
 טו בשבט ומוצרי חורף
 מ"המחירים אינם כוללים מע



מארז מוארך של 
פירות יבשים בקופסת 

 מעוצבת קרטו
 ח"ש 50

גרם  800צלחת עגולה עם 
 פירות יבשים

 ח"ש 36



  500צלחת הגשה מוארכת עם 
 ח"ש 30גרם פירות יבשים 



מבחר  
עציצים  

 20החל מ 
 ח"ש



 ערכת גינה מעוצבת  
לשימוש אישי על  

השולחן במשרד או 
מוצר ירוק  , בבית

 מפלסטיק ממוחזר
הערכה מסופקת  

וכוללת את " יבשה"
הפלא  טבליית

המתנפחת במגע עם 
באישור , פטנט(, מים

 )משרד החקלאות
, שקית זרעי בזיליקום 

הוראות הפעלה ומכסה  
לאטימה והגשה שהופך  

את העציץ לחממה 
בשלב הראשון ובהמשך  

 .ישמש כתחתית לעציץ
 ח"ש 13



 צנצנת עם גרנולה
 ח"ש 17

 

צנצנת עם  
עוגיות  
 פיצוחים

 ח"ש 18
 



ערכת סיידר  
 חם

שתי קופסאות  
עם  פיויסי

חליטת  
  תפוחי+סיידר

עץ מיובשים  
 ומקלות קינמון

 ח"ש 16
 

ספל שתייה חמה עם 
שקית צלופן עם חליטת  

 תה  
 פיויסיבקופסת 

 ח"ש 17.5
 



ושתייה   שייקיםסט כוסות 
עץ ובתוכו ארבע  מגש.קלה

כוסות עם מכסה וקשית  
 .קשיחה רב שימושית

 ל"מ 450קיבולת כל כוס 
  6*18.5*18.5גודל מגש עץ 

 מ"ס
 גרם פירות יבשים 800במילוי 

 ח"ש 50



 ₪ 28צנצנת פירות יבשים ליטר 
 ח"ש 23צנצנת עם פירות יבשים   



  200חליטת תה 
 גרם בשק יוטה

 ח"ש 18

צנצנת  
עוגיות  
 גרנולה  

 ח"ש 19
 



 בקבוק אישי עם גרנולה
 ח"ש 17

צנצנת עם גרנולה 
 בשקית יוטה

  17ללא יוטה ₪  20
 ח"ש



שקית צלופן עם  
 180פירות יבשים 

 גרם בשק יוטה
12.5 

 

עם   רטרוצנצנת 
 גרנולה

 ח"ש 16



 גרם 110צנצנת עם חליטת תה 
14 ₪ 

 ח"ש 16גרם  150צנצנת עם 



זוג צנצנות עם 
תפוחים  , חליטת תה

מיובשים ומקלות  
 קינמון

 ח"ש 26
 
 



צלחת עם 
 עוגיות פיצוחים  

27 ₪ 
 

צלחת עם 
פירות 
 יבשים

 ח"ש 27



 מבחר מגשי פירות יבשים  



 עציצים עם מסרים
תווית שם הצמח  , מיתוג מדבקה על תווית, :המחיר כולל

 והובלה מעמושקית צלופן לא כולל . והוראות הטיפול

 מסר של אהבה
 מסר של שפע
 מסר של אושר

 מסר של הצלחה
 מסר של שגשוג עסקי ואישי

 מסר של ישראליות
 מסר של מזל

 מסר של בריאות
 מסר של שלום

 מסר של צמיחה
 מסר של פריחה אישית ועסקית



 מ"ס 6*  8*  8קרמיקה 
 מ"ס 7*  9*  12מ קרמיקה "ס 7*  9*  9קרמיקה 

25 ₪ 
30  ₪41 ₪ 
 



 ח"ש30עציץ בטון 



 מ"ס 6*  8*  8קרמיקה 
 מ"ס 7*  9*  9קרמיקה 
 מ"ס 7*  9*  12קרמיקה 
 מ"ס 7.5*  10*  14קרמיקה 

 ח"ש 25
 ח"ש30
 ח"ש 40
 ח"ש 45



 מ"ס 6*  8*  8קרמיקה 
 מ"ס 7*  9*  9קרמיקה 
 מ"ס 7*  9*  12קרמיקה 
 מ"ס 7.5*  10*  14קרמיקה 

 ח"ש 25
 ח"ש 30
 ח"ש 40
 ח"ש 45



 מ"ס 6*  8*  8קרמיקה 
 מ"ס 7*  9*  9קרמיקה 
 מ"ס 7*  9*  12קרמיקה 
 מ"ס 7.5*  10*  14קרמיקה 

 ח"ש 25
 ח"ש 30
 ח"ש 40
 ח"ש 45



 מ"ס 6*  8*  8קרמיקה 
 מ"ס 7*  9*  9קרמיקה 
 מ"ס 7*  9*  12קרמיקה 
 מ"ס 7.5*  10*  14קרמיקה 

 ח"ש 25
 ח"ש 30
 ח"ש 40
 ח"ש 45



 מ קוטר בטון"ס 7עציץ 
 מ קוטר בטון"ס 7עציץ 

 ח"ש 15
 ח"ש 15



 מ"ס 6*  8*  8קרמיקה 
 מ"ס 7*  9*  9קרמיקה 

 ח"ש 29
 ח"ש 35
 ח"ש 41
 ח"ש 48

 
 מ"ס 7*  9*  12קרמיקה 
 מ"ס 7.5*  10*  14קרמיקה 



 מ"ס 7*  7מ קוטר פלסטיק קשיח בזכוכית "ס 6.5עציץ 
 7*  7קקטוס צבעוני ומסר של העצמה בזכוכית 

 מ"לפני מע₪  15
ח מסר של שפע  "ש 25קקטוס צבעוני ומסר של העצמה 

 מ"ח לפני מע"ש 18



 מ קוטר פלסטיק קשיח להרבה אור"ס 6.5עציץ 
 מ קוטר פלסטיק קשיח"ס 6.5עציץ 

 ח"ש 11
 ח"ש 11



 מ פלסטיק קשיח להרבה אור ושמש"קוטר ס 9עציץ 
 מ קוטר פלסטיק קשיח לבית ולמשרד"ס 9עציץ 

 ח"ש 15
 ח"ש 15
 



 מ"ס 15אורך ,  1קנה 
 מ"ס 15+10אורך , קנים 2
 מ"ס 15+10+10אורך , קנים 3
 מ"ס 15+20+  25+ אורך, קנים 3

 ח"ש 15
 ח"ש 20
 ח"ש 25
 ח"ש 36



 7*  9*  12מ קרמיקה "ס 6.5*  8*  11קרמיקה 
 מ"ס

 מ"ס 12*  13*  13קרמיקה 
38  ₪43 ₪ 
 ח"ש 53
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