
מצגת מתנות חורף
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מארזים מפנקים לחורף חם 

אתם תבחרו מוצרים מהמבחר מהמצגת  

ואנחנו נבנה חבילה מפנקת לעובדים



ניתן  )כוסות קוקטיל2+ קוטילבקבוקי 2

(למתג את הכוס 

₪ 36:עלות

(ל"מ250כוסות דאבל גלאס 2+ חליטות תה2

45₪:עלות



זוג כוסות דאבל גלאס+ ליטר1קנקן תה 
78₪:עלות

ניתן לבנות ערכת תה בתוספת תיונים  * 

איכותיים 



עוגיות לוטוס5+שקיות תה במעטפה5+כוס חליטה מפורצלן
₪ 20:עלות

עוגיות לוטוס5+שקיות תה במעטפה5+זוג כוסות דאבל גלאס

₪ 27:עלות

עוגיות לוטוס5+תערובת צמחיםשקית+מפורצלןכוס חליטה 
₪ 27.5:עלות

עוגיות לוטוס4מ+מיניתה בקוביות ' יח2+ בקבוק זכוכית לחליטות צמחים ופירות
₪ 30.4:עלות



תערובת תה צמחים בתפזורתשקית+וצמחיםבקבוק לחליטת פירות 
₪ 34.5:עלות

עוגיות לוטוס4+ קוביות תה מיני5מארז+תהמארז חליטת + כוס לחליטה מפורצלן
38.5 ₪

חליטת תה צמחיםמארז+לחליטהליטר עם מסננת 1.5קנקן תה 
₪  38.7:מחיר

עוגיות לוטוס5+ שקיות תה5+יחידכרבולמידת+ כוס חליטה מפורצלן
₪ 42.5:עלות



מארז+ואקוםנירוסטה עם טרמוס"+21מטריה שטוחה 

קוביות תה מיני5

₪ 54:עלות

ל עם 1.5זכוכית קנקן+כפולהזוג כוסות זכוכית עם דופן 

עוגיות  10+ תערובת חליטת תהשקית+לחליטהמסננת 

לוטוס

₪ 63:עלות



מרי–מוט וידית אחיזה מעץ , 23“מטריה 

23“מטריה קלאסית 

.מוט וידית אחיזה מעץ

.צלעות פיברגלס

.סגירה ידנית, פתיחה אוטומטית

.המנגנון עשוי פיברגלס עמיד לרוחות חזקות

.מנגנון סערה

.תפירה כפולה של הצלעות

.חומר מיוחד שדוחה מים, י’פונגבד 

.שרוול סגירה

אפור,שחור,כחול,בורדו:צבעים
₪ 19.5:עלות

פרומו–ידית עץ , מוט ברזל23“מטריה 

23“מטריה לפרסום 

.ידית אחיזה מעץ, מוט מתכת

.צלעות מתכת

.סגירה ידנית, פתיחה אוטומטית

.תפירה כפולה של הצלעות

.פוליאסטר100%בד 

.חוט נשיאה
כחול,לבן,בורדו,תכלת,שחור,אפור:צבעים
₪ 10.5:עלות

ימיני’צ–מטרית סערה גדולה 

30“מטרית גולף 

.מוט וידית אחיזה מאלומיניום

.צלעות מפיברגלס

.סגירה ידנית, מנגנון פתיחה אוטומטי

.המנגנון עשוי פיברגלס עמיד לרוחות חזקות

.מנגנון סערה עם צלעות כפולות

.תפירה כפולה של הצלעות

.חומר מיוחד שדוחה מים, י’פונגבד 

.שרוול סגירה

שחור,כחול:צבעים
₪ 27:עלות

מ

מ

מ



ציקלון–30“, מטריית גולף

30“מטרית גולף 

.מוט וצלעות מפיברגלס

.ידית אחיזה מגומי

.סגירה ידנית, פתיחה אוטומטית

.המנגנון עשוי פיברגלס עמיד לרוחות חזקות

.מנגנון סערה

.תפירה כפולה של כל צלע

.חומר מיוחד שדוחה מים, י’פונגבד 

.שרוול סגירה 

שחור:צבע
₪ 27:עלות

טייפון–23″מטרייה אוטומטית מתקפלת 

23″מטריה אוטומטית ומתקפלת בגודל 
נוחה מאד לתפעול ונשיאה•

בתיק ידלאיחסוןניתן , קומפקטי•

י לחיצה על כפתור  ”פתיחה וסגירה אוטומטית ע•

בידית

עמיד ברוחות, תפירה כפולה של הצלעות•

דוחה מיםי’פונגבד מסוג •

ידית אחיזה פלסטית עם רצועת נשיאה•

מ”ס87קוטר של •

שרוול סגירה•

כחול:צבע•
₪ 16:עלות•

מ
מ

מטרית אלומיניום קלה 
דריזל–ושטוחה 

מטריית אלומיניום קלה•
21″גודל •
פתיחה ידנית•

שרוול וידית נשיאה•

נכנסת בקלות לתיק או לתא •

כפפות

כסוף,שחור:צבע•
₪ 15:עלות•

מ



מ

סליט–מטריה פתיחה וסגירה אוטומטית 

23″מטריה •
פתיחה וסגירה אוטומטית בלחיצת כפתור•

בד דוחה מים•

מתקפלת לשלושה חלקים•

מנגנון חזק ועמיד ממתכת בשילוב פיברגלס•

ידית נשיאה ושרוול סגירה•

שחור,כסף:צבע•
₪ 22:עלות•

ז

זרועות סיליקון" 27מטריה מתקפלת " מבו'ג

זרועות סיליקון גמישות

עמידה ברוחות חזקות

לבן/ שחור / אדום / כחול : צבעים
₪ 16.8:עלות

ז

זרועות  " 27מטריה ידית ישרה 

סיליקון גמישות

זרועות סיליקון גמישות

עמידה ברוחות חזקות
₪ 15: עלות



ז

''25מטרייה הפוכה דו שכבתית 

פתרון מושלם לרכב וכל מקום אחר

ללא  מטרייה נפתחת בצורה הפוכה בכך מאפשרת קיפול

הרטבת הסביבה

חזקה במיוחד ועמידה בפני רוחות  , דו שכבתית איכותית

חזקות

ניתנת להעמדה או תלייה ביציבות מלאה כך מאפשרת קל 

ונוח לייבוש ואחסון

ידית ארגונומית בעיצוב גאוני מאפשרת אחיזה נוחה  

ומשחררת לנו את הידיים לפעולה נוספת

מ"ס80גובה ', אינץ25מטריה :מידות

בלבד' גר500:משקל
לבן, הדפס עיתון–שחור , שחור–כחול :צבעים

₪ 22:עלות

נ

'  אינץ23מטריה בקוטר 

בעלת זרועות גמישות איכותיות 

פתיחה ידנית

ניתנות להדפסה וגם סובלימציה

לבן משולב אפור. משולב אפורשחור:זמיניםצבעים 

₪ 21:עלות



"23מטריה מתהפכת איכותית 
₪  24:עלות

נתי

ידית סבא," 27,מבו'מטרית ג
₪ 13.2:עלות



האיש

מטרית מתקפלת עם ידית הילוכים
AOC oversize mini umbrella FARE®-Gearshift

מטרייה ספורטיבית ענקית עם ידית מוט הילוכים בלעדי מ

נוחה לפתיחה וסגירה  מתקפלת ועם פתיחה וסגירה אוטומטית, המטריה מיני

,במהירות
באיכות גבוהה windproofמערכת 

,גמישות מסגרת מקסימלית בתנאים סוערים

,ופלסטיקמורכבת מצלעות באיכות גבוהה במיוחד עשויים פיברגלס

,בד טפלון מקורי דוח מים ולכלוך
.אפשרות נרחבת למיתוג מקורי ומדליק–מוט הילוכים –ידית כסף 

.לחיצת כפתור קלה ונוחה להפעלה

(.2904-4155דגם)אפשרות גם מטריה בגודל בינוני 

.תשמש את הלקוחות או העובדים שלך לאורך שנים רבות, מטריה איכותית ועמידה
(יחידות100מינימום !)ליהנות בגשם– FAREמבית המותג הגרמני 

0525212797:קבלת הצעת מחיר בנייד

AOC mini umbrella
!מטריה אוטומטית במחיר אטרקטיבי

מתנה מושלמת לסטודנטים  . שימושית בכל תיק ורכב, מטריה מיני מתקפלת

.ולנוסע המתמיד
באיכות   windproofמערכת , אוטומטית נוחה לפתיחה וסגירה במהירותפונקצית

,גמישות מסגרת מקסימלית בתנאים סוערים, גבוהה

לולאה בספרי אלסטי. עם מגע רך ונעים, לאחיזה מיטביתמעוייןידית בצורת 

.אפשרות מיתוג בהדפסה על המטריה ועל ידית האחיזה

עשויה חומרים חזקים  , מטריה איכותית ועמידה למרות מידותיה הקומפקטיות
!להנות מהגשם– FAREמבית המותג הגרמני, במיוחד

יחידות100מינימום הזמנת

0525212797:קבלת הצעת מחיר בנייד

האיש



שמיכת שארפה ליחיד עשויה מבד עבה בשתי  

.שכבות

.וצד שני בגימור צמר כבשים, צד אחד קטיפתי•

.מאד מחמם ונעים למגע•

.תמיד מזמין להתכרבלות מרגשת•

.מגיע עם אריזת מתנה מבד סאטן•

.מ”ס130×170: מידות•
41₪:עלות•

מ

קלאוד–מפנקת כרבולית

זוגיתכירבוליתשמיכת 

.מאד נעימה למגע ומחממת•

מראה פרוותי ועשיר•

.פוליאסטר100%עשויה מ •

.ניתנת לכביסה וניקוי יבש•

.מ”ס200×150: מידות•
₪ 35:עלות

מ

.פלנל ליחידשמיכת
,מחממת, נעימה למגע

.מראה פרוותי ועשיר
,פוליאסטר100%-עשויה מ

.ניתנת לכביסה וניקוי יבש
קרם, אפור, כחול: צבע

מ"ס130* 170: מידות המוצר
₪ 24.5:עלות

מ



דו צדדית פלנל וכבש–שמיכת חורף זוגית 

נעים ורך, צד אחד פלנל איכותי

לתחושת חום  , צד שני פרווה דמוי כבש

מירבית

מ"ס230/230מידה מיוחדת 
₪ 90:עלות

ת

1

2

3

שמיכה דו שכבתית מפנקת

שכבה עליונה שמיכת פלנל פליז קטיפתית  

מעוצבת

שכבה תחתונה צמר לבן כבשים

סמ170*130
₪ 49:עלות

פ

.חזקה ומפנקת במיוחד, שמיכת מיקרו פליז רכה

.מ"ס130*170: מידות
27₪:עלות



שמיכת טלוויזיה מפנקת

עשויה שכבת פילוסין רך ונעים למגע

ושכבת קורל פליז

באריזת מתנה

גרם280
מ”ס 170*130:מידה

56₪:עלות
מטר2*1.45:מידה
₪ 75:עלות

שמיכת טלוויזיה נעימה במיוחד

עשויה בד קורל פליז
PVCבמארז מתנה עשוי 

מ”ס* 130170, גרם 260

₪ 27:עלות
שמיכת פליז, כרבולית

PVCבמארז מתנה עשוי 
גרם למטר 220

מ"ס150*120:מידה
₪ 15:עלות

מ"ס *130170

ח    "ש18:עלות

ש

ש

ש

שמיכת טלוויזיה מפנקת

עשויה שכבת קורל פליז בתוספת שכבת צמר
120X 150 מ”ס

באריזת מתנה
₪ 39:עלות ש



.שמיכת שארפה ליחיד עשויה מבד עבה בשתי שכבות

.וצד שני בגימור צמר כבשים, צד אחד קטיפתי•

.מאד מחמם ונעים למגע•

.תמיד מזמין להתכרבלות מרגשת•

.מגיע עם אריזת מתנה מבד סאטן•

מ”ס130×170: מידות•
40₪:עלות•

שמיכת יחיד -שמיכות חורף ווינטר -ורדינון

מיקרופייבראפור סמ150/200

49₪:עלות

₪  189:שווי החלפה

–סולידשמיכות חורף 

מיקרופייבר

100₪:מטר2.2* 2:זוגיתעלותשמיכה

250₪:שווי החלפה ברשת

55₪: עלות(1.6*1.3)שמיכת  יחיד

ח"ש150:שווי החלפה ברשת



אפור וחוםסמ200/220שמיכה זוגית -שמיכות חורף קרושה 

מיקרופייבר

110₪:עלות

300₪:שווי החלפה ברשת



ומעלה₪ 10מבחר כריות חימום ממותגות מ



דו שכבתי, כובע פליז דו צדדי

מתאים כמחמם צוואר או כובע
₪  7.5:עלות

לשימוש כפולחמצוואר

כמחמם צוואר או כובע
₪  4:עלות

ש

כובע הכולל מסיכת פנים  

להגנה מהקור
₪ 14:עלות

כובע דו שכבתי

חיצוני ושכבת בידוד עשויה פליזאקריל

וירוקכחול,זיתירוק 
₪ 10:עלות

כובע צמר איכות
₪  5.8:עלות

מ

ש

ש
ש

LIGHT UP" כובע צמר עם תאורת לד

מצבי  3, עוצמתית SMDלדים4תאורת 

הפעלה

USBפנס נטען בעזרת 
שחור/ אפור :צבעים
₪ 28:עלות



איכותיות’ טאצזוג כפפות 

מבד לייקרה גמיש ונעים
₪ 22.5:עלות

ון עם רוכסן'קפוצסווצר

במבחר צבעים
₪ 38:עלות

(כובע וכיס  לידיים)קנגרור 'סווצ

במגוון צבעים
₪ 31:עלות

שרוול ארוךשירטטי 

במגוון צבעים  

כותנה100%
₪ 18:עלות

מגוון כפפות  

הגרביים מיוצרות בהפקה מיוחדת ולכן קיים

יחידות מאותו עיצוב של  500מינימום להזמנה 

גרב



מגוון נעלי בית חורפיות

חלקם ניתן למתג
₪ 20סביב:בדגםמחיר תלוי 

איכותיות’ טאצזוג כפפות 

מבד לייקרה גמיש ונעים

₪ 22.5:עלות

כפפות פליז

₪ 12:עלות



מעיל גשם בצבע , מ”ס6.5מעיל גשם בכדור פלסטיק בקוטר 

גימיק מדליק עם אפשרות למיתוג בתוספת  , לבן מתקפל לכדור

תשלום על גבי הכדור

מגיע עם קליפס פלסטיק שניתן להצמיד למחזיק הכדור

מוצר, מפתחות או לתלות על גבי התיק

₪ 16:עלות

מגוון גרביים

:צבעיםמגוון:ביתגרבי 

₪ 9:עלות



מעיל חוסם רוח איכותי במיוחד

נושם ודוחה מים,עשוי מבד גמיש 

עם שכבת פליז פנימית

מעיל פליז

₪ 32החל מ

מבחר מעילים

מגוון מעילי רוח ניתנים  

למיתוג



מגוון נעלי בית חורפיות

חלקם ניתן למתג

מה עם הדפסי 'אוברול פיג

,  החברה שלכם מבד דק ונושם
XXLועד  Mממידה 

עשוי מפוליאסטר וכותנה  

30%, פוליאסטר 70%)

מיתוג בלוגו הלקוח  , ( כותנה

צבע אחד
(יתוגלפני )₪ 150



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

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 נירוסטה2עשויה 

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

דופן  PPעשוי 300CCספל טרמי 

:  קור צבעים/כפולה לבידוד חום

'  בז/שחור
₪  8.8:עלות

ספל לתה עם מסננת

חליטה ומכסה שהופך

לתחתית
₪14 : עלות

עם מכסה  -כוס מרק אישית

.וואקום

ל"מ500

מגיעה בקופסת מתנה
ליחידה₪ 17



,  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



איכותי במיוחד , בקבוק מים חכם 
SWISSמבית 

עשוי  , שומר על חום וקור למשך זמן רב

נירוסטה

עם מסך מגע המראה את טמפרטורת  

המים בבקבוק

ללא צורך בהטענה

ל"מ500
₪ 30:עלות

בקבוק טרמי איכותי עשוי נירוסטה

עם שכבה כפולה לשמירת על חום  

או קור
SWISSמבית 

ל"מ 500

ח  "ש23:עלות

בקבוק זכוכית לחליטת תה

עם רשת צפופה עשויה נירוסטה אל חלד

וחבק סיליקון

באישור מכון התקנים

ל"מ550
₪ 24:עלות

שכבות2בקבוק שתיה פטנט 

חמה וקרהלשתיהמתאים 

בשילוב זכוכית פנימית
BPA FREEבמעטפת פלסטיק קשיח 

באישור מכון התקנים

ל”מ750
33₪:עלות



700בקבוק מים Fruit Infuserטריטן
צבעים. בידודשרוול+ל"מ

:עלות
42₪:עם הבידוד

36₪:ללא הבידוד

סוויפט-טריטןהידרו 

מעורב  ל"מ600בקבוק 
צבעים

ליחידה₪ 32:עלות

בקבוק טרמי  

מעוצב מנירוסטה

עם שכבה כפולה 

לשמירת קור וחום

באישור מכון 
ל"מ500, התקנים

₪ 29:עלות

ל"מ500בקבוק שתיה תרמי 
KAMBUKKA  מביתOLYMPUS

פא



קעריות2

מאגים2

מגבת מטבח
₪ 48:עלות

₪ 94: שווי החלפה ברשת

מאגים6

מגבת מטבח
₪  38:עלות 

₪ 77.2:שווי החלפה ברשת

מרקיות4

מגבת מטבח

סיליקוןעשוייהמצקת 
₪ 66:עלות

₪  112:שווי החלפה ברשת



קערית קרמיקה מעטרות כחול 

מ"ס15-לבן

לקערית12.5:עלות

:בול, קערית קרמיקה  יפנית
לקערית₪ 15:עלות

רגע של  "-מ "ס14קערית מרק 

"פינוק
38₪:עלות

אפשרות למארז פי וי סי

מבחר קעריות  מרק



ניתן  ל אדום"מ565ספל מרק מעוגל 

לחמם במיקרו
₪ 22:עלות

קופסת אוכל כפולה שומרת חום  Lunchboxבוקס’לאנצ

, ( ל"מ700נפח כל סיר )ליטר מנירוסטה 1.4בנפח 

קופסת המזון עשוי  . למשרד לעבודה או ללימודים

נירוסטה עם דופן כפולה ובידוד ואקום חזק במיוחד שגם 

תורם בשמירה על טמפרטורה
₪ 27:עלות

קעריות מרק4מארז 

ח    "ש59:עלות

תרמוס אוכל איכותי•

עמיד להשתמש יום יומי •

לטיולים, לבית ספר, לעבודה

מיועד לאחסון אוכל ושימור  •

החום לאורך זמן

פנים שיוצרו נירוסטה אל חלד •

איכותית

אפשרות לבחור את קומות  •

התרמוס לפי הצורך

מכסה ואקום עם ידיות אחיזה•
ומעלה₪ 29מ•



קופסת עץ לתיונים מכסה רשת מתכתית

עץ טבעי-שחור :צבעים
מ"ס 23x16x7:מידות

קופסת עץ לתיונים מכסה שקוף מזכוכית

עץ טבעי-שחור :צבעים
מ"ס 28x27.5x8:מידות

"TEA TIME" 4, מארז עץ טבעי לתה

תאים
מ"ס 17x16x7.5מידות 

יסמיןתה ירוק נענע ותה ירוק, ה'סנצתה ירוק  –סדרת תה ירוק לחורף

ניתן לשלב קנקני תה וכוסות תה, מגוון רחב של מארזי  תה



•קופסאות טישו 

עשויה פלסטיק שחור או לבן

כוללת חבילת טישו• 

ניתן להדפסת מיתוג• 

ח  "ש22: עלות

ממחטות  100מארז טישו 

תאית100%נייר  טישו 

מ    "ס6*10*21: גודל מארז

יחידות1000כמות מינימום 

ח"ש7: עלות

ממחטות10טישו כיס 

תאית100%נייר טישו 

מ"ס2.8*5.5*10.5: גודל מארז 

יחידות1000כמות מינימום 

ח"ש3: עלות



משחקים בקופסא מעץ7

המארז  , סט משחקים משפחתי במארז עץ יוקרתי 

:מכיל את המשחקים הבאים 

דמקה ושח  דוקים, חבילות קלפים 2, דומינו , בששש 

מ"ס30*30: מידות . מט 
50₪:עלות

קובית משחק לכל המשפחה
₪  60עלות 

תרופות סבתא

₪ 18:עלות



מלבני  שפריצר

להיגיינת הידיים ללא מים וסבון
7.5₪: עלות

ח"ש350תוספת מיתוג 

מיל  100ל'אלכוג

להיגיינת הידיים ללא מים וסבון 
5.5₪: עלות

ח"ש350תוספת מיתוג 



נסטלהיחידות אבקת משקה שוקו 6
(☺מומלץ לצרף מרשמלו להמיס בשוקו החם)17₪:עלות

(:גרם500)אבקה להכנת סחלב 
אפשר לצרף שקית קוקוס  )14₪:עלות

(ומקלות וניל

שוקולטהבקבוק להכנת משקה 

כוסות חלב חם ולערבב2רק להוסיף 

לבן/ מריר/ חלב: בטעם
לבקבוק₪ 14:עלות

ערכת סיידר חם

שתי קופסאות

עםפיויסי

חליטת

תפוחי+סיידר

עץ מיובשים

ומקלות קינמון

₪  22:עלות



נשנושים

תלוי בתכולהמחיר:בפחית

ס'מנצ,שקדים,בקשיוניתן למלא 

שקית צלופן עם עוגיות/ פחית

בעוגיות ובמשקלתלוי:עלות

נישנושיםמארז 

גרם  200

₪ 10:עלות



מגוון של חליטות תה  איכותיות  מאוד

(ממליצה)₪ 12:עלות

ספל מעוצב עשוי זכוכית עם דופן כפולה

עם מסננת אל חלד לחליטת צמחים

מ"ס400
₪ 29:עלות

ספל זכוכית דקה עם ידית אחיזה

בעיצוב עדין

ל"מ330
₪  7.8: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


