
זוהר מתנות שאוהבים 

2020-מתנות קיץ וסוף שנה



מטען אלחוטי עוצמתי במעמד עץ  

במבוק מעוצב למשרד

הניידים שתומכים  מטען תומך בכל

בטעינה אלחוטית

DC5V=2.0A:כניסה
5W: פלט מטען אלחוטי

מ"מ4-8: מרחק טעינה

מ"ס 16.5x10:מידות תא לניידים

מ"ס 27x14x1.5:מידות מעמד

₪ 46:עלות

משחקי חשיבה6מארז עץ 

משחקי אתגר ליצירת חשיבה בריאה

דרגת קושי שונות

:מארז הכולל

מ"ס7.5פאזלים עץ קוטר 3

מ"ס8-10פאזלים מתכת אורך 3
27x18.5x9.5:מידות מארז

₪ 63:עלות

משחקי חשיבה3מארז 

משחקי אתגר ליצירת חשיבה בריאה

דרגת קושי שונות

:מארז הכולל

מ"ס7.5פאזלים עץ קוטר 3
מ"ס 24.5x8.5x8.5:מידות מארז

₪ 28:עלות

משחקי חשיבה2מארז 

משחקי אתגר ליצירת חשיבה 

בריאה

דרגת קושי שונות

:מארז הכולל

מ"ס7.5פאזלים עץ קוטר 2
מ"ס 17x8.5x8.5:מידות מארז

,20₪:עלות



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 



סמ9קוטר -קוביות פאזל עץ 

₪ 23:עלות
סמ9קוטר -קוביות פאזל עץ 

₪ 23:עלות

.משחק מנהלים
.מקלות וכדורים מגנטים להרכבה ומשחק

.קופסת מתכת
מ"ס11.00* 8.00: מידות המוצר

₪ 12:עלות

.משחק מנהלים
.משחק חשיבה, צורות של פאזל4

.קופסת מתכת, אריזת מתנה

מ"ס11.00* 8.00: מידות המוצר
₪ 11:עלות

.משחק מנהלים
.מתכת וחבל, מבוך טבעות עץ

.אריזת מתנה

מ"ס7.00* 1.00* 3.80: מידות המוצר
₪ 8:עלות



עכבר אופטי אלחוטי שטוח מעוצב

.ניתן למיתוג

אריזת מתנה קופסת פלסטיק קשיחה

ולבן  שחור כחול :צבעים זמינים 

₪ 21:עלות

עכבר ארגונומי אופטי אלחוטי  

בריא ונוח יותר לשימוש

.ניתן למיתוג

אריזת מתנה קופסת קרטון מעוצבת

שחור ולבן :צבעים זמינים 

₪ 37:עלות

.עכבר אופטי אלחוטי מתקפל

.ניתן למיתוג

אריזת מתנה מתכתית

כסף  שחור לבן:צבעים זמינים 

וכחול  

₪ 21:עלות

.עכבר אופטי אלחוטי שטוח

.ניתן למיתוג

אריזת מתנה קופסת פלסטיק קשיחה

שחור ולבן :צבעים זמינים 

₪ 13:עלות

 USBפד לעכבר עם מפצל 

סובלימציה/עשוי מחומר שניתן להדפסה

צבע לבן בלבד

אריזת מתנה

₪ 14:עלות



ליטר6.5צידנית אוכל 

ידיות נשיאה

ציפוי פנימי אלומיניום

שמנת ושני גוונים של  : צבעים

אפור, ורוד, כחול

₪ 9.5:עלות

ליטר6.5צידנית אוכל 

ידיות נשיאה

ציפוי פנימי אלומיניום

שמנת ושני גוונים  : צבעים

אפור, ורוד, של כחול

₪ 9.5:עלות

שני מגשים, ליטר1.4נפח , קופסת אוכל

,מתאים לחימום במיקרו, ננעלים יחד

.מזלג מתקפל, לניקוי במדיח

.באישור מכון התקנים

₪ 13:עלות

ליטר6צידנית אוכל 

ציפוי פנימי אלומיניום

The Square Boxמסידרת

₪  10:עלות



ליטר9ציידניתתיק 

קל לשימוש  , פתח רחב, תאים2

ואיחסון

ציפוי פנימי מתאים למזון

ידיות נשיאה

מ”ס15.5* 21* 30מידה 

₪ 27:עלות

ליטר5.5ציידניתתיק 

קל לשימוש  , פתח רחב

ואיחסון

ציפוי פנימי מתאים למזון

ידיות נשיאה

מ”ס10.5* 21* 30מידה 

₪ 18:עלות

זאוס

ליטר  8צידנית אישית 

עם תא קדמי ורצועת נשיאה

מ"ס 26x16x20:מידות

ליטר8:נפח

כחול/ אפור :צבעים

₪ 19:עלות



צידנית משפחתית מעוצבת

'מלאנזעשויה בד 

רשתות צד, תאים2

רצועת נשיאה מתכווננת

מ”ס 22X35,ליטר30

32₪:עלות

צידנית משפחתית עם תא מרכזי גדול

כיס קדמי וידית נשיאה מאלומיניום

27X 27 X 44 מ"ס

₪ 33:עלות

משפחתית בעיצוב טרוליצידנית 

אורבני

טרוליגדולה במיוחד עם ידית 

מתכווננת

קלה ונוחהאיכותייםלנשיאהגלגלים 

תא מרכזי גדול עם תא לשליפה  

מהירה

רשתות צד2-תא קידמי ו, תא בינוני
44X 36 X 24 מ"ס

₪ 75:עלות

צידנית משפחתית ההופכת  
לכיסא ישיבה

עם ידיות נשיאה

ג"ק120מתאים עד 

מ"ס60גובה כיסא 
מ"ס 36X 36ציידניתגודל 

₪ 75:עלות



צידנית כיסא קומפקטית  

ושימושית לטיולים וקמפינג

₪ 65:עלות
₪ 130:שווי החלפה ברשת

צידנית מגש

מאגים צבעוניים6

ח"ש70: עלות

₪ 153.3:שווי החלפה

משפחתית גדולהטרוליצידנית 

תא מרכזי גדול

תא קדמי

פתח עליון

רמת בידוד גבוהה

ידית טלסקופית

איכותיטרולימנגנון 

,  מ"ס35: רוחב, מ"ס37: גובה

'ל35: נפח, מ"ס27: עומק

₪ 68:עלות

איכותית ומעוצבתטרוליצידנית 
גדולה במיוחד

₪  80:עלות



צידנית לנשיאה על הגב

מ"ס29X18X33: מידות

ליטר15: נפח

38₪:עלות

,מ”ס23*21*38תיק צידנית בגודל 

-בחזית התיק יש כיס נוח שמכיל סט כלים ל
BBQ,

.בצידי התיק שני כיסים נוספים עם רוכסן

ניתנת  , התיק מגיע עם רצועת כתף נוחה לנשיאה

.לניתוק

,חלקים12הסט כולל 

מזלג ומלקחיים ארוכים עם  , ספטולה BBQ-ל

.ידיות נירוסטה

פותחן בקבוקים  , פלפל, מלח, לוח עץ לחיתוך

,ופקקי שעם

זוג מזלגות עם ידיות נירוסטה וכפפת  , זוג סכינים

₪ 70:עלות

צידנית מתקפל כולל כסא

רצועות לנשיאה על הגב

מ"ס 42x33x29:כסאמידות 

 29x36x15:מידות צידנית
מ"ס

ליטר16:נפח

שחור–כחול -אפור :צבעים

₪ 49:עלות



ח"ש11: עלות4746דגם 

ח"ש11: עלות4745דגם

ח"ש18:עלות4717דגם 

ח"ש23:עלות4718דגם



צידנית משפחתית מאריג איכותי בסגירת  

רוכסן עם רצועת כתף וידיות

3030x20X: מ"מידות בס

27₪:עלות

צידנית ענקית מוגבהת לנוחות מקסימלית  

עם תא מרווח וסטנד מתכת בסגירת  

רוכסן

פתח לניקוז הנוזל בתחתית הצידנית

לשליפה מהירה של יעודיתא סקוטש 

תכולת הצידנית

כולל תיק נשיאה תואם

5050X80X

₪ 75:עלות

צידנית צבעונית איכותית  

בסגירת רוכסן ושילוב אריג 

חזק במיוחד עם ריפסטופ

רצועת כתף וידית נשיאה

20X30X30מ  "ס

₪  31:עלות



קור  / צידנית תיק גב מבודדת חום

כולל,סועדים4-לנפיקניקעם סט 

תא מבודד לבקבוק

₪ 105:עלות

5ערכת כלים לברביקיו הכוללת 

חלקים

במארז מתכת מהודר

10X 8 X 37 מ”ס

₪ 48:עלות

פוף מתנפח גדול במיוחד עם כרית תמיכה

ובד למניעת הזעה והחלקה לנוחות מקסימלית

שכבות2עשוי 

איכותי וחזק T012ריבסטופשכבה חיצונית בד 

שכבת פנימית חזקה ואלסטית

עשויה בד ניילון איכותי

הניפוח מתבצע באמצעות הנפת המוצר נגד כיוון הרוח

לאחר הניפוח נועלים את הפוף באמצעות אבזם סגירה

מתקפל לתיק נשיאה

ג"ק022מתאים לנשיאת משקל של עד 

250X85 מ"ס

₪ 70:עלות



ליטר עם ידית אלומיניום30צידנית 

מ"ס 48x28x27:מידות

ליטר30:נפח

שחור:צבעים

₪ 40:עלות

–פוליאסטר -תאים 2צידנית 

₪ 19:עלות

POLO COOLER - ליטר9תיק צידנית אישית

:מידות

מ"ס24.5*13*29

קומות2קופסת אוכל טרמית 

₪ 27:עלות

צידנית אישית 

₪ 18:עלות



p

מד  , M4שעון חכם 

לאפליקציית  חיבור,דופק

סיליקון  רצועת,ספורט

נשלפת

₪ 26:עלות

חלקים  4ערכת ספורט 

בתיק נשיאה

₪  20עלות 

דמקהששבש

₪ 22:עלות



מגבת ספורט

מיקרופייברבד 

טכנולוגיה חדשה

יכולת ספיגה גבוה

מ”ס70* 140: מידות המוצר

₪ 20:עלות

ערכת נסיעה

כיסוי עיניים

אטמי אוזניים

כפכפים

תיק נשיאה

עשוי מפוליאסטר

₪ 21:עלות

כרית נסיעה מתקפלת בתוך  

פאוץ

₪ 28:עלות



תיק גב מעוצב בעל תא אחד גדול בסגירת מגנט  " סולו

ואבזמים

עשוי אריג איכותי במיוחד, עם תא פנימי למחשב נייד 

וכתפיות מרופדותעם תא קדמי
4232X20X:מ"מידות בס

₪ 48:עלות

תיק צד מעוצב נגד גניבות" אנטר"

,עם גב אורטופדי ותא נסתר בכתפייה
לחיבור סוללה ניידת USBכולל שקע 

מתאים גם לימניים וגם לשמאליים
29X20X13.5:מ"מידות בס

₪ 27:עלות

תיק גב קשיח יוקרתי למחשב נייד " ה'נינג

בשילוב אריג איכותי במיוחד

ושרוול  , גב אורטופדי עם תא נסתר

טרולילתלייה על מזוודות 
לחיבור סוללה ניידת USBכולל שקע 

44X31X19:מ"מידות בס
₪ 59:עלות

מרקו ויטלי
מרקו ויטלי

מרקו ויטלי



תיק  אורתופדי למחשב

₪ 24:עלות

pp

תיק  אורתופדי למחשב

₪ 28:עלות

תיק גב למחשב נייד  מחומר זמש עם  

כחול,שחור,אפור-סגירות מגנטיות  
₪ 54:עלות

p

למחשב נייד flashתיק גב אורטופדי 
₪ 24:עלות

למחשב נייד-אורטופדיתיק גב אורטופדי 
₪ 30:עלות

.סדרת יאנג .SWISS B.Aתיק  גב למחשב נייד 
₪ 53:עלות

ppp



מרקו ויטלי

,תיק גב מעוצב יוקרתי עם מנעול נגד גניבות" קומפס

תא אכסון למחשב נייד עם ידית ממתכת

כתפיות מרופדות ושרוול לתלייה  , גב אורטופדי עם תא נסתר

טרוליעל מזוודות 
לחיבור סוללה ניידת USBכולל שקע 

48X33X14:מ"מידות בס
ח  "ש53:עלות

עשוי אריג איכותי במיוחד, תיק גב חדשני למחשב נייד המתהפך לתיק צד" אקסון

עם שרוול בגב התיק להצמדת הכתפיות כשמשתמשים כתיק צד

עוד תא ייעודי נפרד ללפטופ+ תאים 2, נפח גדול במיוחד 

וקליפסים להידוק התיקכתפיות וגב אורטופדי
40X29X22:מ"מידות בס

ח  "ש59:עלות



תיק ספורט יוקרתי

תא מרכזי

תא צדדי לנעלים

תא נוסף בחזית ושני כיסי רשת

נשיאהוידיוותרחבה ונוחה רצועת כתף

ידית אחיזה בצד התיק

לוח קשיח בתחתית

רגליות

28: עומק, מ"ס60: רוחב, מ"ס25: גובה

'ל40: נפח, מ"ס

₪     46:עלות

תיק גב

ח"ש37

שני תאים מרכזיים•

שני כיסי רשת בצדדים•

כתפיות מרופדות•

רצועות מתיחה בצדדים•

תיק גב בסיסיידית•

אחיזה•

'ל27: נפח, מ"ס19: עומק, מ"ס33: רוחב, מ"ס44: גובה•

רקמה/ פרוסס/אפשרות להדפסת משי•

.תיק גב אוסאקה הוא אחד התיקים הפופולריים שלנו•

₪  37:עלות•



טרוליימידן עם מנגנון 'צ

תא מרכזי גדול

רצועת כתף רחבה ונוחה

:  עומק, מ"ס33: רוחב, מ"ס57: גובה

56: נפח, מ"ס30

₪ 15תיק רחצה ₪ 63: עלות

כיסוי לדרכון+ תיק גב אופנתי למחשב נייד•

תא מרכזי גדול מתאים למחשב נייד עד  •

''14לגדול של 

בחזית, עם רוכסן, תא נוסף•

כתפיות וגב מרופדים•

רצועה רחבה המתאימה להרכבה על ידית  •

טרולישל מזוודת 

14: עומק, מ"ס30: רוחב, מ"ס46: גובה•

מ"ס

45₪:עלות•

תיק ספורט ונסיעות אלגנטי•

תא מרכזי גדול אחד•

תא קטן נוסף בחזית•

תא צדדי מאוורר לנעליים בצד  •

אחד

ידיות נשיאה ורצועת כתף•

, מ"ס46: רוחב, מ"ס32: גובה•

'ל36: נפח, מ"ס26: עומק

(כולל התיק רחצה)47₪:עלות•

נסיעות/ מגוון רחב של תיקי ספורט



זוודה רכה המשמשת גם כתיק גב•

מתאימה לעליה למטוס•

low costמתאימה לטיסות•
רשת ורגיל-שני תאים פנימיים גדולים•

כתפיות מרופדות נשלפות וידית אחיזה•

רצועות מתיחה בצדדים•

רצועת חזה•

גב מרופד•

'ל34: נפח, מ"ס19: עומק, מ"ס36: רוחב, מ"ס50: גובה•

88₪:עלות•

בעל שני תאים מרוכסנים, ספורט מעוצב/ תיק נסיעות•

כיס פנימי מרוכסן•

שני כיסים מרווחים בחזית•

ידיות אחיזה•

רצועת כתף•

'ל28: נפח, מ"ס23: גובה, מ"ס45: רוחב, מ"ס27: אורך•

נסיעות/ מגוון רחב של תיקי ספורט



.גב או גלגלים: ניתן לנשיאה בשני מצבים טרוליתיק 

מותאם לתקן  . תאי אחסון ורצועות גב נסתרות6

עלייה למטוס

₪ 58:עלות

תיק רחצה  + טרוליתיק נסיעות •

תא רוכסן בחזית•

נשיאהוידיוותרצועת כתף רחבה ונוחה •

לוח קשיח בתחתית•

,  מ"ס57: אורך עם גלגלים, מ"ס51: אורך ללא גלגלים•

'ל47: נפח, מ"ס37: גובה, מ"ס25: עומק

₪ 75:עלות•

נסיעות/ מגוון רחב של תיקי ספורט



קורדורהבד , תיק ספורט מעוצב

תא לנעליים, תא קידמי , תא גדול

ותא לבקבוק ספורט

ידית נשיאה מרופדת ורצועת נשיאה

32X 25 X 54 מ”ס

48₪:עלות

מגוון רחב של תיקי  

נסיעות/ ספורט

תיק ספורט/ תיק טיולים 

D1680בד איכותי 
תא קידמי מעוצב, תאים גדולים 2

תא לנעליים ותא צדדי

ידית נשיאה מרופדת ורצועת נשיאה

32X 28 X 55 מ”ס

50₪:עלות

תיק ספורט מעוצב/ תיק טיולים 

ריבסטופבשילוב בד קורדורהעשוי בד 

תא לנעליים  , תא קידמי, תא מרכזי גדול

איוורורעם 

ידית נשיאה מרופדת ורצועת נשיאה

25X 42 X 24 מ"ס

₪ 33:עלות



סט אוסקה

52₪: עלות

מיקונוססט 

62₪:עלות

טריאסטהסט 

88₪: עלות
סט אנדרוס 

₪ 58: עלות



סט פיראוס

47₪: עלות

בייגיןסט 

75₪:עלות

גלילוןסט 

₪ 100: עלות

זלצבורגסט 

₪ 45:עלות



ח"ש22
22ח "ש



ח"ש60 ח"ש60



,נשיאהפאוץמתקפל לתוך כסא

,קל להרכבה, יעיל לחוף ולטיולים

.נוח לישיבה

מ”ס 54x46x64: מידות המוצר

₪ 59:עלות כיסא



זוג כסאות פיקניק וחוף

תיק נשיאה  

קל לאחסנה  

ח"ש 90



אוהל זוגי קפיצי

.בד ניילון

+UPF50.הגנה נגד קרינה 
.תיק נשיאה

מ”ס200* 150* 110: מידות המוצר
₪ 63:עלות

מטריית אוהל גדולה

פברגלסמנגנון 

כיסוי צד עם כיסים

ציפוי פנימי בכסף

+UPF 50נגד קרינה 
בד אוקספורד

שרוול נשיאה

’מ ø2.0: מידות המוצר

₪ 68:עלות



בתיק נשיאה-מגבת חוף עגולה

מ במגוון צבעים"ס180בקוטר 

₪  30:עלות

,מיקרופייברמגבת גוף 

מגיעה בתיק נשיאה

₪ 18:עלות



מטריית חוף גדולה

32/25מוט עבה וחזק 

חוד מקדח

ידית סיבוב

בד אוקספורד

+UPF 50ציפוי נגד קרינה 
’מ ø2.0: מידות המוצר

₪ 68:עלות

פיקניק, מחצלת חוף

רצועת כתף

מ  ”ס180* 90: מידות המוצר
₪ 22:עלות



מגבת חוף

ח"ש40עלות 

99.90₪–שווי מתנה

מחצלת חוף משפחתית בתיק נשיאה

37₪:עלות

דוחה חוליחודיתמחצלת חוף 

המשלב מספר שכבות  יחודיבעלת פטנט 

רשת

הקולעות את החול מתחת למחצלת

ומונעות מהחול להצטבר על גבי המחצלת

200X150 מ”ס

₪ 35:עלות



מגבת חוף מעוצבת וגדולה במיוחד עם  

משחקים3

ואיקס עיגולבש-שש, שחמט

בתיק גב עם רצועות שרוך

75150 Xמ”ס

37₪:עלות

מגבת חוף מעוצבת עשויה בד 

מיקרופייבר

נשיאהפאוץעם 

גרם280

75150X מ”ס

₪ 20:עלות

מגבת חוף גדולה

כותנה נעימה במיוחד100%עשויה 

עם עיטור פרנזים

80180X גרם למטר200, מ"ס

₪ 26:עלות



מחצלת חוף עם משענת גב תומכת המתקפלת  

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

מתכווננת

₪ 45:עלות
לים מתקפל עם מנשאכסא

₪ 42:עלות
כיסא נוח מתקפל

ג”ק120מתאים עד 

50X 52 X 75 מ”ס

₪ 43:עלות

צידנית משפחתית ההופכת  

לכיסא ישיבה

עם ידיות נשיאה

ג"ק120מתאים עד 

מ"ס60גובה כיסא 

מ"ס 36X 36ציידניתגודל 

₪ 75:עלות

צידנית משפחתית מרובעת

ההופכת לכיסא ישיבה

בסיס קשיח עם ציפוי אלומיניום פנימי

לשמירה על קור וחום

מתקפלת וקלה לאחסון

31X 35 X 31 ליטר30, מ”ס

₪ 32:עלות



BBQצידנית עם כלי 
וכחול  שחור:זמיניםצבעים 

ח"ש24

כיסא מתקפל בשילוב תיק גב צידנית  

חום/שומרת קור

מאריג דו גווני איכותי  

42.5X31.5X35: מ"מידות בס
ח"ש65

כיסא קמפינג מתקפל משולב צידנית  

קור/שומרת חום

כולל תיק נשיאה תואם

65X42X30: מ"מידות בס
50X44.5X7: מידות סגור בתיק נשיאה 

66 a”j



בישול לשטחערת

2,כוסות4,מחבת,כירת גז: הכוללת

תיק  , כפית, אן'פינג, איחסוןמיכלי

איחסון

110₪:עלות

ערכת מנגל מתקפלת לטיולים  

.הכוללת אביזרים

המנגל קומפקטי ונכנס בטלות  

.לתיק ולרכב לאחסון קל ונוח

הרגליים מתקפלות וקיימת ידית  

.נשיאה

מ"ס35/27/19: מידות

מלקחיים ומזלג, הסט כולל סכין

50₪:עלות
גריל פחמים מתקפל

₪ 60:עלות



.  קל במיוחד, ערסל יחיד

.בד חזק ונוח לקיפול ונשיאה

/  מגיע בנרתיק תואם עם חבלים לקשירה לעץ

.עמוד

.  בחצר ולנסיעות, נוח לשימוש בטבע

ג"ק120עד : משקל לנשיאה

תכלת   : צבע

:  מידות המוצר

מ"ס200.00* 100.00

₪  39: עלות

.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

₪ 39:עלות

.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

₪ 85:עלות



תיק קניות מעוצב עם  / תיק ים / תיק צד 

צידנית פנימית

סגירת רוכסן ורצועות  , מבודדת חום קור

חבל

42X 22 X 40 מ"ס

ח"ש21

תיק קניות מעוצב/ תיק ים / תיק צד 

תא גדול ותא קדמי, קורדורהעשוי בד 

סגירת רוכסן

32X 17 X 50 מ”ס

ח"ש18

תיק קניות מעוצב/ תיק ים / תיק צד 

תא מרכזי גדול, שקוף PVCעשוי 

סגירת רוכסן

36X 42 מ”ס

ח"ש10



21₪בולדר
24₪וישי 

ליטר  18פטגוניה 

42₪
ליטר  8פטגוניה 

ח"ש30



מחצלת חוף עם כרית  

מתנפחת

₪ 15:עלות

.מחצלת חוף זוגית

.מתקפלת לתיק נשיאה

כתום, כחול: צבע

*  180.00: מידות המוצר

מ"ס180.00

₪ 27:עלות

מגבת גוף גדולה נפתחת  

לאורך כיסא

מתקפלת לתיק נשיאה  

מ"ס140/70

₪  23:עלות



מטקות עם משחקים

סט מטקות מעץ₪ 15:עלות

₪ 9:עלות
מאורר אישי מתיז מים 

15₪:עלות

במארזששבשמטקות שחמט 

₪ 16.5: עלות

מגבת חוף גדולה 

משחקים בתיק גב3עם 

₪ 42: עלות



צלחת מעופפת

ח"ש3

מזרן ים מתנפח

ח"ש18

כדור ים מתנפח

ח"ש3



שמשייה  + אמלפיכיסא 

55₪:עלות
שמשייה  + כיסא ספארי

45₪:עלות
חוף עם משענת  מחצלת:לייזי

שמשייה+ גב מתקפלת 

45₪:עלות



מחצלת אישית  

עם צלון מתקפלת  

לתיק תיק נשיאה  

עגול

₪ 23:עלות

מבשדצלון ראש מתקפל 

להגנת   UVמסנן קרינה 

הפנים מפני השמש

/  כחול / אדום / ירוק : צבעים

לבן/ כתום 

12.5 ₪

מחצלת אישית עם כרית מתנפחת

₪ 12:עלות



מאוורר ידני שולחני בעל  

שלוש מהירויות משולב עם 

סוללת טעינה  בעלת עוצמה  

1200MAHשל 
LEDבמוצר יש גם פנס 

צבע לבן בלבד  

אריזת מתנה מהודרת

המוצר מגיעה עם כבל טעינה  

למחשב בלבד

ח"ש22

מאוורר עם זרוע גמישה  

USBהמתחברת לכניסת 
צבע לבן בלבד

אריזה לבנה

ח"ש7.5

מאוורר עם חיבור  

USB4להבים

ח"ש13

מאוורר עוצמתי  

1200

USBחיבור 
ח"ש18



קשיחפלאסטיקבקבוק ספורט מעוצב מסיליקון בשילוב 

ניתן לקפל את הבקבוק לתוך התא פלסטיק  

נוח לנשיאה

ניתן למיתוג

ל  "מ650קיבולת 

וירוקשחור.כחול:זמיניםצבעים 

ליטר שהגוף זקוק בכול יום2.3מתקן מי עדן אישי המכיל 

כחול ולבן.ירוק:זמיניםצבעים 

ח"ש18



ח"ש30נובה 

ח"ש30הלסינקי 



כולל חבק שניתן למתג  

ח"ש35

ח"ש33



פיה.ופניםבקבוק ספורט מעוצב מנירוסטה חוץ 

אחיזה  ידית.נשלפת

שטח פרסום רב

ל  "מ750קיבולת 

וכסףכחול:זמיניםצבעים 

ח"ש9

עם סיומת  פיה.מאלומיניוםבקבוק ספורט מעוצב 

אחיזה או אפשרות תליהידית.נשלפתסילקון 

שטח פרסום רב

(מ"ס6.5קוטר.מ"ס23גובה )ל "מ600קיבולת 

וכסףכחול.שחור:זמיניםצבעים 

ח"ש8



קר / נירוסטה חם טרמוסבקבוק 

H2Oמבית 
ל"מ500:נפח

שחור/ לבן :צבעים

₪ 25:עלות

בקבוק ספורט עם פילטר לחליטת תה מבית  
H2O

ניתן להשתמש בבקבוק רק כבקבוק ספורט  

ולהוציא את הפילטר

ניתן להשתמש בבקבוק גם לחליטת תה·

ל"מ650:נפח

לבן/ ירוק / אדום / כחול / כתום / אפור:צבעים

₪ 24:עלות

,תאים2צידנית 

ליטר30-כ

ואדוםירוק:צבעים

22₪:עלות
!!(מחיר מבצע)



בקבוק שתיה מנירוסטה עם פיה נשלפת 

וקשית

700cc

25.5x7: מ"מידות בס

7: מ''בסקוטר 

₪ 16:עלות

. ASגוף , בקבוק שתיה מפלסטיק
.פיית ספורט, לחצן ספריי עדין לריענון

.  באישור מכון התקנים, BPAללא 

ל"מ600
₪ 15:עלות

בקבוק שתיה טרמי
.מנירוסטה

.פיית ספורט

.מבנה קעור למניעת החלקה
.דפנות כפולות עם וואקום

,שעות8שומר על נוזל חם 
.שעות על נוזל קר10

.  ל"מ750
.אריזת מתנה

שחור  , כחול, לבן: צבע
₪ 29:עלות



בקבוק מים Fruit Infuserטריטן

צבעים. בידודשרוול+ל"מ700

:עלות

42₪:עם הבידוד
36₪:ללא הבידוד

סוויפט-טריטןהידרו 

מעורב  ל"מ600בקבוק 

צבעים

ליחידה₪ 32:עלות

בקבוק ספורט עם פילטר  

לפירות

:נפח ל"מ 800

צבעים

: / אדום / כחול / כתום / שקוף 

ירוק

₪  16:עלות

בקבוק טרמי  

מעוצב  

מנירוסטה

עם שכבה  

כפולה לשמירת  

קור וחום

באישור מכון  

500, התקנים

ל"מ

₪ 29:עלות



חמה+קרהסט שתייה 

ח"ש24

ח"ש18ח"ש16



H2Oספל טרמי נירוסטה מבית 
ספל טרמי איכותי מבודד חום בעל  

גוף גדול במיוחד למיתוג וחריטת לוגו

'מל500:נפח

לבן/ אפור :צבעים

₪ 29:עלות

ספל טרמי מתכתי עם הצמדת וואקום  

H2Oמבית 
'מל400:נפח

לבן/ שחור / כחול / אפור :צבעים

₪ 33:עלות

קר  /ספל טרמי חם

מבית   WOODגימור 

H2O
ל"מ400:נפח

דמוי עץ:צבעים

₪ 34:עלות

ספל טרמי לבן מט עם  

H2Oחבק סיליקון מבית 
ל"מ400:נפח

/  כחול / אפור :צבעים

שחור/ ירוק / אדום 

₪ 29:עלות



,  כוס טרמית מנירוסטה

פיה עם  , פנימי פלסטיק

כפתור לחיץ לסגירה  

,בטוחה ושימוש נוח

י מכון התקנים  ”מאושר ע

ל”מ450: נפח

כוס טרמית עם וואקום  

לשמירת משקה חם או קר 

.שעות ארוכות

.גוף פנימי וחיצוני מנירוסטה

כפתור וואקום גדול בתחתית  

הכוס למניעת נפילת הכוס  

.כתוצאה ממכה אקראית

.ל”מ380

.באישור מכון התקנים

₪ 29:עלות

כוס טרמית בעיצוב  

אורבני איכותית במיוחד

שכבות  2עשויה 

נירוסטה

באישור מכון התקנים

ל"מ350
₪ 31:עלות

כוס טרמית איכותית  

ומעוצבת עשויה נירוסטה

עם מכסה אטום וקל 

לשימוש

בעל כפתור לחיצה 

למניעת נזילות

באישור מכון התקנים

ל"מ470

52₪:עלות



מל330מאג טרמי נירוסטה 

שומר חום,דופן כפולה 

באישור מכון התקנים

₪ 12:עלות

מל330מאג טרמי נירוסטה 

שומר חוםדופן כפולה נירוסטה פנים חוץ 

לבן/ שחור/קיים בצבעים כחול 

₪ 13:עלות

PPעשוי 300CCספל טרמי 

קור  /דופן כפולה לבידוד חום

'  בז/שחור: צבעים

₪ 8.8:עלות



(לבן/ שחור )קומקום חשמלי מסדרת ירח 

98₪:עלות
COOL TOUCHקומקום נירוסטה עם מעטפת 

115₪:עלות

SE-48פרוסות מסדרת ירח 2מצנם 

₪ 72:עלות

פרוסות2מצנם 

 SE-819:דגם
ח "ש87:עלות



מל זכוכית כיתוב בזהב700סוכר , קפה,  תה:3סט 

32₪:עלות

מל310מגים 4מארז ₪ 80:שווי החלפה ברשת נעמן

MICKIE &MINNIE GOLD

50₪:עלות

₪ 120:שווי החלפה ברשת נעמן



ינס כותנה'אורבן מגבות ג70/130זוג מגבות רחצה 

₪ 91:עלות

₪ 280:שווי החלפה ברשת ורדינון

צבעים ומידות, מגוון דגמיםיש,התקציביםניתן להרכיב שילובי מגבות לפי *

–קלאסיקוזוג מגבות חלקות 

סמ70/130מידת גוף 

:צבעים

לבן, אפור בהיר,כחול בהיר , ורוד

78₪:עלות לזוג מגבות גוף

₪ 240:שווי החלפה ברשת

אקסקלוסיב70/130מגבת 

110₪:עלות
₪ 360:שווי החלפה ברשת



–אלה מיקרופייברשמיכות קיץ 

מיקרופייבר, סמ200/220שמיכה זוגית 

105₪:עלות

₪ 300:שווי החלפה ברשת  ורדינון

–שמיכות קיץ כותנה חלקות סוזן 

ירוקסמ200/220שמיכה זוגית 

100%כותנה 

150₪:עלות

₪ 449:שווי החלפה ברשת



HDמצלמת רשת חכמה •
.המצלמה מתאימה לשיחות ברשת וגם כמצלמת אבטחה•

.כיבוי דרך הטלפון הנייד מכל מקום/ אפשרות הדלקה •

.שליטה בתפעול המצלה דרך המחשב או הטלפון הנייד•

בבית או בכל מקוםwifi–אפשרות חיבור ישיר למחשב בחיבור ישיר או חיבור דרך רשת ה •

.כולל הדרכה מלאה לחיבור דרך הטלפון הנייד, אפליקציית משתמש קלה לתפעול•

.כולל אפשרות צילום בתאורה נמוכה•

720*1280: רזולוציה •

wifiמתאימה לחיבור ברשת • 2.4GHZ
.הישירות במצלמה( אינו כלול)אפשרות הקלטת קול ותמונה דרך המחשב או דרך כרטיס זיכרון •

.משטח קבוע/ קיט חיבור לקיר  , USBכבל , מטען, מצלמה: הערכה כוללת •

ח"ש85

HDמצלמת רשת חכמה 



ח"ש45

ח"ש60



 JAMמבית  In Earאוזניות 
Audio.

האוזניות כוללות דיבורית  

3-לסלולר ומתאמי אוזן ב

.  גדלים להתאמה מושלמת

צבעים  5בסדרה מגוון של 

מרהיבים ואריזות בעיצוב  

.מדליק

₪ 30:עלות

+  ספורט  In Earאוזניות 

, 1דיבורית כפתור 

תאימות מלאה למכשירי  

אנדרואיד 

Relays Sport:דגם
1 Button 

ח"ש100:עלות

170:שווי החלפה ברשת

₪

אלחוטיות  בלוטוטאוזניות 

ללא חוטיםמשקל

תיבת טעינה חכמה משמשת  

1500mAhכמטען נייד בנפח 
לטעינת מכשירים

,  איכות צליל ברמה גבוהה במיוחד

וחיבור אוטומטי

BT 5.0גרסת 
שעות4עד : זמן האזנה

מטר10: טווח קליטה

שליטה בשיחות ובהאזנה למוזיקה  

דרך האוזניות

7.5x5x2.5
ח"ש90:עלות

מגון רחב של אוזניות*

זוג אזניות אלחוטיות  
EarBuds Bluetooth 

עם בית טעינה  

איכותיות מבית  

Charge-it
₪     65:עלות



 BLUE TOOTH  in-earאוזניות 
אלחוטיות עם בית טעינה  

₪ 36:עלות

-SUPERאוזניות מתקפלות 
SOUND    בצבע לבן עם דיבורית

₪  45: עלות

 HDאלחוטיות גדולות באיכות סאונד בלוטוטאוזניות 
גבוהה במיוחד

SDאפשרות שמיעה מכרטיס זיכרון 
רדיו מובנה

כולל דיבורית לביצוע שיחות טלפון

AUXכולל כבל 
ארוז באריזת מתנה

₪ 45:עלות

אלחוטיות גדולות באיכות  בלוטוטאוזניות 

גבוהה במיוחד HDסאונד 

SDאפשרות שמיעה מכרטיס זיכרון 
רדיו מובנה

כולל דיבורית לביצוע שיחות טלפון

AUXכולל כבל 
ארוז באריזת מתנה שקופה

50₪

מגון רחב של אוזניות*



מארלי

דיבורית+ ' בלוטות In Ear'אוזניות 

( מחיר מבצע)₪ 105:עלות

מארלי

דיבורית+ + On Earאוזניות 

( מחיר מבצע)92₪:עלות

אודיואם'ג

דיבורית + ' בלוטות, On Earאוזניות 

(מחיר מבצע) ₪ 92:עלות



 BLUE TOOTHאוזניות 
EarBuds IN-EAR 

אלחוטיות מקצועיות ואיכותיות  
עם בית טעינה Charge-itמבית 

ח"ש64

תאורה עוצמתי-BTרמקול 

₪ 35:עלות

איכותיBTרמקול

₪ 55:עלות

 BTרמקול 
₪  30:עלות

רמקול מוארך

₪ 85:עלות



BLUETOOTHאוזניית דיבורית לאוזן 
בלבדלבן:זמיניםצבעים 

ח"ש12



איכותיות  .BLUETOOTHאוזניות כפתור לאוזן 

.ביותר

ניתן למיתוג

בלבדשחור:זמיניםצבעים 

ח "ש12

BLUETOOTHאוזניות ספורט איכותיות ביותר 
ולבןאפור:זמיניםצבעים 

ח"ש24



ח"ש20



TWSבשיטת  BLUETOOTHאוזניות איכותיות ביותר 
בלבד ROSEGOLD:צבעים זמינים

ח"ש39

קטן עם צליל סופר עוצמתי שישאיר אתכם -מיני רמקול אלחוטי סופר

, במסיבת חוף, בכיס, רמקול פיצי אתכם בכל מקום. מסוחררים

.במכונית, בפארק

ח"ש72



.Bluetoothרמקול נייד 

.סטראו, צליל נקי וחזק

.3Wרמקולים של 2

1,200mAhסוללה נטענת 

מיקרופון מובנה ואפשרות לענות לשיחות דרך 

.הרמקול

.FMרדיו 

.On/Offכפתור הפעלה 

:על ידיBluetoothאפשרות חיבור שלא באמצעות 

,  דיסק און קי, TFחיבור כרטיס זיכרון 

.AUXאו כבל 

₪  67:עלות

.עם שעון דיגיטלי בחזיתBluetoothרמקול נייד 

.סטראו, צליל נקי וחזק

.3Wרמקולים של 2

.  2,000mAhסוללה נטענת 

מיקרופון מובנה
.ואפשרות לענות לשיחות דרך הרמקול

.FMרדיו 

.On/Offכפתור הפעלה 

:על ידיBluetoothאפשרות חיבור שלא באמצעות 

,דיסק און קי, TFחיבור כרטיס זיכרון 

.AUXאו כבל 

אריזת מתנה

₪ 80:עלות

Bluetooth Ver. 2.1רמקול 
מיקרופון מובנה ברמקול לקבלת  

.שיחות טלפון

צליל נקי , וואט3* רמקולים חזקים 2

.ואיכותי

.BT, TF, AUXחיבור 

.1200mAhסוללה נטענת 

.שעות5שמיעה רצופה מעל 

אריזת מתנה, USBכבל 

₪  42:עלות



.עם שעון דיגיטלי בחזיתBluetoothרמקול נייד 

.סטראו, צליל נקי וחזק

.3Wרמקולים של 2

.  2,000mAhסוללה נטענת 

מיקרופון מובנה
.ואפשרות לענות לשיחות דרך הרמקול

.FMרדיו 

.On/Offכפתור הפעלה 

:על ידיBluetoothאפשרות חיבור שלא באמצעות 

,דיסק און קי, TFחיבור כרטיס זיכרון 

.AUXאו כבל 

אריזת מתנה
₪ 80:עלות

עם שעון דיגיטלי בחזיתBluetoothרמקול נייד 

שעון דיגיטלי   Bluetoothרמקול 

 10Wספרות גדולות רמקול 
מבית  

Charge-it
ח  "ש73:עלות

שעון דיגיטלי Bluetoothרמקול 



מיני רמקול מעוצב בשילוב בד 

'בטכנולוגית בלוטוס

עם מיקרופון המאפשר דיבור

3Wעוצמת שמע 
TFקורא כרטיס 

מופעל באמצעות סוללת ליתיום  

נטענת

מ"ס* 11.57.5

₪ 36:עלות

מערכת סטריאו איכותית במיוחד  

בעיצוב חדשני

עם רדיו   5W X 2עוצמת שמע 

AM-FM, מיקרופון מובנים

TFקורא כרטיס זיכרון 
בעל ידית אחיזה  , עמיד למים

עשויה סיליקון

מ"ס* 9.2 * 23.68.5

₪ 67:עלות

רמקול איכותי עם רדיו מובנה  

'בטכנולוגיית בלוטוס

עם קורא  AM-FMרדיו שולחני 

רטרותחנות בעיצוב 

בטכנלוגייתעם רמקול איכותי 

'בלוטוס

5Wעוצמת שמע 
USBויציאת  TFקורא כרטיס זיכרון 

בעל ידית אחיזה לנשיאה נוחה

מ”ס 20 * 9* 14

₪ 98:עלות
מגוון רחב של רמקולים*

נטען/ניידרטרורמקול 

SISBT352

W10הספק רמקולים כולל 

USB card SD / AUX/ כניסות 

ח  "ש80:עלות

simplysound



Bluetooth Ver. 2.1רמקול 
IPX4עמיד למים 

Micro SD/TFאפשרות לכרטיסי 
מתאים לשמיעה מנגנים  , צליל נקי ואיכותי

.וואט3עוצמה , שונים

סוללה נטענת  , בעל מיקרופון לקבלת שיחות

400mAh.

,  מגיע עם תופסן מתכת, בד בחלקו הקדמי
.מושלם לנסיעות, נוח לשימוש ותליה

.אריזת מתנה, USBכבל 
₪ 35:עלות

שעון דיגיטלי  Bluetoothרמקול 

מבית  10Wספרות גדולות רמקול 

Charge-it
₪ 73:עלות

MIRACASEמיני ' רמקול בלוטות
MTWS350 300mAh   שחור

קטן בעל חווית  ' רמקול בלוטות

סראונד עוצמתית

₪ 90:עלות

מגוון רחב של רמקולים*

 Hi-Fi 6Wרמקול 
Bluetooth  משולב עם לד

תאורה היקפית מבית 
Charge-it

גובה , מ"ס21רוחב :מידות

מ"ס11

לבן / שחור :צבעים
₪ 63:עלות

איכותיים  TWSמיני רמקולים 

 3Wועוצמתיים כל רמקול 

ניתן  , לשמיעה סטריאופונית

להניח כל רמקול בנקודה שונה  

מדובר בזוג … בחלל, בחדר

.רמקולים בלוטוס שמתחברים 

87₪:עלות



רמקול " אקטיב

BlueThooth תאורה

אקטיבית

-ירוק : תאורה מתחלפת

אדום ועוד-כחול 

שחור:צבעים

₪ 43:עלות

מגוון רחב של רמקולים*

 MIRACASEקטן ' רמקול בלוטות
MBTS921 500mAh

חווית סאונד איכותי בכל מקום

₪ 70:עלות

 Hi-Fi 3Wמקול 
Bluetooth   משולב עם

לד תאורה היקפית  

Charge-itמבית 
,  מ"ס13רוחב :מידות

מ"ס9גובה 

שחור/ לבן :צבעים

₪ 43:עלות



עגול לאמבטיה מוגן מיםBlueToothרמקול 

עם כרית הצמדה ליציבות,3Wרמקול 

/  לבבות / נשיקות / עיטורים / כוכבים :צבעים

פרחים

 Hi-Fi 6W Bluetoothרמקול 
משולב עם משטח לטעינה  

Charge-itמבית  10Wאלחוטית 
מ"ס 12x10:מידות מטען

מ"ס 10x8.5:מידות רמקול

שחור:צבעים

₪ 125:עלות

BlueThoothרמקול " י'אימוג
עיצובים שונים

₪ 27:עלות

מגוון רחב של רמקולים*



דיבורית + ' רמקול נייד בלוטות

₪ 85:עלות
דיבורית  + ' רמקול נייד בלוטות

₪  105:עלות

דיבורית + ' רמקול נייד בלוטות

₪ 105:עלות

דיבורית       + ' רמקול נייד בלוטות

יחידות3נמכר במגשים של 

₪   85:עלות

דיבורית       + ' רמקול נייד בלוטות

יחידות  3נמכר במגשים של 

₪  85: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



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



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



מטען אלחוטי וקווי משולב

לטעינה אלחוטית של מכשירים  

תואמים

כבל טעינה
₪ 39:עלות

.Li-polyניידים למכישריםסוללה נטענת 
תצוגה דיגיטלית  .10,000mAhנפח הסוללה •

.למצב הסוללה
מתח יציאה מקסימלי  .5V/2Aמתח טעינה •

5V/2.1A.
ניתנת לטעינה באמצעות חיבור   .USBיציאות  2•

Micro  אוType-c.
.iphone, Type-c, Microעבור  ,3in1כבל טעינה •
אריזת מתנה  .אחריות לשנה . טעינות500לפחות •

מהודרת
₪ 50:עלות•

וקווית למכשירים תואמים  אלחוטתסוללה ניידת 
.LI-POLYמסוג 

תצוגה דיגיטלית .10,000mAhנפח הסוללה •

.למצב הסוללה
מתח יציאה מקסימלי  .5V/2Aמתח טעינה •

5V/2.1A.
ניתנת לטעינה באמצעות חיבור .USBיציאות  2•

•Micro  אוType-c.
.iphone, Type-c, Microעבור  ,3in1כבל טעינה •
אריזת מתנה  .אחריות לשנה . טעינות500לפחות •

.מהודרת

שחור: צבע•
₪ 84:עלות•



Bluetooth Ver. 5.0. בטכנולוגיה ועיצוב חדשניים
טכנולוגיה המאפשרת שידור סטריאופוני בין שתי

איכות צליל. רק בלחיצת כפתור, האוזניות ללא כבל

מיקרופון מובנה בכל, הפחתת רעשי רקע, גבוהה

חיוג, אפשרות לקבלת והוצאת שיחות טלפון. אוזניה

הגברה והחלשת, האזנה למוסיקה, מספר אחרון
מאפשר פעולה רצופה . SIRI-חיבור ל, עוצמת הקול

קופסת טעינה ייעודית. שעות מוסיקה10של מעל 
500mAhשל  .נוריות חיווי למצב קופסת טעינה ,

אריזת מתנה. אחריות לשנה
₪ 70:עלות

TWSאוזניות 

טעינה אלחוטית של קופסת 

חיבור אוטומטי  . האיחסון
–וזיהוי משתמש אוטומטי 

.אייפוןנתמך ב 

מצב סוללה בכל אוזניה •
אייפוןנתמך –ובסוללה 

₪ 34:עלות

.אוזניות בלוטוס גדולות

.איכות צליל נקי ודינמי

.מ"מ40זוג רמקולים של 

.הפחתת רעשים מהסביבה

.מתקפלות לנשיאה נוחה

.רמקול מובנה לשיחות טלפון

.שעות האזנה-5סוללה חזקה שמספיקה ל 

.אריזת מתנה

שחור, לבן: צבע

₪ 42: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 

Charge-itבדפנות מבית 
 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



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-C/iPhone/Android:תואם
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



בנק סוללת גיבוי  פאוור

14,000mAh מביתCharge-It
מטען נייד עם צג דיגיטלי הנדלק 

בניעור המכשיר

ניתן לטעון משני השקעים  

האמצעיים

בעל שטח מיתוג דו צדדי גדול 

במיוחד
מ"מ 137x71x15:מידות

לבן:צבעים

Type-C/iPhone/Android:תואם
₪ 99:עלות

בנק סוללת גיבוי  פאוור" ליפסטיק

2400mAh NCMG
ללא כבל

מ"ס9גובה :מידות

מעורב צבעים:צבעים
₪ 25:תעלו

בנק סוללת גיבוי  פאוור

3000mAh  אלומיניום דק

במיוחד

מטען נייד בעיצוב וגודל  

כרטיס אשראי

נוריות חיווי המציינות  4עם 

את מצב הסוללה

עיצוב אלגנטי קל לנשיאה

בעל שטח מיתוג דו צדדי גדול 

במיוחד

כסוף:צבעים

-Type:תואם
C/iPhone/Android

₪ 43:עלות

מטען נייד עוצמתי  

5200mAh פנס +

₪ 45:עלות



כמו כן ניתן להזמין דיסק און קי צורני לפי בחירת הלקוח בהזמנה מיוחדת,18₪מהחל,קימבחר דיסק און 



כמו כן ניתן להזמין דיסק און קי צורני לפי בחירת הלקוח בהזמנה מיוחדת,18₪מהחל,קימבחר דיסק און 



י ה "שלט משחקים המופעל ע
BLUETOOTH
למחשב  לסמארטפוןניתן לחברו 

חכמותולטלוויזיות 

ח"ש47

BLUETOOTHושלט מימדסט של משקפי תלת 
הסמארטפוניםשלט מתאים לכל סוגי 

מימדמיועד למשחקים אינטראקטיביים בתלת 

.הסמארטפוןמשקפיים מתאימים למשחקים וסרטים דרך 

.מעלות360חווית צפייה ב 
VR GAMEאפליקציות משחקים דרך הסמארטפוןמורידים באמצעות 

VR MOVIES.או סרטים דרך 
.YOUTUBEגם דרך ה מימדניתן לצפות בסרטי תלת 

אל תוך המשקפיים על תושבת מיוחדת ופשוט נהנים מעולם של הסמארטפוןמכניסים את 

מציאות מדומה

הסמארטפוניםמתאים לכל סוגי 

ח"ש36



אחדמשחקי וידאו מובחרים במוצר 400

ח"ש75

.משחקי וידאו מובחרים במוצר אחד400

המוצר כולל שלט נוסף שאפשר שימוש לשני  

משתתפים

ח"ש80



,בד פוליאסטר בשני גוונים, תיק גב

תא מרכזי עם כיס מרופד למחשב 
''15,

,שני כיסי צד,כיס קידמי עם רוכסן 

.גב ורצועות כתף מרופדות

אפור, שחור: צבע

מ "ס38.5* 28*12: מידות המוצר

+

תיק גב איכותי+ מיליאמפר10.000מטען נייד אלחוטי 

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 Type C: כלול עבור 3in1כבל טעינה •
אחריות לשנתיים–. טעינות500לפחות •

₪ 115:עלות



SWISS- 24, ''תיק נסיעות עם גלגלים,

,בד ניילון, גלגלי סיליקון, מנגנון פנימי 

.כיס נוח בחזית, ביטנה פנימית עם רוכסן

.מיקרופייברמגבת רחצה 

.כושר ספיגה גבוה
.בד קטיפתי ונעים למגע

.מונע התפתחות פטריות וריחותאנטיבקטריילי
.מתאימה לפעילות ספורט ושטח

.ר"גרם למ250
.תיק נשיאה

אפור, כחול: צבע
מ"ס70.00* 140.00:מידות המוצר

+

מיקרופייברמגבת רחצה + טרוליתיק נסיעות 

90₪עלות הסט 



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 Type C: כלול עבור 3in1כבל טעינה •
אחריות לשנתיים–. טעינות500לפחות •

+

אוכל אישיטרמוססיר + מיליאמפר10.000מטען נייד אלחוטי 

כולל קופסת  , ליטר1.2אישי טרמוססיר 

אחסון לרטבים ו

תוספות

שומרת על חום  , פנים נירוסטה איכותית

המזון לאורך זמן

₪ 98:עלות



H2Oקר מבית / נירוסטה חם טרמוסבקבוק 
ל"מ500:נפח

שחור/ לבן :צבעים

טרוליתיק נסיעות •

תא מרכזי גדול•

תא רוכסן בחזית•

נשיאהוידיוותרצועת כתף רחבה ונוחה •

לוח קשיח בתחתית•

,  מ"ס37: גובה, מ"ס25: עומק, מ"ס57: אורך עם גלגלים, מ"ס51: אורך ללא גלגלים•

'ל47: נפח

.מתאים לעלייה למטוס, תיק נסיעות נוח•

+

H2Oקר מבית / נירוסטה חם טרמוסבקבוק + איכותיטרוליתיק 

₪ 88:עלות הסט 


