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 פתיחה אוטומטי מנגנון,מעץידית אחיזה , מטריה עם מוט מתכת
 ’אינץ 25

 ₪ 12.5:עלות
 :אינץ 27

 ₪ 13.5:עלות

 מטריה איכותית
 עמידה לרוחות עם סיבי פיברגלס
 המעניקים גמישות וחוזק למטריה

 ידית אלומיניום
 'אינץ 27

 לבן,שחור,כחול
 ₪ 14.5:עלות



 מטריה איכותית ענקית
 עמידה לרוחות עם סיבי פיברגלס
 המעניקים גמישות וחוזק למטריה

 ידית אלומיניום
 ’אינץ 27

 לבן,כחול,שחור
  ₪  23:עלות

 24"מטריה הפוכה 
 .ידית אחיזה מפלסטיק, מוט פיברגלס

 .פתיחה וסגירה ידנית . צלעות פיברגלס
  .מנגנון פיברגלס עמיד לרוחות חזקות

  . תפירה כפולה של הצלעות
מטריה הפוכה שניתן להיכנס בנוחות לרכב או 

 .להעמידה על הרצפה
  לבן, כסף/שחור,כסף/כחול: צבע

 Ø107 :מידות המוצר
 ₪ 26.5:עלות

 MINI HOOKמטריה מתקפלת מסדרת 
LEXON MINI HOOK UMBRELLA 

 .מטריה מתקפלת נוחה לנשיאה
 .מראה קלאסי עם שיק עכשווי

 .פתיחה וסגירה קלה
 .לכיסוי מקסימלי" 48גודל 

  לתליתבעלת וו , לאחיזה נוחה ידית גומי קשיח
 .המטריה

גוף ומוטות אלומיניום קשיח ועמיד במיוחד בפני  
 תנאי מזג אוויר קשים

 :עלות



 23"מטריה קלאסית 
  פיברגלס  צלעות,.מעץמוט וידית אחיזה 
  .סגירה ידנית, פתיחה אוטומטית

המנגנון עשוי פיברגלס עמיד לרוחות 
  .מנגנון סערה .חזקות

  . תפירה כפולה של הצלעות
  .חומר מיוחד שדוחה מים, י'פונגבד 

 .שרוול סגירה
 שחור, כחול: צבע 

 מ"ס Ø101: מידות המוצר
 
 ₪ 19.5:עלות 

זרועות סיליקון גמישות" 27מטריה ידית ישרה   

  זרועות סיליקון גמישות
 עמידה ברוחות חזקות

 
 ₪  15:עלות

 30"מטרית גולף 
   .מוט וידית אחיזה מאלומיניום

  .צלעות מפיברגלס
  .סגירה ידנית, מנגנון פתיחה אוטומטי

המנגנון עשוי פיברגלס עמיד לרוחות 
  .חזקות

  .מנגנון סערה עם צלעות כפולות
   .תפירה כפולה של הצלעות

  .חומר מיוחד שדוחה מים, י'פונגבד 
 .שרוול סגירה

  כחול, שחור: צבע 
 מ"ס Ø125: מידות המוצר

 ₪  28:עלות 



שמיכת שארפה ליחיד עשויה מבד עבה בשתי  
 .שכבות

 .וצד שני בגימור צמר כבשים, צד אחד קטיפתי•
 .מאד מחמם ונעים למגע•
 .תמיד מזמין להתכרבלות מרגשת•
 .מגיע עם אריזת מתנה מבד סאטן•
 .מ”ס 130×170: מידות•
 ₪ 41:עלות•

 מ

 קלאוד –מפנקת  כרבולית
 זוגית כירבוליתשמיכת 

 .מאד נעימה למגע ומחממת•
 מראה פרוותי ועשיר•
 .פוליאסטר 100%עשויה מ •
 .ניתנת לכביסה וניקוי יבש•
 .מ”ס 200×150: מידות•

 ₪  35:עלות

 מ

 .פלנל ליחיד שמיכת
 ,מחממת, נעימה למגע

 .מראה פרוותי ועשיר
 ,פוליאסטר 100%-עשויה מ

 .ניתנת לכביסה וניקוי יבש
 קרם, אפור, כחול: צבע

 מ"ס 130* 170: מידות המוצר
 ₪  24.5:עלות

 מ



 כרבוליות
 ח"ש 26מ מחיר ליחידה "ס 130-170יחיד בגודל 
 ח"ש 36מ מחיר ליחידה "ס 150-200כפול בגודל 



דו צדדית פלנל  –שמיכת חורף זוגית 
 וכבש

 נעים ורך, צד אחד פלנל איכותי
לתחושת חום  , צד שני פרווה דמוי כבש

 מירבית
 מ"ס 230/230מידה מיוחדת 

 ₪  90:עלות

 ת

1 

2 

3 

 שמיכה דו שכבתית מפנקת
שכבה עליונה שמיכת פלנל פליז קטיפתית  

 מעוצבת
 שכבה תחתונה צמר לבן כבשים

 סמ 170*130
 ₪  49:עלות

 פ

 .חזקה ומפנקת במיוחד, שמיכת מיקרו פליז רכה
 .מ"ס 130*170: מידות
 ₪ 27:עלות



 שמיכת טלוויזיה מפנקת
 עשויה שכבת פילוסין רך ונעים למגע

 ושכבת קורל פליז
 באריזת מתנה

 גרם 280
 מ”ס  170* 130:מידה
 ₪ 56:עלות
 מטר 2*1.45:מידה
 ₪  75:עלות

 שמיכת טלוויזיה נעימה במיוחד
 עשויה בד קורל פליז
 PVCבמארז מתנה עשוי 

 מ”ס * 170 130, גרם 260
 ₪  27:עלות

 שמיכת פליז, כרבולית
 PVCבמארז מתנה עשוי 

 גרם למטר 220
 מ"ס 150*120:מידה
 ₪  15:עלות

 
 מ"ס *170 130

 ח    "ש 18:עלות

 ש
 ש

 ש

 שמיכת טלוויזיה מפנקת
 עשויה שכבת קורל פליז בתוספת שכבת צמר

120 X 150 מ”ס 
 באריזת מתנה

 ש ₪  39:עלות



 
 אפור וחום סמ 200/220שמיכה זוגית  -שמיכות חורף קרושה 

 מיקרופייבר
 

 ₪ 110:עלות
 ₪ 300:שווי החלפה ברשת

 – סולידשמיכות חורף 
 מיקרופייבר  
 

 ₪ 100:מטר 2.2* 2:זוגית עלותשמיכה
 ₪ 250:שווי החלפה ברשת

 
 55₪: עלות)1.6*1.3(שמיכת  יחיד

 ח"ש 150:שווי החלפה ברשת
 



 דו שכבתי, כובע פליז דו צדדי
 מתאים כמחמם צוואר או כובע

 ₪  7.5:עלות

 לשימוש כפול חמצוואר
 כמחמם צוואר או כובע

 ₪  4:עלות

 ש

כובע הכולל מסיכת פנים  
 להגנה מהקור

 ₪  14:עלות

 כובע דו שכבתי
 חיצוני ושכבת בידוד עשויה פליז אקריל
 וירוק כחול,זיתירוק 
 ₪  10:עלות

 כובע צמר איכות
 ₪  5.8:עלות

 מ

 ש

 ש
 ש

LIGHT UP" כובע צמר עם תאורת לד 
מצבי  3, עוצמתית SMD לדים 4תאורת 
 הפעלה

 USBפנס נטען בעזרת 
 שחור/ אפור  :צבעים
 ₪  28:עלות



 איכותיות’ טאצזוג כפפות 
 מבד לייקרה גמיש ונעים

 ₪  22.5:עלות

 ון עם רוכסן'קפוצ סווצר
 במבחר צבעים

 ₪  38:עלות

 )כובע וכיס  לידיים(קנגרור 'סווצ
 במגוון צבעים

 ₪  31:עלות
 שרוול ארוך שירטטי 

 במגוון צבעים  
 כותנה 100%
 ₪  18:עלות

 מגוון כפפות  



 מעיל חוסם רוח איכותי במיוחד
 נושם ודוחה מים,עשוי מבד גמיש 

 עם שכבת פליז פנימית

 מעיל פליז
 ₪  32החל מ

 מבחר מעילים

מגוון מעילי רוח ניתנים  
 למיתוג



 מגוון נעלי בית חורפיות



 H2Oספל טרמי נירוסטה מבית 
ספל טרמי איכותי מבודד חום בעל  

 גוף גדול במיוחד למיתוג וחריטת לוגו
 'מל 500 :נפח

 לבן/ אפור  :צבעים
 ₪  36:עלות

ספל טרמי מתכתי עם הצמדת וואקום  
 H2Oמבית 

 'מל 400 :נפח
 לבן/ שחור / כחול / אפור  :צבעים
 ₪  43:עלות

קר  /ספל טרמי חם
מבית   WOODגימור 

H2O 
 ל"מ 400 :נפח

 דמוי עץ :צבעים
 ₪  40:עלות

ספל טרמי לבן מט עם  
 H2Oחבק סיליקון מבית 

 ל"מ 400 :נפח
/  כחול / אפור  :צבעים
 שחור/ ירוק / אדום 
 ₪  35:עלות



,  כוס טרמית מנירוסטה
פיה עם  , פנימי פלסטיק

כפתור לחיץ לסגירה בטוחה  
 ,ושימוש נוח

י מכון התקנים  ”מאושר ע
 ל”מ 450: נפח

כוס טרמית עם וואקום לשמירת  
 .משקה חם או קר שעות ארוכות

 .גוף פנימי וחיצוני מנירוסטה
כפתור וואקום גדול בתחתית  

הכוס למניעת נפילת הכוס  
 .כתוצאה ממכה אקראית

 .ל”מ 380
 .באישור מכון התקנים 

 ₪  29:עלות

כוס טרמית בעיצוב  
 אורבני איכותית במיוחד

 שכבות נירוסטה 2עשויה 
  באישור מכון התקנים

  ל"מ 350
 ₪  31:עלות

כוס טרמית איכותית  
 ומעוצבת עשויה נירוסטה

עם מכסה אטום וקל  
 לשימוש

בעל כפתור לחיצה  
 למניעת נזילות

  באישור מכון התקנים
 ל"מ 470

 ₪ 52:עלות



  
  מל 330מאג טרמי נירוסטה 

  שומר חום ,דופן כפולה 
 באישור מכון התקנים

 ₪  12:עלות

  מל 330מאג טרמי נירוסטה  
  שומר חום דופן כפולה נירוסטה פנים חוץ 

 לבן/ שחור/קיים בצבעים כחול 
 ₪  13:עלות

דופן   PPעשוי  300CCספל טרמי 
:  קור צבעים/כפולה לבידוד חום

 '  בז/שחור
 ₪  8.8:עלות

 ספל לתה עם מסננת
 חליטה ומכסה שהופך

 לתחתית
 ₪14 : עלות

עם מכסה   -כוס מרק אישית
 .וואקום

 ל"מ 500
 מגיעה בקופסת מתנה

 ליחידה₪  17



 שכבות 2בקבוק שתיה פטנט 
 חמה וקרה לשתיהמתאים 

 בשילוב זכוכית פנימית
 BPAבמעטפת פלסטיק קשיח 

FREE 
 באישור מכון התקנים

 ל”מ 750
 ₪ 33:עלות

 בקבוק זכוכית לחליטת תה
 עם רשת צפופה עשויה נירוסטה אל חלד

 וחבק סיליקון
 באישור מכון התקנים

 ל"מ 550
 ₪  24:עלות

קר  /נירוסטה חם טרמוסבקבוק 
 H2Oמבית 

  מבריק-גימור מט
 

 לבן/שחור:צבעים,  ל"מ500
 ₪ 28:עלות

 

 תרמוס נירוסטה עם כוס 
 ל"מ 500

 שחור מבית
 ₪  36:עלות



  700בקבוק מים  Fruit Infuser טריטן
 צבעים.  בידוד שרוול+ל"מ

  :עלות
 ₪ 42:עם הבידוד

 ₪ 36:ללא הבידוד

  סוויפט - טריטןהידרו 
מעורב    ל"מ 600בקבוק 
 צבעים

 ליחידה₪  32:עלות 

בקבוק טרמי  
 מעוצב מנירוסטה
עם שכבה כפולה 
 לשמירת קור וחום

באישור מכון 
 ל"מ 500, התקנים

 ₪  29:עלות

 ל"מ 500בקבוק שתיה תרמי 
KAMBUKKA  מביתOLYMPUS 

 פא



 קעריות 2
 מאגים 2

 מגבת מטבח
 ₪  48:עלות

 ₪  94: שווי החלפה ברשת

  מאגים 6
 מגבת מטבח

 ₪  38:עלות 
 77.2:שווי החלפה ברשת 

 ₪  

  מרקיות 4
 מגבת מטבח

 סיליקון עשוייהמצקת 
 ₪  66:עלות

 ₪  112 :שווי החלפה ברשת



קערית קרמיקה מעטרות כחול 
 מ"ס 15-לבן

 לקערית 12.5:עלות

 :בול, קערית קרמיקה  יפנית
 לקערית₪  15:עלות

רגע של  "-מ "ס 14קערית מרק 
 "פינוק
 ₪ 38:עלות

 אפשרות למארז פי וי סי

 מבחר קעריות  מרק



ניתן    ל אדום"מ 565ספל מרק מעוגל 
 לחמם במיקרו

קופסת אוכל כפולה  Lunchbox בוקס’לאנצ ₪  22:עלות
נפח  (ליטר מנירוסטה  1.4שומרת חום בנפח 

למשרד לעבודה או , ) ל"מ 700כל סיר 
קופסת המזון עשוי נירוסטה עם  . ללימודים

דופן כפולה ובידוד ואקום חזק במיוחד שגם  
 תורם בשמירה על טמפרטורה

   ₪ 27:עלות

 קעריות מרק 4מארז 
 ח    "ש 59:עלות



 זוג כוסות דאבל גלאס+ ליטר 1קנקן תה 
 ₪ 78:עלות

ניתן לבנות ערכת תה בתוספת תיונים  * 
 איכותיים 

 בנית ערכות לפי תקציב  



 קופסת עץ לתיונים מכסה רשת מתכתית
 עץ טבעי -שחור  :צבעים
 מ"ס 23x16x7 :מידות

 ח"ש 36

 קופסת עץ לתיונים מכסה שקוף מזכוכית
 עץ טבעי -שחור  :צבעים
 מ"ס 28x27.5x8 :מידות

 ח"ש 27

"TEA TIME" 4, מארז עץ טבעי לתה  
 תאים

 מ"ס 17x16x7.5מידות 
 ח"ש 19

 יסמין תה ירוק נענע ותה ירוק, ה'סנצתה ירוק   –סדרת תה ירוק לחורף
 וכוסות תהניתן לשלב קנקני תה , מגוון רחב של מארזי  תה

 



 משחקים בקופסא מעץ 7
,  סט משחקים משפחתי במארז עץ יוקרתי 

 :המארז מכיל את המשחקים הבאים 
  דוקים, חבילות קלפים  2, דומינו ,  בששש 

  מ"ס 30*30: מידות . דמקה ושח מט 
 ₪ 50:עלות

 קובית משחק לכל המשפחה
 ₪  60עלות 



 •קופסאות טישו 
 עשויה פלסטיק שחור או לבן  

 כוללת חבילת טישו• 
 ניתן להדפסת מיתוג• 

 ח  "ש 22: עלות



 ממחטות   100מארז טישו 
 תאית 100%נייר  טישו 

 מ    "ס 6*10* 21: גודל מארז
 יחידות 1000כמות מינימום 

 ח"ש 7: עלות

 ממחטות 10טישו כיס 
 תאית 100%נייר טישו 

 מ"ס 2.8*5.5*10.5: גודל מארז 
 יחידות 1000כמות מינימום 

 ח"ש 3: עלות



 מלבני  שפריצר
 להיגיינת הידיים ללא מים וסבון

 ₪ 7.5: עלות
 ח"ש 350תוספת מיתוג 

 מיל  100 ל'אלכוג
 להיגיינת הידיים ללא מים וסבון 

 ₪ 5.5: עלות
 ח"ש 350תוספת מיתוג 



 .COBפנס שטח עם תאורת 
 .  דימר לעוצמת התאורה

 .  ידית אחיזה
 .מתאים לשימוש בבית ובחוץ

 .אריזת מתנה
   

   כחול,כסף: צבע
 מ"ס ø7.50 * 16.00: מידות המוצר

 ח"ש 19: עלות

 .פנס יד קטן
   .SMDתאורת 

 .גוף מתכת
 .1Wעוצמת תאורה 

 .אריזת מתנה
   

 כסף: צבע
 מ"ס ø2.00 * 8.50: מידות המוצר

 ח"ש 7.5: עלות

 .פנס יד בינוני
  .SMDתאורת 

 .גוף מתכת
 .ON/OFFלחצן הפעלה 

 .1Wעוצמת תאורה 
 .אריזת מתנה

   
 שחור  : צבע

 מ"ס ø2.50 * 13.00: מידות המוצר
 ח"ש 8.5: עלות

 .COBפנס עם תאורת 
 .תאורה לבנה וחזקה

 .וו לתלייה, מגנט
 .נוח לעבודה בשטח ובבית

 .אריזת מתנה
 שחור  , כחול: צבע

*   2.00*  19.00: מידות המוצר
 מ  "ס 5.00

 ח"ש 14.5: עלות
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