרם 320בישול רוטב 

.פותחן יין מקצועי 

258

129₪: מחיר



טקסס האוס***. 

לוח עץ לחיתוך והגשה  

+

מקצועיםסכיני סטייק 6סט 

במארז מתנה 

259

129₪: מחיר



פיקס טיים. 255

סט מיני מברגה חשמלית עם מגוון ביטים  

באישור מכון התקנים

260

129₪: מחיר



הום סטייק. 256

261

129₪: מחיר



הפסקת תה. 257

262

סט הגשה לתה

חלקים7הכולל 

ל"מ1600קנקן 

ל"מ250כוסות 6

.בציפוי סיליקון

+

שקיקי תה 25מארז 

בטעמי פירות של ויסוצקי

129₪: מחיר



אוונגרד  . 258

263

129₪: מחיר

טיטניום בצבע שחורם יוקרתית"מערכת סכו

.חלקים לשישה סועדים24

.אריזה מהודרת , קלאסיעיצוב 



חמשוש. 259

264

ולמטייל הכוללת /סט מושלם למתגייס

אורטופדיליטר 55תיק גב גדול 

מ "ס60*40כביסה סל 

מ"ס120*150מפנקת פליז כרבולית

2200MAHגיבוי נטענת וסוללת 

129₪: מחיר



"טיול משפחתי. "260

265

ציידניתתיק גב איכותי 

קור  \שומרת חום

עם סט כלי אוכל מלא  

.  סועדים 4-ל

129₪: מחיר



266

₪  129: מחיר

"ר'בוצ"מקצועי קצביםקרש חיתוך 

עבה במיוחד  גושנימעץ 

אנטיבקטריאלי

מ "ס3.7*45*35: מידות

"בלוק בורמזי. "261



267

סטלבטסט . 262

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

מ "ס180*150מחצלת קמפינג זוגית 

ליטר26סל אלומיניום גדולה ציידנית+ 

מ מתקפל לנרתיק"ס250*150מקצועי PVCערסל + 

129₪: מחיר



268

מטר בנרתיק 1.8שמשית חוף קוטר 

'ליטר בנרתיק פאוץ1קור \חוםטרמוס+ 

מטר2.6*1.8מחצלת משפחתית גדולה + 

משפחתי על החוף. 263

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

129₪: מחיר



269

ציוד לחוף. 264

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

ים איכותי מתקפל עם ידיות  כסא

+

תיק חוף ההופך למחצלת

+

שולחן פיקניק קטן  

מ   "ס30ננעץ בחול 

+

אוזניות דיבורית בקופסא  

129₪: מחיר



270

סטייל  רטרו. 265

.למטבח עשוי פחרטרומארז 

של חמש קופסאות מעוצב  סט 

דברים שונים במטבחלאחסון רטרובסגנון 

:צבעים לבחירהעשוי מתכת ומגיע בשני שילובי 

מ"ס9.5מ קוטר "ס13גובה : תה קפה סוכר

מ"ס14מ קוטר "ס17גובה : עוגיות

מ"ס22מ קוטר "ס26.5גובה : לחם

129₪: מחיר



271

קמפינג זוגי. 266

129₪: מחיר

:סט קמפינג הכולל

ספלים מנירוסטה באריזת מתנה2-וטרמוס

.צידנית משפחתית מאריג איכותי

נורת לד עוצמתית דמוי נורה תלויה



לאור ירח . 267

272

:סט מושלם לקמפינג וטיולים הכולל

לכסאצידנית משפחתית גדולה במיוחד המתקפלת 

+

מ"ס180* 180מחצלת זוגית בגודל 

+

עששית שטח מקצועית  / פנס 

.מתכוננת רב עוצמה 

129₪: מחיר



268 .SWISS BAG

273

129₪: מחיר

אפשרות למיתוג לוגו על התיקים



"משחקים בטבע. "269

משחקי חברה במארז קובייה מעוצב  7סט 

+

ישיבהלכסאמשפחתית מרובעת ההופכת ציידנית

בסיס קשיח עם ציפוי אלומיניום פנימי  

(ליטר30)מ "ס31*35*31: מידות

274

129₪: מחיר



"סט-קאר. "270

: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

275

129₪: מחיר



מקום לשבת. 271

276

כסאות חוף מתקפלות2סט שולחן מתקפל עם 

!בנרתיק נשיאה תואם 

בצבע ירוק

129₪: מחיר



עיסוי קלאסי. 272

277

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
.חשמל בביתאו 12Vמופעל 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

:מידות

מ"ס7.5-עומק, מ"ס54כ-אורך, מ"ס48כ-רוחב

שחור: צבע

129₪: מחיר



גרין סט . 273

278

129₪: מחיר
סט במבוק מיוחד  

ארגז ללחם + הכולל קערת הגשה עם כלי מזיגה 
עיצובים  3לבחירה מתוך 



מחבת הפלא. 274

. 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 

279

139₪: מחיר



"מישלן. "275

280

,  מ"ס28למטבחאלומיניום מקצועי סיר יציקה 

מצופה אבן שישNONSTICKמשטח בעל 

GREBLONבטכנולוגיה גרמנית מתקדמת!

ידיות ומכסה הסיר. מתאים לאינדוקציה

.סיליקון נשלפים לניקוי קלמצופים 

פיירקסמכסה זכוכית 

.בישול בריאה יותרלחווית

.באריזת מתנה

129₪: מחיר



שייק טו גו. 276

129₪: מחיר
בקבוקים2מעוצב עם שייקיםבלנדר 

באישור מכון התקנים



282

ניהול בכיר. 277

אפשרות להוספת  * 

לוגו על המוצרים

ודרכון פספורטנרתיק מסמכים 

בשילוב עם מטען נייד עוצמתי וקומפקטי  

Power Bank 5000MAH
.להטענת הסלולרי 

!מתנה שימושית ויוקרתית 

139₪: מחיר



מוגש על המחבת. 278

283

: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



ספורט ליין. 279

:סט ספורטיבי מהודר הכולל

ליטר2תיק ספורט עם מימיה מובנית -היידרו

מחצלת אישית

מ  "ק3ספר טיולים עד 

284

139₪: מחיר



אלגנטמארז . 280

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

285

139₪: מחיר



הגשה אנגלית. 281

!!!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.

286

139₪: מחיר

נקודותראטן



פיקניק חגיגי. 282

287

ערכת כלי מנגל  

קרש חיתוך, הכוללים כלים לברביקיו 

מגש עץ קטן  , מלחיות 

ציידניתבתיק 

+

ל"מ750קלאסיקיין אדום ברקן בקבוק +' ג30צנצנת מיני דבש 

אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים* 

139₪: מחיר



288

משחקי חברה. 283

אפשרות להוספת * 

לוגו על המוצרים

יטונים  'ערכת חלוקת קלפים מעור כולל ז

מילי אמפר2200לסמארטפוניםבנק נייד פאוורמטען + 

מ "ס170*130פליז כרבוליתשמיכת + 

139₪: מחיר



בילוי בטבע. 284

:סט לבילוי פיקניק הכולל

מתקפלת גדולה אלומיניוםציידנית

מחצלת חוף

ל"מ750אדום קלאסיקיין ברקן 

ספר טיולים ישראלי

.גרם30צנצנת דבש 

289

139₪: מחיר



בוקר של כיף. 285

,  חלקים17סט ארוחת בוקר 

צבע שנהב, מקרמיקה איכותיתמעוצב 

,יחידות קעריות לדגנים4, קפה/יחידות ספלי מאג לתה4

,יחידות צלחת מנה ראשונה4, יחידות מעמד לביצה רכה4

באריזת מתנה  –חלב קנקן 1

290

139₪: מחיר



סוכן בכיר.  286

:סט מתנה מהודר לסוכנים ולאנשי עסקים הכולל

!תיק צד מתאים ללפטופ איכותי במיוחד 

מכתבייה דמוי עור משובח  

.  סט עטי מתכת באריזת מתנה 

291

139₪: מחיר



287 .LOVE IS IN THE AIR

.סט מתנה משולם לזוג

:הכולל

פרוותיתשמיכת פליז מיוחדת מהודרת 

170*130במידות  

+

מדליקים  ' אימוגיספלי 2

באריזת מתנה מהודרת לחג  

292

139₪: מחיר



פנקייק מתוק. 288

293

בישול מושלמת  לחוויתמתנה סט פנקייק מעוצב מארז 

חלקים  7: הכולל

מ"ס26.5מחבת פנקייק בקוטר 

מטרפה

+

מצקת  

+

מלקחיים 

+

מגבות מטבח3

+

גלויה עם מתכון לפנקייק משפחתי

139₪: מחיר



חלקים7קנקן מעוצב עם כוסות שתייה זכוכית תואמות  

+

.ליטר6מיכל שתייה זכוכית עם ברז כולל מעמד בנפח של 

!מתנה מעוצבת מיוחדת ומדליקה 

בר לימונדע. 289

294

139₪: מחיר



שומרים משקל.290

295

מתאים לנסיעה  , קידמייםתיק ספורט כיסי רשת 

,ופעילות ספורט

,  מחוסמתזכוכית , משקל אלקטרוני

,  שומןאחוז למדידת

ג  "ק150עד , עצם וקלוריות,שרירים מסת 

+

מתאימה  , כושר ספיגה גבוה, מיקרופייברמגבת 

מ  "ס90* 50ושטח בגודל לפעילות ספורט 

+

.אריזת צלופן מהודרת עם שקית שי 

139₪: מחיר



מחבת על האש .291

:סט מתנה הכולל

מ  "ס28מחבת סטיק איכותית 

+

סט חומץ שמן מלח פלפל פורצלן

+

סט סינר מטבח עם כפפת תנור  

ותחתית לסיר חם

296

139₪: מחיר



292.SWISS  סטייל

297

139₪: מחיר



ראנץטקסס . 293

מתנה מקורית ומדליקה
איכותי  non stickהמבורגר עם ציפוי מחבת 

המחבת . המונע הידבקות למחבת יחד עם דוחסן

מ עם חריצים לצלייה  "ס8שקעים בקוטר 7כוללת 

.מ"ס26.6קוטר . נכונה

+

אקדח מתיז רטבים  

מיכלים2גימיק מדליק עם 

חרדל + לקטשופ 

מתנה מקורית  

!אף אחד אדיש תשאיר שלא 

אריזת מתנה עם כרטיס ברכה

298

139₪: מחיר



"שמפנייר. "294

"שמפנייר"סט מתנה משולב 

:הסט כולל

'  ל0.75שחור מתכתי סט שייקר 

דלי קרח ומלקחייםעם 

. באריזת מתנה 

אפשרות להוספת  לוגו על הדלי* 

299

139₪: מחיר



פיצת שף . 295

300

פיצה לתנור ביתיאבן 

מ עם גלגלת חיתוך"ס33

ומעמד נירוסטה להגשה

לטאבוןהופכת את התנור הביתי 

.  ומאפיםמקצועי לפיצה 

+

חלקים מפורצלן  5סט הגשה 

מ  "ס20צלחות + מ "ס30הכולל צלחת הגשה 

+

גורס מלח וגורס פלפל מזכוכית  

באריזת צלופן מהודרת*

139₪: מחיר



סט משולב איכותי למחשב

:הכולל

עכבר אלחוטיים  + מקלדת 

אנגלית  \תומכים בעברית

בעיצוב מיוחד ונוח

+
משטח פד לעכבר 

מחשב עם כרית נוחות  

למפרק כף היד

+

ספל טרמית מיוחדת  

עם דופן כפולה  

בעיצוב מודרני בשילוב נירוסטה

ל "מ450

"הייטק"296.

301

139₪: מחיר



סאנרייז. 297

302

קל להרכבה, פתוח קל לנשיאהגזיבו

ציפוי פנימי, באמצעות מוטות פיברגלס

מכסף למניעת התחממות והגנת קרינה

פתרון מושלם. כולל יתדות ותיק, מירבית

.לחוף הים ולאירועי קמפינג 

+

מטר  1.8*2.6מחצלת משפחתית 

139₪: מחיר



TIMEהמבורגר . 298

303

: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. 299

מ קוטר"ס20מחבת יציקת אלומיניום 

ציפוי אבן שיש שחורה  

 GREBLON GERMANYתוצרת 
תחתית אינדוקציה  

+

צנצנות זכוכית לתבלינים במעמד עץ מהודר6סט 

!  ארוז באריזת מתנה

304

139₪: מחיר



HDסאונד . 300

מערכת סטריאו שולחנית  

עם רדיו מובנה' בלוטוסבטכנלוגית

מגבר סאונד, רמקולים עוצמתיים 4בעל 

לאיכות סאונד גבוהה ונקיה במיוחד

USBויציאת SDקורא כרטיס זיכרון 
וטאבלטיםנגנים , מתאים למגוון טלפונים ניידים

40X5X6מ”ס

305

139₪: מחיר



301 .Private Tours

מהודר ומשובח  טרוליתיק 

ליטר  50נפח 

מ"ס30*30*52: מידות

שחור  /כחול: צבע

ABSגלגלי 
!ידית טלסקופית איכותית 

מתאים לעלייה למטוס  

306

139₪: מחיר



המלךכסא. 302

כיסא במאי מתקפל

לטיולים  , לחוף 

.מחוזק ומרופד

307

139₪: מחיר



בשטחיושנים. 303

מיטה זוגית מתנפחת זוגית

בבית ובשטח, לשימוש רב תכליתי
ציפוי קטיפתי נעים בחלק העליון קונסטרוקציה   PVCעשוי 

פנימית לתמיכה ופיזור משקל

פיות לניפוח מהיר2כולל 

ערכת תיקון כלולה

מ "ס185*137*20מידות 

+
..וכולרכב לניפוח מזרונים 12Vמשאבה 

308

139₪: מחיר



תפארת החג. 304

פמוט זכוכית קריסטל מהודר 

קנים  5עם 

באריזת מתנה  

.רהיט נוי איכותי לשולחן החג 

מ  "ס24*20*20: מידות

309

139₪: מחיר



בישול בריא.  305

LUXORמנגל חשמלי 
2300Wחזקה במיוחד עוצמה 
מ "ס35*27גדולות מידות 

בקלות וקל לניקוי  מתפרק 

הפעלה ונורית ביקורת  מפסק 

בטיחותי מפסק 

כיוון גובה רשת אפשרות 

הוראותכולל חוברת מסופק 

אחריותותעודת 

310

139₪: מחיר



אימון אישי. 306

311

139₪: מחיר



סטייל הום. 307

:כותנה הכולל100%סט מצעים זוגי איכותי 

מ"ס50/70: ציפית לכרית2, מ"ס200/220: ציפה1, מ"ס160/200+20: סדין1

מיוצר מצפיפות חוטים גבוהה במיוחד המקנה תחושה

רכה ומפנקת לשינה ניתן לכבס שוב ושוב מבלי

.או ידהויירדושהצבעים 

312

139₪: מחיר



טיגון עמוק. 308

139₪: מחיר



עכשיו יותר מתמיד גם לכם כדאי להצטרף לרשימת הלקוחות המרוצים של חברת טקסס

...מושקעות ומקוריות שנבחרו בקפידה , מההיצע הגדול של מתנות איכותיות ולהנות

מתנות פרסומיות ולהיות תמיד מעודכנים במוצרים החדשים ביות, לקבל מבצעים חדשים

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

במיםרמקול בלוטוס חדשני עם דיבורית עמיד : תקבלו₪ 2500על כל קנייה עד  .( 1

כרית שינה מעוצבת עם מילוי במבוק:תקבלו₪ 2500על כל קנייה מעל .( 2

פעמיים לסופרסלי קניה רב סט אואמפר מילי 5200סוללת גיבוי ניידת : תקבלו₪ 4000על כל קנייה מעל .( 3

אוזניות בלוטוס אלחוטיות משולב דיבורית לפעילויות ספורט:  תקבלו₪ 5000על כל קנייה מעל .( 4

סנטוקועץ יוקרתי עם סכין ר'בוצ: תקבלו ₪ 6000על כל קנייה מעל .( 5

:  תקבלו₪ 8000על כל קנייה מעל .( 6

שישמחבתות עם ציפוי אבן 3סט אוגריל דו צדדית עם ציפוי אבן שישמחבת 

:  תקבלו₪ 10,000על כל קנייה מעל .( 7

לטיסותאיכותית " 20מזוודה קשיחה אוקפה במארז מזוודהערכת 

:  תקבלו₪ 15,000על כל קנייה מעל .( 8

“PERFECTO"חלקים מנירוסטה 12סט סירים או"  "BLEND & SHAKEשייקיםלהכנת מכשיר 

מ"סכומי הקנייה הם לפני מע|ח "טל| מתנה אחת תינתן כנגד חשבונית מס | אין כפל מבצעים * 

.המבצע בהתאם לתקנון החברה|המתנה אישית ואינה ניתנת לזיכוי או להעברה * 

10.9.18המבצע תקף עד לתאריך  * חברת טקסס רשאית להחליף את המתנה בשווי ערך   * 

:לקוחות טקסס מקבלים יותר!  מבצע 

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

http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/speaker.jpg
http://texas.co.il/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/pillow.jpg
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/STRONG.jpg
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/carts.png
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/earphones.jpg
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/knife.jpg
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/fry-pan.jpg
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/fry-pan-set.png
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/cofee-set.png
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/breafcase.jpg
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/blender-shake.jpg
http://sfile.f-static.com/image/users/43757/ftp/my_FILES/gift-catalog/pots-set.png


?מתנה לחג כבר בחרתם 

315

מתנות מיוחדות בתקציב

(1קטלוג ).  מ"מעללא ₪  35-139טווח של  

:לקוחות טקסס היקרים

2018-ט "תשע-לראש השנה אנו מודים לכם שצפיתם במצגת המתנות 

>לחצו כאן למעבר לטופס יצירת קשר<

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

.האדיב והטוב ביותר עבורכם, על מנת שנוכל לתת לכם את המענה המקצועי

.יש ליצור קשר עם צוות טקסס מוצרי פרסום ומתנות על מנת לקבל פרטים נוספים והזמנה מסודרת 
.....המתנות שבחרתם כבר בדרך אליכם ! וזהו 

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

מ  "ללא מע₪ 1500מינימום הזמנה * 

!ומעלה ' יח10–מינימום הזמנה מסוג מתנה * 

בכל שאלה ועצה מקצועית אנחנו כאן בשבילכם  

.מכל צוות טקסס –בברכת שנה טובה ומתוקה 

(קווי–רב )077-2060123: טל

?  רוצים שאנו נחזור אליכם 

http://www.texas.co.il/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8.html

