
ח"ש100עד 2021ראש השנה 

מ והובלה מאור יהודה"המחיר אינו כולל מע

י מתמודדי משרד הרווחה  "המתנות נארזות ע

תרומה לקהילהוומהוותמפעל גשר 



מ "ס43פלטת גריל 

תואם אינדוקציה 

27פלטת גריל עמוקה 

GOURMETשיש שחור 
90₪

ח"ש400שווי החלפה בחנויות פוד אפיל 

מ"ס42איכותית ה'פלאנצ

ELITE סדרת

75₪
ח"ש350שווי החלפה בחנויות פוד אפיל 

:מארז מהודר הכולל

EVREYDAY MINI  חלקים5סט

,סגול, ורוד, ירוק, קרם: צבעים 4מגיע ב 

:הסט כולל

מ"ס16מיני סיר • מ"ס14מיני סיר • 

מ"ס16ז'סוטאמיני • 

82₪
ח"ש320החלפה 



אלגנטחלקים דגם 24ם יוקרתי "סט סכו

:סועדים הכולל-6חלקים ל 24סט 

•מזלגות 6
•סכינים 6
•כפות 6
•כפיות 6

75₪
ח"ש290שווי החלפה בחנויות 

:חלקים הכולל8סט 
מ"ס20סכין שף • 

מ"ס18סנטוקוסכין • 

מ"ס13תכליתית -סכין רב• 

קרש חיתוך עץ שיטה• 

מספרים• 

קולפן• 

משחיז• 

מגן אצבע• 

ח"ש95

ח"ש400שווי החלפה בחנויות פוד אפיל 

:מארז מהודר הכולל

EVREYDAY  מחבתות2סט

:הסט כולל

מ"ס20מחבת • 

מ"ס26מחבת • 

82₪
ח"ש400שווי החלפה בחנויות 



סט טיגון ללא שמן לתנור-קריספר
EVERYDA YPLUS

!הפכו את התנור שלכם למטגן אוויר ללא שמן

ללא צורך-בישול באופן שווה של מאכלים מטוגנים 

.להוסיף שמן

סטיק מוגבהת המאפשרת סירקולציה של-סלסלת נון

עד לקבלת, מעלות סביב האוכל-360אוויר חם ב 

.תוצאות פריכות והשחמה מושלמות

ח"ש57
₪299שווי החלפה בחנויות פוד אפיל 

חלקים18סט אוכל צלחות 

במגוון דגמים

צלחות למנה ראשונה6

צלחות למנה עיקרית6

קעריות למרק6

ח"ש102

₪499שווי החלפה בחנויות פוד אפיל



אחסוניותסט 

TWIST IT  כלי אחסן לאוכל יבש דגם4סט

מושלם עבור כל סוגי מזון יבש

ח "י2ל כפול "מ1.31

ח"י2ל כפול "מ0.55

75₪
ח"ש230שווי החלפה בחנויות פוד אפיל 

:מארז אפייה מהודר הכולל

סט תבניות אפייה

מ"ס25אינגליש קייק • 

מ"ס26תבנית קפיצית • 

לקקן+ מטרפה • 

75₪
ח"ש260שווי החלפה בחנויות פוד אפיל 



:מארז אפייה מהודר הכולל

סט תבניות אפייה

מ"ס34תבנית פיצה מחוררת • 

24רוסטרתבנית • * מ "ס32

מ"ס22קוגלהוףתבנית • 

מברשת סיליקון+ לקקן• 

102₪
ח"ש300שווי החלפה בחנויות פוד אפיל 

קפסולות קפה-40מגירה ל 

ח"ש82

ח"ש280שווי החלפה בחנויות 



ARCOSמארז מזוודה 
מ סדרת "ס20סכין שף  ARCOS NIZA

33קרש חיתוך במבוק  X25 מ עם חריץ "ס

ROSOניקוז 
ח"ש82

238₪: שווי החלפה 

ומטחנהמלקחיים+פלאנצהמיני -סט 

100₪
ח"ש325: שווי החלפה

מתאים  -מארז פנקייק מפנק 

פנקייק תרבד לאינדוקציהמחבת

ROSO GLAZEספריי לשמן  
95 ח"ש

ח"ש220שווי החלפה 



מ ידית אדומה  "ס30ווק 

CAPSTONE  טבעי שיישציפוי Solid 
Rock
82₪

ח"ש290: שווי החלפה

מחבת סטייק באריזת מתנה    

מ ידית אדומה  "ס28מחבת סטייק 

CAPSTONE  טבעי שיישציפוי Solid 
Rock

שח82

ח"ש240: שווי החלפה

מ"ס24סיר 

ליטר4 CAPSTONE  ציפוי

טבעי שייש Solid Rock
91 ₪

ח"ש320: שווי החלפה



חלקים 3סט לפיצה 

מעמד הגשה  מ""ס33אבן שמוט בקוטר 

ROSO GLAZEנירוסטה גלגלת לחיתוך 
57 ₪

₪ 100: שווי החלפה

ROSO GLAZEמארז אפיה 
מכסה אינגליש קייק  + 26תבנית קפיץ 

לקקן מברשת סיליקוןקאפקייקתבנית 

100₪
₪ 240שווי החלפה 

מרובערוסטר

4.5, מ"ס28מרובע רוסטר

CAPSTONEליטר 
טבעי שיישציפוי  Solid Rock

110  ₪
ח"ש400: שווי החלפה



לייןקרף

דקנטרקנקן חלון -קרף

65 ₪
ח"ש120שווי החלפה 

 H&Kמטחנת תבלינים חשמלית  
: קיים בשלל צבעים

,  תכלת, אפור, ירוק, אדום, לבן

. שחור

22₪
ח"ש50: שווי החלפה

ניתן לתת זוג

סכינים לגבינה 3+ פלטה זכוכית 

49₪
90₪: שווי החלפה



קרשי חיתוך מיני במארז מתנה4סט 

25X14X1.5 מ "ס ROSO TOOLZ
41₪

ח"ש80: שווי החלפה

-כלי ששת סיליקון ידית עץ 3מארז 

מרית ומברשת, כף

ח"ש41

80₪: שווי החלפה 

תוספת למתנות-מארז כלי ששת מעץ 

ח"ש21

ח"ש40: שווי החלפה



: סט גריל הסט כולל

מ"ס20מחבת גריל 

מלקחיים סיליקון

מטחנה אדומה

105₪
שווי החלפה ברשת  

369 ₪

: סט פנקייק הכולל

מ"ס22מחבת חביתיות 

מרדד עץ

מרחן עץ

טבעת פנקייק לב 

טבעת פנקייק עגולה

87₪
₪ 269: שווי החלפה ברשת 

מ  "ס24, מ"ס20: מחבתות2סט 
Merlot

105 ₪
₪ 300: שווי החלפה ברשת 



תבנית עם סלסלת רשת  : 'חל2מארז 

בורגנדיקרבון סטיל 

60₪
₪ 190: שווי החלפה ברשת 

ליטר 1.7מ "ס16* 9קלחת 
RAINBOW

65 ₪
ח"ש200: שווי החלפה 

ליטר1.9מ "ס18סיר 
RAINBOW

81 ₪
ח"ש230שווי החלפה 

ליטר  2.9מ "ס20סיר 

RAINBOW
85₪

₪ 270שווי החלפה 



:חלקים3מארז אפייה 

: המארז כולל

תבנית פאי

מרית

מקציף

68₪
₪ 229: שווי החלפה בקשת

:מארז הגשת עוגה

: המארז כולל

מגש נירוסטה 

כף הגשה לעוגה נירוסטה

44₪
סולתםשווי החלפה ברשת 

ח "ש149

: המארז כולל

מ"ס28תבנית פאי 

תבנית קפיץ שוליים רחבים  

33מ תבנית אינגליש "ס28

מ"ס

מטרפה סיליקון

ספטולה סיליקון

95₪
:  סולתםשווי החלפה ברשת 

ח"ש299



:תבניות2סט 

תבנית מלבנית וסיר זכוכית

57₪
₪  175: שווי החלפה ברשת 

גלגלת+ משטח פיצה מאבן על מעמד 

54₪
₪ 149: שווי החלפה ברשת 

זוג מטחנות מלח פלפל 

נירוסטה חשמליות 

80₪
270₪שווי החלפה ברשת 



:סט ששת הכולל

א"מועך תפו

מצקת

כף מחורצת

כף עמוקה

הופכן מחורץ

92₪
₪ 310שווי החלפה 

ליטר1.5קנקן תה 

65₪
שווי החלפה ברשת  

₪  200סולתם
זכוכית דופן ( 2)סט מאג אספרסו עם ידית 

ל"מ80כפולה 
30₪זוג כוסות 

₪ 119סולתםשווי החלפה ברשת 



ל"מ350ספלים זכוכית דופן אחת 6

77₪
₪ 255: שווי החלפה ברשת 

ל דאבל וול"מ350זוג כוסות 

(כוסות6או 4אפשר לרכוש )

34₪
₪ 109: שווי החלפה ברשת 



סועדים מבחר 6–חלקים ל 24ם נירוסטה "סכו' מע

:דגמים לבחירה

86₪
₪ 329: שווי החלפה ברשת 



:סט סכינים הסדרה השחורה

מ"ס17.7סנטוקוסכין 

מ"ס12.7פטי/סכין עזר

90₪
₪ 300:שווי החלפה ברשת 

: סכינים הכולל2סט 

מ"מ2.5"/ 7סנטוקוסכין 

מ"מ1.5"/5סכין רב שימושית משוננת  
47 ₪

₪ 159:שווי המתנה ברשת

: הסט כולל

מ"מ2.5"/ 7סנטוקוסכין 

מ  "מ1.5"/5סכין רב שימושית משוננת  

מ"מ1.5"/3.5סכין חיתוך 

65₪
ח"ש229:שווי החלפה ברשת 



: סכינים כולל4סט 
מ "ס20סכין שף 

מ "ס20סכין פריסה 

מ "ס12.5סכין רב שימושית 

מ "ס9סכין קילוף 

85₪
₪ 239: שווי החלפה ברשת 

חלקים6סט סירי זכוכית עגולים או מרובעים 

ליטר1

ליטר1.5

ליטר2.5

95₪

₪ 309: שווי החלפה ברשת 

חלקים10סט קופסאות אחסון זכוכית 

: הסט כולל

ל "מ330קופסא 

ל "מ550קופסא 

ל "מ800קופסא 

ל"מ1000קופסא 

ליטר 1.7קופסא 

95₪
שווי החלפה ברשת  

ח"ש339סולתם



: חלקים זכוכית הכולל6סט 

ליטר0.3קופסא 

ליטר0.3קופסא 

ליטר1קופסא 

42₪
₪  139: שווי החלפה ברשת 

: חלקים זכוכית הכולל6סט 

ליטר0.3קופסא 

ליטר0.5קופסא 

ליטר0.7קופסא 

37 ₪
₪  129:שווי החלפה ברשת 

ליטר על סטנד  1.5תבניות זכוכית ' חל4סט 

מתכת 

87₪
₪ 289:שווי החלפה ברשת



מ יציקת אלומיניום "ס24' סוטז

Mineral Stone
₪ 95:עלות

₪ 300:שווי החלפה ברשת

מ"ס25*26ה'פלנצ- Mineral Stone  

אלומיניום ציפוי בגימור שיש

98₪
₪ 300: שווי החלפה ברשת 

מחבתות  2סט 

מ"ס20+24 RAINBOW
103 ח"ש

ח"ש275:שווי החלפה ברשת 



:הכוללסנטוקוסכינים 4סט 

"8סנטוקוסכין 

"5סנטוקוסכין 

"3.5סנטוקוסכין 

"3.5סכין טורנה 

גימור מט

צבע שחור

מגיע באריזת מגנט

81₪
ח"ש260שווי החלפה ברשת נעמן 

חלקים  24סועדים 6ם ל "סט סכו

:מבחר דגמים הכוללים

מזלגות6

סכינים6

כפות6

כפיות6

100 ₪
₪ 300שווי החלפה ברשת נעמן 



:חלקים הכולל4מארז סלט 

זוג כפות+ קוצץ ירקות+ קערה

מתאים למיקרו ומדיח

60₪
ח"ש150שווי החלפה ברשת נעמן 

חלקים מזכוכית כפולה  5מארז תה 

:הכולל

ליטר1קנקן 

ל"מ250כוסות 4

-חלקים 5מארז תה  Double Wall
75 ₪

₪ 250שווי החלפה ברשת נעמן 

ל מזכוכית כפולה"מ250ספלים 4מארז 

68₪
ח"ש200שווי החלפה ברשת נעמן 



/  אחסון מתאים לאפייהמיכלי6מארז 

אחסון/ הגשה

ליטר1.6* 2

ל"מ800* 2

ל"מ250* 2

100₪
ח"ש350שווי החלפה ברשת נעמן 

:צנצנות אחסון מזכוכית הכולל4מארז 

ליטר1.6צנצנת 

ליטר1.2צנצנת 

ליטר1צנצנת 

ליטר0.75

65₪
ח"ש200שווי החלפה ברשת נעמן 



:הכולל, חלקים זכוכית7מארז אחסון 

ליטר1.4צנצנות 3

ל"מ200צנצנות תבלינים 4

63₪
₪ 200שווי החלפה ברשת נעמן 

:הכולל, חלקים זכוכית11מארז למטבח 

ל"מ200צנצנות תבלינים 4

קערות עם מכסה5

מיכל לשמן וחומץ

63₪
ח"ש200שווי החלפה ברשת נעמן 



:חלקים הכולל9מארז 

ל"מ200צנצנות תבלינים 8

מעמד מתכת

63₪
שח200שווי החלפה ברשת נעמן  חלקים מזכוכית8מארז כלי מטבח 

ליטר2.1צנצנת אחסון 

ליטר1.5צנצנת אחסון 

ל"מ260מיכל חומץ + מיכל שמן 

ל"מ200צנצנות תבלינים 4

88₪
ח"ש250שווי החלפה ברשת נעמן 

:חלקים הכולל4מארז אפייה 

מ"ס26.5תבנית עגולה 

מ"ס31.5קייק אינגליישתבנית 

לקקן מנירוסטה בשילוב סיליקון

מטרפה מנירוסטה בשילוב סיליקון

68₪
ח"ש200שווי החלפה ברשת נעמן 



חלקים סיליקון9מארז אפייה 

, לקקן, כפות מידה4תבניות 2

מברשת ומקציף
81₪

₪ 200שווי החלפה ברשת נעמן 

:חלקים זכוכית8קרה לשתיהמארז 

ליטר1.5קנקן 

ל"מ390כוסות 4

מסחטת פרי הדר

כפית ערבוב

חלקים8קרה לשתיהסט 

68₪
ח"ש200שווי החלפה ברשת נעמן 

סוכר,קפה, תה3סט - SILVER
88₪

₪ 220שווי החלפה ברשת נעמן 



מולטי שף ידני  

קוצץ את כל סוגי הירקות\

אריזת מתנה

₪ 63:עלות

.ומיציםשייקיםבלנדר שייקר נייד נטען להכנת 

.ל"מ400מיכל זכוכית בנפח 

חלד  -מערכת להבים כפולה עשויה פלדת אל

.להבי חיתוך6כ "וכוללת סה
DC7.4Vמנוע חזק 

סיבובים לדקה  25000מהירות מנוע במצב ריק 

סיבובים לדקה 15000מהירות                מנוע במצב מלא 

ירוק / תכלת : צבעים לבחירה 
₪  60:עלות

נ



ערכת ברמן מקצועית ומעוצבת

מארז מהודר הכולל שמונה חלקים
ל הכולל מסננת מובנית"מ750שייקר בנפח •

שני שליש למזיגה מדויקת-כוס מידה שליש•

מ"ס16מלקחיים לקרח באורך •

מ"ס21כפית ערבוב בעלת ידית ארוכה באורך •

מ"ס18פותחן בקבוקים שטוח באורך •

מ"ס11שתי פיות מזיגה באורך •

20מקצועי בעל ראש שטוח באורך [ מרסק קרח]מאדלר•

פלדת אל חלד-כל החלקים עשויים נירוסטה

₪ 57:עלות

סט ארבע סכינים לחיתוך גבינות על  

משטח זכוכית בשילוב עץ

מ"ס28/18גודל כללי 

מ"ס13גודל סכינים כ 
₪ 35:עלות

. סט שלושה סכינים לחיתוך גבינות על מגש מבמבוק

הקרש יכול לשמש כקרש חיתוך והגשה

36ידית האחיזה אורך עם.מ"ס28/18גודל כללי 

מ"ס

מ"ס13גודל סכינים כ 
₪ 31:עלות



סנטוקוסכין  Santoku - הוא סכין שף שמקורו מן המטבח היפני 

ומוכר למשתמשים רבים בזכות להבו החד מקור השם של הסכין הוא  

המעיד על הרב גוניות ויעילות  " שלוש המעלות"ממונח יפני שפירושו 

ירקות ודגים העיצוב הייחודי של  , פריסה וקיצוץ בשר, הסכין בחיתוך

אך סכין זה , להב-משווה ללהב נראות דומה לקופיץ צרסנטוקוסכין 

לספק אחיזה מאוזנת היטב ושימוש לחיתוך במלוא  , נועד להיות נוח

הלהב הרחב יחסית של הסכין מאפשר אף לערום . אורכו של הלהב

בסגנון אסיאתי אמיתי, עליו את החומר החתוך ולהעבירו לכלי

ח"ש48

פותחן חשמלי  

לבקבוק יין

ח"ש42



חלקים12אחסוניותסט 

ח"ש70

סט אפייה 

ח"ש60



חלקים5סט פסטה 

ח"ש50

חלקים5סט אפייה 

ח"ש60



אחסוניות7סט 

ח"ש95

אחסוניות5סט 

ח"ש68



.מפל שוקולד/ מזרקה •

.מכשיר להכנת פונדו וציפוי שוקולד•

עוגיות פירות ועוד, ניתן לצפות חטיפים שונים מלוחים ומתוקים•

ח"ש65

מכונת פופ קורן בעיצוב חדשני

ח"ש84



מכונת פופ קורן בעיצוב חדשני

ח"ש80
מכונת פופ קורן בעיצוב חדשני

ח"ש70
סט הגשה לתה

ספלים  4, קנקן תה, מגש עץ

בקופסת מתנה



מארז עץ ובתוכו סט ויסקי הכולל  

שתי כוסות ושמונה אבני ויסקי  

טבעיות

מ"ס29*17*10גודל מארז 

ח"ש67

מארז עץ ובתוכו סט ויסקי הכולל  

שמונה אבני ויסקי  .שתי כוסות 

העשוי נירוסטהופלאסקטבעיות 

מ"ס28.5*20*11גודל מארז 

ח"ש80

ערכת ברמנים מקצועית ומהודרת  

חלקים12בעלת 

מ"ס27.5*1גודל בסיס עץ 

ח"ש87



ל הכולל מסננת מובנית"מ750שייקר בנפח •

מ"ס11שתי פיות מזיגה באורך •

מ"ס18פותחן בקבוקים שטוח באורך •

מ"ס21כפית ערבוב בעלת ידית ארוכה באורך •

שני שליש למזיגה מדויקת-כוס מידה שליש•

מ"ס20מאדלר מקצועי בעל ראש שטוח באורך •

מ"ס16מלקחיים לקרח באורך •

פלדת אל חלד-כל המוצרים עשויים נירוסטה

ח"ש55



מפיצי ריח מעוצבים 

–מכשיר להפצת אדים ושמנים ריחניים • HAPPY HUMIDIFIER
עם אפשרות להחליף את צבע התאורה או לכבות  LEDכולל תאורת •

.את התאורה

.לחצן למצב פיזור האדים/בורר•

.במשרד וברכב, מתאים לשימוש בכל חדרי הבית•

י חיבור כבל "הפעלה ע• USB ( .מכל מקור מתאים, (מצורף לאריזה

לילה/ אפשרות שימוש כתאורת רקע •

.מסייע בהגדלת אחוזי לחות•

.כולל הוראות שימוש•

ח"ש40



עם אפשרות להפצת ריחותרטרומאוורר 

סוללה נטענת

צהוב. לבן. ירוק:זמיניםצבעים 

אריזת מתנה צבעונית 

ח"ש50

מאוורר מתקפל שיכול לשמש גם כמעמד  

לנייד

סוללה נטענת

סגול.שחור. לבן. ירוק:זמיניםצבעים 

אריזת מתנה צבעונית 

ח"ש24



מאוורר צווארי כפול

סוללה נטענת

שחור : צבעים זמינים

אריזת מתנה צבעונית 

ח"ש35

בסיססמ15שעון חול בסיס עץ 

גובהסמ25

42 ₪

שעון חול מסגרת  

מ"ס15לבנה 

ח"ש31



המגבות החלקות של ורדינון עבות-קלאסיקומגבות 

שלהם הןהיחודיתבמיוחד ובזכות צורת האריגה 

מלטפות ועם רמת ספיגה גבוהה מאוד, מגבות רכות

גר׳ למ״ר560

.אפור בהיר ולבן, כחול בהיר, ורוד : בצבעים

ניתן לבצע שילובי גדלים לפי תקציב

מ"ס70/140מגבת גוף 

42 ₪
140₪שווי החלפה ברשת ורדינון 

מ"ס50/90מגבת פנים 

21

ח"ש80שווי החלפה ברשת ורדינון 



"ווינטר"שמיכה דגם 

מיקרופייברשמיכת 

פוליאסטר100%

ר"גרם למ270משקל 

2/2.20גודל זוגי 

שח77

240₪בורדינוןשווי החלפה 
1.5/2גודל יחיד 

61₪
200₪בורדינוןשווי החלפה 

T/V1.3/1.6גודל שמיכת 

54₪
ח"ש160בורדינוןשווי החלפה 



200/220שמיכת חורף זוגית 

"אנט"דגם 

300משקל מיקופייברשמיכת 

ר"גרם למ

השמיכה עוברת סירוק המקנה  

לה רכות ועמידות

לצבע

.שחור, חום : בצבעים

100₪
ח"ש270בורדינוןשווי החלפה 



100%בד חיצוני 50/70" הלסינקי"כרית שינה דגם 

.כותנה

בעלי כושר בידוד, חלוליםהולופייברסיבי 100%מילוי 

.גרם650משקל מילוי הכרית , מעולה

52₪
ח"ש130שווי החלפה ברשת ורדינון 

60/ קומפורטסמארטכרית  x 40  ס״מ כרית

FOAM
MEMORY
הכרית בעלת תמיכהנאסאבפיתוח , חומר זוכר

.ייחודית לצוואר ולראש ומקנה איכות שינה מעולה

.רכות הכרית פותחה במיוחד עבור ורדינון

100₪
ח"ש370בורדינוןשווי החלפה 



'גר800כרית רוזנה מילוי 

63₪
ח "ש200שווי החלפה ברשת כיתן 

ר כושר ספיגה מעולה"למ' גר530כותנה  100%מגבות כיתן לוגו 

50/90מגבת פנים+70/140זוג מגבת גוף 
70 ₪

ח"ש200שווי החלפה ברשת כיתן  



חלקים6סט מצעים זוגי 

מיקרוסאטן, אל קמט

:גודל

מ"ס160*200-סדין

מ"ס200*220-ציפה

מ"ס50*70-ציפיות4
₪ 90:עלות

מ  "ס140*70:מגבות גוף4מארז 

גרם למטר450משקל 

מגיע בקופסה

₪ 98:עלות



חלקים6סט מצעים זוגי 

מיקרוסאטן, אל קמט

:גודל

מ"ס160*200-סדין

מ"ס200*220-ציפה

מ"ס50*70-ציפיות4

₪ 90:עלות



,  כרית שינה אורתופדית עם אפקט הקירור

צד אחד בד : דו צדדי כיסוי,הולופייברמילוי 

צד שני בד כותנה  , מצנן המעניק אפקט קירור

,  אוורירי ונעים למגע      דרגת קושי רכה

אידאלי לישנים על הגב

90 ₪
ח"ש400שווי החלפה ברשת דר גב 

ויסקוכרית שינה אורתופדית לילדים יצוקה 

צד אחד : דו צדדי כיסו,קירורל 'ג+ אלסטית 

וצד שני פליז מלטףמיקרופייבר

90 ₪
ח"ש400שווי החלפה ברשת דר גב 

ויסקוכרית צוואר אורתופדית 

אלסטית לנסיעות עם  

רמקולים מובנים 

ללא שובר החלפה

ח"ש75



מכשיר עיסוי עוצמתי נטען  

ארבע ראשים  .בצורת אקדח 

באיזורישונים לעיסוי 

מתנהאריזת.הגוף

84 ₪

של חשמל  פולסיםמכשיר עיסוי נטען ששולח 

.לצוואר וסביבתו

ח"ש42



חזק הכולל גם  ' מסג. .סו'שיאטכרית עיסוי 

חימום לכל מיני אזורים בגוף

עובד על חשמל ו או חיבור למצת ברכב

ח"ש98

מפנק לכפות הרגליים  ' מסג.רוטטתכרית עיסוי 

וגם לכל מיני אזורים בגוף

עובד על סוללות בלבד

ח"ש70



3.6V מברגת כף יד

+אביזרים בתיק 29

דו כיוונית

ד"סל200

סוללת ליתיום נשלפת  

נורית ביקורת למצב סוללה

LEDמנורת 
₪ 95:עלות

סוזוקי מקדחה רוטטת דו  

כיוונית

R8600
550W:הספק

0-3000: מהירות ד"סל

48000: רטיטות לדקה 

דו כיוונית אלקטרונית

מ"מ13פוטר 

₪  140:עלות

SWISS GLOBAL-
סט הישרדות

7כלי רב תכליתי : חלקים3

נרתיק  + נס עוצמתיפ+פונקצויות

נשיאה

:גדלים2

78₪:קטן
98₪:גדול



ר'נייצערכת קפה גו 

המיועדת לשימוש ברכב ובקמפינג לכל  

,  ן נירוסטה’הערכה כוללת פינג. המשפחה

כלי אחסון  , פ”חגרם 190מיכל גז נקירה 

.כוסות זכוכית3-כפית ו, לקפה וסוכר

ח"ש100

 SWISSערכת קפה מבית 

: ערכת קפה כוללת

חלק קידמי שקוף, תיק עשוי בד* 

כירת שדה להבה סיבובית נקירה* 

כוסות זכוכית בשרוול 3* 

פלסטיק לסוכר וקפה מיכלי2* 

אן נירוסטה'פינג* 

• כפית

• ח"ש100

: כוללתערכת קפה 

צידנית אישית קשיחה לאחסון  * 

והכליםהגזיה

שדה עגולה עם להבה  גזיית* 

סיבובית נקירה

כוסות קפה זכוכית בנרתיק3* 

פלסטיק לאחסון סוכר  מיכלי2* 

וקפה

אן נירוסטה'פינג* 

• כפית נירוסטה

• ח"ש95



ערסל שכיבה 

קל  . לתרמילאים וקמפינג מבד מצנח

וחזק ביותר ועמיד לעומס של עד  

קרבינותכולל . ג”ק200

מטר רוחב על 1.4: מידות.מפלדה

אורך מלא–מטר 2.84

ח"ש100

ערסל ישיבה 

בסגנון ברזילאי עשוי מבד נושם 

100עמיד לעומס של . ונעים

ג ומתאים לשימוש  ”ק

כותנה  : ישיבהאריג: מבנה.יחיד

120: אריגברזילאיתגודל X150 
עומס  1: אנשיםמכמות”ס

ג”ק100: מירבי

ח"ש84

ערסל זוגי לשכיבה 

.  עם מקלות עץ עשוי מבד נושם ונעים

ג ומתאים  ”ק120עמיד לעומס של 

עם  )שכיבה : מבנה.זוגילשימוש 

ברזילאיתגודלכותנה : אריג(מקלות

140: אריג X210 אנשיםמכמות”ס :

ג”ק120: עומס מירבי2

ח"ש95



- GN AMIGO   4לאוהל איגלו-

ח"ש100

צידנית עם ערכת מנגל

ח"ש75



2אוהל שטח ל 

אנשים 

ח"ש74

אוהל צלייה מתקפל עמיד במים

עמיד במים, מרווח במיוחדצילייהאוהל 

פשוט להרכבה וקל משקל

220:מידות x120x120 מ "ס65:במצב סגורממידות"ס

אורך

אפור–כחול :צבעים

₪ 50:עלות



פאות פתוחות  2אוהל חוף בעל 

.לעמידות גבוהה עם הרוח

.קל ומהיר להרכבה ופירוק

.בעל נרתיק אחסון ונשיאה

.מ”ס 220X120X100: מידות

.כחול בשילוב צהוב: צבעים

ח"ש65

.אוהל לים

.מ”ס 220X120X150: מידות

ח"ש55



כולל כלי   PEVAבטניתעם קורדורהכיסא צידנית מחומר 

.סועדים4-אוכל רב פעמיים ל

.כולל רצועת נשיאה

.ליטר24צידנית : מידות

.טורקיז-אפור: צבעים
₪  105:עלות

4ליטר עם סט כלים 1.5תיק גב צידנית עם מידנית 

.כוס ומפית, ם”סכו, סועדים הכולל צלחת

.ליטר18נפח צידנית : מידות

.ירוק/ כחול : צבעים
₪ 84:עלות

 PEVAאיכותית מבטניתצידנית עומדת 
.לשמירה על הטמפרטורה לזמן ממושך

.כולל פתח עליון לשליפה מהירה

.ליטר25: מידות

.  כחול: צבעים
₪ 70:עלות



טרולימנגנון עם,ליטר40צידנית בנפח

.ונשיאה מתקפל

.חום/בידוד עבה לשמירה על קור•

ציפוי פנימי מחומר שמותאם לשמירת מזון•

תא קדמי עם רוכסן ושני כיסי  , תא מרכזי גדול •

רשת מהצד

גומי  רצעותמכסה הצידנית מובנה עם •

לאבטחת ציוד נוסף

יעילואיחסוןהצידנית ניתנת לקיפול •

מ”ס40.00×27.00×35.00: מידות הצידנית•
₪ 72:עלות•

.ליטר40צידנית 

לנשיאה נוחהטרולימנגנון 

.בד בשני גוונים קל לניקוי

.בידוד עבה לשמירה על חום וקור

.ציפוי פנימי מחומר מתאים למזון

.תא מרכזי עם פתח עליון גדול

.תא קידמי עם רוכסן כפול

.כיסי צד מרשת2

גומי אלסטי על המכסה לנשיאת חפצים  

.בבטחון

.זוג ידיות אחיזה

מהיר ויעיל, ניתנת לקיפול ואחסון נוח
₪ 75:עלות

ז

ליטר מתקפלת  50טרוליצידנית 

משפחתית

קור/ צידנית שומרת חום 

כיס רשת ותא קטן, כיס קדמי, תא גדול

כוללת ידיות קטנות לנשיאה
ליטר50:נפח,מ"ס 37x35x40:מידות

אפור–כחול :צבעים

₪ 77:עלות



סל צידנית מתקפל עם כיסוי

מסגרת וידית הסל מאלומיניום•
מ”ס 48.00x 28.00×28.00: מידות•

.₪ 35:עלות•

.קורדורהצידנית אוכל מבד •

.ליטר19.0נפח •
.CoolHeatמסידרתפטנט קיפול ייחודי •
.קידמיכיס.לכיווןרצועת כתף ניתנת •
.מיוחד למזון PEVAציפוי פנימי •

כחול, אדום, ירוק: צבע•

.מ”ס30.50×27.00×23.00: מידות המוצר•

₪ 24:עלות•

ז

ליטר עם תא קדמי ורצועת נשיאה12צידנית אישית 

תא בחזית הצידנית

שני כיסי רשת בצידי הצידנית לאביזרים קטנים
ליטר12:נפחמ"ס 25x20x20:מידות

אפור/ כחול :צבעים

ח"ש18

ליטר עם כתפיות ותא קדמי17צידנית גב 
מ"ס 35x27x18:מידות

ליטר17:נפח

אפור:צבעים
₪  29.5:עלות



מ  "ס30צידנית מעוצבת 

ידית אלומיניום

ח"ש40



13.5₪ליר 
ח"ש33אאוטבוקס

ח"ש13.5טרומס

ח"ש 33



מזוודת אלומיניום עם ידית נשיאה לכלים המתנה  

.המושלמת למנגל

חלקים מפלדת אל חלד הארוזים  3הערכה כוללת 

:במזוודת אלומיניום מהודרת עם ידית נשיאה

.מזלג ומרית, מלקחיים
מ”ס 10.0x8.0×36.5: מידה

₪ 41:עלות

מע

.BBQ-סט כלים מתקפל בצורת אולר ל
מברשת , מזלג, הסט כולל ספטולה

.ופותחן שעם ובקבוקים

הכלים עשויים מנירוסטה למניעת  

.חלודה ושימוש ארוך טווח

בפתיחת הספטולה ניתן לנתק את  

.האולר לשני חלקים

מברשת  , צד אחד של כולל מזלג

.ופותחן

.הצד השני כולל את הספטולה

להרכבת הסט יש לחבר את שני צידי 

.האולר כאשר הספטולה במצב פתוח

.נעילה באמצעות סגירת הספטולה

בנרתיק נשיאה ואריזת  כל סט מגיע 

.מתנה
₪ 50:עלות

מהיר ונוח  , גריל פחמים מתקפל
.BBQלהכנה של 

,מ”ס24*34שטח צליה גדול 

מ”ס50*28*20: מידות

שני פתחים לכניסת אוויר ושני  

.פתחים ליציאת עשן

זוג רגליים מתקפלות ויציבות  

.לבטיחות המשתמש

מגיע מורכב ומוכן , קל ונוח לנשיאה

.לשימוש
₪ 63:עלות



.מנגל מתקפל עם נפנף ומלקחיים ותיק נשיאה
.מ”ס 45X25X8: מידות

.ירוק/ כחול : צבעים
₪ 22:עלות

מנגל מתקפל בתיק צידנית עם ידית 

.נשיאה
.מ”ס 30X20: מידות מארז

.אפור-שחור: צבעים
₪ 42:עלות

כלים למנגל בנרתיק  3ערכת 

.קשיחקורדורה
.מ”ס 40X12: מידות

.אפור-שחור: צבעים
₪ 28:עלות



,  מלקחיים, הכולל מזלגברבקיוסט 

.ספטולה וכפפה

כלי הברביקיו עשויים ממתכת אל חלד  

ידיות עץ ארוכות שעוזרות להימנע  , עבה

.מכוויה

.אריזה בקופסת מתנה
₪ 29:עלות

מע
מע

,מלקחיים וספטולה על סינר, הכולל מזלגברבקיוסט 

הכלים מונחים בכיסים נוחים לשליפה ועבודה על  

.הגריל

ידיות עץ  , כלי הברביקיו עשויים ממתכת אל חלד עבה

.ארוכות שעוזרות להימנע מכוויה

הסינר גדול וכולל אבזם להתאמת אורך הרצועה לצוואר  

.כפי שנדרש

הכלים מתקפלים עם הסינר לשרוול קל לנשיאה
₪ 37:עלות

מלקחיים וספטולה בתיק , הכולל מזלגברבקיוסט 

.נשיאה

,כלי הברביקיו עשויים ממתכת אל חלד עבה

,עשויות מנירוסטה, ידיות ארוכות במיוחד

.אורך הידיות עוזר להימנע מכוויה
₪ 47:עלות



מחצלת חוף מעוצבת בתיק נשיאה

מ"ס150קוטר: מידות

ירוק/ אדום / כחול :צבעים

ח"ש38

שמיכת פיקניק דו שכבתית

מ"ס150*135: מידות
37₪:עלות

מחצלת חוף משפחתית עגולה מעוטרת

.מ קוטר"ס155

פוליאסטר

עבהאלבדמגיע בתוך תיק נשיאה עמיד 

כתום.אדום.ירוק.בכחול: קיים בצבע
₪ 37:עלות



מחצלת קמפינג משפחתית כולל תיק 

נשיאה
מ  "ס*260180

₪ 37:עלות

כרית מתנפחת  +מחצלת פלסטיק קמפינג 
POLO BEACH MAT

אישית

180X90 CM
₪ 13:עלות
:זוגית

מחצלת פלסטיק

קמפינג זוגית גדולה
150180 *

₪ 20:עלות

–מגבות חוף תיק מגבת פסים 

כותנה  סמ70/170מגבת חוף 

100%

60₪:עלות

מגבת חוף מעוצבת וגדולה במיוחד

מיקרופייברעשויה בד 

ואיקס  בש-שש, שחמט: משחקים3עם 

עיגול

מגיע ללא כלי משחק

בתיק גב עם רצועות שרוך
75X 150 מ”ס

ח"ש25



מתקפל עם  פרימיוםכיסא 

.מגש אלומיניום

.מ”ס 62X85: מידות

שחור: צבעים

₪ 112:עלות

כיסא במאי עם גגון מתקפל כולל מקום לכוס או  

.בקבוק

.הגגון מתקפל למארז עם רצועת נשיאה

.מ”ס 90X28: מידות

.כחול: צבעים

₪ 98:עלות



ולפקניקאיכותי לים כיסא חוף מתקפל 

,  הכיסא מאובזר בכיס ורצועת נשיאה

ג”ק100ניתן לשימוש למשקל של עד 

מ”ס69.5*55*53
₪ 58:עלות

.ספה מיטה מתקפלת עם מגן שמש מתכוונן

.המגן שמן ניתן לשימוש גם כמדף לחפצים•

.נוחה וקלה מאד•

.מגיע עם ידית נשיאה•
₪  155:עלות•

.טיולים ואירועים, מתקפל מיועד לחוףכסא

.קל מאד להרכבה•

נוח מאד לישיבה•
.מ”ס 64x54x46: מידות•

₪ 56:עלות•



₪ 1691-38דגם 
שח 1690-34דגם 

1756-71₪דגם 
ח"ש1590-48דגם 



ערסל למיםכסא

ירוק.אדום.כחול:זמיניםצבעים 

אריזת מתנה שקית אטומה עם שרוכים

ח"ש28

פירמידת נוחות מתנפחת

תכלת.אדום.כההכחול:זמיניםצבעים 

אריזת מתנה שקית אטומה עם שרוכים

ח"ש28



מיטת אוויר המתנפחת עם רוח

כההכחול:זמיניםצבעים 

אריזת מתנה שקית אטומה עם כתפיות

ח"ש67

ספת אוויר מתנפחת 

ח"ש50



96/26/35עגלת שוק עם תיק שק 

ח"ש40:עלות

יחידות מכל כלי6סט הכולל 

ח"ש57: עלות



קופסת נשיאת אוכל בעלת שתי קומות משולבת  

.בסכום וחבק גומי

מכסה עליון עשוי במבוק

מודפסתקופסא.מתנהאריזת 

מ"ס18.5*10.5*10.5גודל 

לבן.כההאפור.בהיראפור:זמיניםצבעים 

ח "ש20

צידנית קלאסית איכותית

מ"ס33*20*28גודל 

.כחול.אפור:זמיניםצבעים 

ח "ש28

תיק גב משולב בצידנית בחלקו  

התחתון

P.Bלחיבור  USBשקע 
חריץ להוצאת אוזניות

ידית נשיאה מתכתית

מ"ס20*30*13גודל צידנית 

מ"ס62*30*13גודל כללי 

. אפור:זמיניםצבעים 

ח"ש35



משחקים בקופסא מעץ7

,  סט משחקים משפחתי במארז עץ יוקרתי 

:המארז מכיל את המשחקים הבאים 

דוקים, חבילות קלפים 2, דומינו , בששש 

מ"ס30*30: מידות . דמקה ושח מט 

50₪:עלות

קובית משחק לכל המשפחה
₪  60עלות 

משחק לכל המשפחה  

גנגה

ח"ש 25



הערכה  , לפעילות בבית ומחוץ , ערכת כושר

רצועת גומי  *כוללת רצועת גומי למתיחה 

ידית כוח בנרתיק נשיאה*להתנגדות 

40₪:עלות
,ערכת ספורט אישית עם תיק נשיאה

נסיעות  , משרד, נוחה לשימוש בבית

וחופש

:הכוללת

למתיחה Xרצועת גומי 

זוג קפיצי יד ציפוי ספוג

(חבל קפיצה)דלגית 

₪  20:עלות

:ערכת ספורט הכוללת

מ"ס140*70מגבת  פלא 

בקבוק שתיה אקו ספורט

₪  48:עלות



רצועות התנגדות11ערכת כושר 

ח"ש35
מוט כוח קפיצי התנגדות  

ג"ק50כיפוף 

ח"ש40



ח"ש110 ח"ש32



מבית  טרולימזוודת 
SWISS  

פטנט ייחודי  

'  אינץ19שטוחה 

60x32x33 cm : מידות

88 ₪

תיק ספורט עם תא  

לנעליים  

ליטר23: תכולה

31 ₪



SWISSתיק גב 
נגד גניבות   

  AUXויציאת  USBכולל שקע 
:  מידות

40x26x16 cm 
72 ₪

דגם מנהלים    SWISS-תיק גב 

מטריה / תא ללפטופ וכיסים צדדיים לנשיאת בקבוק, גב מרופד

  AUXויציאת  USBכולל שקע 
:  מידות

39x48x12 cm 
ח"ש72



לוצרן–תיק גב למחשב נייד 

תיק גב למחשב נייד מבד ניילון חזק.

.תא מרופד למחשב נייד•

נוחלאירגוןמספר תאים פנימיים •

כיסי צד מרשת•

.רצועות כתף מרופדות•

גב אורטופדי•

.מ"ס 30x42x15: מידות•

₪ 84:עלות•

בזל–תיק גב למחשב נייד 

עשוי מבד ניילון חזק•

.מסגרת מתכת לפתיחה רחבה•

.תא מרופד למחשב נייד•

.נוחלאירגוןמספר תאים פנימיים •

.כיסי צד עם רוכסן•

נתנות, רצועות כתף מרופדות•

.לניתוק

.גב אורטופדי•

₪ 84:עלות•



-CLASSפולו 

תיק  אורתופדי למחשב

₪  24:עלות
”SWISS PLAN 25גלגלים טרולי

₪ 69:עלות



גלגלים4,מזוודה עליה למטוס איכותית

₪ 95:עלות

רחבה איכותית מאוד," 20מזוודה 

₪ 115:עלות



CRV870שואב אבק 

600עוצמת מנוע מרבית  W כבל חשמלי באורך

מסנן , 5 HEPA   לסינון אבק ניתן לשימוש גם

מוט עם ידית  : כשואב ידני אביזרים כלולים

אביזר לפינות  , מברשת רצפות ושטיחים, אחיזה

ומסילות ומברשת קטנה

ח"ש100

CRB55בלנדר אישי 

בקבוקי נשיאה מפלסטיק 2כולל  BPA free 
מושלם להכנת  . כל אחדל""מ550בקיבולת 

פרוטאין  ,גלידה , מפירות) ממגוון סוגים שייקים

מחיות  , קוקטיילים, רטבים, ( למתעמלים ועוד

מכסים עם פיות לשתייה ישירות  2כולל . ועוד

300ממיכל הערבול או לאחסון במקרר  W  צבע

כסף או אדום

שח100



טוסטר לחיצה  

לא נדבקות -פלטות גריל בציפוי מיוחד

ניקוי קל ונוח נורית הפעלה וביקורת מקום  

וואט750קל ונוח  הכבלאחסוןלאחסון 

ח"ש60

פרוסות2מצנם 

פתחים עמוקים ורחבים ביותר לכל • 

כפתור הפשרה וחימום חוזר  • סוגי הלחם

כפתור להפסקת פעילות המצנם בכל • 

מנגנון מרכוז הלחם לקבלת טוסט  • רגע 

מגש פירורים נשלף• אחיד

ח"ש80

טוסטר כולל פלטות לוופל בלגי

סט פלטות גריל מתפרקות לניקוי  

קל סט פלטות להכנת וופלים בלגים  

-בציפוי מיוחד NON STICK .  ידית

ניקוי קל . לחיצה מסיבית ואיכותית 

750. הפעלה וביקורת ונוחנורית

וואט



אביזרים+ ליטר 0.72מעבד מזון קומפקטי 

SE-981:דגם
₪ 115:עלות

5עם  400Wמיקסר יד נירוסטה 

טורבו+ מהירויות 

SE-479:דגם
₪ 105:עלות

סורבה/ מכונת גלידה 

SE-629:דגם
₪ 115: עלות

מכשיר להכנת המבורגרים

SE-176:דגם
₪ 105:דגם



חביתיות/ ס 'בלינצ/ מכשיר להכנת קרפ 

SE-978:דגם

₪ 95:עלות

מכשיר להכנת פנקייקים

 SE-537:דגם
₪    100:עלות

מכשיר פנקייק נירוסטה 

se804:דגם

₪ 92:עלות

מכשיר להכנת קערות אכילות

 SE-77:דגם
ח "ש105:עלות



מכשיר פופקורן ביתי

 SE-695:דגם
₪   90:עלות

מכשיר להכנת ביצים בדרגות עשייה  

שונות

 SE-695דגם
₪ 57:עלות

2)סכין חשמלי לחיתוך בשרים ולחמים 

(זוגות סכינים

 SE-62:דגם
₪ 108:עלות

(  1-ב 2)שואב אבק דו שימושי 

כבל ארוך+ -

 SE-505:דגם
₪  112:עלות

,  מד משקל)משקל דיאגנוסטי 

12( מים , מסת שריר 

משתמשים

 SE-398:דגם

₪     65:עלות



ליטר3.5סיר בישול איטי 

להכנת כל סוגי התבשילים כולל קדירה

נמוך ואוטומטי, דרגות חום של גבוה3

מתאים לשימוש בשבת

W 200הספק 

שנה אחריות

88₪עלות 
₪ 199מחיר צרכן 

וואט100-לסחיטת מהירה של כל סוגי ההדרים 

מסננת נירוסטה לניקוי קל, קונוסי סחיטה2

!משמש גם כמשטח חיתוך-מכסה פלסטיק למניעת הצטברות אבק 

שנה אחריות

110₪עלות 
199₪מחיר צרכן 

squeeze 100מסחטת הדרים 

48151דגם 



 HORIZONמוט בלנדר 

24691-56דגם 
נוח וקל לעבודה-מוט בלנדר •

מהירויות  2•

מוט בלנדר מפלדת אל חלד מתפרק נוח וקל  •

לניקוי  

ליטר0.7מיכל : כולל•

מתאים לטחינת מרק חם•

חלקים ניתנים לשטיפה במדיח כלים•

•500W

,שנה אחריות•

100₪עלות
₪ 199מחיר צרכן 

ריסוק מהיר בלחיצה אחת–קוצץ וטוחן מהיר 

ליטר0.5מכל זכוכית בנפח 

touchהפעלה במנגנון 

מכל זכוכית קל ונוח לניקוי

אגוזים ועוד, פירות, סכין פלדה אל חלד לריסוק ירקות

W200הספק 

שנתיים אחריות
100₪עלות

₪ 199מחיר צרכן 

 HORIZONקוצץ מזון

24661-56דגם 



מוט בלנדר 

להב  • ולערבול מזון חם וקר שייקים, להכנת קוקטיילים

• מהירות משתנה • מתכת משונן אל חלד איכותי ועמיד
• •  מיוחד לשימוש למרקים חמים• מרסק וכותש קרח

ידית ארגונומית מעוצבת  •  מוט מתפרק לניקוי יסודי

800: מאודעוצמהמנוע שקט ועוצמתי • ונוחה לאחיזה

וואט

ח"ש87

מברגה קומפקטית

מברגה איכותית קומפקטית ורב שימושית

3.6בעוצמה  V  1300עם סוללת ליתיום MAH
נטענת באמצעות חשמל

מעלות210יכולת סיבובית 

ראשים מתחלפים לטווח עבודה גדול-50עם פנס ו 

באריזת מתנה מהודרת

באישור מכון התקנים

ח"ש77



מגוון מצלמות רשת במחירי חיסול

יחידות ויותר100בקניה של 

ח"ש25

שולחן עבודה מתכתי מתקפל עם מאוורר

מ"ס48*38מידה 

ח"ש90



HDמצלמת אקסטרים 
מגה פיקסל12מצלמת אקשן עם איכות תמונה של 

ברזולוציתפיקסל 1080וסרטי וידאו באיכות  Full-HD
בעלת מארז חסין למים, ’אינץ2.0מסך תצוגה של 

מטר30המאפשר צילום מתחת למים בעומק של עד 

עם מגוון אביזרים להתאמה מושלמת ולצילום נוח

המצלמה מופעלת באמצעות סוללת ליתיום נשלפת
י כבל ”הנטענת ע micro USB

32עד  micro USBתומך בכרטיס זיכרון  GB
באריזת מתנה מעוצבת

ח"ש100

POLO DERECTOR  - סט מטען 

מוט סלפי עם שלט  +מיליאמפר10400

מתאמים 5+ בלוטוס

מ"ס5.8קוטר : מידות

ח"ש85

מצלמה לרכב

"3.5מצלמת מסך 
מסך * FULL HDR מאורך

איכות תמונה* 

זכרוןכולל כרטיס *
32GB

ח"ש 51



מצלמה לרכב

מסך " 2.5* FULLHDR 
* 640*480איכות תמונה 

32זכרוןכולל כרטיס * GB
* ומירביתוואקום לאחיזה חזקה 

ח"ש43

שעון כושר חכם
שעון כושר חכם עם מד דופק וחץ דם

כולל התרעת הודעות

אפשרות להזמנת נתונים אישיים בדיוק מירבי

מובנהפידומטר, ניטור שינה

צבעוני O-LEDעם מסך מגע 

'אינץ0.96גודל 

ח"ש27

שעון כושר חכם
שעון כושר חכם עם מד דופק לחץ דם

כולל התרעת הודעות

אפשרות להזמנת נתונים אישיים בדיוק  

מירבי

מובנהפידומטר, ניטור שינה
צבעוני O-LEDעם מסך מגע 

'אינץ0.96גודל 

ח"ש27



מגש עבודה פינוק העשוי מבמבוק

מ"ס30*50מידה

מ"ס19גובה כשהרגליים פתוחות 

ח"ש76

עבודהפינוקמגש 

מ"ס40*60מידה 

מ"ס26גובה כשהרגליים פתוחות 

אריזת מתנה

ח"ש56

מגש עבודה הדפס ספרים עם כרית  

LEDומנורת 
מגש עבודה אפור חלק עם כרית  

LEDומנורת 
מ"ס48*38מידה 

אריזת מתנה

ח"ש42



TWSמיני רמקולים מתכת 
איכותיים ועוצמתיים

3כל רמקול  W לשמיעה סטריאופונית

ניתן להניח כל רמקול בנקודה שונה בחדר

מגיע עם משטח טעינה כפול באריזה יוקרתית

ח"ש75

, M5שעון חכם  חיבור,דופקמד 

סיליקון  רצועת,ספורטלאפליקציית 

נשלפת

ח"ש24



ח"ש77 מצלמת רכב לדרך עם ואקום אחיזה  

חזק

3.5''מצלמות מסך  HDR  מאורך-לרכב

ח"ש50



.אוזניות קשת אלחוטיות מתקפלות עם בס עמוק 

.אפשרות למגוון צורות לקיפול האוזניות לשימוש ואחסון נוח

,כניסה לכרטיס זיכרון + MP3האוזניות כוללות רדיו מובנה עם נגן 

דיבורית מובנת לשיחות עם מערכת מובנת לסינון רעשים ואטימה  

.פאסיבית

שעות עבודה2-5זמן עבודה 

ח"ש50

אוזניות בלוטוס איכותיות נטענות המגיעות עם 

כקופסאתמטען אלחוטי הכולל מכסה המשמש 

.לשמירה על האוזניותאיחסון

עם דיבורית מובנת לשיחות עם מערכת מובנת  

שליטה  . לסינון רעשים ואטימה פאסיבית

בהאזנה מהאוזניות

שח22.5



בנק סוללת  פאוור| מטען אלחוטי 

Charge-itמבית 6,000mAhגיבוי 
מ"מ 70129x12X:מידות

לבן/ אפור :צבעים

Type-C/iPhone/Android:תואם
₪  58:עלות

10,000mah
₪  85:עלות

בנק סוללת  פאוור| מטען אלחוטי 

-Chargeמבית 6,000mAhגיבוי 
it

מטען אלחוטי משולב במטען נייד  

אחיזה נצמדת   RINGטבעת + 

כריות הצמדה+ לטלפון סלולרי 

מ"מ 70x130x13.8:מידות

לבן:צבעים

-Type:תואם
C/iPhone/Android

58₪:עלות

בנק סוללת גיבוי  פאוור

12,000mAh  בעל טעינה מהירה

Charge-itמבית 
מ"מ 95x65x24:מידות

לבן/ שחור :צבעים

72₪:עלות

בנק סוללת גיבוי  פאוור

12000mAh מביתCharge-It
מטען נייד עם צג דיגיטלי לחיווי  

אמת למצב הסוללה

בעל שטח מיתוג דו צדדי גדול 

במיוחד

מ"מ 142x72x15,2:מידות

גרם218:משקל

לבן:צבעים

-Type:תואם
C/iPhone/Android

100₪:עלות
-9000mah:

₪  72:עלות



קבועה  + עמדת טעינה אלחוטית 

לניידים
 / iPhone / Type-C):קבועה לניידים

Android (5V/2A
5V-2A:כניסהאלחוטי

5V-1A:יציאה
מ"ס20x10:מידות

מטר1.2-כבל מובנה 

גרם148:משקל

לבן:צבעים

₪  45:עלות

ROCK"   מטען אלחוטי בגימור

מהיר וחזק   10Wשיש שחור 

Charge-itביותר מבית 
מ"מ 121x90x7:מידות

שחור:צבעים

₪  57:עלות

מטען אלחוטי לבן 

מרובע עם תאורה 

-Chargeבדפנות מבית 
it

 79.8x79.8x9.6:מידות
מ"מ

לבן:צבעים

₪  23:עלות

|  כבל טעינה משולש 

בנק סוללת גיבוי  פאוור

1000mAh  לחירום

מובנה בגוף הכבל  

Charge-itמבית 
 / Type-C:תואם

iPhone / Android
'מ1.1אורך 

₪  24:עלות



שולחני מטען האלחוטי    LEDמנורת 

- OUTPUT 10Wשולחני ' טאץ
INPUHT 5V/9V

₪   40:עלות

5Wמטען אלחוטי 

LEDתאורת לוגו 

8,000mAh

USBשתי יציאות 

14כבל חיבורים 

₪  72:עלות
5Wמטען אלחוטי 

LEDתאורת לוגו 

5,000mAh

USBשתי יציאות 

4כבל חיבורים 
Gku,:i n 1

₪  59:עלות

מעמד לטעינה אלחוטית

,מתאים לשימוש במשרד וברכב

אריזת מתנה מעמד טלפון, למכשירים תומכים

,נייד למשרד ולרכב עם מטען אלחוטי מובנה

לטלפונים עם תמיכה בטעינה אלחוטית טעינה

מהירה עם חיבור קפיצי אוטומטי לנוחות מרבית

המעמד קל להתקנה בחיבור זרועה עם הארכה

,הרכבלשימשתשנצמד לשולחן במשרד אן 

.חיבור נוסף לתריס המיזוג של הרכב

המטען בטוח לשימוש ויש לו מנגנון מובנה להגנה

מפני חימום יתר
₪ 29:עלות



דיגיטלי מיליאמפר6000בנק צג דיגיטלי  פאוור

LY-Polyמטען נייד אלחוטי מסוג ₪  36:עלות
.הצמדת המטען עם כפתורי וואקום ישירות לטלפון•

.טעינה אלחוטית וקווית למכשירים תואמים•
.10,000mAhנפח הסוללה •
.5V 2Aמתח טעינה •
.5V 1Aאלחוטי  / .5V 2.4Aמתח יציאה קווי •
.לחיווי מצב הסוללה LEDנורות •

USBיציאות 2•
Micro USBחיבור ניתנת לטעינה באמצעות•
 Micro, Lightning: כלול עבור 3in1כבל טעינה •

Type C.
אחריות לשנתיים–. טעינות500לפחות •

68₪:עלות
.5,000mAhנפח הסוללה **-
₪ 49:עלות-

,מטען אלחוטי למכשירים ניידים, מעמד שולחני

Bluetoothרמקול 

.תאורה פנימית לבנה

.אריזת מתנה
₪ 49:עלות

10Wמטען שולחני מהיר 

LEDתאורת לוגו 

₪    27:עלות



עץ יוקרתי כולל משטח טעינה  טמפשעון  מד 

.  רטרומעוצב בסגנון , לניידיםW10אלחוטי מהיר 

,  עם צג דיגיטלי גדול 

58₪:עלות

מטען אלחוטי מהיר  + טאץמנורת לד עם 

ומעמד לנייד מתקפל בעיצוב ירח  

56₪:עלות

–מעמד לנייד כולל מטען אלחוטי 

לרכב

19₪: עלות

ומטען   10000MAHבנק מתכת פאוור

אלחוטי נייד 
₪ 52:עלות

בנק ומטען אלחוטי נצמד ואקום פאוור
6000MAH

₪  40:עלות

עגול-ומטען אלחוטימיליאמפר8000בנק פאוור

₪ 48:עלות



AP5090Dמשטח עכבר מטען אלחוטי

מעור עם תפירה סינטטית* 

מטען אלחוטי פנימי חזק לטעינת ניידים* 

גדול ונוח-משטח עבודה לעכבר * 
ומכשירי כתיבהלעטיםמעמד קטיפה * 

מגיע באריזת מתנה יוקרתית•
32X27 CM: מידות* 

ח"ש35•

רמקול

מערכת סטריאו איכותית במיוחד בעיצוב  

חדשני

10בעוצמת  TWSבטכנולוגית  W  רגיועם

,ומיקרופון עמיד במים

העל ידית אחיזה מסיליקון

ח"ש70

https://members.smoove.io/lk0yggd7jymrwn9xg9m9ngmy1b51dndqbdn4nb3ndyrbdbxbbnss9g751dnbb5k.ashx


זוג אוזניות כפתור
'בטכנולוגיית בלוטוס IN-EARזוג אוזניות כפתור 

בעלות רמת שמע וצליל ברור ונקי

עם מיקרופון מובנה המאפשר דיבור
400סוללת הטענה פנימית  MAH

נטענות באמצעות קפסולת הטענה
5.5X 7.8 מ"ס

ח"ש55

'מיני רמקול בשילוב בד בטכנולוגית בלוטוס

'מיני רמקול מעוצב בשילוב בד בטכנולוגית בלוטוס

עם מיקרופון המאפשר דיבור
3עוצמת שמע  W
TFקורא כרטיס 

מופעל באמצעות סוללת ליתיום נטענת
11.5X 7.5 מ"ס

ח"ש21



פרלין שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוס-ספיר

שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז  בונטהפרלין -ספיר

שלמים
צימוק בעיטוף שוקולד חלב –ספיר

תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ולבן –טופז

תערובת כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב ולבן–טופז 

תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן–טופז

נפוליטנים  , 85%ריבועי שוקולד מריר -נפוליטנים -יהלום

שוקולד חלב ונפוליטנים שוקולד לבן

נפוליטנים שוקולד  , ריבועי שוקולד חלב אגוז-נפוליטנים -יהלום

.  חלב מקדמיה ונפוליטנים שוקולד חלב תות

ח   "ש100

שוקולד בלונדי קרמל עם שברי  ס'קלסטר–גולד 

בוטנים קלויים קלות ומלח ים

בוטן בעיטוף שוקולד חלב-ספיר
לבן  , מיקס דובשניות בעיטוף שוקולד חלב–ספיר 

ומריר 

שוקולד חלב עם קרם אגוזים  בונטהפרלין -ספיר 

ושני אגוזי לוז שלמים                     
תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד  –טופז 

.חלב ולבן
ח"ש62

פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן  -ספיר

סיני
,  קלאסי70%ריבועי שוקולד מריר –נפוליטנים -יהלום

70%תפוז ומריר אגוז  70%מריר 

,  ריבועי שוקולד חלב אגוז-נפוליטנים -יהלום

נפוליטנים שוקולד חלב מקדמיה ונפוליטנים שוקולד  

חלב תות                                  

לוז בעיטוף שוקולד לבן ונגיעות רום -טופז

תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד  -טופז

.לבן

ח"ש50



פרלין שוקולד מריר עם קרם וניל ושברי פקאן סיניבונטה-גולד

ומלח ים, חתיכות קרמל, שוקולד חלב קשיוקלסטרס-גולד

פרלין שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוס-ספיר

שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמיםבונטהפרלין -ספיר

אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים, בוטניםס'קלסטר-ספיר

בוטן בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

תערובת כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב ולבן -טופז

.תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ולבן-טופז

ח"ש95

קופסת פח המכילה בייגלה מלוח בעיטוף  -קורל

שוקולד חלב 

קונפיטורת תפוח עץ וקינמון  איכותית בעלת למעלה  

ללא חומרים משמרים וללא צבעי מאכל, פרי50%-מ
לבן  , מיקס דובשניות בעיטוף שוקולד חלב–ספיר 

ומריר                              

מריר  , מבחר נפוליטנים שוקולד מריר קלאסי-יהלום

קקאומוצקי70%, תפוז ומריר אגוז

,  85%ריבועי שוקולד מריר -נפוליטנים -יהלום

.נפוליטנים שוקולד חלב ונפוליטנים שוקולד לבן

ח"ש72



פיסטוק קלוי בעיטוף שוקולד מריר-גולד

ומלח ים, חתיכות קרמל, שוקולד חלב קשיוקלסטרס-גולד

שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוספרליני-ספיר

בעיטוף שוקולד מריראמרנהדובדבן -סילבר

בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד לבן-סילבר

ינו'קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ-טופז

.תערובת כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד לבן וחלב-טופז

ח"ש83

בעלת  , איכותית וקלאסית-קונפיטורת פירות יער

ללא חומרים משמרים וללא , פרי50%-למעלה מ

צבעי מאכל

לימונית לואיזה-חליטת תה עדינה-אמבר

מריר עם קרם וניל ושברי פקאן  בונטהפרלין -גולד

סיני
שוקולד בלונדי קרמל עם שברי  ס'קלסטר–גולד 

בייגלה מלוח –בוטנים קלויים קלות ומלח ים קורל 

. בעיטוף שוקולד חלב

שח70



פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן סיני-ספיר

פרלין שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוס-ספיר 

חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמים בונטהפרלין -ספיר 

בוטן בעיטוף שוקולד חלב-ספיר
צימוק בעיטוף שוקולד חלב–ספיר 

אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים, בוטניםס'קלסטר-ספיר
תפוז ומריר  70%מריר , קלאסי70%ריבועי שוקולד מריר  –נפוליטנים -יהלום

.אגוז70%

ח"ש80

שוקולד חלב ולבן מקופל, "קופלת-בייטס"קופסת פח המכילה -קורל

62%במוצרנו יש , ממרח בזיליקום טרי טחון דק בתוספת קשיו-פסטו

בזיליקום

במוצרנו יש  , קלמטהממרח זיתים שחורים מזן -טפנד זיתים שחורים

קלמטהזיתים שחורים מזן 72%

חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמים בונטהפרלין -ספיר 
תערובת כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב ולבן –טופז 

לוז בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות רום –טופז 

תערובת צימוקים בעיטוף שוקולד חלב ולבן -טופז
ינו 'קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ–טופז 

ח"ש102



הופק מעילית בציר , זהסובניוןיין קברנה 

יין בעל  , של יקב מוניסובניוןהקברנהענבי 

של פירות יער  וארומותגוון אדום עמוק 

.גוף אלגנטי וסיומת ארוכה, שחורים וקסיס

הכרמים האיכותיים בגבעות עמק שורק  

.מניבים ענבי יין משובחים ואיכותיים

מיקס מיני דובשניות בעיטוף  –ספיר 

לבן ומריר , שוקולד חלב

פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם –ספיר 

וניל ושברי עוגיות

ח"ש70

פרלין שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי  -ספיר

קוקוס

תערובת כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד  -טופז

חלב ולבן 

תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב -טופז

ולבן

תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב -טופז

.ושוקולד לבן

ח"ש37



:מ המכיל"מ420/160/80במידות , מארז מזוודה מהודר

גרם320, רוטב שום ודבש•

גרם250, דבש טהור מפרחי בר•

גרם240, מרקחת תות שדה רימונים•

גרם185, ממרח ארטישוק•

גרם100רוטב דבש בוטנים וקארי •

גרם100דבש עם נגיעות פטל שושנים •

גרם100, תמרים טבעיסילאן•

ח"ש100

במידות  , מארז מזוודה מהודר

:מהמכיל"מ420/160/80

ל"מ750יקב ירושלים , מרלו, יין אדום•

ל"מ250, שמן זית כתית מעולה•

, מפרחי בר, יו'אורצצנצנת , דבש טהור•

גרם250

ח"ש73

מ  "מ360/65מאויר במידות , גליל מתנה

:המכיל

גרם120, דבש עם נגיעות פטל שושנים•

גרם120, מרקחת תפוחים דבש וקינמון•

גרם120, יר'ינג'גדבש עם נגיעות לימון •

גרם100, חמאת בוטנים•

ח"ש60



300/160במידות , מאויירמארז מזוודה 

מ"מ

:המכיל

250, שמן זית כתית מעולה•

ל                              "מ

גרם120,דבש עם נגיעות פטל שושנים•

גרם100, מרקחת תפוחים דבש וקינמון•

גרם100, רוטב דבש בוטנים וקארי•

ח"ש57

במידות  , מארז קרטון מאויר

:מ  המכיל"מ400/80/80

גרם185, ממרח ארטישוק•

,  מרקחת תות שדה רימונים•

גרם240

250,  דבש טהור מפרחי בר•

גרם

ח"ש52

מ"מ150/90/30מארז דקורטיבי במידות 
,דבשוניםמארז שקוף המכיל חמישה •

.גרם בשקית20• 

ח"ש34



סדרת סוביניוןיין אדום יבש קברנה  M יקב מוני

סדרת קולומברד' יין לבן יבש פרנץ M יקב מוני

גרם250קונפיטורת תפוח עץ וקינמון 

גרם40מיקס כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד לבן וחלב 

גרם100צנצנת דבש 

ח"ש105

" עמק שורק"סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

ל"מ750" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

גרם250קונפיטורת תפוח עץ וקינמון 

גרם100צנצנת דבש 

ח"ש100



" עמק שורק"סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

ל"מ500" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

גרם250צנצנת דבש 

ח"ש85

" עמק שורק"סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

זוג כוסות יין

מיקס כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד לבן וחלב 

גרם40

גרם40מיקס צימוק בעיטוף שוקולד לבן וחלב 

גרם100צנצנת דבש 

ח"ש76

שח63

ל"מ250" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

גרם230" מן הזית"מעדן עגבניות מיובשות 

40מיקס כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד לבן וחלב 

גרם

גרם100צנצנת דבש 



₪  43חג פרליני9קופסת ח"ש21פרלינים בצורת תפוח 4קופסת  ח"ש48קופסת ידית עם פרלינים ודפי שוקולד 

מארזי שוקולד איכותיים  

ביותר עבודת יד של 

שוקליטיירית


