
 ₪  100עד –פסח
 מ"המחירים אינם כוללים מע* 



 ₪  100מטבח עד 



 חלקים 3 –כפות הגשה + מ "ס 28.5סט קערה 

 סט סלט אקרילי
 ₪ 90:עלות

 ₪  249:שווי החלפה

 חלקים 3 –כפות הגשה + מ "ס 26.5סט קערה מרובעת 

 סט סלט אקרילי מרובע
 ₪ 87:עלות

 ₪  279:שווי החלפה ברשת



 מ "ס 21X9X20.5קופסא למצות 

 קופסה למצות אקרילית
 ₪  63:עלות

 ₪  99:שווי החלפה ברשת

 מ"ס 29מגש + פעמון עוגה 

 פעמון לעוגה אקרילי
 ₪ 100:עלות

 ₪  299:שווי החלפה ברשת

 ליטר 1.2אקרילי  קראף
 ח"ש 60:עלות

 ₪  189:שווי החלפה ברשת

 מ"ס 29*12פעמון עוגה אינגליש 

 ₪  81:עלות
 ₪ 249:שווי החלפה ברשת



 פותחן יין מקצועי אדום מטאלי 

 ₪ 54:עלות
 ₪  165:שווי החלפה ברשת

 משאבת וואקום וזוג אטמים לבקבוקי יין 
 פותחן יין מקצועי שחור מטאלי  אדום מטאלי 

 ₪ 75:עלות
 ₪  225:שווי החלפה ברשת

 ₪ 23:עלות
 ₪  69:שווי החלפה ברשת
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 .  PFLUON-MARBLEמיוצר מאלומיניום טהור בתהליך רב שכבתי ובציפוי  RAINBOW :סדרת 
 .קדמיום או עופרת, PFOAללא , בטוח לשימוש 

 .מבטיח חלוקת חום שווה ויעילה
 .  מבודד חום בעיצוב מיוחד לנוחות בשימוש ובהעברה ולאחיזה בטוחה  Soft touchידיות ארגונומיות וכפתור מכסה 

   .  מגני הלהבה בין הידיות לגוף כלי הבישול מונעים את התחממות הידיות ומוסיפים לבטיחות ולנוחות
 למעקב אחר התקדמות תהליך הבישול ללא צורך בהרמת המכסה -מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור אדים 

 .  הסירים מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה
 

 ליטר 1.9,מ"סס 18סיר 
 ₪   60:: עלות

 ₪ 179:  שווי החלפה ברשת 

 ליטר 2.9מ "ס 20סיר 
 ₪  70:עלות

 ₪   219:שווי החלפה ברשת

 ליטר 4.8מ "ס 24סיר 
 ₪  90:עלות

 ₪  259: שווי החלפה ברשת
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 .  PFLUON-MARBLEמיוצר מאלומיניום טהור בתהליך רב שכבתי ובציפוי  RAINBOW :סדרת 
 .קדמיום או עופרת, PFOAללא , בטוח לשימוש 

 .מבטיח חלוקת חום שווה ויעילה
 .  מבודד חום בעיצוב מיוחד לנוחות בשימוש ובהעברה ולאחיזה בטוחה  Soft touchידיות ארגונומיות וכפתור מכסה 

   .  מגני הלהבה בין הידיות לגוף כלי הבישול מונעים את התחממות הידיות ומוסיפים לבטיחות ולנוחות
 למעקב אחר התקדמות תהליך הבישול ללא צורך בהרמת המכסה -מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור אדים 

 .  הסירים מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

 ליטר 6מ "ס 26סיר 
 ₪ 100:: עלות

 ₪ 299שווי החלפה ברשת 

 ליטר  7.4מ "ס 15.5X26סיר 
 ₪ 105:עלות

 ,₪  309:שווי החלפה

 מ"ס 28' סוטז
 ₪ 85:עלות

 ₪   249:שווי החלפה ברשת



 מ "ס 30' סוטז 
 ₪ 95:עלות

 ₪  279:שווי החלפה ברשת
 מ"ס 26מחבת שקשוקה 

 ₪  70:עלות
 ₪   219:שווי החלפה ברשת

 מ"ס 30ווק 
 ח "ש 60: עלות

 ₪  199:שווי החלפה

 מ"ס 20+26מחבתות  2סט 
 ₪ 89:עלות

 ₪  249:שווי החלפה ברשת

 RAINBOW :סדרת



  ספירלמ "ס 20+24מחבתות ) 2(סט 

חלוקת חום שווה  , מחבתות מיציקת אלומיניום
 NONציפוי . ידיות ארגונומיות יצוקות, ויעילה

STICK  ,גימור שיש למניעת הידבקות המזון  .
 מתאימים לכל סוגי הכיריים  

מעלות   150לשימוש בתנור עד לטמפרטורה של 
 .ולשימוש במדיח הכלים אך שטיפה ידנית מומלצת

 ₪ 103:עלות
 ₪  309:שווי החלפה ברשת

 מ ציפוי בגימור שיש ידית שחורה"ס 24+20סט מחבתות 
 RAINBOW 

 ₪  78:עלות
 ₪   239: שווי החלפה ברשת

 ₪  98:עלות
 ₪   289: שווי החלפה

 מ "ס 20+24מחבתות  2סט 
RAINBOW   

 ₪ 85:עלות
 ₪   219: ברשת: שווי החלפה

 Merlotמ "ס 26, מ"ס 20 –מחבתות  2סט 



 מ  "ס 24מחבת 
 ₪  40:עלות

  ₪  125:שווי החלפה

 מ  "ס26מחבת 
 ₪  47:עלות

   125:שווי החלפה
 מ  "ס 28מחבת 

 ₪ 50:עלות
 ₪  159:שווי החלפה

 מ  "ס 30מחבת 
 ₪ 56:עלות

 ₪  175:שווי החלפה

 מ"ס 24מחבת שקשוקה 
 ₪ 43:עלות

 ₪   109:שווי החלפה ברשת

 : הסט כולל
 ומרחן מעץ מרדד,מ"ס 22מחבת חביתיות 

 טבעת פנקייק לב וטבעת עגולה
 ₪  68:עלות

 ₪  249:שווי החלפה



  Mineral Stoneמ "ס 35*27*4מלבנית  ה'פלנצ
 יציקת אלומיניום

  .  איכותי בגימור שיש  Non stickציפוי 
  

  .  פיזור חום אחיד וחסכוני באנרגיה
  

 . כולל אינדוקציה -מתאים לכל סוגי הכיריים 
   

 לשימוש מופחת בשמן ולניקוי קל ויעיל 
 

 ₪   120:  מחיר קניה מיוחד
 ₪ 389:         שווי החלפה

.  איכותי בגימור שיש  Non stickציפוי 
    

 .  פיזור חום אחיד וחסכוני באנרגיה
   

.  כולל אינדוקציה -מתאים לכל סוגי הכיריים 
  
   

 לשימוש מופחת בשמן ולניקוי קל ויעיל  
 

 ₪    100:  מחיר קניה מיוחד
 ₪   329:         שווי החלפה

  Mineral Stoneמ"ס 34*26 ה'פלנצ
 אלומיניום ציפוי בגימור שיש

  Mineral Stoneמ"ס 25*26 ה'פלנצ
 אלומיניום ציפוי בגימור שיש

.  איכותי בגימור שיש  Non stickציפוי 
    

 .  פיזור חום אחיד וחסכוני באנרגיה
   

.  כולל אינדוקציה -מתאים לכל סוגי הכיריים 
    

 לשימוש מופחת בשמן ולניקוי קל ויעיל  
 

 ₪  91:עלות
 ₪  279:שווי החלפה ברשת



 :חלקים הכולל 3מארז 
 ,מטחנה חשמלית, ס״מ 20מחבת גריל 

 .מלקחיים
 ₪ 93:עלות

 ₪  329:שווי החלפה ברשת

 :חלקים הכולל  3מארז 
 .תרווד ומטחנה חשמלית, ס״מ 20ווק 

 ₪  85:עלות
 :₪ 309:שווי החלפה ברשת

 
 :  :חלקים הכולל 5מארז 

 מ"ס 22מחבת חביתיות 
 מרדד עץ
 מרחן עץ

 טבעת פנקייק לב  
 טבעת פנקייק עגולה

 ₪ 68:עלות
 ₪  249:שווי החלפה ברשת



 ,  סיר עגול) 3(סט 

 :  הסט כולל  
 ליטר 1.45סיר עגול עם מכסה 

ליטר   2.25+1.8) רוסטר(סיר אובלי 
 ליטר 2.75תבנית מלבנית 

 ₪ 82:עלות
 ₪  279:שווי החלפה ברשת

 תבניות זכוכית) 3(סט 

 :  הסט כולל
 ליטר 1.55תבנית מלבנית 
 ליטר 3.2תבנית מלבנית 

 ₪  33:עלות
 ₪  119: שווי החלפה ברשת

 תבניות מלבניות) 2(סט 

 :  הסט כולל
 ליטר 1.5 -תבנית אובלית 

 ליטר   1.95 -תבנית מלבנית  
 ליטר 2 59003 -סיר זכוכית 

 ₪  63:עלות
 ₪ 225:שווי החלפה ברשת



מ עם כפתור "ס 29*21 רוסטר
 Mineral Stoneארומה 

 ₪   120:  מחיר קניה מיוחד
 ₪   349:ברשת : שווי החלפה

 קנקן תה 

 -ליטר 1
 ₪  60: מחיר קניה מיוחד

 ₪ 139:שווי החלפה ברשת 
 יטר 1.5

 ₪  66: מחיר קניה מיוחד
 ₪  149:        שווי החלפה

 ליטר 2.2
 ₪  76:עלות

 ₪  229:שווי החלפה ברשת

 מ"ס 35*25תבנית  רוסטר
 Mineral Stone 

מיוצר מיציקת אלומיניום בתהליך יציקה רב 
בטוח  . חלוקת חום שווה ויעילה, שכבתי

שיש רב   Pfluon marbleלשימוש עם ציפוי 
 ,  מונע הידבקות המזון, שכבתי

מתאים  . קדמיום או עופרת  ,PFOAללא 
.  לתנור ולכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

עם  . ידיות ארגונומיות יצוקות לאחיזה יציבה
 כפתור ארומה להוספת נוזלים

מבודדות  , הדרגתית זוג כפפות בד גדולות 
 לנוחות ובטיחות בשימוש ובהעברה, חום

 ₪ 11:עלות
 ₪ 339:שווי החלפה ברשת



 ל"מ 450סט כוסות  
 זכוכית דופן כפולה

 כוסות דאבל גלאס 4סט 
 ₪ 76:עלות

 ₪  178:שווי החלפה ברשת

 ל זכוכית דופן כפולה"מ 300סט כוסות 

 כוסות דאבל גלאס 4סט 
 ₪ 83:עלות

 ₪  198:שווי החלפה

 ל "מ 290סט מאג עם ידית 
 זכוכית דופן כפולה 

 כוסות דאבל גלאס 4סט 
 ₪  93:עלות

 ₪   139: ברשת: שווי החלפה



 :  הסט כולל
 מ  "ס 6.4סכין מריחה 

 מ  "ס 10.4סכין קיצוץ 
 מ  "ס 10.4סכין קיצוץ משוננת 

 מ  "ס 11סכין פירות 
 מ  "ס 11.9סכין קילוף 

  12.5סכין רב שימושית מדורגת 
 מ  "ס

 מ  "ס 17.7 סנטוקוסכין 
 ₪ 98:עלות

 ₪  349:שווי החלפה ברשת

 :  כוללת' המע
 מ  "ס 17.5 סנטוקוסכין 

סכין רב שימושית משוננת  
 מ"ס 12.5
 ₪ 95:עלות

 ₪   329:שווי החלפה ברשת

  Forged Proסכינים 3מארז 

 :  הסט כולל
 מ  "ס 20סכין שף 

 מ  "ס 12.5סכין רב שימושית משוננת 
 מ  "ס 9סכין קילוף 

 ₪  88:עלות
 ₪  299:שווי החלפה

 ידית שחורה' חל 4סט סכינים 

 :  הסט כולל
 מ  "ס 20סכין שף 

 מ  "ס 20סכין פריסה 
 מ  "ס 12.5סכין רב שימושית 

 מ  "ס 9סכין קילוף 
 ₪ 79:עלות

 ₪  239:שווי החלפה ברשת

 סט סכינים ידית נירוסטה חריטה 
 חל 2 דמסקוסגימור 

 סכינים 7מארז 



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

 :כוללת' המע
 סכין' יח 6
 מזלג' יח 6
 כף' יח 6
 כפית  ' יח 6

 ₪ 82:עלות
 ₪ 299:שווי החלפה

 NEW CLUBסועדים 6 –חלקים ל  24ם נירוסטה "סכו' מע

 :כוללת' המע
 סכין' יח 6
 מזלג' יח 6
 כף' יח 6
 כפית  ' יח 6

 ₪ 107:עלות
 ₪ 399:שווי החלפה ברשת

 



 TOSCANAסועדים  6 –חלקים ל  24ם נירוסטה "סכו' מע

 :כוללת' המע
 סכין' יח 6
 מזלג' יח 6
 כף' יח 6
 כפית  ' יח 6

 ₪ 82:עלות
 ₪  299:שווי החלפה ברשת

 HAMMERD MADLENEסועדים  6 –חלקים ל  24ם נירוסטה "סכו' מע

 :כוללת' המע
 סכין' יח 6
 מזלג' יח 6
 כף' יח 6
 כפית  ' יח 6

 ₪  106:עלות
 ₪  379:שווי החלפה



 Maximaסועדים  6 –חלקים ל  24ם נירוסטה "סכו' מע

 :כוללת' המע
 סכין' יח 6
 מזלג' יח 6
 כף' יח 6
 כפית  ' יח 6

 ₪ 82:עלות
 ₪  249:שווי החלפה ברשת

 Citrineסועדים  6 –חלקים ל  24 18/10ם נירוסטה "סכו' מע

 :כוללת' המע
 סכין' יח 6
 מזלג' יח 6
 כף' יח 6
 כפית  ' יח 6

 ₪ 107:עלות
 ₪  399:שווי החלפה ברשת



 :חלקים 2סט 
 סנטוקוסכין  + DROPמ "ס 42*  30*  3בלוק מקצועי  ר'בוצ 

 ₪ 126:עלות
 ₪  399:שווי החלפה ברשת

 לבן-חלק 18מערכת אוכל 
 ₪ 85:עלות

מל   700 סוכר,קפה, תה 3סט  349.9:שווי החלפה ברשת נעמן
 זכוכית כיתוב זהב

 ₪ 35:עלות
 ח"ש 99:שווי החלפה ברשת



+   5+ "   8 סנטוקוסכינים  4סט 
"   3.5סכין טורנה " +  3.5" 

 שחור –אריזת מגנט  מט:גימור
 

 ₪ 75:עלות
 ₪  260:שווי החלפה

 –מעמד + חלקים 6מארז כלי ששת 
PP 

 
 ₪ 85:עלות

 ₪  220:שווי החלפה

 סיליקון–כלי ששת  5סט 
 ₪ 70:עלות

 ₪  150:שווי החלפה



 חלקים 7מארז מתנה 
 ₪ 90:עלות

 ₪ 300:שווי החלפה ברשת 
 

 מגים 4מארז 
MICKIE &MINNIE GOLD 

 
 ₪ 49:עלות

 ₪ 120:שווי החלפה ברשת
 
 

 מכסה+ ליטר  3סיר 
 ₪ 110:עלות

 ₪ 450:שווי החלפה ברשת
 



 8.5מיכל למשקאות קלים 
 ליטר זכוכית

 ₪ 75:עלות
 ₪ 150:שווי החלפה ברשת

 מיכל להכנת משקאות קלים
+  מצקת זכוכית+ יטרל 3 

 מצקת
 ₪ 50:עלות

 ₪ 130:שווי החלפה ברשת

 1.2מארז קנקן שתיה קרה 
 מל 250כוסות  4+ ליטר

Double wall 
 ₪ 110:עלות

 :שווי החלפה ברשת

כלי להגשת שתיה כולל  
ליטר וסטנד   5.5ברז 

 מתכת כסוף
 ₪  55:עלות



פילטר  +ליטר זכוכית  2קנקן תה 
 נירוסטה

 ₪ 55:עלות
 ח  "ש 139.9:שווי החלפה ברשת

 ליטר 1.4, קנקן תה זכוכית
 ₪ 75:עלות

 ₪  189.9: שווי החלפה ברשת

 זכוכית,מל 800קנקן 
 ₪ 70:עלות

 ₪  179:שווי החלפה ברשת



 דגם סביון-ם "סט סכו
 חלקים 24

 ₪ 105:עלות 
 ₪ 300:שווי החלפה ברשת

 

 מייקל  -ם דגם"סכו
 חלקים 24

 
 ₪ 125:עלות

 ₪ 330:שווי החלפה ברשת
 



private chef קוצץ פורס וחותך 
 

 ₪ 110:עלות
 ₪ 200:שווי החלפה ברשת

 

 קופסאות אחסון זכוכית עם מכסה פלסטיק 4סט 
 

 ₪ 75:עלות
 ₪ 190:שווי החלפה ברשת

גרניט  INDמ "ס 24מחבת 
 שכבות נעמן 5

 ₪ 105:עלות
 390:שווי החלפה ברשת

 ₪ 



 מסננת נירוסטה באריזת מתנה+ קערות  3מארז 
 

 ₪ 120:עלות
 ₪ 250:שווי החלפה ברשת

 

 כלי אחסון פח באריזת מתנה 5סט 
 

 ₪ 120:עלות
 ₪ 300:שווי החלפה ברשת

 



 סכינים עם משחיז 5סט 
 ₪ 75:עלות

 ₪ 349:שווי החלפה ברשת

 שף מקצועיות  סכיני 4סט 
 נעמן
 ₪   55:עלות

 ₪  200:שווי החלפה ברשת

 בלוק סכינים מעץ+ סכיני סטייק  8
 ₪ 77:עלות

 ₪  129:שווי צרכן

סכיני מטבח שונים   6פרו מיקס סט 
 ידית אדומה

 ₪ 50:עלות
 ₪  89:שווי צרכן



 כלי לסכום  
 ₪  40:עלות 

 ₪ 89שווי החלפה ברשת נעמן 

 סט תה קפה סוכר
 ₪ 60:עלות

 ₪ 159שווי החלפה ברשת נעמן 

 קופסת תיונים
 ₪  30:עלות

 ₪  89שווי החלפה ברשת נעמן 

 ליטר מלבני 2.2תבנית אפיה והגשה 
 במבוק מכסה+זכוכית
 ₪  67:עלות

 ₪ 140שווי החלפה ברשת נעמן  

 ציפורים כפות+קערהסט סלט 
 ₪ 47:עלות

 ח"ש 135שווי החלפה ברשת נעמן  



 מעוצב,מים זכוכית / יין קרף
 

 ₪ 65:עלות
 שח 119:שווי צרכן

 חומץ /שמן  -בקבוק בתוך בקבוק 
 

 ₪ 25:עלות
 ₪ 60:שווי שוק

מתקן תבלינים דקורטיבי מסתובב בעיצוב חדשני ונוח 
 לשימוש

 שחור/ לבן : צבעים -H&K TOOLSתבלינים  מיכלי 12 
 

 ₪  85:עלות
 ₪  159:שווי צרכן



 מ"ס 5עומק  36/24תבנית אפיה מלבנית 
rעם מכסה נונסטיק 
 

 ₪ 35:עלות
 שווי₪ 69:שווי צרכן

  -מארז אפיה קרין גורן
 ס״מ 24 קוגלהוףתבנית • 
 מ"ס 28לקקן סיליקון • 
 מ"ס 30מברשת סיליקון למריחה • 
 מ נון סטיק"ס 7גובה  31/11תבנית אינגליש • 
 

 ₪ 77:עלות
 ₪ 150:שווי צרכן



 סכיני גבינה  3פלטה זכוכית עם 
 

 

 ₪ 42עלות 
 ₪  100:מחיר צרכן 

 -ג "ק 5משקל דיגיטלי 
 לבן/שחור/בצבעים אדום, גרם 1דיוק , משטח זכוכית

 ,₪ 42:עלות
 ₪ 89:שווי צרכן

 ח"ש 55:עלות
 ₪ 119: שווי צרכן   

 –מ "ס 26שקעים  7מחבת פנקייק 
 Solid rock 10743320ציפוי שיש טבעי 



 :מארז אפיה מסדרת מותק של כלים

 נונסטיקמ "ס 6עומק  34/26צליה בינונית /תבנית אפייה•
 קרין גורן  33*13*7תבנית אינגליש קייק עם מכסה •
עם  נונסטיקמ "ס 5עומק  36/24תבנית אפיה מלבנית  -•

 צנטרים 8סט  -מכסה 

 ₪ 105:עלות
 ₪ 225 –שווי שוק 

 מאפים/ה'פוקצ/סט לפיצה
,  מ"ס 33אבן שמוט בקוטר 

 מעמד הגשה נירוסטה
 גלגלת לחיתוך פיצה

מ  "ס 33.5מגש פיצה מחורר   
 נונסטיק

 משולבת סליקוןכפפה לתנור 
 ₪  100:עלות

 ₪ 199::שווי צרכן
 

1 2 
3 

4 



 מ"ס 26שקעים  7מחבת פנקייק בצורת סמיילי 

 ₪ 55:עלות
 ₪ 119:שווי צרכן

 קוצץ ירקות שני להבים
 לחיתוך סלט קוביות מושלם

 ₪ 90: עלות
 ₪  149.9: שווי צרכן

  20שף  סכין+קרש+מזוודהמארז 

 ₪ 85:עלות
 ₪  230:שווי צרכן

 סכינים   3 -סט ניצה 

 ₪  105:עלות
 ₪  249:שווי צרכן



מ  "ס 11סכין + בלוק אחסון סכינים שחור 
מ ידית  "ס 20סכין שף + ידית פלסטיק 

 פלסטיק  
 120:עלות

 ₪ 349:שווי צרכן

 :מארז אפיה מסדרת מותק של כלים
 עם מכסה וידית אחיזה נונסטיקמ "ס 26תבנית קפיץ • 
 נונסטיקמ "ס 7גובה  31/11תבנית אינגליש • 
 נונסטיקמ "ס 3גובה  35/27שקעים  12 מאפינסתבנית • 
 מ"ס 28לקקן סיליקון • 
 מ"ס 30מברשת סיליקון למריחה • 

 ₪  105:מחיר
 ₪ 229מחיר צרכן 



תחתית  , מ"ס 28מחבת סטייק חדש 
 אלומניוםיציקת , אינדוקציה

 מ"ס 28מחבת גריל 
מחבת בציפוי אבן שיש מביאה עמה חדשנות  

 ואיכות מבטיחה בישול טעים ובריא יותר
 ₪     60:עלות

 ,חלקים עם מכסה 10סט אחסון 
)  ללא המכסה(עמידה לתנור  בורוסקילטזכוכית 

 .למיקרוגל ולמקפיא
 כלים בגדלים שונים 5

 ל"מ 370/ ל "מ 1040/ ל "מ 1520: קופסא מלבנית
 ל"מ 500/ ל "מ 800: קופסא מרובעת

 .אריזת מתנה צבעונית
 

 ₪   60:עלות

"TEA TIME "  מארז עץ
 תאים 4לתה 

 
 ₪ 26:עלות



קערת זכוכית לעוגיות   -קוקיס
להגשה על רגל בקופסת  

 מתנה
 ₪  40:עלות

ליטר   0.8 קיטצן ארקוסטילצנצנות  3סט 
 במארז  קרטון

 ₪ 45:עלות

סכין + מגש גבינות מזכוכית
 לגבינות

 ₪  40:עלות



 LETTERSמגש מלבן 
 מאגים צבעוניים לשתייה חמה 4
 תחתיות לכוס 4

 50*70*מגבת מטבח צבעונית 
 סט הגעה לעוגה זהב

 ₪  105:עלות
 

 NATURAדגם  26מחבת גודל 
 סט מגבות מטבח צבעוניות  

 מטחנת עץ
 •₪  105:עלות

 OREOקערת עץ 
 OREOסט כפות הגשה עץ 

 מ"ס 180*140 ראנר
 ₪  105:עלות



 זוג כפות הגשה
 קערת הגשה
 מגבת מטבח 

 ח"ש 78:עלות
 ₪    134.70 :ברשתףשווי החלפה 

 

  מרקיות 4
 מגבת מטבח

 סיליקון עשוייהמצקת 
 ₪  66:עלות

 ₪  112 ::שווי החלפה ברשת

  סט שלוש תבניות
 SECIPS זוג מגבות מטבח דגם

 ₪  85:עלות
  ₪  169.7:שווי החלפה ברשת



  מאגים רבעיית
 מסננת לתה

 מגבת מטבח
 ארבע תחתיות

 ₪ 53:עלות
 ₪  106.3:שווי החלפה ברשת

  מאגים 6
 מגבת מטבח

 ₪  38:עלות 
  ₪  77.2:שווי החלפה ברשת 

 כוסות גלידה 6
 כפיות 6סט 

 מגבת מטבח
  ₪  75:עלות

 ₪ 150.1: עלות החלפה ברשת



  מזלגות 6סט 
 פלטת עוגה

 קפקייקכף 
  מרית
 89:עלות

 ₪  177:  שווי החלפה ברשת

  אקרילצלחות  4
  אקריל  קעריות 4
 מגבות מטבח 2

 ₪ 97:עלות
 ח"ש 193:שווי החלפה ברשת

 חלקים 7סט תה 
 כוסות 6

 קנקן תה גדול
 ₪ 105:עלות



 סט אבטיח
 קעריות מלמין סט אבטיח

 צלחות מלמין סט אבטיח 2
 :עלות

 109.4: שווי החלפה

 SWEETTIMכוסות גלידה 
 סיליקון CAKEחותמות  3סט 

 MACARON40X15 ראנר
 :עלות

 ₪ 154.3: שווי החלפה ברשת

 21MIXקערת ערבול 
 וקופסת אחסון פומפיה
 *5070מגבת 
 :עלות

I124.7:: שווי החלפה ברשת ₪ 



 תבנית צלי ואביזרים
 מגבת מטבח

  זוג כפפות
 ₪  105:עלות

 ₪  210.6:שווי החלפה ברשת

 חלקים להגשת גבינות 2ערכת 
 ₪  32:עלות

 חלקים להגשת גבינות 4ערכת 
 ₪  46:עלות



 5פלטת גריל עם מכסה 
black marble 

הסדרה מיוצרת בטכניקה חדישה המאחדת את גוף הכלי והציפוי  
 .ליחידה אחת חזקה ועמידה ביותר

 .נון סטיקאבן שיש עם תכונות : המשטח  הפנימי הינו
 מתאים לשימוש על מגוון סוגי כיריים  כולל אינדוקציה

  105:עלות
 ₪  339:שווי החלפה

 :הסט כולל
 מ"ס 20מחבת • 
 מ"ס 26מחבת • 

 שכבות חזק ועמיד 3ציפוי אבן שיש 
,  מתאים לשימוש על כל סוגי הכיריים גז

 אינדוקציה, קרמי, חשמל
 ₪ 91:עלות

 ₪  329:שווי החלפה



 :סועדים הכולל -6חלקים ל  24סט 
 •מזלגות 6
 •סכינים 6
 •כפות 6
 •כפיות  6

 שנתיים: אחריות
 ₪ 91:עלות

 ₪  220:שווי החלפה

 !מטחנות עם מנגנון קרמי איכותי 
עשבי תיבול יבשים  , פלפל, מעולה לטחינת מלח גס

 .ותבלינים שונים 
 מנגנון המטחנה מתכוונן לטחינה גסה או דקה

 המטחנה כוללת מגש לקליטת שאריות
 ₪ 50:עלות

 ₪  120:שווי החלפה

 !מטחנות עם מנגנון קרמי איכותי 
עשבי תיבול יבשים  , פלפל, מעולה לטחינת מלח גס

 .ותבלינים שונים 
 :מאפיינים

 מנגנון המטחנה מתכוונן לטחינה גסה או דקה
 המטחנה כוללת מגש לקליטת שאריות

 ₪ 75:עלות
 ₪  140:שווי החלפה



חלקים חיתוך בשר  3סט  פרימיוםמארז 
 :הכולל

 מזלג+ סכין + קרש חיתוך עץ השיטה 
 מ"ס 20סכין גילוף 

 ₪ 119:עלות
 ₪  229:שווי החלפה

 חלקים 7סט ששת 
 כולל מעמד נירוסטה ושישה כלי ששת

 ₪ 69:עלות
 פלטת גריל עגולה עם מכסה  ₪  249:שווי החלפה

 שיש שחור,מ "ס 30
 ₪ 140:עלות

 ₪  399:שווי החלפה



 :מארז מהודר הכולל
+   סנטוקוסכינים סכין  2סט 

 סכין ירקות
 ₪  45:עלות

 ₪  149שווי בחנויות 

 :מארז מהודר הכולל
תבניות אפייה   2סט  95 96

+  ליטר  3מלבניות מזכוכית 
 ליטר 2.2

 ₪ 45:עלות
 ₪  90שווי בחנויות 

 :מארז מהודר הכולל
תבניות אפייה   2סט 

ליטר   3אובליות מזכוכית 
 ליטר 2.4+ 

 ₪ :עלות
 ₪  80שווי בחנויות 

 :חלקים הכולל  6מארז 
 +סכיני ירקות  3+  סנטוקוסכין 

 קרש חיתוך+ משחיז סכינים  
 ₪  106:עלות

 ₪  399:שווי החלפה



 פעמון לעוגה על רגל בקופסת מתנה+ מגש
  ₪ 60: עלות

 ח"ש 159:שווי החלפה ברשת

 סכינים בקופסת מתנה 6סט 
   ₪ 55:עלות

יין באריזת   כוסת 6+ קראףסט 
 CASTELמתנה 
 ₪  85:עלות

 פלטה לעוגה על רגל עם שוליים
 37:עלות

 ₪  109:שווי החלפה ברשת

 פעמון לעוגה
 ס״מ 32כולל מגש עוגה על רגל 

 ₪  78:עלות
 ₪  189:שווי החלפה ברשת



 מוצרי חשמל



 )תופסן+ שולחני ( 1 -ב  2מאוורר 
 " 8:מידה
 ₪ 58 :עלות

 –משקל דיאגנוסטי 
 )מים , מסת שריר , מד משקל(

 ₪  49:עלות

 +  4"בידורית ניידת נטענת 
  מיקרופון

 ₪  87:עלות



  )לבן/ שחור (קומקום חשמלי מסדרת ירח 
 98₪:עלות

 COOL TOUCHקומקום נירוסטה עם מעטפת 
  ₪ 115:עלות

 SE-48פרוסות מסדרת ירח  2מצנם 
 ₪  72:עלות

 פרוסות 2מצנם 
  SE-819:דגם

 ח "ש 87:עלות



  אביזרים+ ליטר  0.72מעבד מזון קומפקטי 
  SE-981:דגם

 ₪  115:עלות

 5עם  400Wמיקסר יד נירוסטה 
   טורבו+ מהירויות 

  SE-479:דגם
 ₪  105:עלות

 סורבה/ מכונת גלידה 
  SE-629:דגם

 ₪  115: עלות

 מכשיר להכנת המבורגרים
 SE-176:דגם
   ₪  105:דגם



 חביתיות/ ס 'בלינצ/ מכשיר להכנת קרפ 
 SE-978:דגם

  ₪  95:עלות

     
 

 

       
 

 

  

 מכשיר להכנת פנקייקים
  SE-537:דגם

 ₪     100:עלות

    

 

      

 

  

 מכשיר פנקייק נירוסטה 
 se804:דגם

 ₪  92:עלות

  מכשיר להכנת קערות אכילות
  SE-77:דגם

 ח "ש 105:עלות



   מכשיר פופקורן ביתי
  SE-695:דגם

 ₪   90:עלות

מכשיר להכנת ביצים בדרגות עשייה  
   שונות

  SE-695דגם
 ₪  57:עלות

  2(סכין חשמלי לחיתוך בשרים ולחמים 
   )זוגות סכינים

  SE-62:דגם
 ₪  108:עלות

)  1 -ב  2(שואב אבק דו שימושי 
 כבל ארוך+  -

  SE-505:דגם
 ₪  112 :עלות

,  מד משקל(משקל דיאגנוסטי 
 12) מים , מסת שריר 
 משתמשים

  SE-398:דגם
 ₪     65:עלות



 TO209: טוסטר אובן איכותי ומעוצב דגם
 :תיאור כללי וחיצוני

 ליטר 9טוסטר אובן 
 גופי חימום מנירוסטה 2•
 .דלת זכוכית כפול•
 ידית נירוסטה•
 דקות 30 -טיימר הפעלה•
 מעלות 230-100ווסת טמפרטורה •
 כולל מגש תחתון לאיסוף פירורים•
 800Wהספק•

 95₪:עלות

 TG-222B: טוסטר לחיצה דגם
 לא נדבקות -פלטות גריל בציפוי מיוחד•
 ניקוי קל ונוח•
 נורית הפעלה וביקורת•
 מקום לאחסון הכבל•
 אחסון קל ונוח•
 וואט 750•
•55  ₪ 

 .W2000גוף חימום בהספק 
 .גרם לדקה 90מטח קיטור  •
 .גרם לדקה 25תפוקת קיטור קבועה • 
מחליקה בקלות  Non Stickתחתית בציפוי • 

 .על גבי הבגד
 .מערכת לניקוי אבנית• 
חזית מגהץ מחודדת המאפשרת גיהוץ  • 

מתחת  : במקומות הקשים לגיהוץ כגון
 .'וכומתחת לצווארון , לכפתורים

 .חלוקת חום אחידה לגיהוץ יעיל• 
ספריי התזה למים להחלקת קמטים יעילה  • 

 .יותר
 .מתאים לשימוש במי ברז• 
 ML 220מיכל מים גדול • 

 ח  "ש 104:עלות



 TT333S: טוסטר קופץ דגם
 פרוסות 2מצנם •
פתחים עמוקים ורחבים ביותר לכל סוגי  •

 הלחם
 כפתור הפשרה וחימום חוזר•
 כפתור להפסקת פעילות המצנם בכל רגע•
 מנגנון מרכוז הלחם לקבלת טוסט אחיד•
 מגש פירורים נשלף•
 ₪  76:עלות•

 ליטר עשוי זכוכית 1.5כד בנפח 
 Pulseפעולת + שתי מהירויות

 מפסק הפעלה בעל תאורת רקע כחולה
 להבי נירוסטה איכותיים

מפסק ביטחון למניעת הפעלה כשכד הבלנדר  
 אינו במקומו

 וואט 400מנוע עוצמתי בהספק 
 .לבן :צבעים  

 ₪  95:עלות
 

 טוסטר להכנת וופל בלגי וטוסטים
סט פלטות גריל מתפרקות לניקוי קל סט  
 -פלטות להכנת וופלים בלגים בציפוי מיוחד

NON STICK  .  ידית לחיצה מסיבית
 ניקוי קל ונוח. ואיכותית 

 וואט 750. נורית הפעלה וביקורת 
 ₪  93:עלות



 ליטר 3.5סיר בישול איטי 
 להכנת כל סוגי התבשילים כולל קדירה

 נמוך ואוטומטי, דרגות חום של גבוה 3
 מתאים לשימוש בשבת

 W 200הספק 
 שנה אחריות

 ₪ 88עלות 
 ₪  199מחיר צרכן 

 וואט 100 -לסחיטת מהירה של כל סוגי ההדרים 
 מסננת נירוסטה לניקוי קל, קונוסי סחיטה 2

משמש גם כמשטח  -מכסה פלסטיק למניעת הצטברות אבק 
 !חיתוך

 שנה אחריות
 ₪ 110עלות 

 ₪  199מחיר צרכן 
 

 squeeze 100מסחטת הדרים 
 48151דגם 



 AUTO STEAM PRO אדיםמגהץ 
 23971-56דגם 

 אדיםספריי וסילון , אדים, יבש -מצבי גיהוץ 4•
 ל"מ 310מיכל מים גדול למילוי בנפח של •
 גרם לדקה 40רציפה לגיהוץ קל ונוח  אדיםתפוקת •
לדקה להסרת   אדיםגרם  145מכת טורבו של •

 קמטים עקשניים במיוחד
פלטה קרמית עמידה במיוחד אינה נדבקת ואינה  •

 נשרטת
 למניעת הצטברות אבנית    - Anti Calcמערכת •
 למניעת נזילות וכתמי מים   -Anti dripמערכת •
 גיהוץ אנכי עוצמתי במיוחד•
 פונקציית ניקוי עצמי•
 מטר 2 –כבל חשמל ארוך במיוחד •
 ידית אחיזה נוחה•
 2600Wהספק •
 שנתיים אחריות•

 88₪עלות 
 ₪  199מחיר צרכן 



  HORIZONמוט בלנדר 
 24691-56דגם 

 נוח וקל לעבודה -מוט בלנדר •
 מהירויות    2•
מוט בלנדר מפלדת אל חלד מתפרק נוח וקל  •

 לניקוי  
 ליטר 0.7מיכל : כולל•
 מתאים לטחינת מרק חם•
 חלקים ניתנים לשטיפה במדיח כלים•
•500W 
 ,שנה אחריות•

 100₪עלות
 ₪  199מחיר צרכן  

 ריסוק מהיר בלחיצה אחת –קוצץ וטוחן מהיר 
 ליטר 0.5מכל זכוכית בנפח 

 touchהפעלה במנגנון 
 מכל זכוכית קל ונוח לניקוי

 אגוזים ועוד, פירות, סכין פלדה אל חלד לריסוק ירקות
 W200הספק 

 שנתיים אחריות
 100₪עלות

 ₪  199מחיר צרכן 

  HORIZONקוצץ מזון
 24661-56דגם 



  רטרומצנם 
 כולל מד דקורטיבי לתצוגת מידת ההשחמה 

 הפשרה  וביטול, חימום: בעל פונקציות 
 ₪  105:עלות

CROWN  

 פרמידהקומקום חשמלי נירוסטה 
  CRK011:דגם 

הבריטי     OTTERכולל מנגנון 
 מעלות על הבסיס 360-סיבוב ב

 ₪  105:עלות

 פרוסות 4טוסטר לחיץ 
 CRT027  :דגם

1400W 
 ₪  110:עלות

 מגהץ אלחוטי
 cr2950 :דגם

בעל תחתית קרמית בעל עוצמת חום  
:  סוגי גיהוץ 3גבוהה לגיהוץ מהיר ונוח 

 .  אדים והתזה, יבש
 ₪  110:עלות

   מגהץ אנכי
 CR7100 :דגם

 ל"מ 200מיכל מים בקיבולת 
 דקה/'גר 15-20תפוקת אדים 

 כולל אביזר להברשה 
 ₪  100:עלות



   ה'פלאנצ
 CR048 :דגם

חשמלית חזקה   ה'פלאנצ
 לצליית בשרים ועוד

 ₪  110:עלות

   שואב אבק ידני חוטי
CRV860 

חדשני לשאיבה נוחה  
פילטר ומיכל אבק  . וקלה

ניתנים לשטיפה במים  
פילטר ומיכל אבק ניתנים  

 לשטיפה במים
 ₪  110:עלות

   שואב אבק ציקלוני
CRV360 

  .1000wעוצמת מנוע מרבית 
,  שטיחים, מתאים לניקוי רצפות

חפצים עדינים ומקומות  , וילונות
   .צרים
 ₪  110:עלות

CROWN 

  1 -ב 2שואב אבק 
CR870 

 וואט 600הספק מנוע 
 'מ 5כבל חשמלי באורך 

 ניתן לשימוש גם כשואב ידני  
 ₪  90:עלות



SB055WG  
' ל 1.5 מיכלים נפח,מקצועיבלנדר 
 ,כל אחד
 ,וואט 300הספק 

 תוכניות   2
   ירוק/גוון לבן 

 ₪  110:עלות
 ₪ 220:שווי שוק

SMP060  
 ,בלנדר ספורט
 ' ,ל 0.6נפח כל מיכל 

 ,וואט 300הספק 
 ,בקבוק פלסטיק גמיש

 תוכניות 2 
   ירוק/גוון לבן 

 ₪ 110:עלות
 ₪  220:שווי שוק

 סמוראי
בלנדר שייק ייעודי  
להכנת מיצי פירות  

,  בקבוקים 2, טבעיים
 וואט 300,כותש קרח

 ₪  80:עלות

   להבים 4קוצץ מזון עם 
CRC500 

עשבי  , שום, בצל: אידיאלי לקיצוץ 
ביסקוויטים  , אגוזים, בשר, תיבול

 .   ועוד
ל "מ 700קערת פלסטיק בקיבולת 

 .ניתנת לשטיפה במדיח, 
גוף המכשיר במעטה גומי ייחודי  

 ונעים למגע
 ₪  110:עלות



בלנדר כולל מטחנת  
   תבלינים

SUB-105 
  1.5כד זכוכית בקיבולת 

 ליטר
כולל מטחנת תבלינים  

 וקפה
להבי נירוסטה מותאמים  

 לכתישת קרח
 ₪  105:עלות

   בלנדר מוט אלחוטי 
 CRB95 :דגם

בלנדר מוט נטען ומאפשר  
עבודה נוחה ושימוש בכל מקום  

 .ללא כבל חשמלי) גם בשטח(
טחינת  , שייקיםמתאים להכנת 

ערבול  , מחיות, מזון לתינוקות
 .רטבים ותערובות תוך שניות

ל עם פיית  "מ 600כולל מיכל 
 .מזיגה
   ₪  105:עלות

 סט בלנדר מוט
CRB90  

 Wהספק עוצמתי במיוחד
1000-800  

טחינת  , שייקיםמתאים להכנת 
ערבול  , מחיות, מזון לתינוקות

רטבים ותערובות כתישת  
קיצוץ בצל  , ביסקוויטים , אגוזים

 .ועוד תוך שניות
,  ל עם מכסה "מ 700כולל מיכל 

ל ומערבל  "מ 500אביזר קוצץ 
 .להקצפה 

 ₪  105:עלות

   בלנדר מוט
 CRB85 :דגם

  W 1000-800הספק עוצמתי במיוחד
 ל "מ 700כולל מיכל 

 ₪  85:עלות
 



   רטרובלנדר שייק 
 SUB-101 :דגם

 W300הספק 
ל וכולל  "מ  500בקיבולת  BPA freeכולל מאג מפלסטיק 

 ל"מ 600בקבוק ספורט בקיבולת 
 ₪  120:עלות



 טוסטר אובן  
 

  OT-1220:דגם
 

 או שחור   ליטר לבן 12
 

 ₪  110:עלות
 ח"ש 200:שווי שוק

 ס  'מחבת להכנת בלינצ
 CH-100: דגם

 ₪ 88:עלות 
  ₪ 199:שווי שוק

 מכשיר חשמלי להכנת פופקורן
 עיצוב קומפקטי

 ללא שמן
 י זרימת אוויר חם"מופעל ע

 הכנה מהירה ישירות לקערה
 מכסה שקוף

 כף מידה לגרעיני התירס
 קל ונוח לשימוש

 וואט 1200הספק 
 ₪  70:עלות



 פנאי ועוד, טקסטיל



 מגבות 4סט 
 דיוה:מגבות מפנקות דגם  3

 30*50מידה 
 70 * 130 דיוה:מגבת גוף גדולה דגם 

 ₪ 60:עלות 
   ₪ 147:שווי החלפה ברשת 

 מגבות   2סט  
 דיוה: שתי מגבות דגם 
 מ  "ס 130*70:מידות   
 ₪  110:עלות   
 ₪  200: שווי החלפה ברשת   

 *130180 כירבולית-שמיכה

 :עלות
 ₪ 119.9:: שווי החלפה



 ינס כותנה'אורבן מגבות ג 70/130זוג מגבות רחצה 
 ₪ 91:עלות

 ₪  280:שווי החלפה ברשת ורדינון
 צבעים ומידות, מגוון דגמים יש,התקציביםניתן להרכיב שילובי מגבות לפי *

 –  קלאסיקוזוג מגבות חלקות 
  סמ 70/130מידת גוף 

 :צבעים
 לבן, אפור בהיר,כחול בהיר , ורוד

 ₪ 78:עלות לזוג מגבות גוף
 ₪  240:שווי החלפה ברשת

 אקסקלוסיב  70/130מגבת 
 ₪ 110:עלות

 ₪  360:שווי החלפה ברשת



 – סולידשמיכות חורף 
 מיקרופייבר 

 ₪ 100:מטר 2.2* 2:זוגית עלותשמיכה
 ₪ 250:שווי החלפה ברשת

 
 55₪: עלות)1.6*1.3(שמיכת  יחיד

 ח"ש 150:שווי החלפה ברשת
 

  –שמיכות קיץ כותנה חלקות 
 100%י כותנה  סמ 200/220שמיכה זוגית 

 ₪  160:עלות
 ₪  449.9:שווי החלפה

  –אלה  מיקרופייברשמיכות קיץ 
 סמ 200/220שמיכה זוגית 

 מיקרופייברכחול בהיר  
 ₪ 105:עלות

 ₪  299.9:שווי החלפה ברשת



 חלקים 6סט מצעים זוגי 
 מיקרוסאטן, אל קמט

 :גודל
 מ"ס 160*200 -סדין

 מ"ס 200*220 -ציפה
 מ"ס 50*70 -ציפיות 4

   ₪ 90:עלות

 מ  "ס 140*70:מגבות גוף 4מארז 
 גרם למטר 450משקל 

 מגיע בקופסה
 ₪  98:עלות



 30/30זוג מגבות אורח במידות 
 ל"מ 100מארז נר ריחני ומפיץ ריח 

 ₪ 95:עלות
 ₪  189.5:שווי החלפה ברשת

כלי מעוצב לבישום הבית  
 באריזה מהודרת והמשרד

 ל  "מ 100
 ח         "ש 40:עלות

  ח"ש 79.90: שווי החפה ברשת-
  –ל "מ 250

 ₪  60:עלות
 ₪  119:שווי החלפה ברשת

  ל"מ 250סבון ידיים 
 גרם 250קרם ידיים 

  מגבת אורח
 ₪  62:עלות

 ₪  122.7:שווי החלפה ברשת



 גרם 100קרם ידיים 
 גרם 100קרם רגליים 

 סט פדיקור
 ₪  55:עלות

 ₪  109.7:שווי החלפה ברשת

  ל"מ 200סבון קצפת 
  ל"מ 200קרם קצפת 

  מראת לוגו מתקפלת
 ספוג תחרה

 ₪ 76:עלות
 ₪  152.6:שווי החלפה ברשת

מפנקת ונעימה   כירבולית
0130X180 

 מגש מלבני מעץ
 מפיץ ריח לניחוחות נעימים

 מסגרת לתמונה
 ₪  105:עלות



  תיק רחצה כותנה
 גרם 200 בשפורפרתקרם גוף 

  ל"מ 250 בשפורפרתסבון פילינג 
 שקית סבון מקציפה

  ספוג תחרה
 ₪ 99:עלות

 ₪  107.5:שווי החלפה ברשת

  ל"מ 250סבון ידיים אורחים 
 גרם 250קרם ידיים אורחים 

 ₪  55:עלות
 ₪  109.8:שווי החלפה ברשת

 ל"מ 200 בשפורפרתסבון פילינג 
 גרם 200 בשפורפרת  קרם גוף

 ₪ 65:עלות
 ₪  129.8:שווי החלפה ברשת

  



+  גב תחתון /כרית תמיכה גליל לצוואר
 עיסוי רטט

 ₪ 84:עלות
 ₪   150:שווי החלפה ברשת דר גב 

כרית שינה אורתופדית לילדים  
 ל קירור'ג+ אלסטית  ויסקויצוקה 

  Four Seasons Junior:דגם
 ₪  90:עלות

 ₪     300:שווי החלפה ברשת

 אלסטית  ויסקוכרית שינה אורתופדית יצוקה  
  Visco Air:דגם

 119₪עלות
 ח  "ש 350:שווי החלפה ברשת,



חימום  + ראשים  6מכשיר עיסוי חשמלי 
 אינפרה אדום   

 מבית דוקטור גב   
 ₪  110:עלות

 ₪  200:שווי החלפה ברשת

 
אלסטית   ויסקוכרית צוואר אורתופדית 

   ל קירור'ג+ לנסיעות 
 ₪ 70:עלות

 ₪  100:שווי החלפה ברשת

 כרית צוואר מתנפחת לנסיעות וטיולים 
  Inflatable Travel Pillow :דגם

 ₪ 35:עלות
 ₪  70:שווי החלפה ברשת דר גב 



 משחקים בקופסא מעץ 7
,  סט משחקים משפחתי במארז עץ יוקרתי 

 :המארז מכיל את המשחקים הבאים 
  דוקים, חבילות קלפים  2, דומינו ,  בששש 

  מ"ס 30*30: מידות . דמקה ושח מט 
 ₪ 50:עלות

 קובית משחק לכל המשפחה
 ₪  60עלות 



 סמ 9קוטר  -קוביות פאזל עץ 
 ₪  23:עלות

 סמ 9קוטר  -קוביות פאזל עץ 
 ₪  23:עלות

 .משחק מנהלים
  .מקלות וכדורים מגנטים להרכבה ומשחק

 .קופסת מתכת
 מ"ס 11.00*  8.00: מידות המוצר 

 ₪  12:עלות

 .משחק מנהלים
 .משחק חשיבה, צורות של פאזל 4

 .קופסת מתכת, אריזת מתנה
 מ"ס 11.00*  8.00: מידות המוצר 

 ₪  11:עלות

 .משחק מנהלים
 .מתכת וחבל, מבוך טבעות עץ

 .אריזת מתנה
  מ"ס 7.00*  1.00*  3.80: מידות המוצר 

  ₪  8:עלות



 תיק ספורט יוקרתי
 תא מרכזי 
 תא צדדי לנעלים 
 תא נוסף בחזית ושני כיסי רשת 
 נשיאה וידיוותרחבה ונוחה  רצועת כתף 
 ידית אחיזה בצד התיק 
 לוח קשיח בתחתית 
 רגליות 
 28: עומק, מ"ס 60: רוחב, מ"ס 25: גובה 

 'ל40: נפח, מ"ס
 

 ₪     46:עלות

 תיק גב
 ח"ש 37

 שני תאים מרכזיים •
 שני כיסי רשת בצדדים •
 כתפיות מרופדות •
 רצועות מתיחה בצדדים •
 תיק גב בסיסי ידית •
 אחיזה •
 'ל 27: נפח, מ"ס 19: עומק, מ"ס 33: רוחב, מ"ס 44: 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"ס 33: רוחב, מ"ס 57: גובה

 56: נפח, מ"ס 30
 ₪  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"ס 30: רוחב, מ"ס 46: 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"ס 46: רוחב, מ"ס 32: גובה •

 'ל 36: נפח, מ"ס 26: עומק
 )כולל התיק רחצה(₪ 47:עלות•

 נסיעות/ מגוון רחב של תיקי ספורט



 זוודה רכה המשמשת גם כתיק גב•
 מתאימה לעליה למטוס•
 low cost מתאימה לטיסות•
 רשת ורגיל-שני תאים פנימיים גדולים•
 כתפיות מרופדות נשלפות וידית אחיזה•
 רצועות מתיחה בצדדים•
 רצועת חזה•
 גב מרופד•
 'ל 34: נפח, מ"ס 19: עומק, מ"ס 36: רוחב, מ"ס 50: 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"ס 23: גובה, מ"ס 45: רוחב, מ"ס 27: אורך•

 נסיעות/ מגוון רחב של תיקי ספורט



 .גב או גלגלים: ניתן לנשיאה בשני מצבים  טרוליתיק 
מותאם לתקן  . תאי אחסון ורצועות גב נסתרות 6

 עלייה למטוס
 ₪  58:עלות

 תיק רחצה  + טרוליתיק נסיעות •
 תא רוכסן בחזית•
 נשיאה וידיוותרצועת כתף רחבה ונוחה •
 לוח קשיח בתחתית•
,  מ"ס 57: אורך עם גלגלים, מ"ס 51: אורך ללא גלגלים•

 'ל 47: נפח, מ"ס 37: גובה, מ"ס 25: 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

32 X 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
32 X 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
25 X 42 X 24 מ"ס 

 ₪  33:עלות



 ערכת קפה
גרם 190בלון גז   

 כסות זכוכית עם נרתיק לכוסות 3-  ·
·  - אן'פינג  

 קופסאות 2-  ·
 חודשים 24אחריות יבואן 

 
 ₪  98:עלות

של חברת  4-ל AMIGO אוהל איגלו
GO NATUR אוורירי ופשוט  , קייציאוהל  הנו

 .להרכבה
פתח אוורור עליון בראש , חלונות 2לאוהל 
 .ודלת כניסה מרושתת, האוהל
 ₪ 103:עלות

 תרמיל איכותי
 ליטר 45

 ₪ 100:עלות



   -מגבת חוף עגולה
מ במגוון  "ס 180בקוטר 
 צבעים
 ₪  42:עלות

 מגבת חוף
 ח"ש 40עלות 

 ₪ 99.90 –שווי מתנה
 ,מיקרופייברמגבת גוף 

 מגיעה בתיק נשיאה
 ₪  18:עלות

 מחצלת חוף משפחתית בתיק נשיאה
   ₪ 37:עלות

 דוחה חול יחודיתמחצלת 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  
 משחקים 3

 ואיקס עיגול בש-שש, שחמט
 בתיק גב עם רצועות שרוך

75 150 Xמ”ס 
 ₪ 37:עלות

מגבת חוף מעוצבת עשויה בד 
 מיקרופייבר

 נשיאה פאוץעם 
 גרם 280
75150X מ”ס 

 ₪  20:עלות

 מגבת חוף גדולה
 כותנה נעימה במיוחד 100%עשויה 

 עם עיטור פרנזים
80 180X גרם למטר 200, מ"ס 

 ₪  26:עלות



מחצלת חוף עם משענת גב תומכת המתקפלת  
רצועת כתף  , מ”ס 90*  54*  54, לתיק חוף מרווח

 מתכווננת
 ₪  45:עלות

 לים מתקפל עם מנשא כסא
 ₪  42:עלות

 כיסא נוח מתקפל
 ג”ק 120מתאים עד 

50 X 52 X 75 
 מ”ס

 ₪  43:עלות

צידנית משפחתית ההופכת  
 לכיסא ישיבה

 עם ידיות נשיאה
 ג"ק 120מתאים עד 
 מ"ס 60גובה כיסא 

 מ"ס X 36 36 ציידניתגודל 
 ₪  75:עלות

 צידנית משפחתית מרובעת
 ההופכת לכיסא ישיבה

 בסיס קשיח עם ציפוי אלומיניום פנימי
 לשמירה על קור וחום

 מתקפלת וקלה לאחסון
31 X 35 X 31 ליטר 30, מ”ס 

 ₪  32:עלות



  סט הכולל זוג כיסאות
 ג ושולחן מתקפלים"ק 80עד 

 בתיק נשיאה
 מ"ס X 50 X 50X 57גודל כיסא 

 מ"סX 50 X 50 X 34גודל שולחן 
 ₪  103:עלות

 אוהל חוף משפחתי מתקפל
 איכותי וגדול במיוחד להגנה מהשמש

 עם בסיס אלומיניום לבידוד מהחום
 כולל תיק נשיאה, קל ופשוט להרכבה

130 X 120 X 240 מ”ס 
 ₪  72:עלות

 מטר בנרתיק נשיאה 2.20אוהל צל רוחב 
 ₪ 43:עלות



 בישול לשטח ערת
  2,כוסות 4,מחבת,כירת גז: הכוללת

תיק  , כפית, אן'פינג, איחסון  מיכלי
 איחסון
 ₪ 110:עלות

ערכת מנגל מתקפלת לטיולים  
 .הכוללת אביזרים

המנגל קומפקטי ונכנס בטלות  
 .לתיק ולרכב לאחסון קל ונוח

הרגליים מתקפלות וקיימת ידית  
 .נשיאה
 מ"ס 35/27/19: מידות

 מלקחיים ומזלג, הסט כולל סכין
 ₪ 50:עלות

 גריל פחמים מתקפל
 ₪  60:עלות



 צידנית משפחתית מעוצבת
 'מלאנזעשויה בד 

 רשתות צד, תאים 2
 רצועת נשיאה מתכווננת

 מ”ס 22X35,ליטר 30
 ₪ 32:עלות

 צידנית משפחתית עם תא מרכזי גדול
 כיס קדמי וידית נשיאה מאלומיניום

27 X 27 X 44 מ"ס 
 ₪  33:עלות

 משפחתית בעיצוב אורבני טרוליצידנית 
 מתכווננת טרוליגדולה במיוחד עם ידית 

 קלה ונוחה איכותייםלנשיאהגלגלים 
 תא מרכזי גדול עם תא לשליפה מהירה

  רשתות צד 2-תא קידמי ו, תא בינוני
44 X 36 X 24 מ"ס 

 ₪  75:עלות



צידנית כיסא קומפקטית  
 ושימושית לטיולים וקמפינג

 ₪  65:עלות
 ₪  130:שווי החלפה ברשת

 צידנית מגש
 מאגים צבעוניים 6

 ח"ש 70: עלות
 ₪  153.3:שווי החלפה

 משפחתית גדולה טרוליצידנית 
 תא מרכזי גדול

 תא קדמי
 פתח עליון

 רמת בידוד גבוהה
 ידית טלסקופית

 איכותי טרולימנגנון 
,  מ"ס 35: רוחב, מ"ס 37: גובה
 'ל 35: נפח, מ"ס 27: עומק
 ₪  68:עלות

 איכותית ומעוצבת טרוליצידנית 
 גדולה במיוחד

 ₪  80:עלות



 צידנית לנשיאה על הגב
 מ"ס 29X18X33: מידות

 ליטר 15: נפח
 ₪ 38:עלות

 ,מ”ס 23*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

 ,חלקים 12הסט 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 
 מ"ס 29x36x15 :מידות צידנית

 ליטר 16 :נפח
 שחור –כחול  -אפור  :צבעים
 ₪  49:עלות



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

20X30X30 מ  "ס 
    ₪   31:עלות



קור  / צידנית תיק גב מבודדת חום
  כולל,סועדים 4-ל נפיקניקעם סט 

 תא מבודד לבקבוק
 ₪  105:עלות

  5ערכת כלים לברביקיו הכוללת 
 חלקים

 במארז מתכת מהודר
10 X 8 X 37 מ”ס 

 ₪  48:עלות

 פוף מתנפח גדול במיוחד עם כרית תמיכה
  ובד למניעת הזעה והחלקה לנוחות מקסימלית

  שכבות 2עשוי 
 איכותי וחזק T012 ריבסטופשכבה 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"ק 022מתאים לנשיאת משקל של עד 

250X85 מ"ס 
 ₪  70:עלות



 .  קל במיוחד, ערסל יחיד
 .בד חזק ונוח לקיפול ונשיאה

/  מגיע בנרתיק תואם עם חבלים לקשירה לעץ
 .עמוד

 .  בחצר ולנסיעות, נוח לשימוש בטבע
 ג"ק 120עד : משקל לנשיאה

  
 תכלת   : צבע

 :  מידות המוצר
 מ"ס 200.00*  100.00

 ₪  39: עלות

 .דוגמת פסים, ערסל יחיד
 .מגיע בנרתיק תואם. קל ונוח לקיפול ונשיאה

 .בחצר ולנסיעות, נוח לשימוש בטבע
 ג"ק 120עד : משקל לנשיאה

  
 כתום  , כחול: צבע

 :  מידות המוצר
 מ"ס 200.00*  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"ק 200עד : משקל לנשיאה
  

 :  מידות המוצר
 מ  "ס 200.00*  160.00

 ₪  85:עלות



קר / נירוסטה חם  טרמוסבקבוק 
 H2Oמבית 

 ל"מ 500 :נפח
 שחור/ לבן  :צבעים
 ₪  28: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"מ 650 :נפח

 לבן/ ירוק / אדום / כחול / כתום /  אפור :צבעים
 ₪  24:עלות

 ,תאים 2צידנית 
 ליטר 30-כ

 ואדום ירוק: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"מ 600

 ₪  18:עלות

 בקבוק שתיה טרמי
 .מנירוסטה

 .פיית ספורט
 

 .מבנה קעור למניעת החלקה
 .דפנות כפולות עם וואקום

 
 ,שעות 8שומר על נוזל חם 

 .שעות על נוזל קר 10
 .  ל"מ 750

 .אריזת מתנה
 שחור  , כחול, לבן: צבע

 ₪  29:עלות



בקבוק מים  Fruit Infuser טריטן
 צבעים.  בידוד שרוול+ל"מ 700
  :עלות

 ₪ 42:עם הבידוד
 ₪ 36:ללא הבידוד

  סוויפט - טריטןהידרו 
מעורב    ל"מ 600בקבוק 
 צבעים

 ליחידה₪  32:עלות 

בקבוק ספורט עם פילטר  
 לפירות

ל"מ 800 :נפח  
 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
 'מל 500 :נפח

 לבן/ אפור  :צבעים
 ₪  36:עלות

ספל טרמי מתכתי עם הצמדת וואקום  
 H2Oמבית 

 'מל 400 :נפח
 לבן/ שחור / כחול / אפור  :צבעים
 ₪  43:עלות

קר  /ספל טרמי חם
מבית   WOODגימור 

H2O 
 ל"מ 400 :נפח

 דמוי עץ :צבעים
 ₪  40:עלות

ספל טרמי לבן מט עם  
 H2Oחבק סיליקון מבית 

 ל"מ 400 :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”מ 450: 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”מ 380

 .באישור מכון התקנים 
 ₪  29:עלות

כוס טרמית בעיצוב  
 אורבני איכותית במיוחד

שכבות   2עשויה 
 נירוסטה

  באישור מכון התקנים
  ל"מ 350

 ₪  31:עלות

כוס טרמית איכותית  
 ומעוצבת עשויה נירוסטה

עם מכסה אטום וקל 
 לשימוש

בעל כפתור לחיצה 
 למניעת נזילות

  באישור מכון התקנים
 ל"מ 470

 ₪ 52:עלות



  
  מל 330מאג טרמי נירוסטה 

  שומר חום ,דופן כפולה 
 באישור מכון התקנים

 ₪  12:עלות

  מל 330מאג טרמי נירוסטה  
  שומר חום דופן 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



 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"ש 100:עלות
 170:שווי החלפה ברשת

₪ 

אלחוטיות   בלוטוטאוזניות 
 ללא חוטים משקל

תיבת טעינה חכמה משמשת  
 mAh 1500כמטען נייד בנפח 
 לטעינת מכשירים

,  איכות צליל ברמה גבוהה במיוחד 
 וחיבור אוטומטי

 BT 5.0גרסת 
 שעות 4עד : זמן האזנה

 מטר 10: טווח קליטה
שליטה בשיחות ובהאזנה למוזיקה  

 דרך האוזניות
7.5x5x2.5 

 ח"ש 90:עלות
 מגון רחב של אוזניות*

זוג אזניות אלחוטיות  
EarBuds Bluetooth 

עם בית טעינה  
איכותיות מבית  

Charge-it 
 ₪     65:עלות



3.6V מברגת כף יד 
 +אביזרים בתיק  29

 דו כיוונית
 ד"סל 200

 סוללת ליתיום נשלפת  
 נורית ביקורת למצב סוללה

 LEDמנורת 
 ₪  95:עלות

סוזוקי מקדחה רוטטת דו  
 כיוונית
R8600 
 W 550:הספק

 0-3000: מהירות   ד"סל
 48000: רטיטות לדקה 

 דו כיוונית אלקטרונית
 מ"מ 13פוטר 
 ₪  140:עלות

SWISS GLOBAL- 
 סט הישרדות

 7כלי רב תכליתי : חלקים 3
נרתיק  + נס עוצמתי פ+פונקצויות

 נשיאה
 :גדלים 2

 ₪ 78:קטן
 ₪ 98:גדול



 BLUE TOOTH  in-earאוזניות 
 אלחוטיות עם בית טעינה  

 ₪  42: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

 אודיו אם'ג
 דיבורית + ' בלוטות, On Earאוזניות 

 )מחיר מבצע( ₪   92:עלות



 BLUE TOOTH EarBudsאוזניות 
IN-EAR  

 אלחוטיות מקצועיות ואיכותיות  
 עם בית טעינה Charge-itמבית 

  ח"ש 64  

 תאורה עוצמתי-BTרמקול 
 ₪  35:עלות

 איכותי BTרמקול
  ₪  55:עלות

  BTרמקול 
 ₪    30:עלות

 רמקול מוארך
 ₪  85:עלות



 .Bluetoothרמקול נייד 
 .סטראו, צליל נקי וחזק

 .3Wרמקולים של  2
 1,200mAhסוללה נטענת 

מיקרופון מובנה ואפשרות לענות לשיחות דרך 
 .הרמקול

 .FMרדיו 
 .On/Offכפתור הפעלה 

 :על ידי Bluetoothאפשרות חיבור שלא באמצעות 
 ,  דיסק און קי, TFחיבור כרטיס זיכרון 

 .AUXאו כבל 
 ₪  67:עלות

 .עם שעון דיגיטלי בחזית Bluetoothרמקול נייד 
 .סטראו, צליל נקי וחזק

 .3Wרמקולים של  2
 .  2,000mAhסוללה נטענת 

 מיקרופון מובנה
 .ואפשרות לענות לשיחות דרך הרמקול

 .FMרדיו 
 .On/Offכפתור הפעלה 

 :על ידי Bluetoothאפשרות 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 , וואט 3* רמקולים חזקים  2

 .ואיכותי
 .BT, TF, AUXחיבור 

 .1200mAhסוללה נטענת 
 .שעות 5שמיעה רצופה מעל 

 אריזת מתנה, USBכבל 
 ₪  42:עלות



מיני רמקול מעוצב בשילוב בד 
 'בטכנולוגית בלוטוס

 עם מיקרופון המאפשר דיבור
  3Wעוצמת שמע 
 TFקורא כרטיס 

מופעל באמצעות סוללת ליתיום  
 נטענת

 מ"ס* 7.5 11.5
 ₪  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 * 8.5  23.6
 ₪  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/נייד רטרורמקול 
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 שונים, צליל נקי ואיכותי

  .וואט 3עוצמה 
סוללה נטענת  , בעל מיקרופון לקבלת שיחות

400mAh.  
נוח  , מגיע עם תופסן מתכת, בד בחלקו הקדמי

 .מושלם לנסיעות, לשימוש ותליה
 .אריזת מתנה, USBכבל 
  ₪  35:עלות

שעון דיגיטלי   Bluetoothרמקול 
 מבית   10Wספרות גדולות רמקול 

Charge-it 
 ₪  73:עלות

MIRACASE מיני ' רמקול בלוטות
MTWS350 300mAh   שחור 

קטן בעל חווית  ' רמקול בלוטות
 סראונד עוצמתית

 ₪  90:עלות

 מגוון רחב של רמקולים*

משולב עם לד   Hi-Fi 6W Bluetoothרמקול 
 Charge-itתאורה היקפית מבית 

 מ"ס 11גובה , מ"ס 21רוחב  :מידות
 לבן / שחור  :צבעים
 ₪  63:עלות



רמקול " אקטיב
BlueThooth  תאורה

 אקטיבית
 -ירוק : תאורה מתחלפת 

 אדום ועוד -כחול 
 שחור :צבעים
 ₪  43:עלות

 מגוון רחב של רמקולים*

קטן  ' רמקול בלוטות
MIRACASE MBTS921 

500mAh 
 חווית סאונד איכותי בכל מקום

   ₪ 70:עלות

 Hi-Fi 3Wמקול 
Bluetooth   משולב עם

לד תאורה היקפית  
 Charge-itמבית 
,  מ"ס 13רוחב  :מידות
 מ"ס 9גובה 

 שחור/ לבן  :צבעים
 ₪  43:עלות



 עגול לאמבטיה מוגן מים BlueToothרמקול 
 עם כרית הצמדה ליציבות ,3Wרמקול 
/  לבבות / נשיקות / עיטורים / כוכבים  :צבעים
 פרחים

 Hi-Fi 6W Bluetoothרמקול 
משולב עם משטח לטעינה  

-Chargeמבית  10Wאלחוטית 
it 

 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 
 יחידות 3נמכר במגשים של  
 ₪   85:עלות 

 דיבורית       + ' רמקול נייד בלוטות 
 יחידות   3נמכר במגשים של  

 ₪  85:עלות



קבועה  + עמדת טעינה אלחוטית 
 לניידים

 / iPhone / Type-C( :קבועה לניידים
Android  (5V/2A 

 5V-2A :כניסה אלחוטי
 5V-1A :יציאה
 מ"ס 20x10 :מידות

 מטר 1.2 -כבל מובנה 
 גרם 148 :משקל
 לבן :צבעים
 ₪  45:עלות

ROCK"   מטען אלחוטי בגימור
מהיר וחזק   10Wשיש שחור 

 Charge-itביותר מבית 
 מ"מ 121x90x7 :מידות
 שחור :צבעים
 ₪  57:עלות

מטען אלחוטי לבן 
מרובע עם תאורה 

-Chargeבדפנות מבית 
it 

 79.8x79.8x9.6 :מידות
 מ"מ

 לבן :צבעים
 ₪  23:עלות

|  כבל טעינה משולש 
בנק סוללת גיבוי   פאוור
1000mAh   לחירום

מובנה בגוף הכבל  
 Charge-itמבית 
 / Type-C :תואם

iPhone / Android 
 'מ 1.1אורך 
 ₪  24:עלות



בנק סוללת   פאוור| מטען אלחוטי 
 Charge-itמבית  6,000mAhגיבוי 
 מ"מ 129x12X 70 :מידות
 לבן/ אפור  :צבעים
 Type-C/iPhone/Android :תואם
 ₪   58:עלות

10,000mah 
 ₪  85:עלות

בנק סוללת   פאוור| מטען אלחוטי 
-Chargeמבית  6,000mAhגיבוי 

it 
מטען אלחוטי משולב במטען נייד  

אחיזה נצמדת   RINGטבעת + 
  כריות הצמדה+ לטלפון סלולרי 

 מ"מ 70x130x13.8 :מידות
 לבן :צבעים
-Type :תואם

C/iPhone/Android 
 ₪ 58:עלות

 

בנק סוללת גיבוי   פאוור
12,000mAh   בעל טעינה מהירה

 Charge-itמבית 
 מ"מ 95x65x24 :מידות
 לבן/ שחור  :צבעים
 ₪ 72:עלות

 

בנק סוללת גיבוי   פאוור
12000mAh  מביתCharge-It 

מטען נייד עם צג דיגיטלי לחיווי  
 אמת למצב הסוללה

בעל שטח מיתוג דו צדדי גדול 
 במיוחד
 מ"מ 142x72x15,2 :מידות
 גרם 218 :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"ס 9גובה  :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  
5200 mAh + פנס 
 ₪  45:עלות



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



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



 1920/1080HDמצלמה לרכב " ונדור"
 )לא כולל כרטיס זיכרון" (2.4מסך 
 ₪  75:עלות

 Dash Cam Coby -מצלמת תיעוד לרכב 
  1080p - FULLHDאיכויות צילום של 

 כיבוי והדלקה אוטומטיים  
 חיישן תנועה  

  90°זווית צילום רחבה של 
 רמקול ומיקרופון מובנים  

 מסך מתכוונן  
  X4זום דיגיטלי 

  TFT "2.5מסך 
 32Gתמיכה בזיכרון עד 

   85₪:עלות

 מצלמות לרכב

חלקים מבית   5מתאם בינלאומי 
Charge-it 

מתאם שקע חשמל עולמי אוניברסלי  
 USBחלקים ושלוש שקעי  5

 כולל נרתיק נשיאה קשיח רוכסן
 AU US UK(מתאים לכל המדינות 

EU) 
 שחור –נרתיק / לבן  -מתאם  :צבעים
 ₪  40:עלות



"  Action"מצלמת ספורט 
 FULL-HD 1080P WiFi אקשן 
   )לא כלול( 32GBעד  זכרון
 ₪  100:עלות

אינטרקום דו כיווני  + Wi-Fi DHמצלמת 
ומצב לילה לצפייה מהנייד מבית  

Charge-it קלה לתפעול  
 ₪   115:עלות

  מיקרופון+  4"בידורית ניידת נטענת 
  SE-411:דגם

 ₪  84:עלות



 :ערכת כושר
בקבוק ספורט עם מקום  +  בפאוץפיט  דריימגבת + תיק ספורט

 )מגוון בקבוקים(חליטה/לפירות
 ₪ 63:עלות

 חכם שעון  
 איתור/מד מרחק/מד קלוריות / מד לחץ דם / מד דופק / סטופר / שעון 

בודק איכות  /  SMSו  WHATSAPP קורא הודעות עברית אנגלית /מד צעדים 
 השינה

 ATM  3  נגד מים עד 
 BLUETOOTHמתחבר לאפליקציה בנייד באמצעות 
 אייפוןעובד עם כל סוגי הניידים אנדרואיד ו 

 זמן עבודה שבוע –שעות  4-3זמן טעינה 
 רצועות להחלפה כחול שחור ואדום  3מארז מתנה עם 

  אחריות שנה
 ₪ 70:עלות

 שעון חכם
תומך   BLUETOOTHשעון יד 

 עברית לבן או שחור
 ₪  55: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"ס 140*70מגבת  פלא 

 בקבוק שתיה אקו ספורט
 ₪  48:עלות



  4,מזוודה עליה למטוס איכותית
 גלגלים

 ₪  95:עלות

 רחבה איכותית מאוד," 20מזוודה 
 ₪  115:עלות



 תיק גב אורטופדי למחשב נייד
 מ"ס 33x47x17 :מידות

 ליטר 27 :נפח
 שחור :צבעים
 ₪ 56:עלות

 

 תיק גב אורטופדי למחשב נייד
 ידית נשיאה מתכתית

 מ"ס 33x48x14 :מידות
 ליטר 39 :נפח

 שחור :צבעים
 ח  "ש 56:עלות

 

 SWISSתיק גב אורטופדי נגד גניבות 
PROTECTOR  שחור  אינץ 15.6למחשב נייד-  

 אפור
תא מרופד למחשב נייד ותא מרופד נוסף  

 לטאבלט
 לטעינת ניידים USBיציאת 

 לכסף וחפצים יקרי ערך ניסתרכיס אחורי 
 גב רשת למניעת זיעה

 רצועה נשיאה מרופדות עם פתחי אוורור
 תאים פנימיים 86רוכסנים איכותיים מספר 

 בד דוחה מים ואטום לגשם
 ₪ 100:עלות



 תיק גב למחשב נייד
 ידית נשיאה מתכתית

 מ"ס 29x39x13 :מידות
 ליטר15 :נפח

 שחור :צבעים
 ₪ 56:עלות

תיק גב נגד גניבות למחשב נייד  
 GIVONYמבית המותג  אינץ 15.6

תא מרופד למחשב נייד ותא מרופד  
 לטאבלטנוסף 

 לטעינת ניידים USBיציאת 
 פנימיםכיסים  3-תא פנימי גדול ו

לכסף וחפצים   ניסתרכיס צד חיצוני 
 יקרי ערך

 מ"ס 35x45 :מידות
 שחור :צבעים
 ₪  160:עלות

מבית   אינץ 15.6תיק עסקים צד מהודר למחשב נייד 
 GIVONYהמותג 

 ידית נוחה לאחיזה1.
 רצועת כתף חזקה ותומכת הניתנת לפירוק קל. 2
 תאים בסיסיים לארגון לפי צורך. 3

  15.6תא מרופד למחשב נייד : תא ראשי רוכסן מכיל
 'אינץ

 'אינץ 11 לטאבלטותא מרופד נוסף 
 כיסים לחפצים שונים 4

 תא רוכסן חיצוני אחורי
 מ"ס 4530X :מידות
 שחור :צבעים

 ₪  110:עלות2.
 

GIVONY 
 

GIVONY 



למחשב נייד  Anti-Theft Secureתיק גב נגד גניבות 
 GIVONYמבית המותג  אינץ 15.6

 לטאבלטתא מרופד למחשב נייד ותא מרופד נוסף  
 לטעינת ניידים USBיציאת 

 פנימיםתאים  5
 כיס פנימי רוכסן 1

 לכסף וחפצים יקרי ערך ניסתרכיס אחורי חיצוני 
 מ"ס 35x45 :מידות
 אפור/ שחור  :צבעים
 ₪  115:עלות

GIVONY 
 

  תיק גב חכם בעיצוב קלאסי
 Ombreמבית העיצוב 

 'מלאנזעשוי בד איכותי במיוחד מסוג 
תא פנימי למחשב נייד ותא  , תאים גדולים 2

 קידמי
 משולבת להטענה USBיציאת 

  עם רצועת גב המתאימה לנשיאה על מזוודה
מערכת גב ורצועות אורתופדים לנשיאה קלה 

 ונוחה
 ₪  72:עלות

תיק גב מעוצב למחשב מבית העיצוב  
 Ombreהנחשק 

 'מלאנזעשוי בד איכותי במיוחד מסוג 
 תא פנימי למחשב נייד, תאים גדולים 3

 ידית נשיאה עשויה מתכת
מערכת גב ורצועות אורתופדים לנשיאה  

 קלה ונוחה
 ₪ 59:עלות
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