
עט ניקל מתכת 
חוד מחט פתיחת סיבוב 

פטנט ומילוי ג'ל ענק

עט אלומיניום "משולש"     
GERMAN עט כדורי, מילוי דיו

כתיבה 0.70

עיפרון עץ
 עם/בלי מחק

עט ג'ל פסטל מנוקד עגול - 17 ס"מ
 עגול - 17 ס"מ

עט רולר ג'ל
פקק לפתיחה
מילוי ג'ל יפן

שטח גדול להדפסה

ים
עט

עט מחוטב
דיו ג'ל, מראה יוקרתי

כתיבה וחתימה טובה



ים
מנ

יו

יומן שנתי יוקרתי
דמוי עור, גימור מוכסף/מוזהב

משולב עם מחברת עסקים-24 עמוד
)בסוף היומן(   ניתן לשדרג עם מארז יוקרתי

16 חודשים - 24*17 

יומן שבועי דמוי ג'ינס 
עם מקום לעט

17 חודשים חודשים - 24*17 

יומן יומי מדורג גלבוע
A4 - 16 חודשים

 21* 27

לוח שנה שולחני
בסיס קשיח עם ממו 17- חודשים

בסיס: 21*16  קלנדר: 17*12
יומן כיס שבועי גולן

במבחר ענק של צבעים  9*17



ים
מר

קל

קלמר שעם אקולוגי 
קלמר אקולוגי לאחסון כלי כתיבה 

עשוי שעם טבעי
הכי טבעי שיש

קלמר תא אחד
סגירת רוכסן ורצועת נשיאה

24*12 ס"מ

עט כדורי אקולוגי 
מקרטון ממוחזר

בשילוב צבע כסוף

סט ציוד משרדי גדול 
עם 10 חלקים במארז פלסטי שקוף

מכיל: עט כדורי, עיפרון מכני , מספריים, 
מתקן סלוטייפ ,מחורר , שדכן , 3 אטבים  

וסיכות   16*10*2.5
נרתיק ארגוני דמוי עור 

יכול לשמש גם כתיק מסמכים אישי 
ומגוון רחב שימושים נוספים

23*17*5 

קלמר ונרתיק
 לעכבר מחשב  ההופך למשטח 

לעכבר עם פתיחתו
עשוי מניאופרן בסגירת רוכסן

נרתיק כיס ניאופרן 
מתאים למחשב נייד 

15.6 אינץ'



PU מחברת אריג משולב
מקום לעט דפי שורה 80 פתיחה 

אנגלית/עברית
 A5 גודל

מחברת עסקים משולבת צבע
עם רצועת גומי לסגירה, מקום לעט 

A5 גודל
 

מעמד שולחני עם מראה
80 דפי ממו

כריכת נייר קשה
11*3.5*11

פנקס A6 – גריפין
פנקס A6 , כריכה קשה 
ניירות שורה, דיגלונים 

ועט כדורי

מעמד שולחני
קוביה יוקרתית

VST4555503 צפוי
דף לבן 

10.5*2.6*10.5

ות
בר

מח



סוללת גיבוי קומפקטית 
MAH 5000

USB עם 2 יציאות
סוללת גיבוי קומפקטית עם 2 
TYPE C ויציאת USB יציאות

המאפשרות הטענת 2 מכשירים 
במקביל

עם כבל הטענה משולב
מתאים למגוון טלפונים 

 INEAR אוזניות רוכסן
AUX עם כבל דיבורית וכניסת

איכות שמע טובה
אריזת מתנה נרתיק עגול עם רוכסן

אוזניות INEAR במיכל פלסטיק
AUX עם כבל וכניסת 

איכות שמע טובה
אריזת מתנה מיכל פלסטיק עם שאקל בצידו 
העליון ומנקה מסך עם וואקום בצידו התחתון

עמדת טעינה אלחוטית + קבועה לניידים
מטען תומך בכל הניידים שתומכים בטעינה אלחוטית

5V-1A :5 יציאהV-2A :אלחוטי כניסה
  iPhone / Type-C / Android( :קבועה לניידים

)5V/2A
20*10  כבל מובנה: 1.2 מטר

עכבר מחשב אלחוטי אופטי 
מעוצב ארוז באריזת מתנה מאקריל 

שקוף
2*5.9*11

משטח לעכבר ארגונומית
עם כרית ג'ל

ית
טל

גי
די

ה 
יב

סב



             בקבוק "תרמו-גארד" צבעוני
                בקבוק נירוסטה טרמי איכותי במיוחד - שכבה כפולה לבידוד       

               הנוזל שומר חום עד 12 שעות, וקור עד 24 שעות
                     26*7*7      540 מ"ל    וגם      ב750 מ"ל

בקבוק פייה נוחה עם קש
ללא BPA לשתיה קרה בלבד

באישור מכון התקנים
 750 מ”ל

בקבוק  אלומיניום
 עם פיה נשלפת וקשית

700 מ"ל  -  26*7*7

בקבוק שתיה עם פקק נירוסטה
 וידית נשיאה, הבקבוק מחומר טריטן, גמיש 

ואינו נשבר בקלות. באישור מכון התקנים
 600 מ”ל

כוס תרמית בעיצוב אורבני  
איכותית במיוחד

עשויה 2 שכבות נירוסטה
באישור מכון התקנים

350 מ"ל

ות
וס

 כ
ם -

קי
בו

בק



קופסת נשיאת אוכל
 בעלת שתי קומות

 משולבת בסכום וחבק גומי
מכסה עליון עשוי במבוק

אריזת מתנה.קופסא מודפסת
18.5*10.5*10.5

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

כף, מזלג, סכין, קש, מברשת ניקוי
לשמירה על היגיינה ובריאות.

17*9  

ות
יא

בר
ל

כוס  SMOOTHIE  שקופה
כוס קשית דופן כפולה

  לשמירת המשקה צונן לאורך זמן
480 מ”ל

שייקר לסלט
כוס סלט וקופסה נפרדת 

לרוטב חבויה במכסה 
העליון, מזלג בצד הכוס 

באישור מכון התקנים
 1 ליטר



SWISS פאוץ' מותן מבית 
מעוצב עשוי בד מלאנז'

2 תאים, רצועה נשיאה רחבה
 7.5* 13* 36

 פאוץ' מותן בעיצוב שלך
בייצור מיוחד,מדפיסים את 

הגרפיקה שלכם
על הפאוץ

תיק מסמכים/מחשב
איכותי רב תאים ורצועת כתף

SWISS  תיק צד
תיק צד עסקים 

 AUX ויציאת USB כולל שקע
 27*6*21.5

תיק יד למסמכים
 עשוי אריג איכותי

8*29*40

נרתיק עזרה ראשונה
הערכה בנרתיק כוללת פלסטרים

סרט דביק פד גזה פד ניוקי צמר גפן 
תיק אלבדומספרים 10*7*2

במגוון צבעים ומידות

ים
יק

ת



עציץ קקטוס יוקרתי
למבינים בלבד -  עם מעמד 17 ס”מ

עציץ דקורטיבי
 11*21 ס"מ

עציץ דקורטיבי כוכבים
23*17 ס”מ

עציץ ראטן איכותי
למבינים בלבד- 25*27 ס"מ

חה
רי

 פ
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סט מגבות בתיק קנווס מרובע 
6 יח' מגבות ידיים- 100% כותנה

גודל מגבת 25*25

סט מגבות בתיק קנווס עגול 
6 יח' מגבות ידיים- 100% כותנה

אריזה בתיק קנווס עיגול
גודל מגבת 25*25

חג
 ל

שי

אביזרי יין בבקבוק
3/5 אביזרי יין

פרקטי וקל לאיחסון

מארז יין מקצועי
מארז אביזרי יין מעוצב עשוי דמוי עור

קוטר 14.5



 סט סכיני שף מטבח
סט 5 סכיני מטבח איכותיים וקולפן

בציפוי NONSTICK מצופה אבן שיש
באריזת מתנה

בוצ'ר - סט סכינים 
כולל קרש חיתוך

סט 3 סכיני מטבח איכותיים
בציפוי NONSTICK מצופה אבן שיש

עם קרש חיתוך אנטיבקטריאלי
באריזת מתנה

סכין שף 8" 1.5 מ"מ
סכין שימושית 5" 1.5 מ"מ

סכין קילוף / קיצוץ 3.5 " 1.2 מ"מ
קרש חיתוך 21X30 ס"מ

סכין מהודרת לחלה מצופה בכסף
 ציפוי כסף 925

 להב חלקה- 38 ס"מ- חריטה על הלהב
 שי מושלם לחג!
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