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 מ"מעללא ₪  35-139: למתנה תקציב  
 (מחירי המתנות מופיעים על יד כל מתנה)                                            

 קטלוג מתנות בחירה 

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

 .ערךהחסרים במלאי יוחלפו במוצרים מקבילים ושווי מוצרים 

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

–

 !!!חדש 
 ברכה לחגאיגרת 

 עם הלוגו שלכם
 ! הזמנה על כל 
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 תפוח בדבש. 1                 

 :סט מתנה הכולל

 קערית דבש קטנה זכוכית בצורת תפוח  

 גרם  125 –צנצנת דבש טהור 

 מקל לדבש 

 באריזת צלופן  

 :המחיר שלנו

     35  ₪ 

 מ"ללא מע 

2 



 חכם בשמש. 2              

 ,מחצלת חוף עם סוכך שניתן לכיוון

 ,מקרני השמש המזיקות 98%מסנן 

 ,ילדים ומבוגרים, מתאים לתינוקות

 מגיע עם תיק נשיאה תואם, פשוט ונוח לתפעול

 מ"ס 40*70*160: מידות המחצלת
+ 

 מ  "ס 30שולחן פלסטיק ננעץ בחול קוטר 

 :המחיר שלנו
     35  ₪ 

 מ"ללא מע 

3 



 "סט סכיני השף. "3                 

 :מארז מתנה משולב הכולל

 סט סכינים שולחני מעוצב

 סוגי סכינים ומספרים 5: הכולל 

 במעמד תואם 

+ 

 גרם לאווירת החג 30צנצנת מיני דבש 

 בשקית שי אישית מתנה

 :המחיר שלנו
     35  ₪ 

 מ"ללא מע 



4 .POWER-BANK 

 :המחיר שלנו

     39  ₪ 

 מ"ללא מע 

 
 חזק ניידמטען חרום 

   2200mahבעל כוח  
 לסמארטפוניםמתאמים לרוב  6כולל 

 (5-כולל אייפון)

+ 

 גרם 30צנצנת דבש 

+ 

 ברכת חג שמח 

 באריזת מתנה בשקית אורגנזה חגיגית

5 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   



 כיפה אדומה. 5                      

 "כיפה אדומה"
 איכותית   ציידניתסל 

 עם מסגרת אלומיניום מתקפלת כולל בידוד אלומיניום פנימי 

 .כולל רוכסן כיס קדמי 

 מ  "ס 30*30*48: מידות

 :המחיר שלנו

     44.9  ₪ 

 מ"ללא מע 

6 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   



 תפוח זוגי. 6   

 :המחיר שלנו

     45  ₪ 

 מ"ללא מע 

7 

 :סט משולב הכולל

 קעריות פורצלן להגשה  2

 בצורת תפוח  

+ 

 גרם   60צנצנת דבש טהור 



 מימדבתלת . 7   

 :המחיר שלנו

     45  ₪ 

 מ"ללא מע 

8 

 3D מימדמנהגים בתלת וספר ברכות 

+ 

 גרם  30צנצנת דבש 

 

 באריזת מתנה



 ים 'מיני ג. 8

 :המחיר שלנו

     45  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :  סט אישי מפנק ושימושי הכולל
 ליטר 4צידנית אישית קטנה ואיכותית 

מ  ובקבוק ספורט  "ס 90*50  פייברגבת פנים עשויה מיקרו מ

 .נפתח ומעוצב

9 



 "נשתה לחיים. "9                        

 "נשתה לחיים"
 אביזרי יין במעמד בצורת כוס יין  סט 

 מתנה מיוחדת ומקורית  
 אפשרות להדפסות לוגו  עם 

+ 

 גרם 30צנצנת דבש 
 באריזת מתנה  

 

 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     45  ₪ 

 מ"ללא מע 

10 
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 :המחיר שלנו
     45  ₪ 

 מ"ללא מע 

 הגשה צבעונית  .  10                

 אפשרות להוספת *  
 לוגו על המוצרים    

 פורצלן ספלי אספרסו  6סט 
 סיליקון למניעת תזוזהתחתית עם 

 מגיע במארז מתנה מהודר עם חלון שקוף



 פיקסרמיסטר . 11                  

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     49  ₪ 

 מ"ללא מע 

 סט כלי עבודה מיני

 חלקים 24

 במארז פלסטי עם פנס

 סוללות 4כולל 

 מגיע בצבע שחור

 19.5*12*4.5: מידות

 

 להדפסת לוגו  אפשרות 
 .על המארז ופרסום    
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 פטנט ציידנית. 12              

 מיוחדת גדולה ציידנית

 ישיבה שהופכת לכיסא 

 מתקפלת וקלה לאחסון 
 ליטר   26  –נפח של 

 

 :המחיר שלנו

       49 ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

13 



 קופי טיים. 13                

 אפשרות להוספת  לוגו על הספלים*   

 :המחיר שלנו

     49  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :  סט מתנה הכולל

 חלקים   12סט כוסות אספרסו 

 צלחות תחתית 6+ כוסות  6

 באריזת מתנה 

 ( שחור\קרם)בצבעים 



 לימונדה. 14                

 :חלקים הכולל 7סט 

 כוסות תואמות 7קנקן זכוכית מעוצב עם 

 בארית מתנה כולל שקית נשיאה

 :המחיר שלנו

       49  ₪ 

 מ"ללא מע 

15 



 "סיר פטנט." 15                         

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     49  ₪ 

 מ"ללא מע 

16 

 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

 בעל ידיות לנעילה ואחיזה

 



 קממבר. 16                       

 מגש גבינות מהודר  

 סכיני חיתוך 4הכולל מגש זכוכית עם 

 והגשה מיוחדים לגבינות קשות

 .על בסיס מעמד מגנטי 

 מ"ס 30*20: מידות

 :המחיר שלנו
     55  ₪ 

 מ"ללא מע 

17 



 רמקול חגיגי. 17                      

 :סט מתנה הכולל

 רמקול בלוטוס מתכתי קטן עוצמתי

   ליטיוםנטען עם סוללת 

 בעל עוצמה חזקה במיוחד  

 bluetooth  !!בלוטוס !!! אלחוטי 

 ...ועוד סמארטפונים, לחיבור לנגנים 

 !!!איכות סאונד מעולה 

+ 

 גרם לאווירת החג 30דבש  צנצנת מיני 

 :המחיר שלנו

       55 ₪ 

 מ"ללא מע 

18 



 מרק היום. 18                     

 :המחיר שלנו

     55  ₪ 

 מ"ללא מע 

 
 :סט מתנה הכולל

 מרקיות אישיות עם כפית 4סט 

 עשוי קרמי איכותי עם כפות

 שקית שי+ במארז מתנה תואם 

19 



 סיר ומכסה פיירקס. 19

 :המחיר שלנו

     55  ₪ 

 מ"ללא מע 

 
 סיר בישול איכותי עשוי פיירקס

 ליטר 2הכולל מכסה תואם מפיירקס 

 

 מתאים למגוון רב של שימושים  
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 "רימוני פעמונים. "20              

 :מארז מתנה משולב הכולל

 זוג ואזות רימונים קטנים

 מפיון רימון  

 כלי לדבש בצרות רימון עם כפית 

 עשוי קרמי 

 'ג 30צנצנת מיני דבש 
 אריזת צלופן עם  

 סרט קישוט

 :המחיר שלנו

     55  ₪ 

 מ"ללא מע 

21 



 סט בריאות. 21  

 :המחיר שלנו

     59  ₪ 

 מ"ללא מע 

22 

 סט נירוסטה לסלט

 חלקים   5

 :  הכולל

 מ "ס 28קערת נירוסטה 

 זוג של מלח פלפל

 כפות לסלט   2

 

 קיים בצבעים

 אדום/ירוק

 ₪  19.9 –ל "מ 250אפשרות להוספת בקבוק שמן זית כתית *   



 "3Dהגדה לראש השנה . "22         

 השנההגדה לראש 
  וקידושים לראש השנהמנהגים , ברכות

 ! מימדמרהיבות בתלת תמונות פנורמיות עם 

 ההגדה יוקרתית בפורמט  
 כריכה קשהמהודר עם 

 לחוויה מושלמת מימדכולל משקפי תלת 

 

 אפשרות להוספת לוגו 
 !!!על ההגדות מודפס 

 !החג מתנה מקורית לכבוד 

 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     59  ₪ 

 מ"ללא מע 



 "סלפי המקורי . "23                       

 מוט סלפי המקורי  
 הסמארטפוניםמתכוונן לכל סוגי 

 עם לחצן מובנה בידית    BLUETOOTHדגם 

 !!!  ללא כבלים 

 !!!  ללא שלט נפרד 

 מ "ס 100: מוט מתארך עד ל

 מעלות 180ראש מסתובב 

 נטענת   ליטיוםמפסק עם סוללת 

24 

 :המחיר שלנו

       59 ₪ 

 מ"ללא מע 



 יין אלגנטי. 24                     

 :המחיר שלנו

     59.9  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*  

25 

 מארז יין מהודר  

 בד מעוצב-הכולל תיק נשיאה זוגי ליין מאל

 ל"מ 750ברקן  מונופורטעם בקבוק יין אדום 

 ל"מ 750ברקן  מונופורטועם בקבוק יין לבן 

 התיק ניתן למיתוג לוגו* 



 "לי –שי . "25                     

 :המחיר שלנו

     59  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*  

 " לי-שי"אישי לחג  שי
 מ"ס15*16*25: קטנה במידותאישית  ציידנית

+ 
 גרם 30 דבש מיני

+ 
  ברכת חג שמחנפוליטנים שוקולד עם  10 מארז ברכות עם  

 .בשקית אורגנזה

+ 

 כרטיס ברכת חג שמח

 

 



 יין גלילי  . 26                

 :סט מתנה הכולל

 ל יקב ברקן "מ 750לבן \אדום מונופורטבקבוק יין 

 במארז גליל מעוצב 

+ 

 פותחן יין מקצועי  

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     59  ₪ 

 מ"ללא מע 

27 



 סכיני שף. 27                       

 :המחיר שלנו
     59  ₪ 

 מ"ללא מע 

 

 

28 

 סכינים קרמים  3סט 

 !רב שימושים      

 במארז מתנה מהודר



 סט אפייה לשנה מתוקה. 28

 :המחיר שלנו

     59  ₪ 

 מ"ללא מע 

29 

מ עם  "ס 26תבנית קפיצית עגולה קוטר 

 מכסה תואם וידית נשיאה ניידת

+ 

  .  מטרפה+ מרית  –כלים מסיליקון  2

 באריזת מתנה  



 במאים כסא. 29                 

 פחית \מתקפל עם מקום לבקבוק כסא

 מ "ס 81*84מידות 

 .  מתאים במיוחד לטיולים ולחוף הים 

 בנרתיק נשיאה תואם

 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

       59  ₪ 

 מ"ללא מע 

30 



 דיזייןניו . 30                

 :המחיר שלנו

     59  ₪ 

 מ"ללא מע 

 סל איכותית   ציידנית

 .עם פרופיל אלומיניום 

 ליטר 39נפח אחסון גדול 

 מומלצת לטיולים  

 ...ועוד פיקניק

31 



 "שף קייק. "31                       

 :הכוללמארז מתנה משולב 

 חלקים שימושיים עשוי סיליקון 11

   PVCבאריזת מתנה עשויה 

 :המחיר שלנו

     59  ₪ 

 מ"ללא מע 

32 



 פקורינו. 32                       

 איכותיים  גבינה סט סכיני 
 עם קרש חיתוך תואם  

 .במארז מעוצב בצורת ספר

 

 :המחיר שלנו

     59  ₪ 

 מ"ללא מע 

33 



 "כחתחנת . "33              

 במיוחדלבן חזק  Power Bankמטען 
 7000mAh lithium-ion  

 
 כולל חיבור מתאם מיוחד  

 אנדרואיד+  iphoneל

 ,מתאים להטענת שעונים חכמים
 ....ועוד  MP3, מצלמות  

 

 הסוללה משולבת פנס לד חזק  *

34 

 :המחיר שלנו

       65 ₪ 

 מ"ללא מע 
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 :המחיר שלנו

     65  ₪ 

 מ"ללא מע 

 נופש בכיף. 34                

 אפשרות להוספת *  
 לוגו על המוצרים    

 קיטבג צימידאןתיק צד 

 ל"מ 800בקבוק שתייה עם קרחון + 

 עם שאקל   בפאוץמיני  דרייפיטמגבת + 

 מעמד לסלולרי משולב אוזניות עם דיבורית+ 



 "מקור האנרגיה. "35                   

 :המחיר שלנו

     65  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 המוצר שיהפוך את הפעילות הספורטיבית
 ! אמיתילכיף שלכם 

 
 לטלפונים ניידים לזרוע נרתיק 

 (מחזיר אור)עם כיס למפתח ורפלקטור 
+ 

 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 המכשירזמן 

2200 MAH 
 

36 



 MEN-גריל. 36                

 :מארז מזוודת אלומיניום הכוללת

 כלי ברביקיו מנירוסטה במזוודה   5סט 

 מ "ס 10*37: מידות 

 :המחיר שלנו

     65  ₪ 

 מ"ללא מע 

37 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   



 טרופיקנה. 37                     

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     65  ₪ 

 מ"ללא מע 

 כותנה   100%ערסל בד איכותי  

 גרם איכותי עם חבל תלייה מחוזק 330

 .ג "ק 120עד  –כולל תיק תואם 

38 



 אורטופדימחשב . 38            

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     65  ₪ 

 מ"ללא מע 

  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*

39 



 פונדו זוגי. 39               

 :המחיר שלנו

     69  ₪ 

 מ"ללא מע 

40 

 סט הכולל  

 ,  קעריות ומזלגות, מתקן קרמימהודר הכולל פונדו 
 .בקיץלאירוח מושלם 

+ 

 חבילת מרשמלו אישית

+ 

 חבילת שוקולד פרה



 "מארז שנה מתוקה. "40            

 :המחיר שלנו

     69  ₪ 

 מ"ללא מע 

 מארז כוורת מעוצב

 דבשספר מתכוני בשילוב 

 גרם כל אחת 30צנצנות דבש  3ו 

 

 הספר מקיף את כל נושא הדבש  

 סגולות רפואיות  , מתכונים , החל מטיפים 

 ....מסלולי טיולים ועוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  כרטיס ברכה \אפשרות להוספת לוגו *** 



 בוקר של כיף. 41              

 מארז מתנה סט ארוחת בוקר

 .חלקים  8הכולל 

 קעריות לדגני בוקר  4+ מאגים  4

 :המחיר שלנו

     69  ₪ 

 מ"ללא מע 



 בואו לקברט. 42                     

 :המחיר שלנו

      69 ₪ 
 מ"ללא מע 

43 

 קעריות פורצלן 3סט הגשה 
 כפיות   3+ על מגש תואם 

 באריזת מתנה  

 דגמים 2לבחירה מבין •

 עיצוב מרובע \עיצוב מעוגל      



 פלפל\מלח.  43                     

 :המחיר שלנו

     69  ₪ 

 מ"ללא מע 

44 

 פלפל+ מטחנת מלח 

 דו כיוונית איכותית מנירוסטה

 עם מנגנון טחינה אבן קרמית  

+ 

 סט סכינים שולחני מעוצב

 סוגי סכינים ומספרים 5: הכולל 

 במעמד תואם  

 

 מתנת שי מקורית ושימושית
 

 הסט מגיע באריזת צלופן מהודרת



 שולחן בסטייל  . 44

 :המחיר שלנו

     69  ₪ 

 מ"ללא מע 

45 

 סט חגיגי לחג 

 :הכולל

 צלחת קרמית מעוטרת בצורת תפוח עם מקום לדבש  

+ 

 כלי לדבש בצורת רימון  

+ 

 .  גרם  30דובשנית 

+ 

 .אריזת מתנה מהודרת 

 



 מבשלים בצבע. 45                 

 :המחיר שלנו
     69  ₪ 

 מ"ללא מע 

 

 

46 

 סכינים חיתוך צבעונים     8סט 
 .רב שימושים 

 במארז מתנה מהודר



 בלו ביי . 46

 :המחיר שלנו

       69  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :ים מפנק הכולל\סט חוף

,  תיק ים רשת מעוצב

  180*90מחצלת חוף בגודל 

זוג מטקות  , כדור ים, מ"ס

 .וצלחת מעופפת, עם כדור

47 



 קובייה מנצחת. 47                   

 :המחיר שלנו

     69  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 
   מסורתיםמשחקים  7סט מתנה מעוצב 

 במארז קובייה מעוצב

 מ  "ס 20*20: מידות 

 

48 



 אירוח חגיגי. 48              

 :המחיר שלנו

     69  ₪ 

 מ"ללא מע 

 

 :סט מתנה מהודר הכולל

 לגלידות  יחודיסט הגשה 

 חלקים   12

 כפיות  6+ גביעים  6

 עשוי פורצלן איכותי

 במארז מתנה דקורטיבי מפואר

 ושקית שי אישית 

49 



 משחקי חברה. 49                  

 מארז עץ איכותי  

 משחקים כולל לוח משחק   7עם 

 אבנים  , קלפים , דמקה , שחמט)

 ...(ועוד דוקים, דומינו,  ששבש 

 מתנה מהנה לטיולים ולשעות הפנאי 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     69.9  ₪ 

 מ"ללא מע 

50 



 על בטוח. 50

 :המחיר שלנו

     69.9  ₪ 

 מ"ללא מע 

 סט לרכב הכולל  

 ,  זרוע לטלפון מתכווננת למכשיר נייד

 ,  ספל תרמי פלסטי לשתייה חמה

 למצת הרכב+ מטען לחשמל 

 אנדרואיד+  לאייפוןעם כבל הטענה 

 .צד לשמש צילוניוזוג 

 

 באריזת מתנה  

51 



 קלי קלות. 51                  

 :המחיר שלנו

     69.9  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

52 

 
 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₪  25בעלות של  –של יקבי ברקן        



 אירוח מתוק. 52      

 :המחיר שלנו

     75  ₪ 

 מ"ללא מע 

53 

 :סט מתנה משולב הכולל

 פח מעוצבת לעוגיות   קופסאת

+ 

 חלקים   12סט כוסות אספרסו 



 פינוק אישי . 53                  

 :סט מתנה הכולל

 אקרד'גסט מגבות מעוצבות 

 מ "ס 130*70מגבת גוף  1

 מ "ס 90*50מגבת פנים  1

 ר "גרם למ 450

+ 
 סט ספא קטן באורגנזה

 

 .באריזת מתנה צלופן מהודרת * 

 :המחיר שלנו
     75  ₪ 

 מ"ללא מע 

54 



 "בחום"כלי הגשה . 54

 :המחיר שלנו

     75  ₪ 

 מ"ללא מע 

 של אוכל עמיד בחום לאורך שעות כלי קרמי אובלי להגשה וחימום

 כולל מעמד סטנד תואם עם מקום לנר חימום אחד מרכזי

 מתאים ככלי הגשה לאירוח ולשדרוג שולחן החג  
 מ  "ס 18*35: מידות הסיר

 

55 



 :המחיר שלנו   

       75  ₪ 

 מ"ללא מע   

56 

 וגינג אלחוטי'ג. 55                

 ספורטיביות Bluetooth אוזניות 

  איכות שמע סטראופוניות יוצאת מן הכלל •
 מתחברות לכל מקור שמע בעל טכנולוגיית בלוטוס •

 מטר 10מרחק 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



 כרם ענבים. 56                  

57 

 מעוצבמארז אביזרי יין 

 פקק אטימה+ עם פותחן 

+ 
 מונופרטיין אדום 

 ל  "מ 750ברקן   
 במארז מנשא מיוחד

 :המחיר שלנו

     75  ₪ 

 מ"ללא מע 



 מנגל לדרך. 57                  

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

      75  ₪ 

 מ"ללא מע 

   ציידניתמנגל איכותי מתקפל בתיק 

 מ"ס 30*20: מידות המוצר

 !מתנת שי שימושית לטיולים ופיקניק 

  ציידניתאפשרות להוספת לוגו מודפס על המנגל  *

58 



  שרים במקלחת. 58                    

  bluetoothרמקול 
 דיבוריתבמקלחת וניתן לשימוש גם ברכב כמעין מים בפני עמיד 

 עם גומיית ואקום נצמדת למשטחים
 .מפוארתהמוצר מגיע בתוך אריזת מתנה 

59 

 :המחיר שלנו

     75  ₪ 

 מ"ללא מע 



60 

 :המחיר שלנו 

      75  ₪ 

 מ"ללא מע 

 טבח מקצועי . 59                  

 סט מתנה מושלם למטבח  

 :הכולל

 תחתית לסיר+ כפפת אפייה + סט סינר 

+ 

 מלח ופלפל  , חומץ, סט צנצנות תיבול של שמן

 

 במארז מתנה  



 מחלקה ראשונה. 60

 :המחיר שלנו

     79  ₪ 

 מ"ללא מע 

סט טיסה מאובזר הכולל  

, רצועת בטחון למזוודה

, משקל דיגיטלי למזוודה

מארז נוחות לטיסה הכולל  

אטמי אוזניים  , כיסוי עיניים

 .וכרית לצוואר

61 



 מיסטר שף. 61                 

 :סט מתנה הכולל

 מארז עם תבנית סיליקון  

 למאפינסזוג תבניות מיני 

 אביזרי הגשה ואפיה איכותיים 4-ו

 :המחיר שלנו

     79  ₪ 

 מ"ללא מע 

62 



 אפייה מהלב. 62                        

 :המחיר שלנו

     79  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :סט אפייה הכולל

 תבניות לב לתנור בצורת לב   2

 עם ציפוי קרמי וסגירת קפיץ

+ 

 PVCכלים מסיליקון בנרתיק  3סט 

63 



 משמרת נעימה. 63

 :המחיר שלנו

     79  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :סט שימושי הכולל

 , תיק גב מעוצב

צידנית אישית לשמירה על  

 ,  קור וחום

 ,  ספל טרמי פלסטי

 .אוזניות סטריאופוניות

64 



 "שמפיין"מארז קלאסי . 64               

 :המחיר שלנו

     79  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 מארז תיבת עץ מהודר 

 הכולל אביזרי יין ופותחנים 

 יקב ברקן " מונפורט"עם בקבוק יין אדום 

 עם שקית שי מתנה  

 

65 



 עונג של חג. 65           

 :המחיר שלנו

     79  ₪ 

 מ"ללא מע 

66 

 :סט מהודר הכולל

 צלחת קרמית בעיצוב תפוח

 עם מקום לתפוחים וקערית לדבש

+ 

 סכין לפריסת תפוחי עץ  

+ 

 .גרם  60צנצנת דבש 

 

 במארז צלופן מהודר וכרטיס ברכה

 



 טיים ספנינג. 66   

 :המחיר שלנו

     79  ₪ 

 מ"ללא מע 

סט ספורט אולטימטיבי לכל  

 :  ת הכולל/מתאמנ
בקבוק  , מ"ס 100*35מגבת קירור 

 ,  ספורט נפתח ומעוצב
אוזניות  , לזרוע למכשיר נייד פאוץ

 כפתור איכותיות
 6אלסטי מתרחב עד פי  ופאוץ 

 .לציוד אישי

67 



 MENסאונד . 67                 

 :המחיר שלנו
     79  ₪ 

 מ"ללא מע 

 סט מושלם 

 :שלכם סמארטפון \ לטאבלט

 גם סוללת גיבוי 
 נטענת ניידת   4000MHAעוצמתית 

 משולבת ברמקול מגבר איכותי  

 מוצר שימושי ומדליק 

 ...מילואים ועוד , פיקניק , לטיולים 

68 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*  



 שעת התה. 68                

 :המחיר שלנו

     85  ₪ 

 מ"ללא מע 

69 

 ,  ל"מ 600 פרקולטור,ותהאישי לקפה סט 
   מגיע,ל"מ 400זכוכית כוס 

 באריזת מתנה

+ 
 תערובת צמחים ייחודית מצמחי תה הגדלים בהרי ירושלים  

 גרם 30. מנטה ומרווה, (קורנית)זעתר , זוטא
+ 

 גרם 30צנצנת דבש 
+ 

 ספר צמחי מרפא של ארץ ישראל



 התפוח הגדול. 69                  

 :המחיר שלנו
     85  ₪ 

 מ"ללא מע 

 מארז מתנה מעוצב  

 :הכולל

 סט הגשה קרמי  

 קעריות 4+ עם מגש בצורת תפוח 

+ 
 כל אחד   120קונפיטורות  - 4

 בטעמים שונים       

 

 ארוז באריזת צלופן מהודרת  

70 



                       
 "בשטח יושנים.  "70             

71 

 :המחיר שלנו

       85 ₪ 

 מ"ללא מע 

 אוהל שטח זוגי מקצועי  

 רוח \קור  \עשוי ניילון מיוחד עמיד מים 

 .   תואם פאוץבנרתיק 

 מ"ס 200*120*130



 סט השף . 71      

 :המחיר שלנו

     85  ₪ 

 מ"ללא מע 

 מטבחסכיני שישה של סט 

 מהודרים  קרמיים

   קולפןבתוספת 

 .במארז קופסא מתנה מפואר

72 



  קצב מתוק. 72           

 

 חזק  עם סאונד , נייד איכותירמקול 
   תקשרותהמופעל באמצעות 

 "בלוטוס"אלחוטית 
 טאבלטים \ הסמארטפוניםמתאים לכל 

 סוללת ליתיום   –איכות שמע גבוהה 
 מ "ס 4*5.5*5.5: מידות הרמקול

+ 

 גרם   60צנצנת דבש דבורים טהור 

 
 במארז מתנה מהודר * 
 עם צלופן וכרטיס ברכה  

 

 אפשרות למיתוג לוגו* 

 :המחיר שלנו

     85  ₪ 

 מ"ללא מע 

73 



 ארוחה בטבע. 73

 :המחיר שלנו

     85  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אלומיניום עם מסגרת  צידנית סל 
 לארבעה סועדים  הכוללת כלים 

 ם ממתכת וצלחות ממלמין  " סכו
 מ "ס 26*26*48מידות 

 

 מתנה שימושית לפיקניק וטיולים

74 



 קוקי שף. 74                

 :סט אפיה מושלם לעוגות ועוגיות הכולל

 מ"ס 36*23תבנית אפייה גדולה עם מכסה 

+ 

 מ  "ס 21* 11.5תבנית קטנה  

+ 

 חותמת לעוגיות  + מברשת + מרית 

 !מסיליקון 

 

 

 
 :המחיר שלנו

     85  ₪ 

 מ"ללא מע 

75 



 אהבה בשניים . 75

 מקוריים זוג ספלי מאג

 עם מגרדת שוקולד אישית  

 ומכסה צורני מעוצב  

+ 

 עוגת דבש  

 

 מתנה זוגית מקורית  

76 

 :המחיר שלנו

      85  ₪ 

 מ"ללא מע 



 סופר סט . 76

 :המחיר שלנו

     85  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :תיק ספורט כולל

 ,  ימידאן'צתיק ספורט מעוצב 

   מיקרופייברמגבת 
 ,  130*70אנטי בקטריאלית גודל 

לזרוע למכשיר נייד   פאוץ

 .ואוזניות כפתור מעוצבות

77 



 סיר ומכסה פיירקס. 77      

 :המחיר שלנו

     85  ₪ 

 מ"ללא מע 

 
 זוג סירי בישול איכותיים עשויים פיירקס

 הכולל מכסה תואם מפיירקס

 ליטר   1.5+  2.5

 מתאים למגוון רב של שימושים  

 

78 



 מהסלפיזיכרונות . 78

שלט  מוט סלפי מתכוונן עם 

בלוטוס בחיבור צילום 

מאפשר צילום קל  , לסמארטפון
 !שונות ובזוויות ומהיר ממרחק 

מסגרות תמונה   3סט  

מדליקות בשלושה גדלים 

  15/15, מ"ס 12/12: שונים
 .ירוק, לבן, מ"ס 17/17, מ"ס

 .וסרט קישוט צלופן באריזת 

79 

 :המחיר שלנו

     85  ₪ 

 מ"ללא מע 



 "שטח מוגן. "79                   

 :המחיר שלנו
     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

80 

 משפחתית גדולה ציידנית
 על גלגלים  טרולי

 קלה לנשיאה עם בידוד טרמי 

 מ "ס 30*30*47: מידות



 גינה לי. 80

 :המחיר שלנו
     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 7סט כלים איכותי לגינה 

 חלקים במזוודה פלסטית

 30*20*7: מידות

 ירוקמגיע בצבע 

 .עם משפך פח לגינה

81 



 משקל חכם. 81

82 

 משקל אדם אלקטרוני

מעבירה   מדוייקתעם מערכת חיישנים 

 פולס חשמלי ברקמת השריר  

 ,אחוזי מים, אחוזי שומן : המודדת

 ,  קלוריות, אחוז שרירים
 . BMIוחישוב , דחיסת עצמות

 גברים \כפתור התאמה לנשים 

 ג"ק 150עשוי זכוכית מחוסמת עד 

 גרם 100דיוק של עד 
 גדול  LCDמסך 

 מ"ס 2.5*31*31: מידות המוצר

 
 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 



 מחבת המבורגר. 82

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

83 

  non stickהמחבת המבורגר עם ציפוי 

איכותי המונע הידבקות למחבת יחד עם  

  8שקעים בקוטר  7המחבת כוללת . דוחסן
 .  מ עם חריצים לצלייה נכונה"ס

 .מ"ס 26.6קוטר 

 



 "שמש על החוף. "83                       

 :המחיר שלנו

     89 ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 מוצר שימושי ונוח  

 אוהל ים מעוצב  

 עשוי בד ניילון עם מוטות מתכת  

 מותאם במיוחד להצבה על החול  

 מתקפל ונייד לנרתיק נשיאה
 .  יחודיתסגירה /פתיחה 

 מ"ס 200*120*130

84 



 "על האש פרטי."84                           

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 מתקפל עם רשת צלייה מנגל פחמים

 עשוי מתכת מגולוונת  

 מ  "ס 20*43משטח צלייה 

 

 !מתנה שימושית רב פעמית 

 ...  וכופיקניק , לטיולים 

+ 

 גורס פלפל  + גורס מלח 

 

85 



  סט סכיני השף. 85             

 חלקים   9סט מפואר 

 :הסט המהודר כולל

 ,  טיימר , מספריים , סכינים בגדלים שונים  5
 .משחיז סכינים או פותחן שימורים  ומעמד מעוצב

    .מומלץ כמתנה שימושית לבית ולכלי מטבח

+ 

 'ג 30צנצנת דבש 
 
 
 

 !אפשרות להוספת לוגו מודפס על המעמד * 

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

86 



 סט פסטה. 86    

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

87 

 סט הגשה מעוצב איכותי לפסטה  
 :חלקים 7הכולל 

 קערת הגשה + צלחות  6



 360מלח פלפל . 87                          

 חיצוני קשיח אקרילזוג מלחיות מעוצבות מהודרות עשויות 

 מטחנת נירוסטה לפלפל

 מטחנת קרמית למלח  
+ 

 !חלקים במעמד מהודר  6סט סכינים 

 ארוז באריזת שי מעוצבת עם צלופן וסרט קישוט

 

88 

 :המחיר שלנו 

        89  ₪ 

 מ"ללא מע   



 אלבום השעה  . 88                   

 :המחיר שלנו 

        89  ₪ 

 מ"ללא מע   

 :מהודר הכוללמארז 

 תמונות 10-ל שולחני עץ מעוצב\שעון קיר

 מ"ס 33*33מידות 

 'ג 100צנצנת דבש 

 סוכריות קפה בתפזורת

 אריזת מתנה עם שקית שי

 אפשרות להוספת  לוגו על גבי השעונים*   

89 



                   89. BBQ     סטייל 

 :המחיר שלנו 

      89  ₪ 

 מ"ללא מע   

90 

 סט בר בי קיו  

 :הכולל

 גרם כל אחד 320 וסילאןדבש  רטביבקבוקי  2

 מיוחד למרינדות ולבשרים

+ 

 חלקים   5סינר כלים למנגל עם 

 



 גריל בר. 90                  

 רשת פנימית המאפשרת  עם  -ולהגשה תבנית צלייה לתנור 
 התנוריםלכל סוגי מתאים .  הצלייה להתנקזלנוזלי 

 כולל סגין ומזלג מיוחדים 

 מגיע באריזת קרטון עם שקית מתנה

 :המחיר שלנו 

      89  ₪ 

 מ"ללא מע 

91 



 ברכות לחג. 91                  

 סט מתנה חגיגי לראש השנה  

 :הכולל

 זוג קעריות פורצלן בצורת תפוח במארז תואם

 מכשיר פורט גרגירי רימונים

 פורס תפוחי עץ  

 גרם   60צנצנת דבש טהור 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

92 



 חובב צילום. 92

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

93 

 :סט מתנה מיוחד הכולל

 עם שלט מובנה לסמארטפוןמוט 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  
 .קטיפהעם העדשות כולל נרתיק  



 קוצץ הפלא  . 93     

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 !!!מכשיר הפלא להכנת סלט בפחות מדקה 
  חלבונים ומקציף ביציםמפריד 

 להבי פלדת   3המכשיר עם 
 חלד עם רגלי וואקום הנצמדות  אל 

 ,  העבודה למשטח 
  קל ונוח לניקוי ואחסוןהמכשיר 

 .הסיבוביםפ מספר "גודל החיתוך נקבע ע
 כולל מפריד חלבונים* 

  מייבש חסה + מיקס * 
 

 לחגיםמתנה משולמת 
 .מוצר חובה בכל מטבח * 

  

94 



 "בר סנייק. "94                           

 :מקורי הכוללמארז מתנה 

 סט מלחיות מעוצב  
+ 

 חלקים מהודר 6סט סכינים 

+ 

 ל  תוצרת ישראל  "מ 250שמן זית כתית 

+ 

 ל אדום יקב ברקן  "מ 750בקבוק יין 

 

 .  באריזת מתנה 

 

95 

 :המחיר שלנו 

        89  ₪ 

 מ"ללא מע   



 הנוסע המתמיד. 95                      

 :המחיר שלנו 

      89  ₪ 

 מ"ללא מע 

96 

 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

 



 תה קלאסי. 96                   

 
 אחסון ממתכת   קופסאת

 רטרולשקיות תה בעיצוב 

 מ  "ס 10*16*18: מידות הקופסא

+ 

 תיוני חליטות צמחים 18

+ 

 גרם 30צנצנת דבש  

 

 באריזת מתנה מהודרת  

97 

 :המחיר שלנו
     89  ₪ 

 מ"ללא מע 



 סחוט טרי. 97                   

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 מתכת סוחט הדרים ידני מסגסוגת חזקה עם בסיס 

 כולל שקית מתנה

98 



 טיול מהנה. 98                

 :סט מתנה הכולל
 ליטר 20 –תאים  2תיק גב מדליק 

 ל"מ 600 יחודייתבקבוק ספורט מעוצב חדשני עם פייה 

 מגבת אישית איכותית

 מ"ק 3ספרון טיולים בארץ עד 

 אריזת מתנה בשקית אישית

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

99 



 "הסושייה. "99                  

100 

 סט סושי מעוצב 

 סועדים   4-ל

  \קעריות פורצלן  \מחצלות : הכולל
 מקלות אכילה רב פעמיות עם מעמד

 באריזת מתנה מהודרת   

 
 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 



 קיץ על החוף. 100

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 
 :סט מתנה שימושי הכולל 

 חוף מתקפל נייד איכותי כסא

 עם שמשיה אישית מובנת

+ 

 מ ננעץ בחול"ס 30שולחן קוטר 

 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

101 



  איטליאנו. 101                     

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

102 

 סט נירוסטה לפסטה  

 :חלקים הכולל 5

 מ  "ס 28מסננת קוטר + קערה 

 כף להגשת ספגטי  , פלפל, מלח

+ 

 זוג מגבות מטבח  

 



 "ספורט ופנאי. "102                   

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :סט ספורטיבי הכולל 

 תאים   4 צימידאןתיק ספורט מעוצב 

 עם תא לאחסון נעלים 

 מ  "ס 52*27*33: מידות

+ 
 מגבת פנים עשויה בד

 בעל   מיקרופייברמיוחד 
 ,  כושר ספיגה ונידוף גבוהה

 .  עם יבוש מהיר בתיק נשיאה תואם 

 מ"ס 90*50: מידות 

+ 

 זיעה לידיים   מגיניזוג 

+ 
 בקבוק שתייה עם קרחון

 מ"מ 600פנימי לשמירה על קור   

103 



 אופה מתחיל   . 103

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

104 

 מ"ס 26תבנית אפיה קפיצית מתכתית קוטר  

 סיליקון   סגריתעם מכסה פלסטי עם 
   מסליקוןכלים  2+ תואם הכולל ידית נשיאה 

+ 

   X 3' ג 30שלישית  פינוקי בריאות 

 



 בראש השנה. 104                 

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :מתנה מסורתית לחג הכוללת

 כלי קרמי בצורת רימון להגשת דבש  

+ 
  3D מימדספר מתכונים וברכות לראש השנה בתלת 

+ 

 גרם   30 דבשונית

+ 

 .באריזת צלופן מהודרת עם כרטיס ברכה 

105 



 " פאוורמגה . "105                   

   9000MAHסוללת גיבוי עוצמתית בנפח של 
 lithium-ionעם סוללות פנימיות 

 כוללת פנס לד חזק מובנה  

 הסמארטפוניםעם כבל מולטי לכל סוגי 

 סוללה חזקה במיוחד  
 המספיקה למספר של הטענות

 ,   MP3מתאימה למגוון מכשירים כגון 
 ...מצלמה ועוד, שעון חכם 

  אפשרות להוספת לוגו *** 

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 



 טרמוססיר . 106                  

 :המחיר שלנו

89  ₪ 

 מ"ללא מע

 ליטר   4של תרמוס איכותיים בנפח ענק סירי 
 קור האוכל \על חום לשמירה 

 ,  שכבת נירוסטה פנימיתבעלי 
 פלסטיק חיצוני  שכבת 
 בידוד  ושכבת 

 (שעות 4-כ)קור למשך זמן רב /על חוםלשמירה 

 לאריזה ולנעילה -ידיות דו שימושיות 
 ,  פיקניקים, מושלמים לטיולים

 ולכל אירוע אליו צריך להביא אוכלאירוח 

 החייליםילדיהם אידיאלי להורים המבקרים את 

 סועדים 4-6כל סיר מתאים לארוחה של 

 !ארוחה חמה בכל מקום ובכל שעה

107 



 סדנת אפייה. 107                   

 אפייה קפיציתתבנית 
 בצורת לב עם ציפוי קרמי מיוחד

+ 
 הפלא הייחודי המאפשר עבודה קלה  מערוך 
 צורות להכנת עוגיות 9 מכיל , עם הבצקונוחה 

 .שונותמדליקות בצורות   

108 

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 



 בוא ונטייל . 108  

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

 
 תיק גב מבודד 

 וכוסותצלחות  ם"עם סכו

 . סועדים  4-ל
 20*29*37: מידות התיק

109 



 אירוח בלבן.  109      

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

+  מגש אינגליש + חלקים פורצלן קערה לסלט  7סט הגשה 

 חומץ/בקבוקים לשמן+ מלחיה ופלפליה + כלי לרטבים 

110 



  טיול בקונטרול. 110                                

 2200MAסוללת גיבוי נטענת חירום 

 ...ועוד לסמארטפונים

+ 

 תאים 2תיק גב מעוצב 

+ 

 מ"ק 3ספר טיולים עד 

+ 

 '  ג 30צנצנת מיני דבש 

 

 אפשרות למיתוג לוגו* 

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

111 



 SOUP  מיסו.   111

 :המחיר שלנו

     89  ₪ 

 מ"ללא מע 

סט קעריות הגשה בעיצוב  

  4, חלקים 12ייחודי הכולל 

מכסים   4, כפות 4, קעריות

עשוי פורצלן באריזת מתנה 

 .מהודרת

112 



 מחנה קיץ  . 112                 

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

 עששית תאורה קמפינג

 נורות לד חזקות במיוחד  30עם 

 תאורה היקפית  

 ידית אחיזה  

 מ "ס 9*9*18: מידות

+ 
 לשטח השרדותערכת 

 : הכוללת
 , חוט דייג, פצירה, גפרורים, מצפן

 קרס ואת חפירה
+ 

 מ  "ק 3ספר טיולים בארץ ישראל עד 

+ 

 תיק נשיאה שרוכים מחוזק  

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

113 



 סיטי בוקס.  113

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

מערכת סטריאו איכותית עם  

קורא , שלט ורדיו מובנה
ויציאה   SDכרטיס זיכרון 

USB   עם ידית מתכווננת

מופעל  , לנשיאה נוחה

באמצעות סוללת ליתיום  

 3נטענת או באמצעות 
 AAסוללות 

  30*  14*  18: מידות

114 



 טיול נוח.  114    

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

115 

 מתקפל   כסא

 קור  \שומרת חום ציידניתמשולב 

 עם רצועות נשיאה לגב  

 מ  "ס 36*32*42: מידות

 

 אירועים, פיקניק , מתאים לטיולים



 ספרים בסטייל. 115                

 :המחיר שלנו 

      99  ₪ 

 מ"ללא מע 

 ספרים 3מארז מתנה הכולל 

 .3D מימדבתלת  ומהגיםספר שנה טובה עם ברכות . 1

 .ספר מקיף על תבלינים וצמחי מרפא –סודות מן השדות . 2

 ספר מתכוני תשרי עם מגוון מתכונים כשרים לראש השנה. 3

 .  גרם   30 דבשונית+ באריזת צלופן מתנה מהודרת ושקית שי *** 

116 



                   116 .TRAVEL BAG 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

 על גלגלים טרוליתיק נסיעות 

 מחוזק  קורדורהעשוי בד 

 תא מרכזי גדול + ידית נשלפת איכותית 

 תאים קדמיים עם פתיחת רוכסן רחבה 2

 .   מירביתהמאפשרת אחסנה 

 מתאים לעלייה למטוס 

 " 21בנפח 

117 



                       
 "ברביקיו פרטי" .117               

118 

 :המחיר שלנו

       99 ₪ 

 מ"ללא מע 

 תיק עם ציידנית

 פטנטמתקפל מנגל 

+ 

 בקבוק רוטב  

 על האש סילאן

 גרם 320



   פאוורביג . 118                       

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

 !עוצמתית במיוחד   POWER BANKסוללת גיבוי 

  USB יציאות 2בעלת , עם פנס ומסך תצוגה דיגיטלי
 טאבלטיםוכבל טעינה משולב המתאים למגוון טלפונים ניידים 

10,400 MAH 
 .2.1MAוצמת טעינה מהירה של ע

119 



 תיק מתוקים  . 119                      

 :מ הכוללת"ס 18*13*28  קומתיתדו (  כחול או ירוק)אישית  פסים  ציידנית

 גרם   25במבה אוסם 

 חטיף ביסלי קטן אוסם

 גרם 30צנצנת דבש מיני 

 חפיסות שוקולד פרה עלית 2

 גרם 200 –מיני מיקס של עלית 

 עלית דוריטוסחטיף 

 מרמלדות שוקולד איכותי 5

 

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

120 



  קלאסיקה.  120                            

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

 מארז קרטון גלי מעוצב

 ל"מ 750 קלאסיקעם יין אדום ברקן 

 וסט אביזרי יין מעוצבים במארז מתנה

121 



                       

 :המחיר שלנו

     99 ₪ 

 מ"ללא מע 

  אוטו ליין. 121

122 

 :סט לרכב הכולל

 צילון לרכב לשמשיה הקדמית

+ 

 ספל תרמי נירוסטה לנסיעות

+ 

  MAH 2200סוללת גיבוי חיצונית 

 לרכב USBעם מפצל 

 .בנרתיק רב שימושי



                       

 :המחיר שלנו

     99 ₪ 

 מ"ללא מע 

  מכונאי בשטח. 122

123 

 סט כלי עבודה איכותי וגדול

 חלקים במזוודה פלסטית 47

 מגיע בצבע שחור

 35*24*6.5: מידות



                       

 :המחיר שלנו

     99 ₪ 

 מ"ללא מע 

 קצר וקולע. 123

124 

 :סט טיולים הכולל

כרית מתנפחת  + מחצלת קמפינג זוגית מפלסטיק 

 מ  "ס 150*180במידות 

+ 

 +ליטר  28, מתקפלת כסאצידנית 
 מ"ס 40*28*28מידות  אלבדתיק  

+ 

  –מ "ק 3טיולים קצר עד ספר 
 .טיולים 60טיולים מהחרמון ועד אילת כולל ספר 



 פיקניק בטבע. 124          

                  
מ עם תיק  "ס 100*200"   קאבנהקופה "ערסל שכיבה איכותי 

 .ג "ק 120נשיאה עד 

+ 

 .מסלולים ומפות החרמון ועד אילת 60מ  עם "ק 3ספר טיולים עד 

 

 :המחיר שלנו

     99   ₪ 

 מ"ללא מע 

125 



  הסימפוניה התשיעית. 125

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

126 

 רמקול בלוטוס שולחני מאורך
 בעל איכות צליל גבוהה    

 ,  טאבלטעם מכשירי  מסתנכרן
 ..וכו סמארטפון

 שקע כניסה להשמעה
  SD\USB זכרוןישירה מכרטיס   

 .נקי  HDשמע 

 מ "ס 4*6*28: מידות הרמקול



  הסט המושלם. 126                           

 :המחיר שלנו   

       99  ₪ 

 מ"ללא מע   

 :סט מהודר פורצלן לבן למטבח הכולל

 מלח ופלפל, בקבוקי שמן וחומץ , צנצנות תה קפה סוכר 

127 



 ספורטיבי. 127                

 :סט מתנה הכולל
 מ"ס 30*26*58: מידות –לנסיעות ולחדרי כושר " 23 ימידאן'צתיק 

 מ "ק 3ספר טיולים עד 

 מגבת אישית איכותית

 'ג 30צנצנת דבש 

 אריזת מתנה בשקית אישית

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

128 



 של הפתעות ציידנית. 128              

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו
     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :מ הכוללת"ס 25*22*14אישית  ציידנית

 גרם 200במבה שוש גדולה 

 גרם 30צנצנת מיני דבש 
 גרם 100 –קפה טורקי עלית 

 גרם 150מרשמלו לבבות 

 חפיסות שוקולד פרה עלית 2

 גרם 200מיני מיקס קטן של עלית 

 

129 



130 

 :המחיר שלנו

     99  ₪ 

 מ"ללא מע 

 מתנה ספורטיבית. 129                 

 אפשרות להוספת *  
 לוגו על המוצרים    

 "23עם תא לנעלים  ימידאן'צתיק ספורט 
 בקבוק שתייה אלומיניום+ 
 ל "מ 800עם פייה נשלפת    

 אוזניות איכותיות עם דיבורית בקופסא+ 

  דרייפיטקטנה  מיקרופייברמגבת + 
 עם תופסן שאקל  בפאוץ    



 מהלך מנצח. 130                

 :סט מתנה הכולל

 ל יקב ברקן  "מ 750אדום או לבן  מונופורטבקבוק יין 

+ 

 סט פותחני ואביזרי יין  

 משולב במשחק שחמט עם כלים מעץ יוקרתי

 

 במארז מתנה מהודר  

 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :המחיר שלנו

     109  ₪ 

 מ"ללא מע 

131 



 'ביץ סאמר. 131

 :המחיר שלנו

     109  ₪ 

 מ"ללא מע 

פיקניק אולטימטיבי /סט קיץ

צידנית משפחתית  : הכולל

,  גדולה עם ידית אלומיניום

מחצלת אישית בגודל 

צלחת , מ"ס 180*90

 .כדור ים ומטקות, מעופפת

132 



                       

 :המחיר שלנו

     109  ₪ 

 מ"ללא מע 

  שאטו.             132                   

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*  

 ליין   אלבדמתנה הכולל תיק מנשא מארז 

 ל ברקן"מ 750 מונופורטעם בקבוק יין אדום 

 כוסות יין   2+ 

 פותחן יין  + 

133 



  מן הטבע.         133              

 :מארז מתנה מיוחד הכולל

 אריזת קרטון חגיגית לחג

 'ג 250דבש צנצנת 

 'ג200  סילאןדבש רוטב חלבה 

 'ג 200 ממרח קקאו ואגוזי לוז -חדש

 ל  "מ 750  מונופורטיין ברקן 

 שקית שי מהודרת

+ 

 כרטיס ברכה ממותג

 :המחיר שלנו

     109  ₪ 

 מ"ללא מע 

134 



                       
 "ונצייה"סט הגשה . 134            

135 

 :המחיר שלנו

     109  ₪ 

 מ"ללא מע 

 סט הגשה קרמי מהודר עם עיצובים  

 :הכולל

 מ "ס 35 -מגש עגול לעוגה  

+ 

 מ "ס 40*20 –מגש מלבני 

+ 

 מפיון תואם  

 במארז מתנה 



                       

 סט ארבע תבניות אפייה מתכת קלות לניקוי  
 .ולא דביקות

 .כולל אריזת צלופן מתנה

 :המחיר שלנו

     109  ₪ 

 מ"ללא מע 

 "קונדיטור ביתי"סט . 135            

136 



137 

 סט עלייה למטוס הכולל

 "23 אורטופדיתיק גב 

+ 

 סט מניקור מתקפל מעור מהודר

+ 

 נרתיק עור לכרטיסי טיסה

 :המחיר שלנו

     109  ₪ 

 מ"ללא מע 

 סט נסיעות אישי. 136                  

 אפשרות להוספת *  
 לוגו על המוצרים    



138 

 ליטר 19תיק גב איכותי 

 ליטר   19גדולה  ציידנית+ 

 אוזניות איכותיות עם דיבורית+ 

 ספל טרמית עם דופן כפולה+ 

 :המחיר שלנו
     109  ₪ 

 מ"ללא מע 

 חופש מהנה. 137                 

 אפשרות להוספת *  
 לוגו על המוצרים    



139 

  ווק גורמה.                138

    NON-STICK אלומניוםסיר ווק משובח יציקת 

 מ עם ציפוי אבן שיש "ס 30קוטר 

 מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

 :המחיר שלנו
     109  ₪ 

 מ"ללא מע 



 :מארז יין מהודר הכולל
 פותחן יין חשמלי הפועל על סוללות 

 ופותח פקקי שעם ללא כל מאמץ
 ל ברקן"מ 750 מונופורטבקבוק יין אדום 

 גרם 30צנצנת דבש מיני 

 מארז קרטון משובח

 :המחיר שלנו

     109 ₪ 

 מ"ללא מע 

 קלאסיקה. 139              

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

140 



                 

141 

   :המחיר שלנו 
      109₪ 

 מ"ללא מע   

 ספא קלאב. 140                

 :הכוללסט מפנק לאמבטיה 

 גרם 240, מ"ס 130*70מגבות צבעוניות בגודל  3

+ 

 לאבטיהפורצלן סט מעוצב עשוי 

 

 אריזת שי מהודרת עם צלופן  



  שביל היין. 141                 

 :המחיר שלנו

     109  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*   

 :מארז חגיגי משולב בכולל

 ספר יין ישראלי הכולל מפות יקבי ישראל

 כולל סיפורים מרתקים על עולם היין  

+ 

 ל"מ 750 קלאסיקאדום ברקן יין 
 באריזת קרטון 

 .מהודרת עם  שקית מתנה 

142 



  לטיול יצאנו. 142                     

 :המחיר שלנו

     109  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :סט מתנה הכולל

 מיוחדת גדולה ציידנית

 ישיבה   לכסאשהופכת 

 מתקפלת וקלה לאחסון 

 ליטר   26  –נפח של 

+ 

 חוף מתקפל עם נרתיק  כסא

 ג  "ק 120מחוזק עד 

+ 

 שולחן ננעץ בחול

 מ"ס 30קוטר 

 

 

143 



                        

 :המחיר שלנו

     119  ₪ 

 מ"ללא מע 

  החוף השקט. 143

144 

 :פיקניק אולטימטיבי הכולל/סט קיץ

 צידנית בעיצוב ספורטיבי עם תא למטקות

+ 

 .זוג מטקות עץ עם כדור 

+ 

 מ"ס 180*180מחצלת זוגית בגודל 

+ 

 מזרן ים מתנפח

+ 

 .כרית צוואר מתנפחת עם מקום לבקבוק



 קייציבילוי . 144                  
                  

145 

 מ איכותית"ס 180*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"ס 30שולחן קוטר 

 

 

 :המחיר שלנו

     119 ₪ 

 מ"ללא מע 



 קפה לאטה. 145                   

 :המחיר שלנו

     119  ₪ 

 מ"ללא מע 

146 

 סט מתנה מהודר 

 תוצרת אירופה  

 כוסות אספרסו  6הכולל 

 :סטים 2לבחירה בין 

 

 כוסות אספרסו עם ידית ניקל 6 – 1סט 

 עם תחתיות תואמות             

 

 כוסות אספרסו עם ידית ניקל   6 – 2סט 

 על מגש עץ מהודר               

 



    הפתעות מתוקות. 146                       

 :המחיר שלנו

     119  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :הכוללמארז מפואר חלון רשת 
 ל"מ 750 קלאסיקבקבוק יין אדום ברקן 

 מארז מיני מיקס קטן עלית
 גרם 100שקית קפה טורקי עלית 

 עלית בראוניזעוגת 
 אגוזי מלך בתפזורת   10

 .באריזת שקית מתנה 

147 



 הפסקת תה. 147                       

148 

 תה מנירוסטה משולב זכוכית מעוצבת  \סט קפה 

 .ספלי שתייה תואמים וכלי לסוכר 6-עם קנקנן ו

+ 

 שקיקי תה בטעמי פירות של ויסוצקי 25מארז 

 :המחיר שלנו

     119 ₪ 

 מ"ללא מע 



  ארוחה בכיף. 148              

 :המחיר שלנו
     119 ₪ 

 מ"ללא מע 

 :סט מתנה מהודר הכולל

 מ  "ס 28מחבת סטייק פסים 

 חלקים סכינים ומספרים   7מעמד 

 זוג מלחיות בצורת חיות

 אריזת צלופן מהודרת עם סרט קישוט  

 ומדבקת חג שמח בשקית שי  

149 



150 

 :המחיר שלנו

     119  ₪ 

 מ"ללא מע 

 מתנה לבית. 149                

 מארז דמוי עור יוקרתי  
+ 
 ל"מ 750 מונופורטיין אדום ברקן  

+ 

 חלקים   5סט הגשה קברט 

 

 באריזת מתנה מהודרת עם כרטיס ברכה



151 

 :המחיר שלנו

     119  ₪ 

 מ"ללא מע 

 משחקים בקצב. 150                 

 אפשרות להוספת *  
 לוגו על המוצרים    

 אלחוטי לסמארטפוניםרמקול קסם מגבר שמע 
 עור יוקרתית עם קופסאת+ 
 חבילות קלפים מקצועיים 2   

  + 
 אוזניות עם דיבורית בקופסא 

 



 FUNספורט . 151

  .משחקיםערכת מתנות לים עם 

 :הכוללת

 ליטר 16  מהודרת עם תא אחסון למטקות ציידנית

 מובנה  סט מטקות עם לוח משחקים 

 חוף איכותיתמגבת 

 .שתייה אישיבקבוק + פריזבי צלחת 

 :המחיר שלנו

     119  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת לוגו על המוצרים* 

152 



 נופשונית. 152                   

 :  סט נופש הכולל

 מ"ס 30*32*60מהודר   ימידאן'צתיק 

 מחצלת מתקפלת עם כרית מתנפחת

 צלחת פריזבי משחק+ שמשיה לים ניידת 

 מ ננעץ בחול הים"ס 30שולחן קוטר 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים  *   

 :המחיר שלנו
     119  ₪ 

 מ"ללא מע 

153 



 סחוט טרי . 153                     

 סוחט הדרים ידני מסגסוגת חזקה עם בסיס מתכת  
+ 
 בול גבוהות להגשת מיץ טרי  -כוסות היי 2 

 .ואריזה אישית לכל סט 

 :המחיר שלנו

     119  ₪ 

 מ"ללא מע 

154 



 נסיעה בטוחה. 154                
                   

 :המחיר שלנו

     119  ₪ 

 מ"ללא מע 

155 



 חד ר'בוצ. 155                   

 :המחיר שלנו

     119  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :סט מתנה מעוצב הכולל

 מעץ   ר'בוצקרש חיתוך 

 מ  "ס 33*28: במידות של

+ 

 סכיני שף עשויות פלדת אל חלד 3

 מושחזות יהלום במארז תואם  

 ארוז באריזת שי מהודרת עם כרטיס ברכה
 

 אפשרות להוספת לוגו על המשטח עץ*

156 



 מוגש על המחבת. 156                

 :המחיר שלנו

     129  ₪ 

 מ"ללא מע   

157 

 
 :סט מתנה הכולל

 מגש עץ מבמבוק איכותי ר'בוצ
 מ"ס 1.7*22*32:מידות

+ 

 מ  "ס 24מחבת סטייק 

 במארז מתנה חגיגי עם שקית מתנה

 



 תענוגות מתוקות. 157                    

                  
 :מארז קרטון מעוצב ברוח החג הכולל

 ל"מ 750יין ברקן אדום חצי יבש 
 גרם 250דבש 
 "ילי'וצ ינגר'ג"גרם  320בישול רוטב 

 .פותחן יין מקצועי 
 

 

 

 :המחיר שלנו
     129  ₪ 

 מ"ללא מע 

158 



 :המחיר שלנו

     129  ₪ 

 מ"ללא מע 

 פיקניק חגיגי. 158              

159 

 ערכת כלי מנגל  

 קרש חיתוך, הכוללים כלים לברביקיו 

 מגש עץ קטן  , מלחיות 

   ציידניתבתיק 

+ 

 ל"מ 750 קלאסיקיין אדום ברקן בקבוק   +' ג 30צנצנת מיני דבש 

 אפשרות להוספת  לוגו על המוצרים*    



 שינה מתוקה. 159                       

160 

 :המחיר שלנו

     129  ₪ 

 מ"ללא מע 



 :המחיר שלנו

     129 ₪ 

 מ"ללא מע 

 חמשוש. 160

161 

 ולמטייל הכוללת /סט מושלם למתגייס

   אורטופדיליטר  55תיק גב גדול 

 מ "ס 60*40כביסה סל 

 מ"ס 120*150מפנקת פליז  כרבולית

 MAH 2200גיבוי נטענת וסוללת 



                       
 "טיול משפחתי."161             

162 

 :המחיר שלנו

       129 ₪ 

 מ"ללא מע 

   ציידניתתיק גב איכותי 

 קור  \שומרת חום

 עם סט כלי אוכל מלא  

 .  סועדים  4-ל



  זוגי מושלם  . 162               

 סועדים   2-סט פיקניק מלא ל
 סל מהודרת בציידנית

 .  עם מסגרת אלומיניום  

 :המחיר שלנו
     129  ₪ 

 מ"ללא מע 

163 



164 

 :המחיר שלנו

     129  ₪ 

 מ"ללא מע 

 סטלבטסט . 163               

 אפשרות להוספת *  
 לוגו על המוצרים    

 מ "ס 180*150מחצלת קמפינג זוגית 

 ליטר 26סל אלומיניום גדולה  ציידנית+ 

 מ מתקפל לנרתיק"ס 250*150מקצועי  PVCערסל + 



165 

 מטר בנרתיק  1.8שמשית חוף קוטר 

 'ליטר בנרתיק פאוץ 1קור \חום טרמוס+ 

 מטר 2.6*1.8מחצלת משפחתית גדולה + 

 :המחיר שלנו

     129 ₪ 

 מ"ללא מע 

 משפחתי על החוף. 164                

 אפשרות להוספת *  
 לוגו על המוצרים    



166 

 :המחיר שלנו

     129  ₪ 

 מ"ללא מע 

 ציוד לחוף. 165                

 אפשרות להוספת *  
 לוגו על המוצרים    

 ים איכותי מתקפל עם ידיות   כסא

+ 

 תיק חוף ההופך למחצלת

+ 

 מ  "ס 30שולחן פיקניק קטן ננעץ בחול 

+ 

 אוזניות דיבורית בקופסא  



  מתוק וחגיגי. 166            

 :המחיר שלנו

     129  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :הכוללמנשא קרטון מעוצב גדול 

 גרם בטעמים שונים 250קונפיטורות  3

 ל"מ 750אדום  קלאסיקבקבוק יין ברקן 

 פותחן יין מקצועי

 אגוזי מלך בתפזורת 10

167 



                       

 :המחיר שלנו

     129  ₪ 

 מ"ללא מע 

 לאור ירח . 167

168 

 :סט מושלם לקמפינג וטיולים הכולל

 לכסאצידנית משפחתית גדולה במיוחד המתקפלת 

+ 

 מ"ס 180* 180מחצלת זוגית בגודל 

+ 

 עששית שטח מקצועית  / פנס 

 .מתכוננת רב עוצמה 



169 

 :המחיר שלנו

     129  ₪ 

 מ"ללא מע 

 פינוק לבית. 168                

 אפשרות להוספת *  
 לוגו על המוצרים    

 מארז דמוי עור יוקרתי  
+ 
 ל"מ 750 מונופורטיין אדום ברקן  

+ 

 אזורי זמן יוקרתי 3שעון קיר מעוצב 

+ 

 סט תחתיות זכוכית מראה במעמד תואם



 "משחקים בטבע. "169                  
                   

 משחקי חברה במארז קובייה מעוצב  7סט 

+ 

 ישיבה לכסאמשפחתית מרובעת ההופכת  ציידנית

 בסיס קשיח עם ציפוי אלומיניום פנימי  

 (ליטר 30)מ "ס 31*35*31: מידות

170 

 :המחיר שלנו

     129  ₪ 

 מ"ללא מע 



 אספרסו ארוך.  170                           

 :סט מתנה מהודר הכולל

 צנצנות קרמיות של תה קפה וסוכר   3סט 

+ 

 כוסות אספרסו עם תחתיות בעיצוב מיוחד   6סט 

 באריזת מתנה  

 :המחיר שלנו

     129  ₪ 

 מ"ללא מע 

171 



 אופים מהלב. 171                        

 :המחיר שלנו

    129  ₪ 
 מ"ללא מע   

 סט אפייה מקצועי מהודר 

 :חלקים הכולל 11סט סיליקון 

 מברשת מרית ושקית זילוף, קאפקייקסתבנית , מטרפה, תבנית אינגליש קייק

+ 

 צנצנת ענקית לאחסון עוגיות במארז מהודר 

172 



 מקום לשבת. 172                           

 :המחיר שלנו
     139  ₪ 

 מ"ללא מע 

173 

 כסאות חוף מתקפלות 2סט שולחן מתקפל עם 

 !בנרתיק נשיאה תואם 



                       
  שומרים משקל  .173             

174 

 :המחיר שלנו

     139  ₪ 

 מ"ללא מע 

מתאים לנסיעה  , קידמייםתיק ספורט כיסי רשת 

 ,ופעילות ספורט
 ,  מחוסמתזכוכית , משקל אלקטרוני 

 ,  שומןאחוז  למדידת
 ג  "ק 150עד , עצם וקלוריות,שרירים מסת 

+ 

מתאימה  , כושר ספיגה גבוה, מיקרופייברמגבת 

 מ  "ס 90*  50ושטח בגודל לפעילות ספורט 
+ 

 צלופןאריזת 

 



                       
  מחבת על האש   .174             

 :סט מתנה הכולל

 מ  "ס 28מחבת סטיק איכותית 

+ 

 סט חומץ שמן מלח פלפל פורצלן

+ 

סט סינר מטבח עם כפפת תנור  

 ותחתית לסיר חם

175 

 :המחיר שלנו

     139  ₪ 

 מ"ללא מע 



  ראנץטקסס . 175

 מתנה מקורית ומדליקה

  non stickהמבורגר עם ציפוי מחבת 

איכותי המונע הידבקות למחבת יחד  

שקעים   7המחבת כוללת . עם דוחסן

מ עם חריצים לצלייה  "ס 8בקוטר 

 .מ"ס 26.6קוטר  . נכונה

+ 

 אקדח מתיז רטבים  

 מיכלים 2גימיק מדליק עם 

 חרדל  + לקטשופ 

 

 מתנה מקורית  

 !אף אחד אדיש תשאיר שלא 
 

 אריזת מתנה עם כרטיס ברכה
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 :המחיר שלנו
     139  ₪ 

 מ"ללא מע 



 :המחיר שלנו

     139 ₪ 

 מ"ללא מע 

 סט אפייה אישי. 176                   

 :סט מתנה הכולל

 תבנית אפייה הכוללת מכסה איטום

 עם ידיות נשיאה 

 עוגיות פיצות ופשטידות, מתאים לעוגות 
 מלקחי סיליקון לשימוש קל

 מקצפת איכותית

 לקקן סיליקון  

 מגבות מטבח מעוצבות 3
 באריזת מתנה עם 

 .צלופן מהודר וסרט קישוט

177 



 "שמפנייר. "177                  

 "שמפנייר"סט מתנה משולב 

 :הסט כולל

 '  ל 0.75שחור מתכתי סט שייקר 
   דלי קרח ומלקחייםעם 

 . באריזת מתנה 

 אפשרות להוספת  לוגו על הדלי*   

 :המחיר שלנו

     139  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 פיצה שף . 178

179 

 :המחיר שלנו
     139  ₪ 

 מ"ללא מע 

 פיצה לתנור ביתיאבן 

 מ עם גלגלת חיתוך"ס 33

 ומעמד נירוסטה להגשה

 לטאבוןהופכת את התנור הביתי 

 .  ומאפיםמקצועי לפיצה 

+ 

 חלקים מפורצלן   5סט הגשה 

 מ "ס 20צלחות + מ "ס 30הכולל צלחת הגשה 

+ 

 גורס מלח וגורס פלפל מזכוכית 

 

 באריזת צלופן מהודרת*

 



  "בחוםמוגש " 179.              

 :המחיר שלנו

     139  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :סט משולב איכותי הכולל

 מאיכות גבוהה   טרמוססירי  3

 :בנפח

 ליטר   1.3+ ליטר  2.6+ ליטר  4.2

 סגירה הרמטית  , נירוסטה פנימית

 מתאים לשמירה על מזון
 שעות 4-6קר לבין \חם

 .  טיולים ולבית , אידאלי לאירוח
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  ספורט ליין. 180                       

 :סט ספורטיבי מהודר הכולל

 ליטר 2תיק ספורט עם מימיה מובנית -היידרו

 מחצלת אישית

 מ "ק 3ספר טיולים עד 

 :המחיר שלנו

      139 ₪ 

 מ"ללא מע 
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 אלגנטמארז . 181                   

 מארז מהודר ויוקרתי ליין עם חלון שקוף

 עם אביזרי יין  

 כולל בקבוק יין אדום 

 ל "מ 750ברקן  קלאסיק

 בשקית מתנה אישית

 :המחיר שלנו

     139  ₪ 

 מ"ללא מע 

 אפשרות להוספת  *   
 לוגו על המוצרים    
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  בילוי בטבע. 182                       

 :המחיר שלנו

     139  ₪ 

 מ"ללא מע 

 :סט לבילוי פיקניק הכולל

 מתקפלת גדולה אלומיניום ציידנית

 מחצלת חוף

 ל"מ 750אדום  קלאסיקיין ברקן 

 ספר טיולים ישראלי

 .גרם 30צנצנת דבש 
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 :המחיר שלנו

     139  ₪ 

 מ"ללא מע 

 בוקר של כיף. 183                   

 , חלקים 17סט ארוחת בוקר 
     צבע שנהב, מקרמיקה איכותיתמעוצב 

 ,יחידות קעריות לדגנים 4, קפה/יחידות ספלי מאג לתה 4
 ,יחידות צלחת מנה ראשונה 4, יחידות מעמד לביצה רכה 4 
 באריזת מתנה   –חלב קנקן  1 
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  פנקייק מתוק. 184                   

 :המחיר שלנו

     139  ₪ 

 מ"ללא מע 
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 בישול מושלמת   לחוויתמתנה סט פנקייק מעוצב מארז 

 חלקים  7: הכולל

 מ"ס 26.5מחבת פנקייק בקוטר 

 מטרפה

+ 

 מצקת  

+ 

 מלקחיים  

+ 

 מגבות מטבח 3

+ 

 גלויה עם מתכון לפנקייק משפחתי



                       

 חלקים 7קנקן מעוצב עם כוסות שתייה זכוכית תאומות  
+ 

 .ליטר 6מיכל שתייה זכוכית עם ברז כולל מעמד בנפח של 

 !מתנה מעוצבת מיוחדת ומדליקה 

 :המחיר שלנו

     139  ₪ 

 מ"ללא מע 

 בר  לימונדע. 185

186 



                       

 :המחיר שלנו

     139  ₪ 

 מ"ללא מע 

 סאנרייז. 186

187 

 קל להרכבה, פתוח קל לנשיאה גזיבו

 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 



                       

 :המחיר שלנו

     139 ₪ 

 מ"ללא מע 

    TIMEהמבורגר .                     187

188 

 :סט מתנה הכולל

 מחבת מיוחדת להמבורגר וקציצות עם דוחסן תואם

 מ  "ס 26.6 –קוטר המחבת 

+ 

 סט סכינים במעמד תואם  

+ 

 כפפה ותחתית לסיר, סט הכולל סינר 



 אטרף יגי'ד.  188

 :המחיר שלנו

     139  ₪ 

 מ"ללא מע 

 תיבת מוסיקה רמקול מיני המשולבת  

 ,  דיגיטלישעון עם 

 מסמארטפוןשמיעת מוזיקה +  רדיו
.sd cardנייד ועוד  זכרון.. 

 !רמת שמע גבוהה 

+ 
  יגה'ג USB 8נייד  זכרון

 MP3המתאים להטענת שירי 
 .לצורך חיבור והשמעה למערכת
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 :לקוחות טקסס מקבלים יותר!  מבצע                                    
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 עכשיו יותר מתמיד גם לכם כדאי להצטרף לרשימת הלקוחות המרוצים של חברת טקסס

 ...מושקעות ומקוריות שנבחרו בקפידה , מההיצע הגדול של מתנות איכותיות  ולהנות
 מתנות פרסומיות ולהיות תמיד מעודכנים במוצרים החדשים ביותר, לקבל מבצעים חדשים

 
 

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

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

   לסמארטפוןרמקול מיני ודיבורית בלוטוס מקצועי : תקבלו₪  2500על כל קנייה מעל .( 2
 חלקים 11סט סיליקון מהודר לאפייה : תקבלו₪  4000על כל קנייה מעל .( 3
 חלקים עם סכיני שף קרמיים איכותיים  5סט :  תקבלו₪  6000על כל קנייה מעל .( 4
  HDמצלמת דרך לתיעוד הנסיעה ברכב : תקבלו ₪  8000על כל קנייה מעל .( 5
 לפיקניק וטיולים גזיהל קפה עם "ערכת פק: תקבלו₪ 10,000על כל קנייה מעל .( 6
 רמקול בוקסה קריוקי מקצועי נייד עם מיקרופון: תקבלו₪ 15,000על כל קנייה מעל .( 7
 
 

 מ"סכומי הקנייה הם לפני מע|ח "טל| מתנה אחת תינתן כנגד חשבונית מס | אין כפל מבצעים * 
 .המבצע בהתאם לתקנון החברה |המתנה אישית ואינה ניתנת לזיכוי או להעברה * 

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

 

 

 

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

 המתנות  בכל נושא אריזת מתמיד כחלק ממתן הזדמנות שווה לכולם אנו משתפים פעולה 
 והמוצרים השונים עם גופים המעסיקים אוכלוסייה בעלי צרכים מיוחדים ומקנים להם בזאת  

 ....(למידע נוסף).  מימוש הפוטנציאל העצמי ומקור פרנסה מכובד עבורם, שילוב בקהילה
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 (1קטלוג ).  מ"מעללא ₪    139-35בין  בתקציב של  מיוחדות למתנות 

 

 :לקוחות טקסס היקרים

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

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

 

 
 
 

 

 

 

 

 
      

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

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

 .יש ליצור קשר עם צוות טקסס מוצרי פרסום ומתנות על מנת לקבל פרטים נוספים והזמנה מסודרת   

 .....המתנות שבחרתם כבר בדרך אליכם ! וזהו   
     

 (.מוצר חסר יוחלף בשווה ערך לו).  כרטיס ברכה על גבי המוצרים \ניתן להוסיף מיתוג לוגו והקדשה * 
 מ  "ללא מע₪ 1500מינימום הזמנה * 
 !ומעלה ' יח 10 –מינימום הזמנה מסוג מתנה * 

  

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

 

 

    

 

  (קווי –רב ) 077-2060123: טל
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