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שייקר טרמי
 דופן כפולה עם כדור מערבל 

לערבוב מקסימלי ושמירת המרקם
500 מ"ל

טרמוס נירוסטה עם רמקול
 דופן כפולה השומר חום וקור 
 רמקול בלוטוס ניתן לפריקה 

500 מ"ל

כוס טרמית
דופן כפולה לשמירת על חום / קור

פקק סיליקון אטום עם פתח לשתיה
680 מ"ל

 כוס  טרמי 
פנים נירוסטה

דופן כפולה
450 מ"ל

 כוס טרמי
כסופה

פנימי פלסטיק

טרמוס נרוסטה עם וואקום  
לשמירת משקה חם/קר 

גוף פנימי וחיצוני מנירוסטה 
פקק מעוצב המשמש ככוס שתיה עם ידית 

550 מ"ל

בקבוק טרמי גארד  
דופן כפולה  השומר חם/קר 

עד 12/24 שעות
500/750 מ"ל

טרמיים בקבוקים וכוסות
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מפיץ ריח בעיצוב אלגנטי 
מפיץ ריח בבקבוק זכוכית  כריבוע 

עם פקק במבוק
  80 מ"ל

מפיץ ריח בעיצוב יוקרתי 
מפיץ ריח בבקבוק זכוכית שחור

 100 מ"ל

נר אוירה ריחני 
נר אוירה ריחני עם פתיל עץ יחודי

זמן בעירה ארוך במיוחד, ללא עשן
ושמירה על הניחוח לאורך זמן

ערכת קפה
צידנית אישית קשיחה לאחסון הגזיה והכלים  

גזיית שדה עגולה עם להבה סיבובית נקירה
3 כוסות קפה זכוכית בנרתיק

 2 מיכלי פלסטיק לאחסון סוכר וקפה
פינג'אן וכפית נירוסטה

USB פלטת חימום עם כוס
מפורצלן עם מכסה

שומר על טמפרטורה של 55 מעלות
חיישן משקל להפעלה וניתוק

חיבור USB בטיחותי
כפית מתכת. אריזת מתנה מפוארת

קופסת תה
4 תאים רקע לבן

4/6/9 תאים

חם ונעים
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שמיכה מפנקת 
עושיה שכוות קורל פליז

בתוספת שכבת צמר
157*120

 שמיכה פליז קטיפתית 
קורל פליז בצבעים:

כחול בורדו לבן ושמנת
170*130

כרבולית מעורב צבע
1.52*1.27

שמיכת שיכמיה
שמיכת פינוק בצד אחד פלנל

לחצנים לסגירה השיכמיה

צעיף פרווה
צעיץ פרווה מחמם

מעורב צבעים-לא להדפסה

כוס חבק ומכסה
 מתאימה למוצרי מזון כמו מרקים וכד'.  

מתאים לחימום במיקרוגל מתאים לאחסון
בעלת אישור תקן ממכון התקנים הישראלי

500 מ"ל

חם ומפנק
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מעמד לעטים 
מעמד נשלף לנייד עם כוס לעטים ,רכזת 

כניסות טעינה משולבת,תאורה אחורית 
LED עם 2 מצבי תאורה

פאוור בנק תאורת חירום
סוללת ליתיום MAH 12,000 תאורת חירום 

לד חזקה ה כולל כבלים מובנים לטעינת מכשירים 
ניידים.מתאים להטענת מספר מכשירים במקביל

 רצועת נשיאה מעור

פנס עבודה
COB תאורת

קליפס פלסטיק
מגנט בתופסן ובבסיס

עששית קמפינג נפתחת
עם תאורה עוצמתית

כולל סוללות באריזת מתנה 

עט עם פנס
מעמד לטלפון וכרית מגע באחד

 מחזיק מפתחות
פנס  עם מחזיק מפתחות

ומטבע לעגלת סופר

אור ותאורה Catalog
חנוכה שמח !
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מראת כיס נפתחת
בעיצוב יוקרתי ממתכת

דו"צ, צד רגיל + צד מגדיל
קוטר 7

מחזיק מפתחות צורני
מעץ חתוך בלייזר בצורת הלוגו

עם הדפסה צבעונית

 אוזניות במיכל
 פלסטיק עם שאקל,  איכות שמע /AUX וכניסת  

 טובה בצידו העליון. מנקה מסך עם וואקום
בצידו התחתון

מעמד בית ממוחזר עם דפי ממו
מעמד דפי ממו בצורת בית עם עט ממוחזר

הבית עשוי קרטון ממוחזר עם דפי ממו ממוחזרים
על הבית מודבקים דפים דביקים, סימניות

SWISS פאוץ' מותן מבית 
מעוצב עשוי בד מלאנז' 2 תאים

רצועה נשיאה רחבה

רמקול בלוטוס
עם מיקרופון המאפשר דיבור

3W עוצמת שמע
TF קורא כרטיס

רמקול בלוטוס
עשוי עץ במבוק עם מיקופון מובנה 

המאפשר דיבור

מטען נייד
5000MAH סוללת גיבוי

 שתי כניסות USB .נוריות חיווי
כולל כבל צמה משולש

הטענת כח ושמחה
 

פינוקים
 


