
מ"זוהר מתנות שאוהבים בע

2022פסח 
מ והובלה"מחיר אינו כולל מע

י מתמודדי מפעל גשר"המחיר כולל אריזת מתנה יפה המתבצעת ע



מ  "ס26' סוטז

ח"ש100

295₪: שווי החלפה

330₪:שווי החלפה

 Mineralמ"ס25*26ה'פלנצ
Stone  

אלומיניום ציפוי בגימור שיש

ח"ש100



מ ידית  "ס28מחבת גריל 

29*21.5*5.5מתקפלת 

Mineral stoneמ "ס
ח"ש100

319₪: שווי החלפה

מ  "ס24, מ"ס20: מחבתות2סט 
Merlot

ח"ש100

₪ 330: שווי החלפה



RAINBOWמ"ס20+24מחבתות 2סט 
ח"ש97

₪ 299:שווי החלפה

מ"ס30ווק קוטר 

ח"ש67

205₪:שווי החלפה
מ"ס32ווק קוטר 

ח"ש73

₪ 219:שווי החלפה



מ"ס30ווק 

ח"ש90

279₪:שווי החלפה
מ"ס28ווק 

ח   "ש80

₪ 255:שווי החלפה

ח"ש78

₪   235:  שווי החלפה
:  הסט כולל

מ"ס12.70סנטוקוסכין 

קרש חיתוך עץ 



ח"ש94

₪   349:שווי החלפה
מ"ס22חביתיות מחבת:כוללהסט 

מרדד עץ

מרחן עץ

טבעת פנקייק לב  

טבעת פנקייק עגולה

249₪:  שווי החלפה₪ 80מ "ס18סיר 
ח  "ש295ח שווי החלפה "ש94מ "ס20סיר 



ח"ש100

₪   295:שווי החלפה

ח"ש98

₪  299: שווי החלפה
:  הסט כולל

מ"ס17.7סנטוקו

מ  "ס12.7פטי/סכין עזר



מערכת סכום מבחר דגמים לבחירה

ח"ש100

399₪:שווי החלפה
:כוללת' המע

סכין' יח6

מזלג' יח6

כף' יח6

כפית  ' יח6



ח"ש51

₪   189:  שווי החלפה
:  הסט כולל

מ"מ2.5"/ 7סנטוקוסכין 

סכין רב שימושית משוננת

מ"מ1.5"/5

ח"ש70

₪  229:   שווי החלפה
מ  "מחיר קניה מיוחד אינו כולל מע

:  הסט כולל

מ"מ2.5"/ 7סנטוקוסכין 

מ  "מ1.5"/5סכין רב שימושית משוננת  

מ"מ1.5"/3.5סכין חיתוך 

ח"ש93

₪   349:  שווי החלפה
:  הסט כולל

מ  "ס20סכין שף 

מ  "ס20סכין פריסה 

מ  "ס12.5סכין רב שימושית 

מ  "ס9סכין קילוף 



ח"ש75

₪ 232: שווי החלפה
ח"ש72

₪ 249:  שווי החלפה



ח"ש70

215₪:   שווי החלפה
ח"ש90

₪   299:שווי החלפה



:חלקים3מארז אפייה 

:  המארז כולל

תבנית פאי

מרית ומקציף

75₪
ח"ש235סולתםשווי החלפה בקשת 

ח"ש85

₪   260:שווי החלפה
:  המארז כולל

מ"ס24תבנית עגולה קפיצית 

מטרפה סיליקון

ספטולה סיליקון



:סט ששת הכולל

א"מועך תפו

מצקת

כף מחורצת

מחורץעמוקההופכןכף 

108₪
ח"ש335שווי החלפה 

ליטר1.5קנקן תה 

70₪
שווי החלפה 

סולתםברשת 

ח "ש219

יחידות זכוכית  6מאג אספרסו עם ידית

ל"מ80סינגל וול 

55₪
ח"ש177סולתםשווי החלפה ברשת 



ח"ש45

₪  145: שווי החלפה
ח"ש41

₪   129:שווי החלפה
ח"ש50

₪   155:שווי החלפה



ל נירוסטה"מ950תרמוס 

ח"ש57

₪ 179:שווי החלפה
ל"מ1000תרמוס 

ח"ש57

₪ 179: שווי החלפה
ל"מ500תרמוס 

32₪
ח"ש99: שווי החלפה



:  חלקים זכוכית הכולל6סט 

ליטר0.3קופסא 

ליטר0.3קופסא 

ליטר1קופסא 

47₪
סולתםשווי החלפה ברשת 

ח "ש145

חלקים זכוכית  6סט 

:  הכולל

ליטר0.3קופסא 

ליטר0.5קופסא 

ליטר0.7קופסא 

43 ₪
שווי החלפה ברשת  

ח  "ש135סולתם

ליטר על 1.5תבניות זכוכית ' חל4סט 

סטנד מתכת  

87₪
ח"ש289סולתםשווי החלפה ברשת 



'חל4מארז אביזרי מטבח 

ח"ש78

₪   249:  שווי החלפה
:  הסט כולל

מ  "ס35*25קרש חיתוך שחור שיש 

תחתית סיליקון מרובעת לסיר חם  

מ שחור"ס17.7*17.7

כף ניילון

תרווד מחורץ ניילון

ח"ש76

ח"ש245: שווי החלפה

:  הסט כולל

מ  "ס33כף ניילון 

מ "ס34תרווד ניילון 

מ  "ס17.7תחתית סיליקון 

מטחנה שחורה  

97₪
ח"ש309: שווי החלפה

חלקים6סט סירי זכוכית עגולים 

ליטר1

ליטר1.5

ליטר2.5



מטחנת מלח ופלפל ידנית  

תאים2משולבת 

ח"ש52

₪  160: שווי החלפה
ח"ש57

₪  179: שווי החלפה

ח"ש47

145₪:שווי החלפה



חלקים להגשה וחיתוך  4מארז 

:גבינות הכולל

קרש חיתוך ושלושה אביזרי חיתוך

55₪
ח"ש200: שווי החלפה ברשת נעמן

:חלקים מנירוסטה הכולל3מארז 

מגרדת/ מסננת/ קערה

מ"ס28

55₪
200: שווי החלפה ברשת נעמן

ח"ש

חלקים מזכוכית כפולה  5מארז תה 

:הכולל

ליטר1קנקן 

ל"מ250כוסות 4

Double Wall-חלקים 5מארז תה 
80 ₪

ח"ש250שווי החלפה ברשת נעמן 



אחסון מתאים  מיכלי6מארז 

אחסון/ הגשה/ לאפייה

ליטר1.6* 2

ל"מ800* 2

ל"מ250* 2

95₪
שווי החלפה ברשת נעמן  

ח"ש370

:צנצנות אחסון מזכוכית הכולל4מארז 

ליטר1.6צנצנת 

ליטר1.2צנצנת 

ליטר1צנצנת 

ליטר0.75

75₪
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

82₪
ח"ש250שווי החלפה ברשת נעמן 

:חלקים הכולל4מארז אפייה 

מ"ס26.5תבנית עגולה 

מ"ס31.5קייק אינגליישתבנית 

לקקן מנירוסטה בשילוב סיליקון

מטרפה מנירוסטה בשילוב סיליקון

63₪
ח"ש270שווי החלפה ברשת נעמן 



,  חלקים זכוכית7מארז אחסון 

:הכולל

ליטר1.4צנצנות 3

ל"מ200צנצנות תבלינים 4

61₪
ח"ש200שווי החלפה ברשת נעמן 

:הכולל, חלקים זכוכית11מארז למטבח 

ל"מ200צנצנות תבלינים 4

קערות עם מכסה5

מיכל לשמן וחומץ

61₪
ח"ש200שווי החלפה ברשת נעמן 



:הכוללסנטוקוסכינים 4סט 

"8סנטוקוסכין 

"5סנטוקוסכין 

"3.5סנטוקוסכין 

"3.5סכין טורנה 

גימור מט

צבע שחור

מגיע באריזת מגנט

68₪
ח"ש260שווי החלפה ברשת נעמן 

סועדים  6ם ל "סט סכו

חלקים מבחר דגמים 24

:הכוללים

מזלגות6

סכינים6

כפות6

כפיות6

70 ₪
שווי החלפה ברשת  

ח"ש300נעמן 



ל מזכוכית כפולה"מ250ספלים 4מארז 

60₪
ח"ש200: שווי החלפה ברשת נעמן

חלקים סיליקון9מארז אפייה 

,  לקקן, כפות מידה4תבניות 2

מברשת ומקציף

80₪
200שווי החלפה ברשת נעמן 

ח"ש



מ"ס14סיר + מ"ס16סיר 

ציפויי אבן שיש מתאים לכל סוגי הכיריים

ח"ש78

ח"ש280: שווי החלפה ברשת פוד אפיל

מ"ס26+מ"ס20מארז מחבתות 

ציפוי אבן שיש

מתאים לכל סוגי הכיריים

100₪
ח"ש300שווי החלפה ברשת פוד אפיל 



מ"ס33/27/3.5פלטת גריל 

ציפויי אבן שיש מתאים לכל סוגי 

הכיריים ולתנור

100₪
שווי החלפה ברשת פו אפיל  

ח"ש400

תבנית טיגון ללא שמן–קריספר

!הפכו את התנור שלכם למטגן אוויר ללא שמן

סטיק מוגבהת המאפשרת סירקולציה  -סלסלת נון

של

עד לקבלת, מעלות סביב האוכל-360אוויר חם ב 

.תוצאות פריכות והשחמה מושלמות

ח"ש60

₪299שווי החלפה בחנויות פוד אפיל 



עגולהקריספרתבנית 

סטיק מוגבהת המאפשרת סירקולציה  -סלסלת נון

עד , מעלות סביב האוכל-360של אוויר חם ב 

.לקבלת תוצאות פריכות והשחמה מושלמות

ח"ש60

₪299שווי החלפה בחנויות פוד אפיל 

מ עם רינג  "ס20מחבת 

פנקייק/סיליקון לביצה

47₪
שווי החלפה ברשת פוד 

ח"ש250: אפיל



מ עם אביזרים"ס22מחבת קרפ 

60₪
ח"ש200שווי החלפה ברשת פוד אפיל 

חלקים דגם אמבר24סט סכום קלאסי  

כפיות6, כפות6, מזלגות6,סכינים6

ח"ש87

ח"ש320שווי החלפה ברשת פוד אפיל 



חלקים18סט אוכל צלחות 

במגוון דגמים

צלחות למנה ראשונה6

צלחות למנה עיקרית6

קעריות למרק6

100₪
שווי החלפה ברשת פוד אפיל 

ח"ש400

:חלקים הכולל8סט 

מ"ס20סכין שף • 

מ"ס18סנטוקוסכין • 

מ"ס13תכליתית -סכין רב• 

קרש חיתוך עץ שיטה• 

מספרים• 

קולפן• 

משחיז• 

105₪
ח"ש500שווי החלפה ברשת פוד אפיל 



סכיני מטבח נון  5מארז צבעוני של 

סטיק

60₪
250שווי החלפה ברשת פוד אפיל 

ח"ש

סכיני מטבח6מארז 

87₪
260שווי החלפה ברשת פוד אפיל 

ח"ש

סט חיתוך המכיל

מ וקרש  "ס13סכין , 18סנטוקוסכין 

מ"ס38/29חיתוך 

ח"ש98

450שווי החלפה ברשת פוד אפיל 

ח"ש



קופסאות אחסון מזון עם הפטנט  5סט 

לשמירת הטריות

ליטר1.6: גודל 

ליטר1

ליטר0.4

87₪
ח"ש300שווי החלפה ברשת פוד אפיל 

קרשי חיתוך במבוק3+ מ"ס18סנטוקוסכין 

ח"ש70

ח "ש320שווי החלפה ברשת פוד אפיל 



DIXONסט וויסקי 
עשויי קריסטל איכותי

ל"מ310כוסות 4+ ל "מ750בקבוק 

105₪
360שווי החלפה ברשת פוד אפיל 

ח"ש



מגש שיש מלבני עם ידיות

סמ30* 50

ח"ש95

מגש עץ למיטה

ח"ש60

מתקן יינות מעץ 

פתחים10מתקפל 

ח"ש60



פסיםסמ12קעריות 6סט מייסן

שחור לבן במארז

ח"ש60

-חלקים 4סט מייסן

3+ 20קערה 

פסים סמ15קערות 

שחור לבן במארז

ח"ש82

מגש -חלקים 4סט מייסן

3+ סמ30

פסים שחור סמ12קערות 

דוגמת פרחי יפן/לבן

במארז

ח"ש60



סמקעריות 3לוח הגשה מעץ עם 

מ"ס24/28

ח"ש50

לוח הגשה מלבני רגלי 

מתכת

מ"ס25/30/6.5

ח"ש60

לוח הגשה מלבני רגלי וידיות מתכת

מ"ס17/43/12

ח"ש50



1-ב4לוח חיתוך + משטח הפשרה 

מ"ס36.5* 25

ח"ש60

סכין אבטיח

ח"ש25

סכיני מטבח שונים6פרו מיקס סט 

ידית שחורה

ח"ש55



יציקת  16מכסה + קלחת 

אלומיניום אינדוקציה סדרת  
BLACK SHALE

ח"ש47

ח"ש269: שווי החלפה 

יציקת אלומיניום   28X28מחבת גריל 

BLACK SHALEאינדוקציה סדרת 
67 ₪
ח"ש299: שווי החלפה

יציקת אלומיניום  28מחבת 

BLACK SHALEאינדוקציה סדרת 
67₪
ח"ש299: שווי החלפה



 FULLאלומיניום יצוק 28מחבת ווק 
INDUCTION  סדרתPLATINUM

ח"ש70

ח"ש329: שווי החלפה

מכסה זכוכית יציקת  + 28סיר 

אלומיניום אינדוקציה סדרת  
BLACK SHALE

ח"ש95

ח"ש500: שווי החלפה



ARCOSמארז מזוודה 
ARCOS NIZAמ סדרת "ס20סכין שף 

מ עם  "ס 33X25קרש חיתוך במבוק 

ROSOחריץ ניקוז 
ח"ש82

238₪: שווי החלפה 

ומטחנהמלקחיים+פלאנצהמיני -סט 

100₪
ח"ש325: שווי החלפה

מתאים  -מארז פנקייק מפנק 

פנקייק  לאינדוקציהמחבת

 ROSOתרבד ספריי לשמן  
GLAZE

ח"ש98

ח"ש379שווי החלפה 



מ ידית אדומה  "ס30ווק 

CAPSTONE  טבעי  שיישציפוי

Solid Rock
100₪
ח"ש319: שווי החלפה

מחבת סטייק באריזת מתנה    

מ ידית  "ס28מחבת סטייק 

שיישציפוי  CAPSTONEאדומה 

Solid Rockטבעי 
שח87

ח"ש240: שווי החלפה

מ"ס24סיר 

ציפוי   CAPSTONEליטר4

Solid Rockטבעי שייש
97₪
ח"ש339: שווי החלפה



חלקים  3סט לפיצה 

מעמד  מ""ס33אבן שמוט בקוטר 

הגשה נירוסטה גלגלת לחיתוך  
ROSO GLAZE

60₪
ח"ש139: שווי החלפה

ROSO GLAZEמארז אפיה 
מכסה אינגליש קייק  + 26תבנית קפיץ 

לקקן מברשת סיליקוןקאפקייקתבנית 

100₪
ח"ש279שווי החלפה 

לטיגון ללא שמן  קריספר
Capstone Soft Touch 

Rosoמבית 
ח"ש60

ח"ש119: שווי החלפה



בלוק   ARCOSמארז מזוודה מהודר 

מ""ס20סכין שף +לאחסון סכינים 

מ""ס11סכין  + ARCOS NIZAסדרת  

בלוק אחסון  + ARCOS NIZAסדרת  

TOOLSסכינים שחור 
115 ₪
ח"ש399: שווי החלפה

מטחנת תבלינים חשמלית  

H&K קיים בשלל צבעים  :

,  אפור, ירוק, אדום, לבן

.  שחור, תכלת

22₪
ח"ש50: שווי החלפה

ניתן לתת זוג

לייןקרף

קנקן חלון  -קרף

H&Kדקנטר
65  ₪

120שווי החלפה 

ח"ש



114₪
398₪: שווי החלפה

:מארז מזוודה צרה המכיל

 ARCOSסדרת  מ""ס20סכין שף 
NIZA  משחיז שולחניARCOS   גס

9-36ועדין 

100₪
ח"ש328: שווי החלפה

/  מחבת פנקייק חלק 

26שקעים 7סמיילי 

ציפוי   CAPSTONEסמ

Solid rockשיש טבעי 
57 ₪

160: שווי החלפה

ח"ש



קרשי חיתוך מיני במארז מתנה4סט 

25X14X1.5 מ "סROSO TOOLZ
40₪

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



קנקן זכוכית אלגנטי עם 

חולטן פנימי מנירוסטה  

עיצוב ייחודי ביותר  . אלחלד

המציג מראה קטן וקומפקטי  

ל"מ750עם תכולה
₪  58:עלות

עמידה,בורוסיליקטזכוכית,ליטר1.6קנקן 

בחום גבוה

מסננת מנירוסטה

₪ 48:עלות

,ליטר1.5קנקן זכוכית 

,מסננת נירוסטה לחליטה

.זכוכית מחוסמת

ניתן לחימום ישירות על כיריים גז
₪  42:עלות

,ליטר1.5קנקן זכוכית 

,מסננת נירוסטה לחליטה

זכוכית מחוסמת
.₪ 23:עלות



סט תה-גרייארל

סט תה להגשה הכולל

קומקום תה מעוצב עשוי זכוכית מחוסמת

ספלי זכוכית דקות במיוחד4

איכותי במיוחדבמבומגש 

ליטר1.5נפח 

ח"ש95

רויאל–סט הגשה לתה 

.ליטר1.5קנקן זכוכית חסין אש 

.פילטר נירוסטה לחליטה

.עץ מבמבוקמגש.ל”מ350כוסות זכוכית 4

.הקנקן עמיד לשימוש על כיריים מגז

.חלקי הזכוכית עמידים לשימוש במדיח כלים

110 ₪



קופסת עץ לתיונים מכסה רשת מתכתית

עץ טבעי-שחור :צבעים
מ"ס 23x16x7:מידות

₪ 26:עלות

קופסת עץ לתיונים מכסה שקוף מזכוכית

עץ טבעי-שחור :צבעים
מ"ס 28x27.5x8:מידות

₪ 22:עלות

"TEA TIME" 4, מארז עץ טבעי לתה

תאים
מ"ס 17x16x7.5מידות 

₪  16:עלות

יסמיןתה ירוק נענע ותה ירוק, ה'סנצתה ירוק  –סדרת תה ירוק לחורף

ניתן לשלב קנקני תה וכוסות תה, מגוון רחב של מארזי  תה

13₪:עלות



ידיות סיליקון+ גריל ציפוי אבן שיש ה'פלנצ

ח"ש90

, ציפוי אבן שיש, ידית נשלפת, מ"ס28מחבת גריל 

תחתית אינדוקציה

ח"ש84



,  מ"ס26מחבת שקעים לפנקייק קוטר 

אינדוקציה, ציפוי אבן שיש, סמיילי

ח"ש70

אלומניוםיציקת , מ"ס26מחבת קרפ קוטר 

כלים מעץ2+ צבע עץבקליתידית 

ח"ש58

ליטר4אובאלי נפח טרמוססיר 

ח"ש100

קערת מגרדת מנירוסטה קוטר  

דסקיות חיתוך3+ מ "ס20

ח"ש32



ם נירוסטה כסופה"סט סכו

חלקים24

דגם יהונתן

ח"ש65

חלקים  24ם "סט סכו

טיטניום

ח"ש100 נרוסטהם "סט סכו

חלקים24ציפוי זהב 

ח"ש85

קולפן ידית  + סכיני מטבח 5סט 

דמוי עץ ציפוי אבן שיש

ח"ש35

קופסאות אחסון סגירת  7סט 

ואקום

98₪
קופסאות ואקום  5סט 

ח"ש70



,  חלקים עם מכסה12סט אחסון 

מקפיא מיקרוגל, מתאים לתנור

ח"ש70

מ עם מכסה פטנט לסינון  "ס24סיר יציקה 

נוזלים

ליטר4

מכסה פטנט עם מסננת מובנית

מנגנון לנעילת המכסה לריקון הנוזלים

מתאים לכל סוגי הכיריים

ח"ש95



חלקים6סכינים ומשחיז + ר"בוצסט 

ח"ש110

כוסות זכוכית4+חלקים קנקן5סט תה 

ח"ש90

תבניות אפיה  3חלקים 5סט סיליקון 

כלים מסיליקון2+ מסגרת מתכת 

ח"ש67

זוג גורסי תבלינים  

חשמליים

ח"ש53



קופסת אוכל כפולה  

עם מכסה במבוק  

ומגש סכום

ח"ש21

משקל מטבח דיגיטלי

עשוי במבוק

ג"ק5עד 

מ"ס23/16/2

ח"ש33

קופסת אחסון מצות

מתאימה  –ובכלל מהודרת 

לאחסון חבילת מצות  

אריזת חבק וניילון. והגשה

ח"ש21



ספלנדיד–עם כוס  USBפלטת חימום 

מעלות55פלטת חימום שומר על טמפרטורה של 
בטיחותי כוס   USBחיישן משקל להפעלה וניתוק חיבור 

שתיה מפורצלן עם מכסה כפית מתכת

אריזת מתנה מפוארת

ל”מ380-וורוד/ נפח כוס בצבע לבן 
ל”מ400–נפח כוס בצבע שחור 

ח"ש36

הרמוני–מגש מרובע מעץ 

.מתאים למצות, להגשה ואירוח  MDFמגש מרובע מעץ 

ידיות פנימיות

.מגיע באריזת מתנה

.מ”ס4.50×24.00×24.00: מידות

ח"ש17

פסח–כיסוי מצה מבד סאטן 

כיסוי מצה מבד סאטן

ועיטוריםריקמההכיסוי מעוצב עם 

.מ”ס40.00×40.00: מידות

ח"ש13



סט אביזרי יין במארז מפואר דמוי  

:בקבוק יין הכולל

פקק עם סוגר, פותחן 

וטבעת למניעת טפטופים

6.4/23.5: מ"מידות בס

ח"ש18

אביזרי יין ארוז במארז ספר 5מארז 

:יוקרתי הכולל

-משפך אקרילי ו, משאבת ואקום , פותחן 

פקקים2

24/16.5/5–בסממידות 

ח"ש30

סט אביזרי יין   

:במארז מתכת יוקרתי הכולל

משפך עם סוגר, פותחן 

וטבעת למניעת טפטופים

15/9/3-בסממידות 

ח"ש12.5



מארז הגשת  

גבינות מזכוכית

ח"ש38

סט פונדוסט פונדו



קרשי חיתוך3סט 

15/20

22/30

29/39

ח"ש50

סט כלי אוכל רב פעמי

ח"ש55

מארז הגשת  

גבינות מעץ 

ח"ש38



ט  "סט גבינות מגש במבוק מק

מ"ס29*19גודל 

ח"ש37

עץסט גבינות על קוביית 

מ"ס9*6*6גודל 

מתנהאריזת 

ח"ש25

מתקן רב שימושי  

ופריסהלאכסון הגשה 

ח"ש34



קפה  כוסות4סט

קפה שחור עם/ אספרסו

למדיחעמידסיליקוןחבק

אריזת מתנה

ח"ש30

בקבוק חליטה מזכוכית  

עם חבק סיליקון עם כוס 

500לחליטה מנירוסטה 

ל"מ

ח"ש22



COCKTAIL SHAKER"  8ערכת ברמן מעוצבת ואיכותית

חלקים בקופסת מתנה מהודרת

750-שייקר נירוסטה הכולל מסננת מובנית וסוגר הרמטי 

ל"מ

מדיד כמויות למזיגה מדויקת של משקאות -יגר'ג

מ"ס16.5-מלקחיים לקרח 

מ"ס21-כפית ערבוב 

מ"ס20-מאדלר מקצועי ראש שטוח 

מ"ס18-פותחן שטוח 

מ"ס11-פיות נירוסטה 2

ח"ש50

חלקים במעמד  12ערכת ברמן מעוצבת ואיכותית 

במבוק

-שייקר נירוסטה הכולל מסננת מובנית וסוגר הרמטי 

ל"מ750

כוס מדידה כמויות למזיגה מדויקת של משקאות -יגר'ג

מ"ס16.5-מלקחיים לקרח 

מ"ס20-כפית ערבוב 

מ"ס20.5-מאדלר מקצועי ראש שטוח 

מ"ס12-חולץ פקקים / פותחן 

מ"ס11-פיות נירוסטה 4

מ"ס14-מסננת לקוקטייל ספירלה 
מ"ס 27.5x11x7-מעמד במבוק 

ח"ש82

כוסות 2+מארז וויסקי מהודר כולל דקנטר

נטו-אבני קרח4+

ח"ש110



סכיני שף באריזת  6סט 

מתנה

ח"ש42

פותחן יין חשמלי  

מ  "ס27גובה 

בקופסת מתנה

ח"ש45

פותחן  + סט משאבה 

חלקים 5ליין מארז 

בקופסת מתנה

(קיים מגוון של סטים)

ח"ש35



שייקר צבעוני מיכל פלסטיק  

סוללה נטענת באריזת מתנה  

צבעונית

ח"ש40

בלנדר שייקר עוצמתי סוללה  

נטענת מיכל זכוכית בקופסת  

מתנה

ח"ש58



חום למירתפלטה לספל 

USBחיבור 
ח"ש15

בקבוק נירוסטה תרמי בשילוב צג דיגיטלי להצגת  

טמפרטורת המים    

דופן כפול לשמירת טמפרטורת המשקה  לאורך  

סינון  /זמן רשת לחליטת תה

חיישן חסכוני המופעל בנגיעה

ללא צורך בטעינה

480ML
ח"ש25

בקבוק משולב עץ במבוק  

וזכוכית בעלת דופן כפולה

כוסית נירוסטה לחליטות

פקק הבקבוק מעוצב עם חבל 

נשיאה

ל"מ380קיבולת 

ח"ש28



מבחר כוסות  

ובקבוקים טרמיים

ח"ש22-26



 Bluetoothרמקול " טריטן"
3W   משולב בבקבוק ספורט

H2O-Proמבית 
ח"ש42

משולב עם  Bluetooth 3Wרמקול 

בקבוק תרמי נירוסטה מבית  

H2O-Pro
ל"מ380

ח"ש50

קר / בקבוק תרמי נירוסטה חם 

עם לוחית כרום במארז גליל  

H2O-Proמהודר מבית 
ל"מ500: נפח

לבן/ תכלת / ורוד : צבעים

ח"ש42



340קיבולת . כוס זכוכית משולבת עם חבק שעם 

כולל גם תחתית שעםהמוצר.ל"מ

לבן חום ושחור: צבעים זמינים

ח"ש20

380קיבולת . כוס קראמית משולבת עם שעם 

כולל גם תחתית שעםהמוצר.ל"מ

לבן ושחור: צבעים זמינים

ח"ש20



קופסת נשיאת אוכל בעלת שתי קומות לאכסון

.מתנהאריזת.נשיאהידיות.ליטר1.8כ קיבולת "סה

צבעים זמינים כחול וירוק

ח"ש30

קופסת נשיאת אוכל בעלת שלוש קומות  

לאכסון

אריזת.נשיאהידיות.ליטר2.1כ קיבולת "סה

מתנה

וירוקאפור.תכלתצבעים זמינים 

ח"ש42



עץ  /סט כלי בישול מסיליקון

לשמירה על הסירים

חלקים12

ח"ש75

סכינים וקרש  4סט 

חיתוך באריזת מתנה

ח"ש61



לקפסולות קפהקונסולותמגוון 

ח"ש40 ח"ש75ח"ש75 ח"ש75



ליטרים15דלי מתקפל 

33₪
גיגית כביסה גדולה מתקפלת

ח"ש63



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”ס130×170: מידות•

46₪:עלות•
מ”ס150* 200: מידות המוצר•

₪ 56:עלות•

200/220זוגית 

₪  73:עלות

₪  239.9:שווי החלפה

150/200יחיד 

57:עלות

₪ 199:שווי החלפה

TV 130 160

49₪:עלות

₪  159.9:שווי החלפה

.'בז, אפור : בצבעים

"ווינטר"שמיכה דגם 

מיקרופייברשמיכת 

פוליאסטר100%

ר"גרם למ270משקל 

:בגדלים



דגם 200/220שמיכת חורף זוגית 

"בלוקס"

שמיכה דו  , ר"גרם למ550משקל 

צדדית

צד אחד קטיפה מודפסת ומוברשת 

פעמיים

₪  125:עלות

₪  429.9:שווי החלפה

"אנט"דגם 200/220שמיכת חורף זוגית 

ר"גרם למ300משקל מיקופייברשמיכת 

השמיכה עוברת סירוק המקנה לה רכות ועמידות

שחור, חום : בצבעים

₪  93:עלות

₪  269.9:שווי החלפה

מיקרופייברכרבוליתשמיכת 

קיים בצבעים

150*200: מידות

ח"ש23



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

.כותנה

בעלי כושר בידוד, חלוליםהולופייברסיבי 100%מילוי 

.גרם650משקל מילוי הכרית , מעולה

52₪
ח"ש139שווי החלפה ברשת ורדינון 

FOAMס״מ כרית  60x 40/ קומפורטסמארטכרית 
MEMORY

הכרית בעלת תמיכהנאסאבפיתוח , חומר זוכר

.ייחודית לצוואר ולראש ומקנה איכות שינה מעולה

.רכות הכרית פותחה במיוחד עבור ורדינון

100₪
ח"ש399בורדינוןשווי החלפה 



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

מעולה

50/90מגבת פנים+70/140זוג מגבת גוף 

78 ₪
ח"ש200שווי החלפה ברשת כיתן  

שמיכת מיקרו פליז יוקרתית  

חומר טקסטורה מגע משי ואריזת מתנה  

קיים בצבעים. עם סרט קטיפה

150*200: מידות

ח"ש40



"  קייט"דגם מיקרופייברשמיכות מעבר 

מ"ס150/200שמיכת יחיד

השמיכה  משמשות גם ככיסוי למיטה

78₪
ח"ש269: שווי החלפה ברשת כיתן

ר בעלות כושר ספיגה גבוה"למ' גר450כותנה 100%מגבות שירי  

מגבות גוף 50/90+2מגבות פנים 2:רביעיית מגבות שירי הכוללת 

מ"ס70/140

ח"ש105

379₪:שווי החלפה ברשת כיתן



אלסטיתויסקואורטופדית  ENERGYכרית 

75₪
:   שווי החלפה



אלסטיתויסקואורטופדית  ENERGYכרית 

ציפית  , אלסטימויסקוכרית שינה אורטופדית 

יוקרתית הניתנת להסרה והתאמה אידאלית  

.לכל תנוחות השינה

72₪
ח"ש199שווי החלפה ברשת דר גב 

COOL&COMFORT SOFTכרית שינה 
נוחות מרעננת

צד אחד מבד כותנה אוורירי ונעים למגע וצד : כיסוי דו צדדי של כרית

.שני מבד מצנן ומרענן

85₪
ח"ש400שווי החלפה ברשת דר גב 



PROשיאצו אישי ומסאזמכשיר עיסוי 
תוכלו ליהנות מעיסוי  איתומכשיר עיסוי שיאצו 

להקל על כאבי שרירים  , עוצמתי בכל חלק בגוף

עוצמות עיסוי  2למכשיר . ולהמריץ את מחזור הדם

כך שתוכלו ליהנות ממנו בכל , והוא קל לנשיאה

.רק לחבר לחשמל ולהתפנק, מקום

106₪
ח"ש300: שווי החלפה ברשת

ROYAL LUXURY WARMשמיכת חורף פוך סינטטי 
מפנקת ומחממת

שמיכת חורף במילוי פוך סינטטי מחמם המעניק תחושה של פלומת פוך  

השומרים על המילוי במקומו ומאפשרים לחום  קווילטעם תפרי , טבעי

,  אנטי בקטריאלי ונושם, לשמיכה בד אנטי אלרגני. להתפזר באופן אחיד

.נעימה ומלטפת, לשינה רכה

106₪
ח"ש400: שווי החלפה ברשת



חלקים6סט מצעים זוגי 

מיקרוסאטן, אל קמט

:גודל

מ"ס160*200-סדין

מ"ס200*220-ציפה

מ"ס50*70-ציפיות4

₪ 70:עלות



 CORALמפנקות עשויות מ כירבוליתשמיכות 
FLEECE

אפור.צבעיםהמוצר מגיע בשני גדלים וחמישה 

כהה כחול בהיר  שמנת וכחול כההאפור.בהיר

מ "ס130-170יחיד בגודל 

ח"ש34מחיר ליחידה 

מ  "ס150-200כפול בגודל 

ח"ש48מחיר ליחידה 

שתי שכבות  כירבוליתשמיכות 

CORAL FLEECEמפנקות עשויות מ 
כהה  אפור.צבעיםמבחר של שני 

וכחול כהה בשילוב לבן שמנת  

מ  "ס150-200כפול בגודל 

ח"ש67מחיר ליחידה 

עם שרוולים  כירבוליתשמיכת 

FLEECEעשויות מ 
שחור.צבעיםהמוצר מגיע בשני 

ובורדו  

אריזת המוצר מהודרת  

מ "ס137-180יחיד בגודל 

ח"ש36מחיר ליחידה 



KANGURU DELUXE   שמיכת פינוק עם שרוולים וכיס בעיצוב

Lavatelli italyבג/כחולה'

מפנקת עם שרוולים וכיס קנגורו בחזיתכירבולית

נעים למגע ומחמם, פוליאסטר עדין מאוד100%שמיכה עשויה 

Lavatelliבעיצוב  italy מבית המותגKANGURU
210/140

ח"ש115

שמיכת פליז עם שרוולים לפינוק וחימום

מאפשר לעשות כל מני פעולות בלי לצאת ממנה

:  שמיכות פליז ממותגות עם לוגו

שמיכת פליז עם שרוולים לפינוק וחימום

מ"ס 140x180: מידות

כחול: צבעים

ח"ש50



שניות גדול בסיס עץ 60שעון חול מגנטי 

לבן עגול

מ"מ250גובה כולל בסיס 

מ"מ150קוטר : בסיס

ח"ש46

דקות5שעון חול מסגרת עץ בינוני 

מסגרת לבנה

חול שחור

מ"ס15גובה 

ח"ש28

230Vשעון דיגיטלי מעורר שולחני 
שעון מעורר דיגיטלי מסך שחור תאורת לד  

אדומה

שעות24מערכת של 

מגיע עם שנאי מובנה

מ"ס 11x9x4.5: מידות

42 ₪



מסגרות דיגיטליות לתמונה
תמונה מתחלפת ומשתנה עם מראת שולחן  

או סוללותUSBעובד על 

ח"ש35





נר ריחני בקופסת  

5/8מתכת עם כיתוב 

מ"ס

ח"ש8.5

נר אוירה ריחני

פתיל עץ מונע עשן

מ"ס8/9

בקופסת מתנה

ח"ש25

מפיץ ריח גדול

ל"מ250

מ  "ס17.5/9

באריזת מתנה  

מהודרת

ח"ש32



100מארז יוקרתי של מפיץ ריח 

גר140נר ריחני + ל"מ

בקופסת מתנה

ח"ש36

מפיץ ריח ייחודי עם  

אבני קריסטל או בזלת

בקופסת מתכת

מ"ס8/5

ח"ש21



ERGO SUPPORT מעמד למסך מחשב

ישיבה נכונה מתאפשרת כאשר מבט העיניים נמצאות  

.בקו ישר מול חלקו העליון של מסך המחשב

2, מגירות אחסון2מעמד למסך המחשב הכולל 

רגלי גומי לשמירה  , תאים שקועים במשטח המעמד

מקום  , על שולחן העבודה מפני סימנים ושריטות

מאגד כבלים  , הטאבלטלהעמיד בו את הנייד או 

מתקן לכלי כתיבה שניתן למקם -והדובדבן שבקצפת 

בצד שהכי נוח לכם

100₪
ח"ש180: שווי החלפה

ERGO REST הדום רגליים מתכוונן

ישיבה נכונה מתאפשרת כאשר  

מעלות וכפות  90הרגליים בזווית של 

,  הרגליים מונחות במלואן על הרצפה

ואם אתם יושבים שעות רבות במהלך 

.חשוב שתשבו נכון, היום

הדום רגליים יסייע לכם לשבת נכון  

ימזער נזקים ויסייע בהפחתת  , ובריא

העומסים הנוצרים על חוליות הגב בזמן 

.הישיבה

91₪
ח"ש120: שווי החלפה

ERGO FLEX הדום רגליים מתכוונן

במקום הנכוןהכל

ישיבה נכונה היא ישיבה בה כפות  

הרגליים מונחות על הרצפה וזווית  

הדום רגליים  . מעלות90-הרגליים ב

יפחית  , ינחה את גופכם לישיבה נכונה

עומסים מעמוד השדרה וימזער נזקים  

לשרירים ולעצמות העלולים להיווצר 

.כתוצאה מישיבה ממושכת

100₪
ח"ש170: שווי החלפה



ימידן ספורטיבי  'תיק צ

מ"ס50/25/25

ח"ש22

אדר–סועדים 4-צידנית עם כלים ל

קומות2צידנית 
מאושר למזון PEVAציפוי פנימי 

מסגרת וידית אלומיניום

סועדים4-תיק נשיאה עם כלים ל

ם נירוסטה”סכו, כוסות4, צלחות מלמין4

מ”ס46.5*35*25: גודל צידנית

מ”ס24*10*24: גודל תיק כלים
’יח12-תיק כלים, ’יח10–צידנית :  מספר יחידות בקרטון

–תיק כלים . מ”ס57.5*39.5*51–צידנית : גודל קרטון
מ”ס50*35*50

ח"ש110



דורסט–סועדים 4-סט כלים ל

סועדים4סט נוח לנשיאה עבור 

ם נירוסטה”סכו, כוס שתיה, צלחת מלמין* 4

.ם עם תופסן מתכת”תיק נשיאה פנימי לסכו

.כל הכלים ניתנים לניקוי במדיח כלים

.אסור להכניס חלקי פלסטיק ומתכת למיקרו

מ”ס24*24*10: מידות התיק

ח"ש60

איזי–נסיעה ’ מתקפל לתוך פאוץכסא

.טיולים ואירועים, מתקפל מיועד לחוףכסא

.קל מאד להרכבה

נוח מאד לישיבה

.מ”ס 64x54x46: מידות

ח"ש63



ח"ש44סנטוריני

ח"ש63מיקונוס

צידנית ידית אלומיניום נפח 

ליטר30

מ  "ס48/28/27

ח"ש50



50מתקפלת טרוליצידנית 

ליטר

מ"ס37/35/40

ח"ש95

קרניבור–גריל פחמים מתקפל 

.BBQמהיר ונוח להכנה של , גריל פחמים מתקפל
,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 לשימוש, קל ונוח לנשיאה

ח"ש53

SWISSלוגנו–20“לנסיעות טרוליתיק 
משמש גם , 20“לנסיעות טרוליתיק 

כתיק גם כמזוודה לנסיעות

גם תיק וגם  . כל מה שצריך בתיק אחד

.לנסיעות וטיסותטרולימזוודת 

שילוב של פונקציונליות ברמה גבוהה  

ואיכותית ועיצוב

גאדגטיםכיסים רחבים לאחסון 

תא ראשי מרווח ושימושי

ח"ש80



1759צידנית 

ח"ש42

1271צידנית 

ח"130

1704צידנית 

ח"ש115



ליטר משולבת עם ערכת מנגל ופיקניק20צידנית 

:חלקים הכוללת11ערכת 

תרבד, קרש חיתוך קטן, פלפלייה+מלחייה, מזלג, סכינים2

כפפת בישול, (יין+בירה)פותחן אלכוהול , מזלג בשר, מלקחיים
מ"ס 36x22x25: מידות

ליטר20: נפח

כחול: צבעים

ח"ש77

כיתוב ,ערכת מנגל סינר עם כלים לברביקיו 
"BBQ TIME"

:הכולללברבקיוכלים מושלם 7סט 

סינר מקצועי

מלקחיים עשויים מתכת עם  , מחית, מזלג ענק

ידיות עץ לאחיזה נוחה

כפפה מבודדת חום, מלחייה ופלפלייה

מ"ס42רוחב : מידות סינר

ח"ש49

מגבת חוף  עגולה בנרתיק נשיאה

.ניתנים למיתוג העסק לכל מטרה שהיא

מוצר קידום , יום כייף לעובדים, יום ספורט 

..מכירות

ניתן להדפיס ולרקום בכל צבע

ח"ש38





100%דוגמת פסים , מיקופייברמגבת 

.פוליאסטר

ר”ג250

.לבןבפאוץכל יחידה 

פעילות  , נוחה לשימוש לחוף ולים

.ספורט

מ”ס150* 75: מידות המוצר

ח"ש18

אוהל צלייה מתקפל עמיד במים

עמיד  , מרווח במיוחדצילייהאוהל 

במים

פשוט להרכבה וקל משקל

מ"ס 220x120x120: מידות

מ אורך"ס65: מידות במצב סגור

אפור–כחול : צבעים

ח"ש51

ערכת חוף

:הערכה כוללת

תיק חוף משולב עם צידנית  

עגולה בנרתיק הנשיאהדרייפיטמגבת חוף 

5כובע מצחייה רשת כותנה אפור מוברש 

פאנל

ח"ש70



ערכת פנאי לחוף

:הערכה כוללת

קיטבג חוף משולב עם צידנית  

עגולה בנרתיק  דרייפיטמגבת חוף 

הנשיאה  

סט משחקים לחוף מטקות עם שש בש 

ושח מט

ח"ש78

ערכת פנאי לחוף

:הערכה כוללת

ליטר עם כתפיות ותא  17צידנית גב 

קדמי

מגבת הפלא לטיולים וספורט  

ששבשסט משחקים לחוף מטקות עם 

ושח מט

ח"ש75

ערכת משחק לחוף

:הערכה כוללת

תיק גב שרוכים מבד עם כיס קדמי

סט משחקים לחוף מטקות עם שש בש ושח 

מט

מאוורר מתיז מים לצינון והתרעננות

H2Oבקבוק ספורט מבית 
ח"ש60



קיים במגוון צבעים–ערסל ליחיד קשת 

ח"ש70

ערסל זוגי קשת קיים במגוון צבעים 

ח"ש95

2-אוהל איגלו ל

אמיגודגם 

ח"ש100

ערכת קפה כולל בלון גז

ח"ש105



פו

:ערכת קפה

חלק קידמי שקוף, תיק עשוי בד•

כירת שדה להבה סיבובית נקירה•

כוסות זכוכית בשרוול3•

פלסטיק לסוכר וקפהמיכלי2•

אן נירוסטה'פינג•

כפית•
₪  100:עלות•

כירת גז ניידת עם מזוודה 

קשיחה

,לקמפינג, מתאימה לשטח

.לבית ולחצר, לטיולים

(ללא בלון)
81₪:עלות

להכנת תה וקפה בשטח מגיעה   NGLערכת קפה 

בתיק נשיאה איכותי כולל ידית אחיזה

י מכון התקנים הישראלי"ערכת קפה מאושר ע

כירת בישול

קופסאות לתה וקפה2

כפית מתכת

אן נירוסטה'פינג

כוסות זכוכית בשרוול אחסון3

ח"ש91



1-ב3עסקים"סוויס"תיק 

,  תאים מרכזיים2בעל 

,  ואייפדלנשיאת לפטופ תא 

רצועות גב  . מובנה AUXויציאת  USBחיבור 

תא קדמי בסגירת  , נשלפות

רוכסן לנשיאת חפצים אישיים ומחזיק  

נשלףמפתחות 

ח"ש100

ליטר תא  78מרווח טרולי

תא חזיתי ותא צד , מרכזי

עם ידיות נשיאה בעלות  

מנגנון טלסקופי

מ  "ס31/70/36

'מלאנגעשוי פוליאסטר 

ח"ש100



תיק גב מעוצב נגד גניבות עם חלוקת תאים מעולה

שקע גב וכתפיות אורטופדיים

תא אכסון נסתר בכתפייה
[POWER BANK]לחבור סוללה ניידת USBשקע 

אפשרות תליה על מזוודה

כחול ואפורשחור:זמיניםצבעים 

מ"ס46*30*18:גודל

ח"ש63

תיק גב מעוצב נגד גניבות עם חלוקת  

תאים מעולה

שקע גב וכתפיות אורטופדיים

תא אכסון נסתר בכתפייה
 POWER]לחבור סוללה ניידת USBשקע 

BANK]
אפשרות תליה על מזוודה

ואפורשחור:זמיניםצבעים 

מ"ס43*26*11:גודל

ח"ש56

תיק צד מוצלב על הרעיון של תיקים  

נגד גניבות

ואפורשחור:זמיניםצבעים 

ח"ש30

תיק גב מעוצב שיכול להיות גם תיק צד עם 

חלוקת תאים מעולה כתפיות אורטופדיות ידית  

וחוםשחור:זמיניםנשיאה ידנית מבד צבעים 

מ"ס40*30*11:גודל

ח"ש56

תיק גב מעוצב נגד גניבות עם חלוקת תאים  
LOCKERגב וכתפיות אורטופדיים נעילת מעולהשקע

ידית  [POWER BANK]לחבור סוללה ניידת USBשקע 

ידית נשיאה מבדוגם.מתכתיתנשיאה ידנית 

ואפורשחור:זמיניםצבעים 

ח"ש56

ח"ש50



עם סגירה  רטרותיק גב " מטרו"

רצועות חומות

מ"ס 40x30x15: מידות

ליטר16: נפח

שחור/ כחול / אפור : צבעים

ח"ש32

תיק גב אורטופדי למחשב  " ניפון"

לטעינה ניידים USBנייד עם יציאת 

מ"ס 40x29x10: מידות

ח"ש63

 SWISSתיק גב אורטופדי אפור נגד גניבות 
PROTECTOR  אינץ15.6למחשב נייד עד

תא מרופד למחשב נייד ותא מרופד נוסף  

לטאבלט

לטעינת ניידים USBיציאת 

לכסף וחפצים יקרי ערךניסתרכיס אחורי 

גב רשת למניעת זיעה

רצועה נשיאה מרופדות עם פתחי אוורור

תאים פנימיים86רוכסנים איכותיים מספר 

בד דוחה מים ואטום לגשם



חלקים לארגון אריזה חכמה7ערכת נסיעות 

מ"ס 40x30x14: תיק לחפצים גדולים

מ"ס 32x24x10.5: תיק לבגדים

מ"ס 34x20.5x12: תיק לנעליים

מ"ס 29.5x35: תיק להלבשה תחתונה

מ"ס 26x29.5: תיק לחפצים שונים 

מ"ס 26x29.5: תיק לגרביים

מ"ס 17x19x6: תיק לחפצים קטנים

ערכת נסיעות

:הערכה כוללת

נרתיק מהודר לנסיעות ולדרכון תיק נסיעות  

לנעליים

תיק כלי רחצה עם כיס רוכסן בחזית וידית  

נשיאה

ערכת נסיעות

:הערכה כוללת

''  20מזוודה מתקפלת עליה למטוס 

משקל מזוודה דיגיטלי עם תאורת לד עד 

ג "ק50

תיק כלי רחצה עם כיס רוכסן בחזית וידית  

נשיאה

ח"ש105



סט נסיעות  

רצועת.ארגונומיתהכולל כרית 

עיניים ונרתיק נשיאהכיסוי.מזוודה

ח"ש38

ונוחה  קלה.מחוברכרית נסיעות מתקפלת עם כיסוי עיניים 

.ונעימה לצוואר ולעינייםרכה.לנשיאה

מ"ס15קוטר המוצר במצב סגור 

שאקל פלסטיק מובנה

.המוצר מגיע עם חבק מעוצב ושקית צלופן

ושחורכחול:זמיניםצבעים 

ח"ש15



ערכת נסיעות

:הערכה כוללת

כרית נסיעות לצוואר מרופדת בנרתיק  

נשיאה קשיח  

ערכת בקבוקי אחסון משולב עם תיק כלי  

רחצה 

תג מזוודה נשלף דמוי עור

ח"ש65

ערכת מנגל ופיקניק

:הערכה כוללת

ליטר עם ידית אלומיניום30צידנית 

H2Oקר מבית / בקבוק תרמי נירוסטה חם 
חלקים בנרתיק נשיאה5לברבקיוסט כלים 

ח"ש105

ערכת ספורט

:הערכה כוללת

ימידן תיק ספורט עם תא לנעליים  'צ

ליטר42

 H2Oל מבית "מ800בקבוק עם פיה 
אלחוטיות   Bluetoothאוזניות 

EarBuds IN-EAR i12-mini
ח"ש78



מהירויות  6, ראשים מתחלפים4מכשיר אקדח עיסוי מקצועי עם 

USBחיבור וטעינת 
ידית ארגונומית רכה ונוחה, ראשי עיסוי4, רמות מהירות6

,USBי כבל "נטענת ע mAh1500סוללת ליתיום 
לדקה 1800-3200Rמהירות  ,24Wעוצמת מנוע 

פשוט וידידותי הכולל הגברת המהירויות   OFF/ONכפתור הדלקה 

LEDי נוריות חיווי "השונות והצגה ע
דקות15י חיישן אוטומטי לכיבוי לאחר "מנגנון בטיחות ע

ח"ש96

טים לרכב'ערכת גאדג

:הערכה כוללת

מצלמה לרכב

מעמד לנייד לרכב עם טבעת אחיזה להצמדה

ח"ש82



כרית שיאצו עם  

חיבור לחשמל  

ולמצת רכב

ח"ש82

5000מטען נייד 

עם חימום ידיים  מיליאמפר

ורוד, כחול, זהב: צבע

ח"ש40

מטען נייד עם מעמד  

8000שולחני לנייד 

מיליאמפר

ח"ש54



עם הטענה כפולהפאוורבנקמטען נייד 

תכונות עיקריות
עוצמתיפאוורבנקמטען • 

מיליאמפר20,000סוללה ניידת בנפח • 

להטענה כפולה בו זמנית USBיציאות 2• 

נורות לד לחיווי מצב סוללה• 

MICRO-USB / IPHONE / TYPE-C: כולל כבל הטענה משולש• 
עיצוב חדשני ויוקרתי •

מטען נייד לטיולים ולשטח• 

מאפשר הטענה מלאה מספר פעמים  • 

ניתן להטענה חוזרת• 

מטען נייד עוצמתי| מטען נייד לשטח | טים למטיילים 'גאדג• 

מ"ס2.8: עובי, מ"ס6.8: רוחב, מ"ס13.9: אורך: מידות

שנה: אחריות

ח"ש52

סוללת גיבוי דקה ונוחה לנשיאה עשויה 

מתכת
TYPE-Cכבל טעינה משולב כולל 

המתאים למגוון טלפונים ניידים
6.7X 11 מ”ס

4,000MAH
ח"ש26

משטח טעינה משולב פד  
10Wלעכבר 

ח"ש 34



'רמקול בלוטוס-סמארט

משולב' רמקול בטכנולוגיית בלוטוס

עם סוללת גיבוי ניידת עוצמתית

המתאימה למגוון טלפונים ניידים

5,000MAH
אוניברסליםמתאמי חשמל -3ו 

המתאימים למגוון מדינות

5Wעוצמת שמע 
8.4 X 4.3 X 8.4 מ"ס

ח"ש85

עם הטענה כפולהפאוורבנקמטען נייד 

תכונות עיקריות

עוצמתיפאוורבנקמטען • 

מיליאמפר10000סוללה ניידת בנפח • 

להטענה כפולה בו זמנית USBיציאות 2• 

מסך תצוגה דיגיטלי• 

:  כולל כבל הטענה • 

TYPE-C
ח"ש38



סוללות ההטענה  חזקה ואיכותית

USBשתי כניסות 
נוריות חיווי לעוצמת הסוללה

כבלים טעינה בצידו האחורי  3

כבל טעינה משולב  

אריזת מתנה

לבן: צבעים זמינים

ח"ש40

חזרו למלאי סוללות ההטענה  חזקות  

ואיכותיות
POWER BANK 10000 MAH

טעינה אלחוטית וגם טעינה עם כבל

USBשתי כניסות 
לוח בקרה לעוצמת הסוללה

3*1כבל משולב 

אריזת מתנה

לבן: צבעים זמינים

ח"ש53

POWER BANK 5000 MAH
USBשתי כניסות 

נוריות חיווי לעוצמת הסוללה

3*1כבל משולב 

אריזת מתנה

שחור ולבן: צבעים זמינים

ח"ש25



pwoerמאריג איכותי עם  A5מכתביית  bank 
4000mah מובנה,

טאבלט/לסמארטפוןדפי שורה ומעמד 

מתאים למגוון מכשירים באריזת מתנה

ח"ש70

משטח עבודה לעכבר כולל מטען  

אלחוטי עם מעמד לנייד ומקום לעט

מעור עם תפירה סינטטית   

מטען אלחוטי פנימי חזק לטעינת ניידים

גדול ונוח-משטח עבודה לעכבר 

ומכשירי כתיבה   לעטיםמעמד קטיפה 

מגיע באריזת מתנה יוקרתית

מ"ס32/27: מידות

ח"ש37



אוזניות קשת אלחוטיות עם בס עמוק  

POLOמתקפלות מבית 
ח"ש53

מנורת לד שולחנית משולבת עם 

Bluetoothרמקול 
ח"ש50

מנורת לד שולחנית משולבת עם מעמד  

לעטיםוכוס  10Wטעינה אלחוטית 

מעלות360מנורת שולחן מתכווננת 

משולבת, צהובה, לבנה: גווני תאורה3

'הפעלה בכפתור טאץ

10Wטעינה אלחוטית במהירות 
מ"ס 17x13x8: מידות

ח"ש42



ולטאבלטמעמד איכותי מעוצב מתכתי לנייד 

ולבןשחור:זמיניםצבעים 

ח"ש21

מוט סלפי מקצועי עם  

חצובה

מובנה BLUETOOTHשלט 

ולבןשחור:זמיניםצבעים 

ח"ש22

מעמד לנייד מתקפל

ח "ש9



מבית  Uplift 2 Wirelessאוזניות אלחוטיות 

מארלי

ח"ש100

איכותיות עם   TWS' בלוטוס  POLO PROאוזניות 

סופר בס 

עמידות  ,מבנה אגרונומי לאוזן עם סופר בס ,

נטענות ומגיעות בתוך מטען  ,זיעה /לרטיבות 

אלחוטי הכולל מכסה ומשמש כקופסת אחסון  

דיבורית מובנת לשיחות .  לשמירה על האוזניות

טלפון עם מערכת מובנת לסינון רעשים ואטימה  

זמן טעינה כשעתיים על ידי כניסת  . פאסיבית
MICRO USB, 5-6 שעות עבודה.

ח"ש33

אלוטיותEarBudsזוג אוזניות איכותיות  NOVA" פיצי

Bluetooth עם בבית טעינה קומפקטי

ח"ש110



PiZZi" פיצי מיני Mini-DUO  זוג רמקוליםBluetooth   עוצמתי

2x3W  מ בלבד בצבע שחור"מ35במיוחד

PiZZi אלחוטי בעיצוב חכם וקומפקטי   Bluetoothרמקול -

עוצמת בס , איכות צליל עוצמתית .Nanoבטכנולוגיית 

מרשימה  

רמקול דיבורית אלחוטי נייד המאפשר להזרים אודיו מכל  
Bluetooth-מכשיר התומך ב

Selfiesלצילום לסמארטפוןשלט 
המאפשרת חיבור מהיר של שני רמקולים   TWSטכנולוגיית 

לקבלת צליל סטריאופוני נהדר

גרם בלבד57מ״מ בלבד ומשקל 35קטן בגודל -סופר

ח"ש84

PiZZi" פיצי מיני Mini  רמקולBluetooth  3עוצמתיW 
מ בלבד בצבע כסף"מ35במיוחד 

,  במסיבת חוף, בכיס, רמקול פיצי אתכם בכל מקום

.במכונית, בפארק
המתנה המושלמת לאנשים עם אהבה  PiZZiרמקול 

.למוסיקה ותשוקה לחיים

עוצמת בס מרשימה  , איכות צליל עוצמתית

רמקול דיבורית אלחוטי נייד המאפשר להזרים אודיו מכל  
Bluetooth-מכשיר התומך ב

עיצוב חכם וקומפקטי בטכנולוגיית  , רמקול סופר קטן
Nano

Selfiesלצילום לסמארטפוןשלט 
מ״מ בלבד35גרם בלבד גודל 57משקל 

ח"ש42

 Bluetooth Hybridזוג אוזניות מיני PiZZi" פיצי
in-Ear HeadPhonesאיכותיות עם בבית טעינה

Bluetooth 5.0חיבור באמצעות 
מטר10: מרחק הפעלה

2.402-2.480GHz5: טווח תדרים
35mAh*2: סוללת ליתיום נטענת
320mAh: סוללת ליתיום נטענת

שעות6-זמן הפעלה 

שעות200-זמן המתנה 

שעות3-זמן טעינת אוזניות 

שעתיים–זמן טעינת בית 

ח"ש70



ואלס–מיקרופון מובנה  ,BTמקול 

.סטראו, צליל נקי וחזק, בלוטוופרמקול נייד 
1,200mAh, סוללה נטענת  3Wרמקולים של 2

מיקרופון מובנה ואפשרות לענות לשיחות דרך  

.הרמקול
.On/Offכפתור הפעלה  ,FMרדיו  

:על ידיבלוטוופאפשרות חיבור שלא באמצעות 
 .AUXאו כבל , דיסק און קי ,TFחיבור כרטיס זיכרון 

.אריזת מתנה

מ”ס12.00* 6.50* 5.50: מידות המוצר

ח"ש34

בוטס–עמיד למים  ,BLUETOOTHרמקול  

,רמקול עמיד למים בעיצוב חדשני

,להשמעת מוזיקה וקבלת שיחות טלפון

.  לים ולבריכה, מתאים לשימוש לאמבטיה

,צליל נקי ואיכותי

,  כולל סוללה נטענת, עם צמדן ואקום

,על כל משטח חלקלתליהמתאים 

מתאים לכל מכשיר בעל יכולת שידור 
Bluetooth.

מ”ס9.50קוטר   X 5.50: מידות המוצר 

ח"ש18

דינמיק–אוזניות כפתור אלחוטיות בלוטוס 

אוזניות כפתור בלוטוס בטכנולוגיה ועיצוב 

.חדשניים

.הפעלה בלחיצת כפתור

טכנולוגיה המאפשרת שידור סטריאופוני בין 

.שתי האוזניות ללא כבל

איכות צליל גבוהה עם מערכת הפחתת רעשי  

.רקע

.מיקרופון מובנה בכל אוזניה

אפשרות לקבלת והוצאת שיחת טלפון וחיוג  

.למספר אחרון
המאפשר פעולה רציפה של מעל   SIRIחיבור 

.שעות מוסיקה6

עם נורית חיווי למצב יחודיתקופסת טעינה 

.הטעינה

.אחריות לשנה

ח"ש67



רמקול בלוטוס קטן ועוצמתי  

ממתכת עם תופסן  

מגיע בנרתיק נשיאה

ח"ש46

משולב   10Wמשטח טעינה אלחוטית בעוצמה של 

בשעון דיגיטלי המראה גם טמפרטורה ותאריך

אדומה LEDתאורת 

טבעי ועץ כהה או מתכתעץ:זמיניםצבעים 

אריזת מתנה

ח"ש75



שעונים חכמים

שעון יד חכם עם טלפון על ידי הכנסת כרטיס  
SIM  מתחבר לאפליקציה בטלפון הנייד ומשמש

בתחומים שונים

מד צעדים ומרחק וכמות קלוריות  -ספורט

דופק ולחץ דם-גוף

שעון רגיל ושעון מעורר-שעון

ח"ש67

שעון חכם מתחבר לאפליקציה בטלפון הנייד  

ומשמש בתחומים שונים

מד צעדים ומרחק וכמות קלוריות  -ספורט

דופק ולחץ דם-גוף

שעון רגיל ושעון מעורר-שעון

מראה לנו את איכות השינה-שינה

עגול או מלבני

ח"ש56



SADA-מערכת רמקולים למחשב נייד  
.לכל מכשיר תומך  BLUETOOTHחיבור •

מסך מחשב  , נגן, טאבלט, טלפון, מחשב נייד, מחשב נייח( : אוזניה)מ "מ3.5מתאים לחיבור לכל מכשיר עם כניסת •

.וטלוויזיה
.מרכזיוופררמקולים סטריאופוניים וסאב 2•

.איכות צליל ברמה גבוהה במיוחד•

.מידות קטנות המאפשרות הצבה בכל מקום וניוד קל•

.מ"מ105גובה , מ"ס77עומק , מ"מ70רוחב : מידות רמקולים•

.מ"מ120גובה , מ"מ154עומק , מ"מ160רוחב : וופרמידות סאב •

.להשמעה ממקור חיצוני USBכולל כניסת •

כולל כניסת כרטיס זיכרון•

.תאורת לד•

.שליטה בתאורה ושליטה בשמיעת מוזיקה ממקור חיצוני, מערכת לחצני שליטה להפעלה•

.כולל אפשרות חיבור למחשב, לכל מקור מתח תואם( מצורף) USBי חיבור כבל "הפעלה ע: מקור מתח•

.צבע שחור•

ח"ש100

סט רמקולים איכותיים למחשב

ח"ש35



לאמאר–אוזניות בלוטוס גדולות ומתקפלות 

אוזניות סטראופוניות מתקפלות ניתנות להתאמה

קלות ונוחות לשימוש

אטימות גבוהה של כריות האוזן לביטול רעשי סביבה צליל נקי ואיכותי

עוצמת קול גבוהה כפתור להגברת עוצמת השמע

מיקרופון וחיבור שיחות לטלפון נייד כפתורים להעברת שירים  

אחורה/קדימה
EDR+ 5.0בלוטופגירסה

.שעות ברצף5-מאפשר זמן נגינה ארוך של כ

.מהמשדר’ מ10מרחק קליטה של 
,נורית חיווי למצב הסוללה , USBנטען באמצעות כבל 

.אריזה בקופסת מתנה

ח"ש50

קארסייפ–מצלמת רכב צבעונית קלה להתקנה 

אירועים בזמן  ולתעודמצלמת רכב לשמירה על הבטיחות 

.הנסיעה

.מצלמה קלה מאד לשימוש והתקנה

.מצלמה צבעונית ברזולוציה גבוהה
.2.5“בגודל  LCDצג 

.8GBכרטיס זיכרון 
סוללת גיבוי

.USBכבל טעינה עם חיבור 
.USBכבל העברת נתונים עם חיבור 

.מעלות לכיסוי רחב של החזית120צילום רחבה של זוית

.מחלל הרכב, צילום סרט ווידאו עם קול 

.ג הסרט”אפשרות לתאריך ושעה מוטבעים ע

.גוף המצלמה בצבע שחור

.אחריות לשנה

ח"ש42

קארקיוב–מצלמת רכב 

מצלמת רכב קלה ונוחה לחיבור 

.ושימוש

מסך צבעוני ברזולוציה  

ארועיםולהוכחת לבטיחותך,גבוהה

.בנסיעה
.2.40”בגודל   LCDצג 

מעלות לכיסוי 120זווית צילום של 

סרט ווידאו עם  צילום.החזיתרחב של 

.קול

אופציה לתאריך ושעה מוטבעים על  

.גבי סרט הווידאו
.סוללת גיבוי .8GBזכרוןכרטיס 

כבל טעינה וכבל נתונים עם חיבור  
USB.

.אחריות לשנה

ח"ש51



-Chargeמבית FULL-HD 1080P WiFiאקשן מצלמת ספורט 
it

(High Definition)מוצר זה הינו מוצר וידאו בהגדרה גבוהה 
,הקלטת קול, מצלמה, הכולל פונקציית צילום וידאו דיגיטלי

הקרנת וידאו ופונקציות אחרות

לשימוש בספורט המתבצע  , מיועד בעיקר להקרנת הקלטות

,צלילה וגלישה, במקומות פתוחים

טיפוס סלעים וסצנות אחרות במטרה לעמוד בדרישות  

שלכם

לצלם תמונות יקרות ערך מופלאות בכל מקום

ח"ש84

חלקים4ערכת ספורט 

,ערכת כושר אישית עם תיק נשיאה

נסיעות וחופש, משרד, נוחה לשימוש בבית

:הכוללת
למתיחה Xרצועת גומי 

זוג קפיצי יד ציפוי ספוג

(חבל קפיצה)דלגית 

ח"ש27

ספורט/ ערכת יוגה 

מ כולל  "ס65פילאטיס/ כדור יוגה 

משאבת רגל

מ בתיק נשיאה"מ6מזרון יוגה עובי 

ח"ש74



TWSמיני רמקולים מתכת 
איכותיים ועוצמתיים

לשמיעה סטריאופונית 3Wכל רמקול 

ניתן להניח כל רמקול בנקודה שונה בחדר

מגיע עם משטח טעינה כפול באריזה יוקרתית

ח"ש80

חיבור,דופקמד , M5שעון חכם 

סיליקון  רצועת,ספורטלאפליקציית 

נשלפת

ח"ש28



מיני רמקולים מתכת

איכותיים ועוצמתיים

ניתן להניח כל רמקול  

בנקודה שונה בחדר

ח"ש67

ל עם "מ500בקבוק 

btרמקול 
ח"ש65

רמקול נייד  

איכות שמע טובה

ח"ש37



LY-Polyמטען נייד אלחוטי מסוג 
.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 •

70₪:עלות
.5,000mAhנפח הסוללה **-

₪ 52:עלות-

,מטען אלחוטי למכשירים ניידים, מעמד שולחני

Bluetoothרמקול 

.תאורה פנימית לבנה

.אריזת מתנה
₪ 55:עלות

10Wמטען שולחני מהיר 

LEDתאורת לוגו 

₪    30:עלות



מגש עבודה פינוק העשוי מבמבוק

מ"ס30*50מידה

מ"ס19גובה כשהרגליים פתוחות 

ח"ש76

מגש עבודה פינוק

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



ERGO SUPPORT מעמד למסך מחשב

103₪
ח"ש180שווי לצרכן 

ERGO VISION מעמד למסך מחשב

ח"ש75

ERGO VIEW מעמד למסך מחשב

ח"ש75

ERGO FLEX הדום רגליים מתכוונן

103₪
ח"ש170שווי לצרכן 



בלי/ לעטיםעץ קוביות עם כוס קלנדר

30₪
ביתקלנדר

ח"ש28



משחקים בקופסא מעץ7

המארז  , סט משחקים משפחתי במארז עץ יוקרתי 

:מכיל את המשחקים הבאים 

דמקה ושח  דוקים, חבילות קלפים 2, דומינו , בששש 

מ"ס30*30: מידות . מט 
65₪:עלות

קובית משחק לכל המשפחה
₪  65עלות 

:במגוון גדליםנגה'גמשחק 

מ  "ס24

ח"ש34

מ"ס17.5

ח"ש25



מבית  Uplift 2 Wirelessאוזניות אלחוטיות 

מארלי

ח"ש100

איכותיות עם   TWS' בלוטוס  POLO PROאוזניות 

סופר בס 

עמידות  ,מבנה אגרונומי לאוזן עם סופר בס ,

נטענות ומגיעות בתוך מטען  ,זיעה /לרטיבות 

אלחוטי הכולל מכסה ומשמש כקופסת אחסון  

דיבורית מובנת לשיחות .  לשמירה על האוזניות

טלפון עם מערכת מובנת לסינון רעשים ואטימה  

זמן טעינה כשעתיים על ידי כניסת  . פאסיבית
MICRO USB, 5-6 שעות עבודה.

ח"ש33

אלוטיותEarBudsזוג אוזניות איכותיות  NOVA" פיצי

Bluetooth עם בבית טעינה קומפקטי

ח"ש110



 IN-EARכפתורזוג אוזניות 
'בלוטוסבטכנולוגיית 

בעלות רמת שמע וצליל ברור ונקי

עם מיקרופון מובנה המאפשר דיבור

400MAHסוללת הטענה פנימית 
נטענות באמצעות קפסולת הטענה

מ"ס5.5/7.8

ח"ש55

 IN-EARזוג אוזניות כפתור 
TWSבטכנולוגיית 

ומיקרופון מובנה  , עוצמת שמע גבוהה

המאפשר דיבור

עם מארז הטענה מובנה המאפשר  

האוזניות זמן הטענה שעתיים  להטעין את 

שעות7זמן ניגון 

2000MAH
מ"ס3/8/5

ח"ש55

זוג אוזניות ספורט בעיצוב דינאמי  

בידוד רעשים TWSטכנולוגיית 

עמידות לזיעה ומים מבנה ארגונומי  

מארז טעינה מובנה עוצמת סוללה  

500MHA מובנה זמן  מקרופוןעם

טעינה שעתיים זמן ניגון ארבע 

מ"ס4.3/7.5/7.5שעות 

ח"ש55



טוסטר לחיצה  

לא -פלטות גריל בציפוי מיוחד

נדבקות ניקוי קל ונוח נורית הפעלה  

הכבלאחסוןוביקורת מקום לאחסון 

וואט750קל ונוח  

ח"ש67

פרוסות2מצנם 

פתחים עמוקים ורחבים ביותר לכל  • 

כפתור הפשרה וחימום  • סוגי הלחם

כפתור להפסקת פעילות  • חוזר 

מנגנון מרכוז • המצנם בכל רגע 

מגש  • הלחם לקבלת טוסט אחיד

פירורים נשלף

ח"ש78

טוסטר כולל פלטות לוופל 

בלגי

סט פלטות גריל מתפרקות  

לניקוי קל סט פלטות להכנת  

-וופלים בלגים בציפוי מיוחד

NON STICK .   ידית לחיצה

ניקוי קל  . מסיבית ואיכותית 

. הפעלה וביקורת ונוחנורית

וואט750

ח"ש78



550בקיבולת  BPA freeבקבוקי נשיאה מפלסטיק 2בלנדר אישי כולל 

גלידה  , מפירות) ממגוון סוגים שייקיםמושלם להכנת . כל אחדל""מ

2כולל . מחיות ועוד, קוקטיילים, רטבים, ( פרוטאין למתעמלים ועוד,

מכסים עם פיות לשתייה ישירות ממיכל הערבול או לאחסון במקרר  

300W צבע אדום

100₪
ח"ש499: שווי שוק



מוט בלנדר  

• ולערבול מזון חם וקר שייקים, להכנת קוקטיילים
מהירות  • להב מתכת משונן אל חלד איכותי ועמיד

מיוחד לשימוש  • מרסק וכותש קרח• משתנה 

ידית  •  מוט מתפרק לניקוי יסודי• •  למרקים חמים

מנוע שקט  • ארגונומית מעוצבת ונוחה לאחיזה

וואט800: מאודעוצמהועוצמתי 

ח"ש90

ליטר9טוסטר אובן 

,  דלת זכוכית כפולה. גופי חימום מנירוסטה2, 

ווסת טמפרטורה  . דקות30-טיימר הפעלה

כולל מגש תחתון לאיסוף  , מעלות230-100

פירורים

ח"ש97

מסחטת הדרים חשמלית

ח"ש100



750" עמק שורק"סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

ל"מ

ל"מ250" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

"  דה קרינה"ריבועי שוקולד מריר ואגוזי פקאן 

גרם50

ח"ש75

כרם בן זמרה  סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

ל"מ500יקב אדיר 

גרם120" דודה ברטה"צנצנת חרוסת 

דה "ריבועי שוקולד חלב ושקדים מלוחים 

גרם50" קרינה

ח"ש90



ל"מ750" עמק שורק"סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

ל"מ250" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

גרם50" דה קרינה"ריבועי שוקולד מריר ואגוזי פקאן 

ח"ש45



:קופסת פח המכילה-מארז סטאר לבן  

טבלת שוקולד לבן עם שברי שקדים ומלח  -פנינה

ים

שוקולד חלב מקופל  , "שוקופלתבייטס "-ספיר

בשכבות

פרלין שוקולד חלב עם קרם אגוזי לוז-ספיר

אשכולות שוקולד לבן עם  , בוטניםס'קלסטר-ספיר

שברי בוטנים  

פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל –ספיר 

ושבבי קוקוס

בוטן בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

צימוק בעיטוף שוקולד חלב –ספיר

.שקד בעיטוף שוקולד מריר-טופז

ח"ש100

:  קופסת פח המכילה  –מארז שביט לבן 

תערובת קשיו בעיטוף שוקולד לבן -ספיר

וחמוציות בעיטוף שוקולד חלב

פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל –ספיר 

ושבבי קוקוס  

אשכולות שוקולד לבן , בוטניםס'קלסטר-ספיר 

עם שברי בוטנים

מריר עם קרם וניל ושברי  בונטהפרלין -גולד

מקורמלפקאן 

תערובת בוטנים בעיטוף שוקולד חלב –טופז 

.ולבן

ח"ש65

:  קופסת פח המכילה, מארז שביט שחור

מקורמלקופסת פח המכילה פקאן -קורל 

בעיטוף שוקולד מריר

טבלת שוקולד חלב עם שברי אגוזי  -פנינה

לוז

מגוון שוקולדים מריר  –נפוליטנים -יהלום

70%

פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו  -ספיר

מקורמלושברי פקאן 

תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב -טופז

ושוקולד לבן

קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם  -טופז 

.ינו'נגיעות קפוצ

ח"ש82



:  מארז סאן שחור המכיל

גליל ', מל750, אדיישןספיישל, יין אדום

,  סובניוןקברנה 

,גודיסמיי& שיתוף פעולה מיוחד של יקב ברקן 

יין ארומטי ועוצמתי עם גוף עשיר ומלא

פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי  -ספיר

מקורמלפקאן 

אשכולות שוקולד חלב , בוטניםס'קלסטר-ספיר

עם שברי בוטנים  

ח"ש68

:  מארז ונוס זהב המכיל

מקורמלקופסת פח המכילה פקאן -קורל 

בעיטוף שוקולד מריר

70%מגוון שוקולדים מריר –נפוליטנים -יהלום

פרלינים משוקולד חלב עם קרם אגוזים-יהלום

קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות  -טופז 

ינו'קפוצ

תערובת בוטן בעיטוף שוקולד חלב -טופז

.ושוקולד לבן

ח"ש60

:  שביט שחור המכיל

בעלת  , במתכון ביתי–קונפיטורת תות שדה 

ללא חומרים משמרים  , פרי50%-למעלה מ

וללא צבעי מאכל

מתמרים מובחרים60%סילאןסירופ -סילאן

טבלת שוקולד מריר עם שברי פיסטוק-פנינה

שוקולד חלב עם קרם אגוזים  בונטהפרלין -גולד

ושני אגוזי לוז שלמים  

70%מגוון שוקולדים מריר –נפוליטנים -יהלום

תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב -טופז

.ושוקולד לבן

לוז בעיטוף שוקולד חלב-טופז

תערובת בוטן בעיטוף שוקולד חלב -טופז

.ושוקולד לבן

ח"ש100



:קופסת פח המכילה, מארז סטאר שחור

מקורמלקופסת פח המכילה פקאן -קורל

בעיטוף שוקולד מריר

טבלת שוקולד לבן עם שברי שקדים  -פנינה

ומלח ים

70%מגוון שוקולדים מריר –נפוליטנים -יהלום

נוגט רך עם שברי שקדים ובעיטוף  –גולד 

שוקולד חלב                   

בוטן בעיטוף שוקולד חלב–ספיר

פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי  -ספיר

מקורמלפקאן 

שוקולד חלב מקופל  , "שוקופלתבייטס "-ספיר

בשכבות

תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב -טופז

ושוקולד לבן

ח"ש110

:  מארז גאיה לבן  המכיל

פרלין שוקולד חלב עם קרם אגוזי לוז-ספיר

תערובת בוטנים בעיטוף שוקולד חלב -טופז

ולבן 

שקד בעיטוף שוקולד מריר   -טופז

תערובת חמוציות בעיטוף שוקולד חלב -טופז

.ושוקולד לבן

ח"ש42

:  מארז ונוס לבן המכיל 

פרלין שוקולד חלב עם קרם -ספיר

אגוזי לוז

אשכולות  , בוטניםס'קלסטר-ספיר

שוקולד לבן עם שברי בוטנים  

צימוק בעיטוף שוקולד חלב–ספיר

ח"ש36


