
זוהר מתנות שאוהבים  

שנהקיץ וסוף מתנות 



עץ  מגש.קלהושתייה שייקיםסט כוסות 

ובתוכו ארבע כוסות עם מכסה וקשית  

.קשיחה רב שימושית

ל"מ450קיבולת כל כוס 

מ"ס6*18.5*18.5גודל מגש עץ 

אריזת מתנה מהודרת צבעונית  

ח"ש26

ושתייה קלה  שייקיםסט ארבע כוסות 

הגשה  קראףמשולב עם 

.קשית קשיחה רב שימושית

ל"מ450קיבולת כל כוס 

ליטר1קראףקיבולת 

אריזת מתנה מהודרת צבעונית  

ח"ש30



ח"ש30מגשי גבינות 

קרש חיתוך גדול עם  

סכין

ח"ש42



+  בקבוקי שתייה2מארז 

כוסות עם ידית4

50₪

שווי החלפה ברשת נעמן  

ח"ש149

מיכל להגשת משקאות כגון 

מצקת נירוסטה+ פונץ

שח50

שווי החלפה ברשת נעמן  

ח"ש149



"קפה תה סוכר"סט 
קופסאות מתכת עם ידית חבל  3

צבע אפור  
מ  "ס12*16: מידות

ח  "ש67

קופסא ממתכת לעוגיות עם  

ידית חבל  

צבע אפור

מ  "ס14*19: מידות

ח"ש33



תה קפה סוכר

30₪

קופסת תה

ח"ש30



קומות2קופסת אוכל טרמית 

ח"ש27

סינר עם כלי  

מנגל

ח"ש27



כוס תרמוס השומרת על חום לאורך זמן עם כבל 

USB   מחיר  . פנים נירוסטה.וגם חיבור לרכב

ליחידה

26₪

מבחר כוסות טרמיות



רמקולים בלוטוס

עוצמתי עם  , תאורת לד, 4.1גירסה, רמקול בלוטוס

תומך , 1200mAסוללה , ובס 3W*2, צליל נקי ואיכותי

FMורדיו  AUX, USB, TPב 

ח”ש38.00: מחיר

עוצמתי עם  , תאורת לד, רמקול בלוטוס

200mAh, צליל נקי ואיכותי  סוללה   ,

3W*2 ,



קבועה לניידים  + עמדת טעינה אלחוטית 

iPhone/Type-C/Android    צבע לבן

ח"ש47

אלחוטיות עם בית   BLUE TOOTH  in-earאוזניות 

טעינה  

ח"ש42



אלחוטיות גדולות באיכות סאונד  בלוטוטאוזניות 

HD גבוהה במיוחד

SDאפשרות שמיעה מכרטיס זיכרון 

רדיו מובנה

כולל דיבורית לביצוע שיחות טלפון

AUXכולל כבל 

ארוז באריזת מתנה שקופה

ח"ש50

אלחוטיות גדולות באיכות  בלוטוטאוזניות 

גבוהה במיוחד HDסאונד 

SDאפשרות שמיעה מכרטיס זיכרון 

רדיו מובנה

כולל דיבורית לביצוע שיחות טלפון

AUXכולל כבל 

ארוז באריזת מתנה

שח45



:בוקס כולל מיוזיק
SD/MS/MMCקורא כרטיסים 

.רדיו עם סורק אוטומטי ושומר תחנות
מ"מ3.5כבל אודיו 
.בי.אס.יוכבל מתח 

שלט רחוק
ח"ש67

.JAM Audioמבית  In Earאוזניות 

האוזניות כוללות דיבורית לסלולר  

גדלים להתאמה  3-ומתאמי אוזן ב

.  מושלמת

צבעים מרהיבים  5בסדרה מגוון של 

.ואריזות בעיצוב מדליק

ח"ש30



רמקול

.Polo Star  לאמבטיה מעוצב מביתBluetooth ”POLO 

BAT CLOTH

 .IPx4  עמיד למים בתקןW3 רמקול בהספק

ובלוטוס בתקן  , עם הגברה איכותית בעוצמה גבוהה. 

4.1

.הרמקול מגיע עם כבל טעינה

9מידות . * מ"ס4

.שחור, כתום, כחול: צבע 

ח"ש30

רמקול-

 .W3  רמקולים מובנים בהספק2לרמקול קיימים

קיימת , עם הגברה איכותית בעוצמה גבוהה 

.אפשרות לביצוע שיחות בסלולרי כדיבורית עם רדיו

 USBוכרטיס זיכרון  TF. לניגון עצמאי של שירים

הרמקול כולל חיבור.4.1בלוטוס בתקן  Auxוחיבור 

.הרמקול מגיע עם כבל טעינה

11.5מידות * 4*, מ"ס8

.כחול, אפור: צבע 

ח"ש36. 



ח"ש17ספל טרמי עליון 
זוג ספלים טרמיים לשתייה חמה וקרה במארז 

ח"ש28מתנה 

*  17* 10מידה , סטופריפבד , ליטר3.5צידנית אישית •

ח"ש15•

12₪בקבוק ימני 

ח"ש17בקבוק שמאלי 

מגוון ספלים טרמיים





עוצמתי    6W 2x3איכותי מט מגבר  BTרמקול 

לבן  /שחור: צבעים

ח"ש57

סטריאופוני עוצמתי  בלוטוטרמקול 

יחודיבעיצוב 

ח"ש60



צידנית סל מסגרת אלומיניום  

במגוון צבעים

ח"ש35

תיק צידנית עם סט כלי  

ברביקיו ואביזרים לפיקניק  

ח"ש70



ידנית משפחתית מאריג איכותי בסגירת רוכסן  

30x30x20: מ"מידות בס

ח"ש 25



OHAIOצידנית לנשיאה על הגב 
מ"ס 33X29X18: מידות

ליטר15: נפח
ח"ש36

2.20אוהל צל רוחב 

מטר בנרתיק נשיאה

ח"ש43



52₪סט אוסקה 

62₪מיקונוססט 

88₪טריאסטהסט 

ח"ש58סט אנדרוס 



47₪סט פיראוס 

שח100גלילוןסט 

75₪בייגיןסט 

ח"ש45סט זלצבורג



מבחר תיקי גב  

ח"ש36החל מ 

מבחר תרמילי 

ספורט  /טיולים

ח"ש38החל מ 



ערכת נסיעות מעור נאפה

תג מזוודה עור נאפה  +כיסוי דרכון 

משובח  

במארז קופסה שני חלקים 

ח"ש42

2ערכת נסיעות 

פספורט משולב במארז  + סט מסמכים מעטפה 

קופסה

ח"ש65



מגבת גוף גדולה נפתחת  

לאורך כיסא

140/70מתקפלת לתיק נשיאה 

מ"ס

ח"ש23

סט מטקות מעץ

ח"ש9



מחצלת חוף עם  

כרית מתנפחת

ח"ש15

.מחצלת חוף זוגית

.מתקפלת לתיק נשיאה

כתום, כחול: צבע

מ"ס180.00* 180.00: מידות המוצר

ח"ש27



דוחה חוליחודיתמחצלת חוף 

המשלב מספר שכבות רשתיחודיבעלת פטנט 

הקולעות את החול מתחת למחצלת

ומונעות מהחול להצטבר על גבי המחצלת

200X150 מ”ס



מגבת חוף סיאסטה  

40₪

מגבת חוף פסים 

22₪דור 

מגבת עגולה  

ח"ש33תחתונה 



צלחת מעופפת

ח"ש3

מזרן ים מתנפח

ח"ש18



כדור ים 

מתנפח

ח"ש3

מניפה

שח3.5



במארז  ששבשמטקות שחמט 
ח"ש16.5 ח"ש16.5מאורר אישי מתיז מים 



מחצלת חוף  

עם משענת גב  

+ מתקפלת 

שמשייה

ח"ש45



+  אמלפיכיסא 

55₪שמשייה 

+  כיסא ספארי

ח"ש45שמשייה 



צידנית משפחתית ההופכת לכיסא ישיבה

עם ידיות נשיאה

ג"ק120מתאים עד 

מ"ס60גובה כיסא 

מ"ס 36X 36ציידניתגודל 

ח"ש75

להגנת   UVמסנן קרינה מבשדצלון ראש מתקפל 

הפנים מפני השמש

לבן/ כתום / כחול / אדום/ ירוק : צבעים

ח"ש12.5



מחצלת אישית עם צלון  

מתקפלת לתיק תיק נשיאה  

עגול

23₪

דמקהששבש

ח"ש22



מחצלת אישית עם כרית  
ח"ש12מתנפחת 

3מגבת חוף גדולה עם 
ח"ש42משחקים בתיק גב 



מתקפלת  70/130פיט דריימגבת 
ח"ש18לנרתיק נשיאה 

ח"ש18צידנית אישית 



ח"ש USB 15מאוורר שולחני עם חיבור 

ח"ש18תיק טיולים שקוף 



-מגבת חוף עגולה

מ"ס180בקוטר •

במגוון צבעים•

ח"ש46

-טרוליצידנית 

ידית  . ליטר44איכותית 

מסיבית ואיכותית  טרולי

המאפשרת נשיאה של 

דיפון ובידוד  . משקל כבד

פנימי אלומיניום חזק איכותי  

גלגלים כפולים  . ועבה

כיסים חיצוניים  .  ואיכותיים

לקיפול  ניתן.קשירהושרוכי 

.לצורך אחסנה נוחה

ח"ש68



כורסא מתנפחת  

בתיק נשיאה

ח"ש70

שמשיה לים במגוון צבעים לבחירה

מטר1.8קוטר 

ח"ש23



מארז כלי מנגל בקופסת עץ  

ח"ש18



תיקי קניות  4סט -יק שופינג בג 'מג

לסופר כולל תיק צידנית

ח"ש50

ידיות  2, אלומניוםצידנית מסגרת 

מ"ס90* 180מחצלת חוף + נשיאה 

ח"ש58



תיק פלסטיק שחור עם רצועת כתף המשלב שני  

פריטים

גרם  350במשקל ממיקרופייברמגבת איכותית 

מ"ס70/140ובגודל 

בקבוק ספורט מנירוסטה עם פיה נשלפת תכולה  

ל"מ750של 

כתום  . ירוק. כחול: מגיע בארבע שילובי  צבעים

ואפור

ניתן להדפיס על התיק

ח"ש33



מארז זוג  מגבות כיתן

פניםמגבת+גוףמגבת 

66₪

שווי החלפה ברשת כיתן  

ח"ש179

זוגית פרימוורהשמיכת מעבר 

מ  "ס200/220

70₪

199₪שווי החלפה ברשת כיתן 

יחיד  פרימוורהשמיכת מעבר 

מ  "ס150/200

ח   "ש52

149₪שווי החלפה ברשת כיתן 



צידנית משפחתית  

\גולן כחול

21\אפור \אדום

ליטר

ח"ש38

FRINGEדגם 190* 140-שמיכה מפנקת

שקית ריח לבישום הארון •

50₪

ח"ש119שווי החלפה ברשת פוקס הום 



ללין-פינוק בים

90* 50מגבת גוף כותנה מפנקת • 

תיק רחצה• 

ח"ש47: עלות

149.8₪–שווי מתנה

ללין-מקלחת מפנקת 

ל"מ200סבון קצפת • 

ל"מ200קרם קצפת • 

ספוג תחרה לבן• 

ח"ש47

142.70₪–שווי מתנה



מארז מגבות

מגבות מפנקות דגם 3סט • 

DIVA50 * 30

מגבת גוף גדולה דגם  •

DIVA130 * 70

60₪

שווי החלפה ברשת פוקס הום  

ח"ש147

שמיכת  200/220זוגי 

'בג/חורף אפור כהה 

מיקרופייבר

70₪

שווי החלפה ברשת ורדינון  

ח"ש239בשווי 



אישיים אחד לשתייה  טרמוסים2סט 
קרה ואחד לחמה

ח"ש52

פיית ספורט  , וקום, גוף נירוסטה, טרמוס•

קר/עם נוזל חםלשמוש

26₪: מחיר•



.  קל במיוחד, ערסל יחיד

.בד חזק ונוח לקיפול ונשיאה

.עמוד/ מגיע בנרתיק תואם עם חבלים לקשירה לעץ

.  בחצר ולנסיעות, נוח לשימוש בטבע

ג"ק120עד : משקל לנשיאה

תכלת   : צבע

:  מידות המוצר

מ"ס200.00* 100.00

ח"ש39

.דוגמת פסים, ערסל יחיד

.מגיע בנרתיק תואם. קל ונוח לקיפול ונשיאה

.בחצר ולנסיעות, נוח לשימוש בטבע

ג"ק120עד : משקל לנשיאה

כתום  , כחול: צבע

:  מידות המוצר

מ"ס200.00* 100.00

ח"ש39



.דוגמת פסים, ערסל זוגי

. מגיע בנרתיק תואם. קל ונוח לקיפול ונשיאה

.מוט מעץ למתיחה שווה

.   בחצר ולנסיעות, נוח לשימוש בטבע

ג"ק200עד : משקל לנשיאה

:  מידות המוצר

מ  "ס200.00* 160.00

ח"ש85



מחצלת חוף עם משענת גב תומכת המתקפלת 

רצועת  , מ”ס90* 54* 54, לתיק חוף מרווח

כתף מתכווננת

ח"ש45



תיק צידנית עם כלי מנגל  

המוצר מורכב מתיק צידנית המתאים לשש פחיות  

וערכת כלים 

חלקים3המורכבת מ 

צבעים זמינים שחור וכחול

מגיע בתוך קופסא לבנה

ח"ש37



אלומיניוםציידניות

ח"ש35

פאוץנוח מתקפל לים עם ידיות כולל כסא

ח"ש42



צידנית כיסא קומפקטית ושימושית 

לטיולים וקמפינג

ח"ש65

צידנית מגש

מאגים צבעוניים6•

ח"ש70: עלות

153.3₪–שווי החלפה



ליטר24תיק גב צידנית 

ח"ש36

משפחתית גדולהטרוליצידנית 

תא מרכזי גדול

תא קדמי

פתח עליון

רמת בידוד גבוהה

ידית טלסקופית

איכותיטרולימנגנון 

, מ"ס27: עומק, מ"ס35: רוחב, מ"ס37: גובה

'ל35: נפח

ח"ש68
בגודל   WASHצידנית אפורה מסדרת 

25X20X20 ליטר  12מ "ס



נייטשרגו 

אנשים2-ל AMIGOאוהל 

ח"ש80

85₪ליטר  30צידנית רכה נייטשרגו 

60₪ליטר 15

ח"ש28ליטר 5



ערכת קפה לשטח
ח"ש95

איכותית  טרוליצידנית 
ומעוצבת

גדולה במיוחד
ח"ש80



חימום אינפרה  + ראשים 6מכשיר עיסוי חשמלי 

אדום  

מבית דוקטור גב   

ח "ש100



אנשים3-אוהל צל לחוף ל

ח"ש40

מחצלת חוף משפחתית בתיק  

נשיאה

ח"ש37



באחד7-סט משחקים משפחתי 

ח"ש50



,  רצועות מתיחה ואימון, הערכה כוללת קיץ יד, לפעילות בבית ומחוץ , ערכת כושר
מגיע בתיק נשיאה

ח"ש40

ערכת כושר בנרתיק נשיאה



פיט דריימגבת + תיק ספורט

בקבוק ספורט עם + בפאוץ

חליטה/מקום לפירות

ח"ש63



טרוליימידן עם מנגנון 'צ

תא מרכזי גדול

רצועת כתף רחבה ונוחה

30: עומק, מ"ס33: רוחב, מ"ס57: גובה

56: נפח, מ"ס

ח"ש15תיק רחצה 63₪



טים'גאדג
,עכבר מחשב אלחוטי אופטי מעוצב 

שקוףמאקרילארוז באריזת מתנה 

(כולל סוללות ) 

לבן,כחול,שחור

11X.9X2

ח"ש15

עכבר אלחוטי אופטי 

2.4G  25₪לבן כסוף

קיים מבחר עכברים

13אופטי עכבר

ח"ש



סט של עכבר אלחוטי מעוצב  

ייחודיניאופרןארוז בנרתיק 

המשמש כמשטח לעכבר עם פתיחתו

ח"ש23



דיסק און קי
ח"ש22גיגה 16דיסק און קי מפתח מתכתי בקופסת מתנה 

ח"ש28גיגה32

19₪גיגה בתוך קופסא16דיסק און קי 

גיגה ללא קופסא32

ח"ש26



, USB2.0זיכרון נייד 

.גוף מתכת

,  מיקרון/מעבד אינטל

,  חלוןקופסת מתכת עם 

.אחריות לשנה

יגה'ג16:  נפח

ח"ש23

,USB2.0זיכרון נייד , עט כדורי

.גוף מתכת

,  מיקרון/ מעבד אינטל

.אחריות לשנה, קופסת מתכת

יגה'ג16:  נפח

כסף, שחור: צבע

ח"ש27



דיבורית לנייד+אוזניות מתקפלות 

ח"ש20

 MOPאוזניות במארז חיוך 
TOPPER   לניקוי מסכים שערות

ח"ש12



ח"ש60



שעון חכם

תומך עברית לבן או שחור BLUETOOTHשעון יד 

ח"ש55 שעון חכם

שני דגמים 

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

שח60



רמקולים

ח"ש27

מיני רמקול חדשני מופעל באמצעות  
טכנולוגית בלוטוס עם רדיו מובנה  

 27באריזת מתנהעוצמייםרמקולים ,
ח"ש



משולב עם תאורת   6W BTרמקול 

לד

65₪

משולב עם תאורת   3W BTרמקול 

לד

ח"ש45



Desktop MK120 Logitech

- Logitechמבית  Desktop MK120מקלדת ועכבר 

עיצוב  , צמד עמיד של מקלדת ועכבר המספק נוחות

נאה ושימוש קל ופשוט

ח"ש70

שחור  BTרמקול 

MBTS601 1200mAh

ח"ש 80



עכבר 
מתקפל

ח"ש21גיגה באריזת מתנה 16מחזיק מפתחות 



רמקול בשילוב בד ברמת שמע טובה ונקייה בעל  

.5Vעוצמה של 

ידית אחיזה מסיליקון

מ  "ס11.5*7.5גודל 

צבעים זמינים שחור וכחול

מגיע בתוך אריזת מתנה  

ח"ש24

רמקול מתכתי איכותי ברמת שמע גבוהה  

מ  "ס4.5: גודלו.5Vונקייה בעל עוצמה של 

מ נכנס למלאי"ס4קוטר וגובה 

צבעים כמו בתמונה בלבד

מ עם  "ס8מגיע בתוך נרתיק קשיח בקוטר 

חורים להעצמת השמיעה  

ח"ש60



 MIRACASEכבל נמתח + ' דיבורית בלוטות

MBTH20 כסוף -לבן

מעוצבת בצורה אטרקטיבית  ' דיבורית בלוטות

כבל קפיצי  , כוללת קליפס, ובאיכות קול מעולה

שעות של זמן האזנה  7ומאפשרת עד 

למוסיקה

ח"ש80

2000mAh' רמקול בלוטות MBTS705 

MIRACASE 

וטבעי  9מספק צליל שלם  MBTS705רמקול 

ממכשיר קומפקטי במיוחד

99317-705-02: ט"מק



אוזניות אלחוטיות כולל קופסת  

הטענה

ח"ש30

כובע עם אוזניות מובנות

ח"ש33



אוזניות  
בלוטוף

מטען 
אלחוטי  
רמקול 



BlueThooth" אקטיב"רמקול  Active 

Lighting   תאורה אקטיבית

ח"ש55

עוצמתי עם תאורה בלוטוטרמקול " אומני

מתחלפת

50



-דיבורית  + In Earאוזניות 

 Little Birdח"ש50

.  אוזניות קשת גדולות איכות שמע מעולה

כולל . כולל רדיו מובנה. כולל דיבורית

אפשרות  . אפשרות לשמע דרך כרטיס זיכרון

.לחיבור הנייד עם כבל 

ניתנות לקיפול

.אריזת מתנה

אדום וכסף. כחול. שחור. צבעים זמינים לבן

ח"ש60



כפתור  , סוללת גיבוי לנייד אוניברסלית לטעינת ניידים
פנס לד, לחיצה לפתיחה וכיבוי

ח"ש37

סוללת גיבוי אוניברסלית  

,  סמסונג ,iPhoneעם כבל לטעינת 

. 'וכומשחקים , מצלמות, טלפונים ניידים אחרים

,USBנטען באמצעות חיבור 

שח22



.Li-Polyסוללה נטענת למכשירים ניידים מסוג 

.3,600mAhנפח הסוללה 

 .LEDנורות 4תצוגת סוללה באמצעות 

.  פנס

.5V/2Aמתח טעינה 

.5V/2.1Aמתח יציאה מקסימלי 

.USBיציאות  2

 3in1כבל טעינה 

ח"ש30

.Li-Polyסוללה נטענת למכשירים ניידים מסוג 

.5,000mAhנפח הסוללה 

 .LEDנורות 4תצוגת סוללה באמצעות 

.  פנס

.5V/2Aמתח טעינה 

.5V/2.1Aמתח יציאה מקסימלי 

.iPhone-ומתאם ל Microכבל מובנה עם חיבור 

ח"ש37



.Li-lonסוללה נטענת למכשירים ניידים מסוג 

.5,200mAhנפח הסוללה 

 .LEDנורות 4תצוגת סוללה באמצעות 

.  פנס

.5V/2Aמתח טעינה 

.5V/1Aמתח יציאה מקסימלי 

.  נקודת טעינה אחת

 3in1כבל טעינה 

ח"ש37

סוללה נטענת למכשירים ניידים

.Li-Polyמסוג 

.3,000mAhנפח הסוללה 

.5V/2Aמתח טעינה 

.5V/1Aמתח יציאה מקסימלי 

.נקודת טעינה אחת

3in1כבל טעינה 

ח"ש30



עם צג תצוגה  מיליאמפר4000בנק פאוור,סמארט

ח"ש45



עם בס    ”fly headphone" אוזניות קשת  אלחוטיות 

.עמוק מתקפלות מבית 

אפשרות למגוון צורות לקיפול האוזניות לשימוש  

. ואחסון נוח 

מובנה    MP3האוזניות כוללות רדיו מובנה  עם נגן  

,מכרטיס זיכרון

כניסת כרטיס זיכרון  . עם דיבורית מובנת לשיחות

TPלניגון עצמי  .

.  שעות עבודה  וכניסת טעינה  2-5זמן עבודה  

Micro-usb

. קיים שטח גדול להדפסה על האוזניות 

.לבן, שחור: צבע 

ח"ש53



אוזניות בלוטוס חצי קשת על האוזן נוחות מאוד

בעלות עוצמת שמע חזקה במיוחד

מתאים לפעילות ספורטיבית

ח"ש27

 4.2V' אוזניות סטראופוניות בטכנולוגיית בלוטוס

מתאימות לפעילות ספורטיבי עמידות למים  

וזעזועים קלות לנשיאה עם מיקרופון המאפשר  

דיבור

באריזת מתנה, עוצמת שמע חזקה

ח"ש19



אוזניות קשת מתקפלות סטראופוניות

עם רדיו ומיקרופון מובנה' בטכנולוגית בלוטוס

TFעם קורא כרטיס , המאפשר דיבור

בעלות עוצמת שמע נקיה

ח"ש36



.בד מעוצב מבית  SPEAKER-1” " Bluetoothרמקול 

כל   W3רמקולים מובנים בהספק 2לרמקול קיימים 

.אחד 

קיימת , עם הגברה איכותית בעוצמה גבוהה 

.אפשרות לביצוע שיחות בסלולרי כדיבורית עם רדיו

הרמקול כולל חיבור  .4.1בלוטוס בתקן 

Aux וחיבורUSB   וכרטיס זיכרוןTF   לניגון עצמאי של

.שירים

.הרמקול מגיע עם כבל טעינה

,מ"ס8*4*11.5מידות 

.כחול, אפור: צבע 

ח"ש38

.לאמבטיה מעוצב מבית  ”Bluetooth ” BAT CLOTHרמקול 

. IPx4עמיד למים בתקן  W3רמקול בהספק 

.4.1ובלוטוס בתקן , עם הגברה איכותית בעוצמה גבוהה

.הרמקול מגיע עם כבל טעינה

.מ"ס4*9מידות 

.שחור, כתום, כחול: צבע 

ח"ש30



,  סוללת גיבוי אוניברסלית לטעינת ניידים 

mAh 2,600

ח"ש 26

 Polymerבנק  חזק במיוחד פאוורמטען לניידים 

lithium-ion 

6400mAh:  עוצמת טעינה בנפח

1-ב3כולל כבל מתאם 

ח"ש45



לבנות BLUETOOTHאוזניות 
ח"ש57

5200mAhמטען נייד עוצמתי  פנס +

ח"ש45



מטען נייד הדור החדש מטען נייד טכנולוגית  "

QUALCOMM  ממטען רגיל  4מטען מהיר עד פי

דקות טעינה  10)טעינת מכשיר סלולרי עד שעה אחת 

עם   5200MAHמטען בנפח (מספיק ל שעות דיבור 

עם כבל  המכשיריםמגיעחיבור כחול מהיר לטעינת כל 

ומעלה כבל לטעינת כל המכשירים עם  5טעינה ל איפון 

"מגיע בצבע כסף(סמסונג)  OTGחיבור 

ח"ש60

אוזניות  אלחוטיות בלוטוס נטענות  "

דיבורית  , שעות  רדיו5זמן ניגון 

פנימי איכות  זכרוןחיבורלכרטיס

סאונד מונע רעשים צבע שחור משולב  

אדום מגיע עם כבל טעינה וכבל מונו   

"

ח"ש60



דיבורית+ ' רמקול נייד בלוטות

ח "ש85

,3מתאים לילדים מגיל  ,On Earאוזניות 

 75Dbהגבלת ווליום 

ח"ש 75



כסף LUXURY MPB10000Lסוללת טעינה 

ח"ש70

לבן   MPB8000PEכבל+טעינהסולל 

ח"ש65



שלט בלוטוס לתפעול  + 3Dמיימדמשקפי תלת 

ניידים

ח"ש36

מילאמפר USB -10400יציאות 3פאורבנק

ח"ש46



קובית משחק לכל המשפחה
ח"ש60

מגש פינוק גדול למחשב  
lap tray   עם מקום לכוס

ותאורת לד  
ח"ש42



מסגרות ומתקני תלייה

ח"ש26מסגרת תמונות עם אטבים  ח"ש26מסגרת עץ עם אטבי תלייה 



עץ מגנטיים שולחני  
ח"ש17ממו/לתמונות

40/30מסגרת תליית תמונות 
ח"ש22חוטים 



שעון מעורר מתכתי צבעוני עם מנגנון שקט

27₪מ "ס11מ קוטר "ס17גובה 

ח"ש21מ "ס8מ קוטר "ס13גובה 



ח"ש24לוח מודעת שולחני מגנטי  ח"ש22מסגרת עץ לתמונה 



קינטית עם  שוחלניתמסגרת 
ח"ש26תמונות 6סוללות ל שח13.5שבועי עם אטבים ממולוח 



.מהודרת עם רוכסן A5מכתביה 

.תאים לכרטיסי ביקור ואחסנה

נטענת  סוללה.ניידלטלפון מעמד.שורהבלוק ניירות 

4,000mAh עם כבל בחיבורUSB.

נורות בקרה לעוצמת הסוללה

ח"ש75



מחברות ועטים

מחברת עם מקום לעט
עם סגר גומי או  A5מחברת 

ח"ש12מגנט 



חדשנית משולבת משטח   A5מחברת 

טעינה אלחוטי בכריכה 

P.U-עשויה מאריג איכותי ו

דפי שורה 80

כולל כבל טעינה באריזת מתנה  

שחורה

עברית/פתיחה אנגלית

ח"ש27

:בעיצוב חדשני הכוללת A4מכתביית הייטק 

,טאבלט/לסמארטפוןמעמד 

,לסמארטפוןתא מיוחד 

תאים לכרטיסים

,תא רשת ורצועת גומי לאכסון

תפסן גומי לעט

סגר מגנטי עם שטח פרסום

ח"ש36



קיים במבחר צבעים כולל עט ודגלונים

ח"ש9

מחברת  

עם ידית  

אחיזה  

דגלונים  

ועט

ח"ש9



כיסעםמחברות

וכרטיסילנייד

ביקור

ח"ש17

מחברות  

מעוצבות

ח"ש15



מחברת עם עט בקופסת  

מתנה

ח"ש26

מחברת עם עט בקופסת  

מתנה

ח"ש18



מחברות מעוצבות

10₪ימנית 
11₪שמאלית עליונה 

ח"ש12שמאלית תחתונה 



למסכי מגע  טאץעט עם כרית 
ח"ש2.5ושערות לניקויי מסך 

ח"ש14עט במעמד מתנדנד 



ח"ש3.8מרקר פרח  שיער ניקויי  טאץעט עם כרית 
ח"ש3.5מסך 



מוצרי פינוק

ח"ש24ר'מסג
ח"ש6כף מגרדת טלסקופית לגירוד 



מפנק לכפות הרגליים וגם  ' מסג.רוטטתכרית עיסוי 

לכל מיני אזורים בגוף

עובד על סוללות בלבד

אריזת מתנה

ח"ש73

ראש ומרגיעוןסט של מגרד גב 

ח"ש12



חימום אינפרה  + ראשים 6מכשיר עיסוי חשמלי 

אדום  

מבית דוקטור גב   

ח "ש100



סט איפור מניקור עליון

22₪

סט מניקור אמצעי

14₪

סט מניקור תחתון

ח"ש21



משחקי פירוק והרכבה בדרגות קושי  6סט של 

משתנות מעץ

הקופסא פלסטיק  סוגר.מעץאריזת מתנה מהודרת 

שקוף קשיח

מ"ס4.5גודל כל קובייה 

מ"ס5.6*12*18גודל הקופסא 

ח"ש50

חשיבה משחק.מימדאיקס עיגול בתלת 

.ואסטרטגיה לשני אנשים

יש ליצור רצף של שלוש מאחת  : חוק המשחק

הצורות

אריזת מתנה מהודרת  

ח"ש30



.משחק אלומיניום מגנטי מהודר איקס עיגול

מ"ס25*25גודל המוצר 

אריזת מתנה צבעונית

ח"ש30

.משחק אלומיניום מגנטי מהודר שח מט ודמקה

מ"ס25*25גודל המוצר 

אריזת מתנה צבעונית

ח"ש30



.4*1לוח משחקים אלומיניום מגנטי מהודר 

חייליםמירוץדמקה ו -מטשח.עיגולאיקס 

מ"ס12*37גודל המוצר 

אריזת מתנה צבעונית

ח"ש36


