
כובעים



כובעים

מטריה הפוכה וחכמה        וקלת משקל
המטריה נפתחת בצורה הפוכה )מהפנים לחוץ( 
ומאפשרת נוחות בזמן כניסה לרכב או יציאה ממנו 
כאשר מקפלים את המטריה )בזמן שיורד גשם( 
טיפות המים נשארות בתוך החלק החיצוני של 
המטריה  ובכך לא מרטיבות את הרכב, הבית או 
המשרד מטרייה עמידה בפני רוחות חזקות

מטריה דקה ושטוחה
קלה ושטוחה, מוט אלומיניום מנגנון 
קיפול 3 שלבים, נוח לנשיאה בחיק
רצועת אחיזה ונרתיק נשיאה
פתיחה וסגירה ידנית
23 אינץ'

מטריה ידית עץ 
מטריה עם מוט מתכת
ידית אחיזה מעץ
מנגנון פתיחה אוטומטי
21 אינץ'

אינץ 20
אינץ 21

מטריה מיני מתקפלת
חיזוקי סילקון, ידית עץ 
נכנס לתיק סטודנט/מורה
20 אינץ'

מטריית ילדים -צבעונית 
פתיחה אוטמטית, מוטות פלדה
 וידית מפלסטיק  לא להדפסה
19 אינץ'

זורמים וזורחים

איתך 

בכל מקום

מטרייה איכותית  - מקל סבא
חיזוקי סילקון, מעורב צבע
23 אינץ'

מטריות



כובעים

 בקבוק מנירוסטה
עם רצועת לאחיזה נוחה

550 מ"ל

 בקבוק אלומיניום
עם פיה מתכווננת

750 מ"ל

  טרמוס נרוסטה עם וואקום
לשמירת משקה חם/קר שעות ארוכות

גוף פנימי וחיצוני מנירוסטה 
פקק מעוצב המשמש ככוס שתיה עם ידית 

550 מ"ל

בקבוק נירוסטה טרמו-גארד
 שכבה כפולה לבידוד הנוזל

 שומר חום וקור 12/24  שעות
540  מ"ל   

מיכל מזון תרמי
 שומר קור/חום  עם ידית נשיאה

דופן כפולה לבידוד מקסימלי
350 מ"ל

פלטה חימום 
חשמלית משולבת בספל קרמיקה 

עם כיסוי וכפית מוזהבת.  שומר 
על חום הנוזל ב 55 מעלות

 350 מ"ל

 בקבוק זכוכית לחליטת תה
עם רשת צפופה עשויה 

נירוסטה אל חלד וחבק סיליקון 
באישור מכון התקנים

550 מ"ל

מארז תיונים מעץ
מחולק לתאים 
 6תאים/9 תאים

בקבוקים

מזמור 
לתודה



כובעים

כוס שתיה טרמי 
איכותית, דופן כפולה

480 מ"ל

STARBOCKS כוס טרמי
איכותית,דופן כפולה

500 מ"ל

כוס  טרמי חדשני
פנים נירוסטה. דופן כפולה

450 מ"ל

כוס טרמי

פלסטיק במבחר צבעים
כסופה אלומיניום פנימי פלסטיק כוס אורגנית

עשויה במבוק עם מכסה וחבק
400 מ"ל

 TO GO כוס
350 מ"ל

כוס חבק ומכסה
  מתאימה גם למרקים ולמיקרוגל 

500 מ"ל

ספל בעיצוב אורבני
עשוי קרמיקה

300 מ"ל

ספל קרמיקה
מעוצב עם כפית

300 מ"ל

מאג קפה
מפורצלן 340 מ"ל

SMOOTHIE כוס קש
כוס לשתיה קרה בעלת דופן כפולה 

480 מ"ל

כוס טרמי משולב 
נירוסטה עם חבק סילקון

 דופן כפולה 
450 מ"ל

כוס טרמי 
משולבת ידית

380 מ"ל

כוסות

אין כמו 

בידים שלך



כובעים

 שמיכה משודרגת
 קורל פליז בתוספת שכבת צמר

 157*120

 שמיכה קורל פליז קטיפה 
 מפנקת. בצבעים לבחירה:

 כחול בורדו לבן ושמנת
170*130

שמיכת קורל פליז פרוותית
נעימה למגע, מחממת ומפנקת

מעורב צבע 
2*1.50

כרבולית סטוק מעורב צבע
כרבולית מפנקת -לפי צבע

שחור לבן תכלת כחול אדום סגול: 1.50*1.20
 אופייט שחור אפור לבן  כחול 1.3*1.7

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

רצועה נשיאה רחבה
 7.5* 13* 36

  פאוץ' מחזיר אור
עשוי מחומר מחזיר אור

 35.5*14*7 

 פאוץ' אופנתי
תיק אלכסוני או מותן

39*14.5*10 

שמיכות ותיקים

1.52*1.27 



כובעים

מכנס פוטר
SWEATPANTS

קפוצ'ון פוטר 
CREWNECK

קפוצ'ון רוכסן
ZIPUP SWEATSHIRT

קפוצ'ון קנגרו
HOODIE SWEATSHIRT

מעיל סופטשל
איכותי מעולה לרקמה

עם/בלי רקמה 

ג'קט פליז
חד/דו שכבתי

ביגוד חורף



טקסטיל

חם צוואר פליז
כובע וצעיף מחמם

חד צדדי  או/ו דו צדדי מפליז

נעלי בית ז'אמס פרווה
מעורב צבעים, מידות 36-41

צעיף פרווה
צעיץ פרווה מחמם

מעורב צבעים-לא להדפסה

בקבוק מים חמים מפנק
פרווה חיצונית-מעורב צבעים 

41*23.5

כפפות נשים טאץ'
לא להדפסה כפפות טאץ' נעימות

כפפות צמר למגע במסכים
לא להדפסה

צעיף פליז
 30*150 

חורףףףף...

נעלי בית קורדורה
מעורב צבעים,מידות 41-46

כרית חימום מפנקת
 בניחוח לבנדר ארומטי  עם גרגירי פשתן 

 הדפסה ALL OVER  - יצור מיוחד


