
פותחן חשמלי מהודר 
לבקבוקי יין 

מופעל ע"י סוללות )לא כולל( 
גובה: 27 ס"מ

פותחן יין מגנט למקרר
פותחן מלצרים בעיצוב בקבוק

"שיכור על הגג" מעמד יין 
מעץ לשישה בקבוקים, גובה 55 ס"מ

)היין להמחשה בלבד(

עדי לא ידע כמה יין הוא שתה

גלובוס בר דקורטיבי רצפתי
גובה 95cm, קוטר 45cm. *הבקבוקים להמחשה בלבד

יוקרה ליין

מארז אביזרי יין ספר מהודר 
סט 5 אביזרי יין יוקרתי, הכולל:

פותחן, משאבת ואקום
משפך אקרילי ו2 פקקים

5*16.5*24
סט אביזרי יין דמוי בקבוק 

במארז מפואר דמוי בקבוק 
סט 3 אביזרי יין: 

פותחן, פקק עם סוגר וטבעת למניעת 
טפטופים
6.4*23.5

סט יין במארז מתנה
הכולל פותחן בקבוקים ופקק מתכתי 

לסגירת בקבוקי יין
2.4*10*13



ג'אדטים למטבח

 קערת מגרדת מנירוסטה
נוחה ופרקטית במיוחד

דסקיות, קוטר 20 ס"מ 3 

משקל מטבח
במבוק 

מעוצב למטבח
ד 5 ק"ג. אריזת מתנה

מסננת סילקון מתקפלת
נוחה ופרקטית במיוחד לאחסון

קוטר 20 ס"מ

מארז קרפ
 מחבת קרפ, סט 3 אביזרי סילקון,
מלקחיים מסילקון ומפצח אגוזים

סט סיליקון 7 חלקים לפרלינים
הסט כולל

משטח לאפיית מקרונים: 39.5*29
מזלף עם פיות 39*23

תבנית פרלינים 21*10.8*1.5
תבנית פרלינים 21*10.5*1.8

תבנית פרלינים 21*10.5*1.50
לקקן  25*5.30

מיני בלנד שייקר נייד
מתאים לפירות רכים, שייק חלבונים ומיצים ,USB נטען
פילטר לסינון המשקה במכסה רצועת נשיאה מסילקון

 להבים מנירוסטה 6 
USBמתח 3.7 וולט נטען ב 

כולל כבל טעינה
לעבוד מהמנוע  המונע  פנימי  חיישן  עם  בטיחות   מנגנון 

כשהביסס לא סגור
באישור מכון התקנים

מארז מכובד

פלטת חימום
שומר על טמפרטורה של 55 מעלות

חיישן משקל להפעלה וניתוק
חיבור משקל להפעלה וניתוק

בטיחותי USB חיבור
כוס שתייה מפורצלן עם מכסה

כפית מתכת
אריזת מתנה מפוארת

נח כוס בצבע לבן/וורוד - 380 מ"ל
נפח כוס בצבע שחור - 400 מ"ל

קנקן תה
מסננת נירוסטה לחליטה

זכוכית מחוסמת אריזת מתנה
ליטר וחצי



מכונת סוכריות/מסטיקים שולחני
לפינוק מושלם. מתקן מפלסטיק, 20 ס"מ גובה

קרש חיתוך ותחתית לסיר חם
זכוכית אטומה ולא שבירה

 קופת חסכון/צדקה
בייצור אישי

מארזים
בייצור אישי עם מיתוג צבעוני

קופסת נשיאת אוכל
 בעלת שתי קומות

משולבת בסכום וחבק גומי
מכסה עליון עשוי במבוק

קופסא מודפסת
10*5*10.5*18.50

סט סכו"ם אישי מנירוסטה
נרתיק אישי לאריזת סט סכו"ם

כף, מזלג, סכין, קש, מברשת ניקיון
לשמירה על היגניינה ובריאות

9*17

מילוי והגשה לפי הטעם שלכם



בקבוק גארד תרמי
מנירוסטה/אלומיניום

שומר חום וקור עד 12/24 שעות

באים בכוסות... דברים טובים  
      

לית  צוות מרג

ת 
או

רי
לב

כוס טרמית פלסטיק בשילוב נירוסטה 
פנים פלסטיק  פיה נוחה לשתיה. אריזת מתנה.  

באישור מכון התקנים.  420 מ”ל

כוס לסלט
שייקר לסלט, קופסה נפרדת לרוטב חבויה 

במכסה העליון.  מזלג בצד הכוס
באישור מכון התקנים

1 ליטר מאג עם כפית קרמיקה 
מאג עם כפית קרמיקה בצבע תואם באריזת מתנה

כוס לחיים
כוס שוט זכוכית 20 מ”ל

בקבוקים
כוסות 

במה תמלאו את הכוסות הפעם?

ספל  בעיצוב אורבני
עשוי קרמיקה

300 מ"ל

כוס טרמית פלסטיק 
כוס טרמית מפלסטיק
באישור מכון התקנים

450 מ”ל

כוס פלסטיק גדולה
עם מכסה. חבק סילקון 750 מ"ל



  דיסק און קי
POWER BANK

מטען עוצמתי וקומפקטי
במבחר נפחים לפי התקציב שלכם

איך אתם מטעינים את עצמכם?

מטען נייד קומפקטי
MAH 2600  .פלסטיק

מעמד לטלפון עם מטען אלחוטי
10W הטענה מהירה במיוחד עד

QI 2 סלילי טעינה סטנדרט
הגנה מפריצת מתח ונגד התחממות יתר

FOD מונע קצר ממגע מתכת
מארז מתנה
7.80*7*12

דיסק און קי בכל עט ועת
10W הטענה מהירה במיוחד עד



רמקול נייד מתכתי
לשמוע בקלות ובאיכות.

משדר  וחזק.  נקי  צליל   .3W של  קול  עוצמת 
מהמחשב  או  מהטלפון  ישירות  המוסיקה  את 
כבל  כולל   .Bluetooth טכנולוגיית  באמצעות 

MMD/SD טעינה כרטיס

 TWS אוזניות בלוטוס
EVERCHARGE ללא חוטים מבית

 מנגנון שליטה באמצעות מגע, תיבת 
טעינה חכמה בסגירת מגנט.

איכות צליל ברמה גבוהה במיוחד , כולל 
דיבורית לביצוע שיחות

עיצוב קומפקטי וקל משקל 
5X5X2.3 

אוזניות איכותיות בנרתיק קשיח
האוזניות לשימוש בטלפונים ניידים ומחשבים

אביזרי שמע

אוזניות קשת מתקפלות
מיקרופון מובנה

צליל נקי ועוצמת בס גבוהה
רמקול פנימי בקוטר 40 מ”מ

כריות אוזן רכות ואטימה מירבית לרעשי 
רקע' פלג חיבור 3.5 מ”מ

MP3/MP4 ,לטלפונים ניידים, טבלטים
כבל ניתן לניתוק באורך 1.20 מטר

אריזה בקופסת מתנה

לשמוע, לשמוח ולהגביר קצב

רמקול בלוטוס פופ
1200mAh, 5W ,5.0 רמקול בלוטוס
USB מיקרופון מובנה חיבור ,FM רדיו

SD כרטיס זיכרון AUX חיבור
30*22*9.30 



עטי דיו ג'ל דגם פופולרי

שרוך צוואר
לתג שם/ למצלמה, רוחב 2 ס"מ

פותחן בקבוקים  ומגנט
למקרר מאלומיניום בצורת בקבוק. 

. 8.5*3 ס"מ

פותחן בקבוקים ומגנט
 למקרר מאלומיניום.  מלבן. 

מקום גדול למיתוג. . 5*9 ס"מ

מ"מ פותחן בקבוק
מעוצב, אלומיניום

מחזיק מפתחות פותחן קלאסי
מאלומינים. מושלם לחריטה

צבעוני

עט פלסטיק כדורי עט דיו ג'ל אביזרי מתכת



צידנית תיק גב 
 פרקטי לנשיאה, כיסים ותאים. 21 ליטר

תיק אלבד במבחר צבעים

צידניות
תיקים

צידנית אוכל קלילה
צידנית אוכל מבד קורדורה, ידיות אחיזה נוחות.

ציפוי פנימי אלומיניום
22*22*4

תיק איפור/ארנק אישי
8*13*18ס”מ

תיק שרוך כותנה
 איכותי במיוחד

34*44

תיק איפור בד מלאנז'
ביטנה פנימית. מתאים לכלי איפור

טיפוח, יופי וקלמר
17.0*10.0*5.5 

איזה מיני מתיקה תעמיסו על הגב?



טקסטיל

חולצות דרי פיט/כותנה 
שרוול קצר/שרוול ארוך

קפוצונים מפנקים
 עם רוכסן, כובע וכיס

סינר מלצרים
חצי סינר/ארוך

כובעים לעונה שלכם
 במבחר צבעים ודוגמאות

 שמיכת כבש מפנקת
 מיקרופייבר דו צדדית. 130*170 ס"מ

 מה תבחרו?

בובת פיל וכרבולית 
בובת פיל מחבקת כרבולית קורל פליז

גודל הפיל 35.  כרבולית 1.50*1.3


