
צמיחה נושאת פרי
ט"ו בשבט

מבחר מארזי מוצרי משק בוטיק
בקופסת עץ דקורטיבית עם ידית חבל

כשר למהדרין

בזילקום  או  מנטה   נענע,  רוצים   - "שימורים"  בפח  צמח  תבלין 
עגבניות צ'רי  - תוך מספר ימים  תראו נבטים- מיתוג צבעוני 

סט 8  צנצנות תבלינים במעמד מפואר
הצנצנות עשויות זכוכית עם מכסה פלסטי

המעמד עשוי עץ, משולב מתכת
29X20X8.9  מעמד יציב 

עציץ דקורטיבי
11X21 מעורב צמחים  וצבעים 



 מארזי פינוק

סט 4 מגבות כותנה
8.8X11  במארז עץ מהודר

סט 3 מגבות כותנה
מהודר  מתכת  במארז 
8X11

קופסת תכשיטים עם מראה
מכסה מעץ במבוק מראה ניטרלית

חלוקה ל-4 תאים. קופסת מתנה
MDF קופסת עץ עם עיטורים

חלוקה פנימית ל 4 תאים
18X18X6  .אריזת מתנה

סט משחקים משפחתי
2 חב' קלפים,דמקה,שח מט,שש בש,דוקים
30X30 לבית לפיקניק וטיולים



הטעינו בשמחה ובשיר 

רמקול מיני "תפוח" 
עוצמתי למחשב

מיני רמקול בשילוב בד מעוצב
3W מיקרופון, עוצמת שמע ,USB כניסת

נטענת  סוללת ליתיום נטענת
 שמיעת שירים בדיסק און קי

 7.50X11.50

מעמד שולחני מתכוונן 
לטלפון נייד וטאבלט 

מטען עוצמתי וקומפקטי
במבחר נפחים לפי התקציב שלכם

אוזניות זהה בלוטוס
אוזניות אלחוטיות בקופסת מטען 

אוזניות איכותיות בנרתיק קשיח
האוזניות לשימוש בטלפונים ניידים ומחשבים

נגני MP3 מהודרים וכשרים 
 SAMVIX חברת



פס ייצור ויבוא
עפ"י דרישת הלקוח

כרית חימום מפנקת בניחוח לבנדר ארומטי  עם גרגירי פשתן 
 הדפסה ALL OVER  - יצור מיוחד

 ALL OVER שעון עץ - הדפסה
במארז מתנה - יצור מיוחד

קופת חסכון/צדקה
קופסת פח - יצור 

מחזיק מפתחות קריסטל  יוקרתי
חריטת לייזר פנימית -  יבוא 

תיק למינציה חזק במיוחד  - יבוא



מידנית ליטר וחצי בעיצוב חדשני 
קוטר 10, גובה 32 סמ

צידנית נשיאה ל2 בקבוקים 
35X23 קו הפרדה וכיס קדמי

תיק גב וכובע איכותי עם רקמה

פד עכבר עם כרית ארגונומית לנוחות מפרק כף היד
מודפס בצבע של ריהוט  חדר המחשבים

 שי שיחמם את הלב



חורף חם, נעים ובריא

כרבוליות מפנקות

מטריה איכותית + הדפסה 

מטריה מיני איכותית עם חיזוקי סילקון
נכנסת לתיק המורה/הסטודנט

חם צוואר 
דו שכבתי



על השולחן

סט 3 מרקר
 מדגש איכותי

עט עם אור שמדליק את הלוגו שלך
חריטת לייזר

עט ג'ל פופלרי

5 מדגשי פרח
איכותי

יומן שבועי/חודשי
ומחברות במבחר

מעמד דפי ממו משודרג
עם מראה



בקבוקים וכוסות

כוס תרמי נירוסטה
שומרת חום

בקבוק טרמי איכותי במיוחד
שומר חום/קור  12/24 שעות

CONTIGO בקבוק זהה
לא שביר - 750 מל

כוס מכסה עם חבק ירוק
אחרונים במלאי

מאג קפה חרס
הדפסה צבעונית עוטפת

מתקן סוכריות
שולחני לפינוק מושלם



 במתתיהו
זהירות זו גבורה

שונות 

משקל מטבח במבוק 
מעוצב עד 5 ק"ג

משקף פנים עם הדפסה צבעונית

שלט ויניל לרכב

דיסק און קי דגם כרטיס אשראי

תקע USB מקורי SAMSUNG עם חריטה



טקסטיל 

כובע רשת עם הדפסה צבעונית

KOLLEL BOKER

KOLLEL BOKER
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THE MORNING
#against all odds

קפוצון קנגרו כותנה

מעיל סופטשל איכותי עם רקמה

מכנס פוטר

חולצת דריפיט/כותנה


