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 0226 ינואר 02

 קצ"מ/ית נכבדים,

 ולמהלך השנה 66 –הנדון: הזמנת פריטים ליום העצמאות ה 

המעודכן על פי מחירי המכרז מוצרים אנו מצרפים את קטלוג הדגלים וה -בעקבות זכייתנו במכרז משרד החוץ 

ל הנציגות. וכן הוספנו גם מוצרים חדשים בעלי מאפיינים ישראלים אשר משמשים כמתנות לאנשי הקשר ש

יום  מוצרים אלו נמכרים גם בחנות הדיוטי פרי בנתב"ג אך במחירים הגבוהים משמעותית מאלו המוצעים לכם.

בכדי שנוכל לשרת אתכם כבר ההזמנות  בצעאנו ממליצים ל ,0226 במאי  22 –ב  יחול 66 –העצמאות ה 

  מבעוד מועד. בצורה היעילה ביותר ולשגר אליכם הפריטים 

 תמונה פריטתיאור ה 

ס"מ  22*26לאום/מדינת זרה בגודל שולחני דגלון   .2
 על בד סאטן תדו צדדי דיגיטליתבהדפסה מודפס 
 מבריק

 

, ס"מ  מפלסטיק עם קשית 21*02דגלון לאום לנפנוף   .0
   איכותי

 

ס"מ מבד עם מקל עץ  22*66דגל לאום לנפנוף   .2
 ס"מ 62באורך 

 

ס"מ   26*02רה אובלי/מלבני בגודל דגלון הוק  .6
 , כולל חוט תליה.בהדפסה דיגיטלית על בד סטן

 הדפסה על פי גרפיקת הלקוח

  

ס"מ מודפס  02*26דגל לאום/מדינה זרה לרכב שרד   .5
 על בד סאטן דו צדדי דיגיטלית
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 שרוול יםכולל 20-6פריטים  ס"מ מודפס על בד סינטטי 62*62דגל לאום   .6

 ס"מ מודפס על בד סינטטי 62*62דגל לאום   .1

 ס"מ מודפס על בד סינטטי 62*222דגל לאום   .6

 ס"מ מודפס על בד סינטטי 252*222דגל לאום   .9

כולל  ס"מ תפור מבד כותנה 62*222דגל לאום   .22
 שרוול

 

כולל  בד כותנהס"מ תפור מ 222*252דגל לאום   .22
 שרוול

כולל  ס"מ תפור מבד כותנה 002*262דגל לאום   .20
 שרוול או טבעות

 סינטטי גוסר ס"מ מודפס על בד 222*62דגל לאום   .22
 .כולל שרוול, איכותי

 

 סינטטי גוסר ס"מ מודפס על בד 252*222דגל לאום   .26
 .כולל שרוול, איכותי

סרוג  ס"מ מודפס על בד  002*262דגל לאום   .25
 .טבעות/כולל שרוול, איכותי סינטטי

ס"מ מהודר ללשכה, מודפס  222*252דגל לאום   .26
דו צדדי, כולל פרנז מסביב דיגיטלית על בד סאטן 

 ושרוול

 

 **דגם חדש  .21

תפור מבד גלישה מבריק, ס"מ,  222*62דגל לאום 
 וול.כולל שר

 

 

תפור מבד גלישה מבריק, ס"מ,  222*252דגל לאום   .26
 כולל שרוול.

תפור מבד גלישה מבריק, ס"מ,  262*002דגל לאום   .29

 .Dכולל שרוול או טבעות 
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ס"מ מודפס על בד  222*252דגל מדינה זרה   .02
 כולל שרוול. ,סינטטי

 

ס"מ )דגל אנכי( מודפס על בד  222*222דגל לאום   .02
 סרוג כולל שרוול עליון ותחתון. סינטטי איכותי

 

סרוג, מגן  תפור מבד דגלים)דגל אנכי(  דגל לאום  .00
עם שרוול עליון ותחתון כולל חבלי  דוד דו צדדי

 מתיחה לכל אורך הדגל.

 (מטר ליח' 5מינימום )מחיר למטר רץ 

 איכותי מעמד לדגלון שולחני בודד מעץ בוק  .02

 

 איכותי מעמד לדגלון שולחני זוגי מעץ בוק  .06

קוטר  מעמד רצפתי לדגל בודד ממתכת מצופה ניקל  .05
 ס"מ 20

 

 
 

 רצפתיהמטר( למעמד  0מוט אלומיניום )  .06

 מעמד רצפתי לשני דגלים ממתכת מצופה ניקל  .01
 דגלים( 2-22ס"מ )ניתן להזמין גם עבור  60בקוטר 
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 ק"ג. 2.1במשקל  משקולת לייצוב מעמד רצפתי  .06

 מתאימה למעמד הבודד או הזוגי ומעלה

 

מטר )דגלוני  52שרשרת דגלונים מניילון באורך   .09
ל/לבן או משולשים  צבעונים לאום או משולשים כחו

 או פרנזים כחול לבן או פרנזים צבעוניים(

 

, גודל כל מטר 52שרשרת דגלוני לאום מבד באורך   .22
 ס"מ  62על  22דגלון 

 

 סיכת דש דגל הלאום ממתכת  .22

 

  –דש ישראל + מדינה זרה סיכת   .20

 יח' 222מינימום 

ס"מ כולל גרפיקה  5.6ר סיכת כפתור מפח בקוט  .22
 או גרפיקה שלכם 66-קיימת ליום העצמאות ה 
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 יח'( 222חבילת דגלוני קיסם עם דגל הלאום )  .26

 

מגן דוד  במסגרת מתכת עם תאורת  –מוצר חדש   .25
ס"מ כולל וו תלייה, מתאים לתנאי  222לדים בגודל 

 וולט 002 –ופנים  חוץ

 

 202בגובה   660דגם מרום אבוקת זיכרון ממתכת   .26
 מתאים לתנאי פנים וחוץ –וולט  002ס"מ עם תאורה 

 

כרון ממתכת לתנאי חוץ ופנים דגם מרום יאבוקת ז  .21
 , עם תאורת לד וקנים לדגליםמ"ס 222גובה  662

 

 

 

 662דגם 

 

  WWW.MAROM.CO.IL   :נושל הפריטים אתם מוזמנים להיכנס לאתר נוספות מונותלמידע ות

המשק אשר מעבירים  אלינו ההזמנה לאחר  סןהזמנות הפריטים מבוצעות כרגיל באמצעות פנייה למח

את כל  /לעדכןבכדי לברר )INFO@MAROM.CO.IL) דוא"למקביל באנו ממליצים שתפנו אלינו ב .אישורה

הכנת קוטר שרוול לדגל במידה גדולה , הוספת טבעות לדגליםהפרטים הטכניים הנדרשים לכם כגון 

 .וכו'  מידות של דגלים שאינם ברשימה ,מהסטנדרט, בדיקה באם תבנית לסיכת דש מסוימת כבר קיימת

 .ובדגש על הגימור )שרוול או טבעות( בהזמנות את המספר הסידורי של הפריטין הקפידו בבקשה לצי

 

 

 

http://www.marom.co.il/
mailto:INFO@MAROM.CO.IL
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 מתנות לאנשי קשר

לראשונה השנה מוצעים לכם סוכריות, מסטיקים ומרציפנים עם מינרלים מים המלח וזאת בנוסף למבחר מלחי 

 לראשונה בשנה שעברה. עוהגורמה בטעמים שהוצ

 חדש וייחודי לנו ולישראל

 ים המלחממתקים מ

בעבודת  צלחנוההקשר הראשוני העולה למשמע "מוצרי ים המלח" הוא לתחום הקוסמטיקה, אך אחרי ניסיונות לא מעטים ה

המוצרים עשירים במגנזיום ,אבץ, סלניום  מוצרי מזון. כוויטמינים מים המלח להתאים לטעם ולחיך מינרלים  רבה מעבדה

 אלו משתתפים בתהליכים רבים וחשובים בגוף האדם. , וכלשל וויטמינים פוטסיום וחומצה פולית, בנוסף לשורה ארוכה

טבעיים לחלוטין  הם מרכיביםה משמש וחמוציות.ובמילוי : תמרים שזיפים ואגוזים, אגוזים וצימוקים,  -חטיפי מרציפן .1

 מינרלים מים המלח.עם  יםלבומשו

 תיאור המוצר מק"ט ברקוד
משקל 

 המוצר  נטו
כמות יחידות 

 בארגז

7290016105506 MM00004 

 :מרציפן עםמארז שלושה חטיפי 
 תמרים שזיפים ואגוזים 1
 אגוזים וצימוקים 1
 gr 26 111 משמש וחמוציות 1
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 בשילוב מינרלים מים המלח. יח בחבילה ( 33בטעמים : תות, קינמון, מנטה, ומנטה עדין ) וללא סוכר  –מסטיקים  .2

 תיאור המוצר מק"ט ברקוד
משקל המוצר  

 נטו
כמות יחידות 

 בארגז

7290016105049 MM00005 

 -מסטיקים בטעם מנטה 
מארז של שלושה 

יחידות  33 -בליסטרים 
 gr 12 60 בסה"כ

7290016105032 MM00006 

מסטיקים בטעם מנטה 
מארז של שלושה  -ה עדינ

יחידות  33 -בליסטרים 
 gr 12 60 בסה"כ

7290016105025 MM00007 

 -מסטיקים בטעם קינמון 
מארז של שלושה 

יחידות  33 -בליסטרים 
 gr 12 60 בסה"כ

7290016105018 MM00008 

 -מסטיקים בטעם תות 
מארז של שלושה 

יחידות  33 -בליסטרים 
 gr 12 60 כבסה"
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מגיע ביח' בודדת או בשלישיות : טעמים משמש,  על בסיס מחית פרי טבעית עם צבעי מאכל טבעיים  -סוכריות ג'לי בין .3

 תמרים, שזיפים.

 תיאור המוצר מק"ט ברקוד
משקל המוצר  

 נטו

כמות 
יחידות 
 בארגז

7290016105339 MM00009 
צנצנת סוכריות ג'לי בינס 

 gr 15 180 בטעם תמר 

7290016105315 MM00010 
צנצנת סוכריות ג'לי בינס 

 gr 15 180 בטעם משמש

7290016105322 MM00011 
צנצנת סוכריות ג'לי בינס 

 gr 15 180 בטעם שזיף

7290016105308 MM00012 
ת מארז שלוש צנצנו
 gr 5 540 סוכריות ג'לי בינס
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 מלח גורמה למאכל

 הוספת ללא ופשוט טבעי בתהליך מופק, מינרלים 02ב עשיר,  לחלוטין טבעיבכך שהוא  ייחודי הינו המלח
 יטיםוהפר יניסטפל ישראלי פעולה בשיתוף מיוצר.  המלח ים אזור של השמש בחום ומיובש כימיים חומרים
 .מיוחדים צרכים בעלי אנשים י"ע נארזים

 אפשרויות האספקה )בקרטונים סגורים בלבד ובמכפלות של כמות הפריטים בקרטון ( :

 טעמים( 25ניתן לבחור מתוך . מטחנה בודדת ע"פ טעמים )2

  סדרות( 6מבחר של מתנה של שלישיית מטחנות )  מארז . 0

 סדרות( 6מבחר של ת )מתנה של רביעיית צנצנות מוקטנו מארז.2

 סדרות( 0מבחר של מתנה של שמיניית צנצנות מוקטנות ) מארז. 6

 

 שם הפריט   ברקוד
משקל 
 לפריט

מספר 
יחידות 
 תאור הפריט בקרטון

7290015579407 Wild fire 
110 g 15 pcs  

platinum salt with jalafinio and 
black pepper  

7290015579452 Black coarse   110 g 15 platinum salt with black carbon  

   
7290015579551  

Garlic  &dill     
110 g 15 

platinum salt with garlic flacks 
and dill 

   
7290015579520     

Smoked    
110 g 15 

platinum salt smoked and 
paprika 

   
7290015579537    

Black pepper    
110 g 15 

grinder-platinum salt with black 
pepper  

   
7290015579421      

Hot chili 

pepper   110 g 15 
grinder-platinum salt with hot 
chili pepper  

   
7290015579483   

Diamond   
110 g 15 grinder-platinum dead sea salt  

  
7290015579544 

Golden   
110 g 15 

grinder-platinum salt with golden 
color flacks  

   
7290015579476   

Merlot   
110 g 15 

grinder-platinum salt with merlot 
wine  

   
7290015579414   

Garlic pepper   
110 g 15 

grinder-paltinum salt with garlic 
flacks and black pepper  

  
7290015579506    

Organic 

rosemary   110 g 15 
grinder-platinum salt with 
organic rosemary  

  
7290015579469     

Garlic   
110 g 15 

grinder-platinum salt with garlic 
flacks  

  
7290015579513    

Garlic merlot   
110 g 15 

grinder-platinum salt with garlic 
flacks merlo wine 

   
7290015579445 

Organic black 

pepper  110 g 15 
grinder-platinum salt with 
organic black pepper flacks 

  
7290015579438    

Seaweed   
110 g 15 

grinder-platinum salt with 
seaweed  
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 שם הפריט   ברקוד
מחיר לפריט 
 בודד      

משקל 
 לפריט

מספר 
יחידות 

קרטוןב  תאור הפריט 

7290015579650 

platinum 

gift pack   ₪            65  3*110 g 12 
3 grinder- paltinum salt- daimond 
salt,smoked salt ,black pepper salt 

7290015579667 

platinum 

gift pack   ₪            65  3*110 g 12 
3 grinder - platinum salt - garlic salt 
,hot chili salt,smoked salt  

7290015579674 

platinum 

gift pack   ₪            65  3*110 g 12 
3 grinder - platinum salt -  black 
coarce salt, golden salt, merlot salt  

7290015579681 

platinum 

gift pack   ₪            65  3*110 g 12 

3 grinder - platinum salt - garlic salt 
with black pepper, wild fire salt, sea 
weed salt  
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 שם הפריט   ברקוד
משקל 
 לפריט

מספר 
יחידות 
 תאור הפריט בקרטון

7290015579728 

4 miniature 

pack - sharp 

siries 4*30g 12 

4 miniature gourmet salt - balck 
pepper, hot chili ,wild fire, garlic 
with balck pepper 

7290015579735 

4 miniature  

pack  - the 

color siries 4*30g 12 

4 miniature gourmet salt - golden 
salt, merlot salt, black salt 
,smoked salt  

7290015579742 

4 miniatur 

pack - the chef 

series 4*30g 12 

4 miniature gourmet salt - kalata, 
garlic with ginger, sun dreid    
tometo &mint, orange chili  

7290015579704 

4 pack 

miniature- the 

organic series  4*30g 12 

4 miniature gourmet salt- organic 
dill, organic rosemery, organic 
spinach, diamond salt  

7290015579759 

8 pack 

miniature - 

multy chef 

siries  8*30g 12 

8 miniature gourmet salt - 
daimond, garlic salt, hot chili ,wild 
fire,smoked, garlic and black 
pepper,black salt,black pepper salt  

7290015579711 

8 pack 

miniature - salt 

surprise pack  8*30g 12 

8 miniature gourmet salt - sea 
weed, rosemary, garlic ,hot chili, 
smoked, merlot, garlic and dill, sun 
dreid tometo &mint  

  

 

 

 

 

 


