
מצגת קיץ

מ"מחיר אינו כולל מע

ניתן להרכיב מארזים 

לפי תקציב ודרישה



בנושא  רעיונות השראה לקיטים 

קיץ

.אפשרי בהזמנת כמויות

.טעם/ניתן לבנות קיטים לפי תקציב

קיטים להשראה

דרישה/מיתוג המוצרים לפי לוגו חברה



רעיונות לקיטים בנושא קיץ

.אפשרי בהזמנת כמויות

טעם/ניתן לבנות קיטים לפי תקציב

קיטים להשראה

דרישה/מיתוג המוצרים לפי לוגו חברה



:הקיט כולל

גלגל ענק אבטיח–

בהדפס   Alloverמגבת מודפסת –

אבטיח

:הקיט כולל

מגבת חוף עם כרית מתנפחת  –

Alloverמודפסת 
Alloverתיק צד מודפס –
בקבוק אישי–

:הקיט כולל

מגבת חוף עגולה מודפסת  –

Allover
Alloverתיק שרוך מודפס –

קיטים להשראה

דרישה/מיתוג המוצרים לפי לוגו חברה



אוהל צלייה מתקפל עמיד במים

עמיד במים, מרווח במיוחדצילייהאוהל 

פשוט להרכבה וקל משקל
במצב  מידותמ"ס 220x120x120:מידות

מ אורך"ס65:סגור
אפור–כחול :צבעים

₪ 50:עלות

אלסטי ודוחה חול, אוהל חוף עשוי לייקרה איכותי

בקמפינג, בחוף, יוצר הצללה נעימה בים
UV-מקרני ה98%חוסמת , הציליה

שקי חול מובנים4הקמה פשוטה ומהירה בעזרת 

נוח וקומפקטי לשינוע ואחסון, קל משקל

מתקפל לתוך תיק נשיאה
מ"ס 210x210x160:מידות

₪  195:עלות

עגלת פיקניק שתסייע לך לקחת את הקניות ולקחת 

.דברים לחוף ללא מאמץ

.מערכת מעצורים לבלימת העגלה•
.PUגלגלים עשויים מ •
.כיסוי וידית נשיאה•

.בד כפולה לנשיאהשיכבת•

.וננעלת בנוחותנישלפתידית היגוי •

.ג”ק80עומס מירבי עד •

:מידות•
.מ”ס 51x37x90–מסגרת נשיאה •

.מ רוחב”ס100עד 90–מידות חוץ •

מ עומק"ס58. גובה. מ”ס105עד 77•
.מ”ס82עד 54–ידית טלסקופית •

.מ”ס 7x 19 Ø–גלגלים •

₪  270:עלות•



פאות פתוחות  2אוהל חוף בעל 

.לעמידות גבוהה עם הרוח

.קל ומהיר להרכבה ופירוק

.בעל נרתיק אחסון ונשיאה

.מ”ס 220X120X100: מידות

.כחול בשילוב צהוב: צבעים

ח"ש65

.אוהל לים

.מ”ס 220X120X150: מידות

ח"ש55



.PVCתג ונרתיק דרכוניתסט 
.מגיע במארז שקוף

.מ”ס 23X11X2.5: מידות

ח"ש15.5

כרית נסיעות לצוואר מתנפחת עם כיס לטלפון 

.ואביזרים נוספים

.נעים וכיפי לשינהמיקרופייברציפוי בד 

.מגיע באריזת קרטון לבנה
.מ”ס 12.6X17.5X3.9: מידות מארז

.כחול: צבעים
₪  11.5:עלות

.סט טיסה

כיסוי , כרית לצוואר מתנפחת

עיניים ואטמי אוזניים בנרתיק 

.לבד

.מגיע באריזת קרטון מתנה
.מ”ס 11X16X2.10: מידת מארז

.כחול כהה: צבעים
₪  8.5: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



ונוחה  קלה.מחוברכרית נסיעות מתקפלת עם כיסוי עיניים 

.ונעימה לצוואר ולעינייםרכה.לנשיאה

מ"ס15קוטר המוצר במצב סגור 

שאקל פלסטיק מובנה
₪ 17:עלות

סט תיקי אריזה למזוודה
₪  18:עלות



לנסיעות[צימידן]תיק יד מתקפל

אפור משולב ירוק ו אפור משולב כחול: צבעים זמינים

ליטר32. מ"ס45*36*20מידות 
₪ 13.5:עלות

תיק גב

וירוקתכלת.כחול. שחור:זמיניםצבעים 

נרתיק  מידת.מ"ס42גובה . מ"ס30.5*16מידת בסיס 

מ"ס22*16
₪  14: עלות



ניתן.הצווארשני מאווררים המונחים על 

.מהירויותשלוש.לכוונון
USBי כניסת "נטען ע
שחור בלבד: צבעים
₪ 35:עלות

סימניית ספר משולבת במאוורר

[מצורפות]י סוללות"עובד ע

לבן בלבד: צבעים
₪  : עלות9

.מ"ס15מאוורר שולחני מתכתי בקוטר 
USBי כניסת "מתחבר ע

לבן בלבד: צבעים
₪ 18:עלות



מאוורר המתחבר למכשירי טלפון ניידים  
TYPE-Cו אנדרואיד.אייפוןניצן לחיבור ל מכשיר 

ותכלת לבן.שחור: צבעים

אריזה מתנה
₪  6:עלות

שהיא שעון ומד  LEDמאוורר שולחני מתכתי עם תצוגת 

טמפרטורה
USBמתחבר לכניסת 

צבע שחור  

אריזה מתנה
60₪:עלות



מגבות חוף ממותגות  

70/140

38₪:עלות
140/140

58₪: עלות

תיקי שרוך ממותגים  
₪ 21:עלות



מגבת חוף מתקפלת לתיק עם רוכסן  

140/70ומתלה לראש כיסא וכיס לאחסון 
₪ 17.5:עלות

מגבת חוף פסים  

בשקית

140/70
₪ 17:עלות

מגיעה בנרתיק , מגבת ספורט בד ייחודי עם כיס רוכסן

:  מידות

110/30
₪  7:עלות



מגוון תיקי צד ממותגים

לקניות גודל /לבריכה/לים

38/40

לונג ממותג ובקבוק/ניתן לשלב כסט עם מגבת
23₪:עלות



.עם כרית וגומיות לקיפולמיקרופייברמגבת חוף 

.כולל רצועת נשיאה

.לבן: צבעים 150X70: גודל

₪ 31:עלות

ערסל מים מתקפל ממותג
₪ 65:עלות



.מגן משקפיים לשמשת הרכב ניתן למיתוג

.מתקפל לנרתיק קטן

.מ”ס70גובה 1.50רוחב 26קוטר : מידות 

שחור-כסף: צבעים
₪  7.5:עלות

.זוג וילונות צידיים לרכב ניתנים למיתוג

.להגנת הנוסעים מאחורה מפני השמש
מ”ס 17X17: מידות מארז

.לבן/ שקוף : צבעים
₪  4.2:עלות



מולטי שף ידני 

קוצץ את כל סוגי הירקות\

אריזת מתנה
₪ 63:עלות

.ומיציםשייקיםבלנדר שייקר נייד נטען להכנת 

.ל"מ400מיכל זכוכית בנפח 

חלד  -מערכת להבים כפולה עשויה פלדת אל

.להבי חיתוך6כ "וכוללת סה
DC7.4Vמנוע חזק 

מהירות        סיבובים לדקה  25000מהירות מנוע במצב ריק 

ירוק / תכלת : צבעים לבחירה סיבובים לדקה 15000מנוע במצב מלא 
₪ 60:עלות

נ



ערכת ברמן מקצועית ומעוצבת

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

שני שליש למזיגה מדויקת-כוס מידה שליש•

מ"ס16מלקחיים לקרח באורך •

מ"ס21כפית ערבוב בעלת ידית ארוכה באורך •

מ"ס18פותחן בקבוקים שטוח באורך •

מ"ס11שתי פיות מזיגה באורך •

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

פלדת אל חלד-כל החלקים עשויים נירוסטה

₪ 57:עלות

סט ארבע סכינים לחיתוך גבינות על  

משטח זכוכית בשילוב עץ

מ"ס28/18גודל כללי 

מ"ס13גודל סכינים כ 
₪ 35:עלות

. סט שלושה סכינים לחיתוך גבינות על מגש מבמבוק

נ

הקרש יכול לשמש כקרש חיתוך והגשה

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

מ"ס

מ"ס13גודל סכינים כ 
₪ 31:עלות



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

.התאורה

.לחצן למצב פיזור האדים/בורר

.במשרד וברכב, מתאים לשימוש בכל חדרי הבית
.מכל מקור מתאים, (מצורף לאריזה) USBי חיבור כבל "הפעלה ע

לילה/ אפשרות שימוש כתאורת רקע 
₪ 25:עלות

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

.לחצן למצב פיזור האדים/בורר

.במשרד וברכב, מתאים לשימוש בכל חדרי הבית
.מכל מקור מתאים, (מצורף לאריזה) USBי חיבור כבל "הפעלה ע

לילה/ אפשרות שימוש כתאורת רקע 
₪ 52:עלות



שתי . קומקום. מחבת. סט פיקניק מושלם הכולל סיר

כוסות וסכום

מתנהאריזת.בדמארז 
₪  100:עלות

סט סכום בתוך מארז קשיח

ירוק וטבעיאפור:זמיניםצבעים 
₪ 12:עלות



סט סכום בתוך מארז קשיח

ירוק וטבעיאפור:זמיניםצבעים 
₪ 12:עלות

חוטר.ממתכתסט של שלושה קשים רב פעמיים העשויים 

לניקוי ונרתיק בד לנשיאה אכסון
₪  7:עלות



אפשרות הכנסת  . איכות שמע מעולה.LEDרמקול עם תאורת 

AUDIOוגם חיבור כבל  TFכרטיס 
ירוק וורוד. שחור. תכלת. לבן:זמיניםצבעים 

אריזת מתנה
₪ 28:עלות

רמקול מקלחת עם כבל תלייה

.  שחור:זמיניםצבעים 

אריזת מתנה  
₪ 17.5:עלות

מגוון רמקולים בתקציבים שונים



עמידות בפני מים עם מכשיר   BLUETOOTHאוזניות 

MP3 
מתנהאריזת.כסטהמוצר מגיע 

₪ 90:עלות



כובע ליגיונר
₪  6:עלות

כובע ספארי

כותנה סרוקה
₪  6:עלות



השרדותבנדנה 
₪  3.5:עלות

כותנה% 100בנדנה 
₪  3:עלות

,חלקים5, כובע רשת

.סגירת לחצן פלסטיק, חזית פוליאסטר

₪  4.8:עלות

כותנה100%, כובע טמבל

מ”ס58מידה 
₪  5.6:עלות



.בנדנה גומי

.שחור, ירוק: צבעים
₪  3:עלות

עם כיסוי לצוואררפולכובע 
₪ 10.5:עלות

פע

כובע פטרייה ממותג  

בהדפסה מלאה

יחידות200מינימום 
₪ 21:עלות



צידנית אוכל אישית

ליטר6.0נפח 

ידית אחיזה

סגירת וולקרו

ציפוי פנימי מאלומיניום

ספוג לבידוד

בד בשילוב שני גוונים

מ”ס22*24*14: מידות
₪ 14:עלות

-2קורדורהצידנית אוכל אישית מבד •
Tone.

.ליטר6.0נפח •

,  ס”ביה, בגן, גודל קלאסי לארוחה קלה•

.משרד
.CoolHeatמסידרתעיצוב ייחודי •
.שתי ידית אחיזה•

.פתיחה רחבה ונוחה כמו תיק רופא•
.מיוחד למזון PEVAציפוי פנימי •

.ניתנת לניקוי בקלות•

.מ”ס22.00×22.00×14.00: מידות•
•18.6  ₪

.Tone-2קורדורהצידנית אוכל מבד •
.ליטר9.0נפח •

.נוחלאיחסוןתאי הפרדה 2•

.CoolHeatמסידרתעיצוב ייחודי •
.שתי ידית אחיזה•

.פתיחה רחבה ונוחה כמו תיק רופא•
.מיוחד למזון PEVAציפוי פנימי •

.ניתנת לניקוי בקלות•

מ”ס30*22*16: מידות•
₪ 26:עלות•

אישית-ליטר3.5צידנית אוכל 

.ליטרים3.5נפח של 

.סטופריפעשויה מבד •
.מ”ס 22.00x 17.00 x 10.00: מידות•

₪ 13.8:עלות•

.קורדורהצידנית אוכל מבד •

.ליטר3נפח •

.ידית אחיזה נוחה לרוחב התיק•

.או תליה, תופסן אבטחה לחיבור תיק•

.ציפוי פנימי אלומיניום•

.ניתנת לניקוי בקלות•

.כחול, אופוויט, אפור: צבע•

מ”ס23.00×16.00×800: מידות המוצר•
.₪ 11:עלות•



סל צידנית מתקפל עם כיסוי

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

.₪ 35:עלות•

.קורדורהצידנית אוכל מבד •

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

כחול, אדום, ירוק: צבע•

.מ”ס30.50×27.00×23.00: מידות המוצר•

₪ 24:עלות•

ז

ליטר עם תא קדמי ורצועת נשיאה12צידנית אישית 

תא בחזית הצידנית

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

אפור/ כחול :צבעים
₪ 16.8:עלות

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

ליטר17:נפח

אפור:צבעים
₪ 29.5:עלות



כולל כלי   PEVAבטניתעם קורדורהכיסא צידנית מחומר 

.סועדים4-אוכל רב פעמיים ל

.כולל רצועת נשיאה

.ליטר24צידנית : מידות

.טורקיז-אפור: צבעים
₪  105:עלות

4ליטר עם סט כלים 1.5תיק גב צידנית עם מידנית 

.כוס ומפית, ם”סכו, סועדים הכולל צלחת

.ליטר18נפח צידנית : מידות

.ירוק/ כחול : צבעים
₪ 84:עלות

 PEVAאיכותית מבטניתצידנית עומדת 
.לשמירה על הטמפרטורה לזמן ממושך

.כולל פתח עליון לשליפה מהירה

.ליטר25: מידות

.  כחול: צבעים
₪ 70:עלות



ז

ליטר משולבת עם ערכת מנגל  20צידנית 

ופיקניק

,  מזלג, סכינים2:חלקים הכוללת11ערכת 

תרבד, קרש חיתוך קטן, פלפלייה+מלחייה

פותחן אלכוהול  , מזלג בשר, מלקחיים

כפפת בישול, (יין+בירה)
מ"ס 36x22x25:מידות

ליטר20:נפח

כחול:צבעים
₪ 69:עלות



טרולימנגנון עם,ליטר40צידנית בנפח

.ונשיאה מתקפל

.חום/בידוד עבה לשמירה על קור•

ציפוי פנימי מחומר שמותאם לשמירת מזון•

תא קדמי עם רוכסן ושני כיסי  , תא מרכזי גדול •

רשת מהצד

גומי  רצעותמכסה הצידנית מובנה עם •

לאבטחת ציוד נוסף

יעילואיחסוןהצידנית ניתנת לקיפול •

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

.ליטר40צידנית 

לנשיאה נוחהטרולימנגנון 

.בד בשני גוונים קל לניקוי

.בידוד עבה לשמירה על חום וקור

.ציפוי פנימי מחומר מתאים למזון

.תא מרכזי עם פתח עליון גדול

.תא קידמי עם רוכסן כפול

.כיסי צד מרשת2

גומי אלסטי על המכסה לנשיאת חפצים  

.בבטחון

.זוג ידיות אחיזה

מהיר ויעיל, ניתנת לקיפול ואחסון נוח
₪ 75:עלות

ז

ליטר מתקפלת  50טרוליצידנית 

משפחתית

קור/ צידנית שומרת חום 

כיס רשת ותא קטן, כיס קדמי, תא גדול

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

אפור–כחול :צבעים

₪ 77:עלות



ליטר2תיק שלוקר לטיולים ורכיבה נפח 
₪ 49.5:עלות

אוכל כפולה עם מכסה במבוק  קופסאת

ומגש סכום
מ"ס 18x10x9.5:מידות

₪ 19.5:עלות



מאוורר תלייה לצוואר

מגיע עם סוללות וחוט תלייה המאוור•

.לצוואר

מסיבות  ,מאד מתאים לאירועים •

.וכנסים
₪  8.4:עלות•

צלחת מעופפת

מ”ס23.0: מידה
₪  2.8:עלות

.סט מטקות מעץ עם כדור
מ”ס Ø 23.00: מידות המוצר

₪  8.4:עלות

ושח מטבשמטקות עם שש -סט משחקים 

:הערכה כוללת•

זוג מטקות

כדור גומי•

שח מט, דמקה/ בשסט שש •

זוג קוביות•

תיק מרשת עם ידית•
₪ 15: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 

משחק לכל המשפחה  

גנגה

ח"ש23



בקופסת עץבש-שש

.דמקה בחלקה החיצוני של הקופסא

אריזה בקופסת מתנה

מ”ס39.50* 22.50* 4.00: מידות המוצר
₪ 21:עלות

דמקה, בש-שש, משחקי שח

קופסת עץ

אריזת מתנה

מ”ס39.0*22.5*4.0: מידות המוצר
₪ 25:עלות



מתקפל לנרתיק  140/140לונג 

וממותג  

יחידות100מינימום 
42₪:עלות

ממותג70/100גודל 
₪ 28:עלות

לונג עגול ממותג
₪ 51:עלות



.בש ודבקה-עם משחקים ששדרייפיטמגבת חוף 

.מגבת בנרתיק רשת
.מ”ס 145X70: מידות

.אדום/ כחול : צבעים
25₪:עלות

שמתקפלת לתוך תיק דרייפיטמגבת 

.עם תא קדמי לאחסון
.מ”ס 150X70: מידות

.כחול: צבעים
₪ 31: עלות



מע

.מחצלת חוף עם כרית מתנפחת

.מ”ס24.00×32.00: מידות המוצר•
₪ 12.5:עלות•

בד בשלל צבעים, נוחה מבד מגבת כרית

.עבה ורךמייקרופייברמסוג 

.קמפינג וספורט, בבריכה, מעולה לשימוש בים

כרית פנימית מתנפחת•
מ”ס 8x41x20: מידות •

₪  8.5:עלות•

.נשיאהלתיקמתקפלת,אישיתחוףמחצלת
מ”ס 180.00X90.00:מידות המוצר 

₪ 14:עלות
נשיאהתיקלתוךמתקפלת,זוגיתחוףמחצלת

.לוחצןסגירת,בד-מאל

.מ”ס180.00×180.00:מידות המוצר 
,27₪:עלות

מגבת חוף

.פוליאסטר100%דוגמת פסים , מיקופייברמגבת 

ר”ג250

.לבןבפאוץכל יחידה 

.פעילות ספורט, נוחה לשימוש לחוף ולים

.נוחה לשימוש חוזר

מ”ס150* 75: מידות המוצר
₪ 16.5:עלות



מחצלת קמפינג משפחתית כולל תיק 

נשיאה
מ  "ס*260180

₪ 34:עלות

כרית מתנפחת  +מחצלת פלסטיק קמפינג 
POLO BEACH MAT

180X90 CM
₪ 13:עלות
:זוגית

מחצלת פלסטיק

קמפינג זוגית גדולה
150180 *

₪ 20:עלות

–מגבות חוף תיק מגבת פסים 

כותנה  סמ70/170מגבת חוף 

100%

60₪:עלות

מגבת חוף מעוצבת וגדולה במיוחד

מיקרופייברעשויה בד 

ואיקס  בש-שש, שחמט: משחקים3עם 

עיגול

מגיע ללא כלי משחק

בתיק גב עם רצועות שרוך
75X 150 מ”ס

₪ 22:עלות



מחצלת חוף מעוצבת בתיק נשיאה

מ"ס150קוטר: מידות

ירוק/ אדום / כחול :צבעים
35₪:עלות

שמיכת פיקניק דו שכבתית

מ"ס150*135: מידות
37₪:עלות

מחצלת חוף משפחתית עגולה מעוטרת

.מ קוטר"ס155

פוליאסטר

עבהאלבדמגיע בתוך תיק נשיאה עמיד 

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

קר
עם פרנזיםמועצבתמגבת חוף עגולה ענקית 

רך ונעיםמיקרופייברעשויה בד 

גרם280

מ”ס150קוטר 
₪ 28:עלות



מגבת ספורט

מיקרופייברבד 

.טכנולוגיה חדשה•

.יכולת ספיגה גבוהה•

.מ”ס70×140מידות •
₪ 19.5:עלות•

.מיקרופייברמגבת רחצה 

.כושר ספיגה גבוה

.בד קטיפתי ונעים למגע

.מונע התפתחות פטריות וריחותאנטיבקטריילי

.מתאימה לפעילות ספורט ושטח

.ר”גרם למ250

.תיק נשיאה

מ”ס70.00* 140.00: מידות המוצר
₪ 15:עלות

.מגבת חוף עגולה עם גימור פרנזים

.וצבעוניקייציהדפס •

.גומיית לולאה לאריזה נוחה•

עבה ורך לספיגה  מיקרופייברחבק מעוצב בד •

.מושלמת ומהירה

.מ”ס150: או החבק קוטרהגומיהניתן למתג על •

₪ 37:עלות•



ליחיד עשוי בד כותנהערסל ברזילאי 
עד משקל של , מ”ס 200X100, ’גר330

תיק תואם, חבל, ג”ק100
₪ 36:עלות

מוט עץ לאחיזה שווה, ערסל זוגי

משקל . ’לפאוץקל לנשיאה ומתקפל 

ג”ק150עד -לנשיאה

מ”ס200* 160: מידות המוצר
₪ 80:עלות

.בד חזק ונוח לקיפול ונשיאה. ערסל יחיד קל במיוחד

.מגיע בנרתיק תואם עם חבלים לקשירה

.בחצר ונסיעות, נוח לשימוש בטבע

.ג”ק120עד -משקל לנשיאה

מ”ס200* 100: מידות המוצר
₪ 36:עלות



מתקפל עם מגש  פרימיוםכיסא 

.אלומיניום
.מ”ס 62X85: מידות

שחור: צבעים
₪  112:עלות

לא תופס מקום . כיסא ים מתקפל לתיק נשיאה קטן

.באוטו

.ג”ק100כושר נשיאה עם 
.מ”ס 36X12: מידות מארז

.שחור: צבעים
₪ 56:עלות

.כיסא במאי עם גגון מתקפל כולל מקום לכוס או בקבוק

.הגגון מתקפל למארז עם רצועת נשיאה
.מ”ס 90X28: מידות

.כחול: צבעים
₪ 98:עלות



ולפקניקאיכותי לים כיסא חוף מתקפל 

,  הכיסא מאובזר בכיס ורצועת נשיאה

ג”ק100ניתן לשימוש למשקל של עד 

מ”ס69.5*55*53
₪ 58:עלות

.ספה מיטה מתקפלת עם מגן שמש מתכוונן

.המגן שמן ניתן לשימוש גם כמדף לחפצים•

.נוחה וקלה מאד•

.מגיע עם ידית נשיאה•
₪  155:עלות•

.טיולים ואירועים, מתקפל מיועד לחוףכסא

.קל מאד להרכבה•

נוח מאד לישיבה•
.מ”ס 64x54x46: מידות•

₪ 56:עלות•



הערכה  , לפעילות בבית ומחוץ , ערכת כושר

רצועת גומי  *כוללת רצועת גומי למתיחה 

ידית כוח בנרתיק נשיאה*להתנגדות 

40₪:עלות
,ערכת ספורט אישית עם תיק נשיאה

נסיעות  , משרד, נוחה לשימוש בבית

וחופש

:הכוללת

למתיחה Xרצועת גומי 

זוג קפיצי יד ציפוי ספוג

(חבל קפיצה)דלגית 

₪ 20:עלות

:ערכת ספורט הכוללת

מ"ס140*70מגבת  פלא 

בקבוק שתיה אקו ספורט

₪ 48:עלות



אוזניות בלוטוס איכותיות נטענות המגיעות עם מטען אלחוטי הכולל  

.לשמירה על האוזניותאיחסוןכקופסאתמכסה המשמש 

עם דיבורית מובנת לשיחות עם מערכת מובנת לסינון רעשים ואטימה  

.שליטה בהאזנה מהאוזניות. פאסיבית

ח"ש22

.אוזניות קשת אלחוטיות מתקפלות עם בס עמוק 

.אפשרות למגוון צורות לקיפול האוזניות לשימוש ואחסון נוח

כניסה לכרטיס   + MP3האוזניות כוללות רדיו מובנה עם נגן 

,זיכרון

דיבורית מובנת לשיחות עם מערכת מובנת לסינון רעשים 

.ואטימה פאסיבית

.שעות עבודה2-5זמן עבודה 

ח"ש50

מגוון אוזניות בתקציבים שנים



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:עלות

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



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:עלות

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



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



,  מלקחיים, הכולל מזלגברבקיוסט 

.ספטולה וכפפה

כלי הברביקיו עשויים ממתכת אל חלד  

ידיות עץ ארוכות שעוזרות להימנע  , עבה

.מכוויה

.אריזה בקופסת מתנה
₪ 29:עלות

מע
מע

,מלקחיים וספטולה על סינר, הכולל מזלגברבקיוסט 

הכלים מונחים בכיסים נוחים לשליפה ועבודה על  

.הגריל

ידיות עץ  , כלי הברביקיו עשויים ממתכת אל חלד עבה

.ארוכות שעוזרות להימנע מכוויה

הסינר גדול וכולל אבזם להתאמת אורך הרצועה לצוואר  

.כפי שנדרש

הכלים מתקפלים עם הסינר לשרוול קל לנשיאה
₪ 37:עלות

מלקחיים וספטולה בתיק , הכולל מזלגברבקיוסט 

.נשיאה

,כלי הברביקיו עשויים ממתכת אל חלד עבה

,עשויות מנירוסטה, ידיות ארוכות במיוחד

.אורך הידיות עוזר להימנע מכוויה
₪ 47:עלות



מזוודת אלומיניום עם ידית נשיאה לכלים המתנה  

.המושלמת למנגל

חלקים מפלדת אל חלד הארוזים  3הערכה כוללת 

:במזוודת אלומיניום מהודרת עם ידית נשיאה

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

₪ 41:עלות

מע

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

.ופותחן שעם ובקבוקים

הכלים עשויים מנירוסטה למניעת  

.חלודה ושימוש ארוך טווח

בפתיחת הספטולה ניתן לנתק את  

.האולר לשני חלקים

מברשת  , צד אחד של כולל מזלג

.ופותחן

.הצד השני כולל את הספטולה

להרכבת הסט יש לחבר את שני צידי 

.האולר כאשר הספטולה במצב פתוח

.נעילה באמצעות סגירת הספטולה

בנרתיק נשיאה ואריזת  כל סט מגיע 

.מתנה
₪ 50:עלות

מהיר ונוח  , גריל פחמים מתקפל
.BBQלהכנה של 

,מ”ס24*34שטח צליה גדול 

מ”ס50*28*20: מידות

שני פתחים לכניסת אוויר ושני  

.פתחים ליציאת עשן

זוג רגליים מתקפלות ויציבות  

.לבטיחות המשתמש

מגיע מורכב ומוכן , קל ונוח לנשיאה

.לשימוש
₪ 63:עלות



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

.ירוק/ כחול : צבעים
₪ 22:עלות

מנגל מתקפל בתיק צידנית עם ידית 

.נשיאה
.מ”ס 30X20: מידות מארז

.אפור-שחור: צבעים
₪ 42:עלות

כלים למנגל בנרתיק  3ערכת 

.קשיחקורדורה
.מ”ס 40X12: מידות

.אפור-שחור: צבעים
₪ 28:עלות



,  דפנות כפולות, שתיהטרמוס

מתאים  , ל”מ450, וואקום

.לנוזל קר או חם

₪ 28:עלות

עם וואקום לשמירת  טרמוס

משקה חם או קר שעות  

.ארוכות

.גוף פנימי וחיצוני מנירוסטה

פקק מעוצב המשמש ככוס  

.שתיה עם ידית

.ל”מ500

.אריזה בקופסת מתנה

₪ 25:עלות

בקבוק תרמוס נירוסטה  

H2Oקר מבית / חם 
ל"מ750:נפח

שחור/ גימור לבן :צבעים

₪ 32:עלות

קר / בקבוק תרמוס נירוסטה חם 

H2Oמבית 
בקבוק מים בעל עיצוב ייחודי

המכסה נסגר באטימות מוחלטת

עשוי נירוסטה

קור לאורך זמן/ שומר על חום 

ל"מ500:נפח

שחור/ לבן :צבעים

24₪:עלות



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
₪ 18: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 ספורט עם פקק הברגה למניעת  

.נזילות

.באישור מכון התקנים•

.ל”מ750: נפח•
₪  9.5:עלות•

.גוף אלומיניום, בקבוק שתיה

ציפוי פנימי מיוחד של גוף הבקבוק שמתאים  •

.עם מזוןלשמוש

.מתאים לשימוש עם משקאות חמים וקרים•

.ל”מ650: נפח•

₪ 9.8:עלות•

הלסינקי–בקבוק שתיה מנירוסטה שומר חום וקור 

.נירוסטה נקיה לשימוש במזון

.צבע חזק במיוחד נגד שריטות

.דופן כפולה עם וואקום

.שעות12-שעות וחום ל24-שומר קור ל

.אריזה בגליל קרטון מהודר

ל”מ500: נפח
₪ 28: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



H2Oספל טרמי נירוסטה מבית 
ספל טרמי איכותי מבודד חום בעל  

גוף גדול במיוחד למיתוג וחריטת לוגו

'מל500:נפח

לבן/ אפור :צבעים

₪ 36:עלות

ספל טרמי מתכתי עם הצמדת וואקום  

H2Oמבית 
'מל400:נפח

לבן/ שחור / כחול / אפור :צבעים

₪ 43:עלות

קר  /ספל טרמי חם

מבית   WOODגימור 

H2O
ל"מ400:נפח

דמוי עץ:צבעים

₪ 40:עלות

ספל טרמי לבן מט עם  

H2Oחבק סיליקון מבית 
ל"מ400:נפח

/  כחול / אפור :צבעים

שחור/ ירוק / אדום 

₪ 35:עלות



,  כוס טרמית מנירוסטה

פיה עם  , פנימי פלסטיק

כפתור לחיץ לסגירה  

,בטוחה ושימוש נוח

י מכון התקנים  ”מאושר ע

ל”מ450: נפח

₪ 9.8:עלות

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



700)בקבוק לסחיטה והכנת מים טבעיים בטעמים 
עם מסחטה   Squeezer Fruitבקבוק מים , (ל"מ

שסוחט היישר לתוכו פירות ומעניק להם טעם  

מתאים לאנשים שאוהבים לעשות ספורט  . מדהים

בריא מאוד וטבעי  , ולשמור על אורח חיים בריא וטוב

הכירו את  . לעומת המים בטעמים שנמכרים בסופרים

לכם פירות היישר לבקבוק  שיסחוטהבקבוק הבא 

על מנת להכין . ויעניק טעם מושלם למים שלכם

להפוך את  , יש למלא את הבקבוק במים, לימונדה

ולסובב את  , הבקבוק ולפתוח את המיכל התחתון

מיץ הלימון יסונן דרך  . הלימון על גבי המסחטה

ניתן להשאיר את  . הפתחים הצרים אל תוך המים

הלימון בתוך המיכל על מנת ליצור טעם מרוכז יותר

.  האיטלקית Snipsקופסת אבטיח מעולה מבית 

העוזרת  , קופסא מעוצבת בצורת חצי אבטיח 

לשמור על טריות האבטיח בעזרת מסננת קטנה  

,שבתחתית הכלי



,  בקבוק ספורט עם קש נשלף

.קרחון לקירור המים ושאקל

הבקבוק מחומר נירוסטה בשילוב  

.פלסטיק

.באישור מכון התקנים

.מגיע באריזת קרטון לבנה

.ל”מ700: נפח

/  אדום -כסף/ כחול -כסף: צבעים

.ירוק-כסף

ח"ש14

ספל טרמי נירוסטה  

.בשילוב פלסטיק

מגיע בקופסת קרטון  

.לבנה

.ל”מ400: נפח

.ירוק/ אדום : צבעים

ח"ש14

בקבוק נירוסטה בעל דופן כפול  

לשמירה על טמפרטורת המים לזמן  

.ארוך

בעל קש סיליקון גמיש ומכסה  

.שנפתח בלחיצה על כפתור

.באישור מכון התקנים

.מגיע באריזת קרטון לבנה

.ל”מ500: נפח

.אדום-לבן–צבעים 

ח"ש30



פרישייקבקבוק 

ליטר0.9בנפח 

ח"ש12.5

ליטר5.5מיכל מים אקורדיון עם ברז 

ח"ש22



.ודיפיוזרבקבוק שתיה עם קש נשלף 

גמיש ואינו נשבר  , טריטןהבקבוק מחומר 

.בקלות

.באישור מכון התקנים

.מגיע באריזת קרטון לבנה

.ל”מ700: נפח

.שקוף-לבן: צבעים

ח"ש17.5

נירוסטה בעל דופן כפול לשמירה על חום וקור לזמן  טרמוסבקבוק 

.ממושך

.ל”מ500: נפח

.כחול/ כסף / לבן / שחור : צבעים

ח"ש28



בקבוק תרמי עם מד טמפרטורה

שעות12קור המשקה עד / שומר על חום 

(ניתנת לשליפה)כולל מסננת פנימית 

TOCHE–צג דיגיטלי 
מציג את טמפרטורת המשקה בכל נגיעה

עיצוב חדשני

קור המשקה/דופן כפולה לבידוד חום

בקבוק  | תרמוס איכותי | תרמוס שומר חום 

ל”מ500:תכולהקור/ שומר חום 

.מיכל מים נייד

.מ”ס 10.5X7.5: מידות

ח"ש4.2



96/26/35עגלת שוק עם תיק שק 

ח"ש40:עלות

יחידות מכל כלי6סט הכולל 

ח"ש57: עלות



₪ 20כפכפי אצבע בעיצוב שונים מ

מחסני הנעלה מותגים מחסני הנעלה מותגיםמחסני הנעלה מותגים

דלתא



:מל בטעמים250פחיות קפה קר 

,טירמיסו,לאטה,ונילה,אספרסו
₪  18:פחיות4מחיר ל

אבקה להכנת משקה קפה קר בטעם קרמל
₪ 14:עלות

אבקה להכנת משקה קפה קר בטעם וניל
₪ 14:עלות

קפה  )ינו 'וקפוצ, (עם חלב)מקיאטולאטה :המגיע בשני טעמיםמשקה קפה קר בפחית

-בחברה מציינים כי המשקה מיוצר מתמצית קפה העשויה מ(. עם חלב בתוספת קקאו

.פולי קפה טבעיים וללא חומרים משמרים100%
לפחית₪  6.5:עלות



ל"מ450-כוסות דאבל גלאס4סט 
76₪:עלות

₪  178:שווי החלפה ברשת
ל"מ300-כוסות דאבל גלאס4סט 

82₪:עלות
₪  198:שווי החלפה

ל"מ290-כוסות דאבל גלאס4סט 
92₪:עלות

₪  178: ברשת: שווי החלפה



מתאים גם לגלידה)קעריות נשנושים4
₪ 34:עלות

קעריות לגלידה4
₪ 54:עלות

זוג כוסות זכוכית לקפה קר
₪ 10:עלות

זוג גביעי זכוכית לקפה קר
₪ 20:עלות

ל”מ225: תכולה-זוג גביעי זכוכית לגלידה
₪ 14:עלות



wave

,ליטר1.5קנקן זכוכית 

,מסננת נירוסטה לחליטה

.זכוכית מחוסמת

ניתן לחימום ישירות על כיריים גז

.אריזת מתנה
₪ 42:עלות

חליטות המתאימות לתה קר

יותר חומר גלם  4מדובר בשקיקי משי המכילים פי 

זאת על מנת שניתן יהיה  , רגיליםלשקיקי תהבהשוואה

.למצות טעם חזק ועשיר של תה קר במינימום זמן

קר מגיעים עם הוראות הכנה לנוחיותכםמארזי תה
₪ 14:עלות

4-ל לבחירה ב"מ500גרינטיבקבוקי 4•

,  למון גראס, ונענעלאויזה-טעמים שונים 

ולייםהיביסקוס , אר ולימון-פו

זוג קשים רב פעמיים  ! סט ידידותי לסביבה

מברשת ניקוי ונרתיק בד יפה, ישרים

,  עשוי כותנה, הנרתיק
₪ 20:עלות

Eco store

https://www.ceremonietea.co.il/tea-bags
https://www.ceremonietea.co.il/gift-sets


בבקבוקים אישיים במבחר קוקטלים:אלכוהוליםמבחר משקאות 

ועודוויסקי,בטעמיםארק,טעמים
ומעלה  ₪ 7.5החל מ



נשנושים נשנושים

נשנושיםנשנושיםנשנושים

נשנושים

:פחית ממותגת עם  תכולה לבחירה

:מחיר תלוי מה שממלאים ובגודל פחית

₪ 10החל מ

:  גרם200ס'מנצמארז 
₪  16:אגוזים/ קשיו/ שקדים,₪  10:עלות

שקית צלופן עם עוגיות/ פחית

בעוגיות ובמשקלתלוי:עלות



ניתן לבחור מוצר יחיד או מגוון מוצרים ונרכיב עבור 

העובדים מארז אלגנטי ומפנק במארז קרטון

קופסא מגנטית במבחר גדלים 

וצבעים
קופסא מכסה שקוף במבחר גדליםקופסא במבחר גדלים

מבחר גדול של קופסאות למארזים במגוון גדלים *

בהתאם לגודל והדגםמחיר,וצבעים


