
קפוצון קנגרו/
רוכסן

כיס קדמי וכובע 

סופטשל מושלם מוצר צבאי
פרווה פנימית, נגד מים

תנותנו  לנולנו  למתגלמתג  לכםלכםתיפורים וחזקים

אתאת  החורףהחורף

תנותנו  לנולנו  למתגלמתג  לכםלכם

אתאת  החורףהחורף
תנו לנו למתג לכם

את החורף

מעיל סופטשל
איכותי מעולה לרקמה 

ביגוד

קפוצונים
קפוצון חולצת פוטר

במבחר צבעים



טקסטיל

חם צוואר פליז
כובע וצעיף מחמם

נעלי בית ז'אמס פרווהחד צדדי  או/ו דו צדדי מפליז
מעורב צבעים, מידות 36-41

מסיכת פנים כותנה
דו שכבתי -  נעימה במיוחד

במבחר צבעים
XL מידות ילד נוער מבוגר 

מחמם צוואר 
טאי-דאי

כסוי פנים
נסגר מאחורה עם סקו'ץ

נוח וקל ללבישה
מיועד להגן מפני קור ורוח

צעיף פליז
 30*150 

מגבת ICE  קירור פטנט
מגבת ספורט מיקרובייפר במארז בקבוק עם שאקל

בהרטבת מים קלילה  הופכת  בדקה  מחום לקור 
מעולה לפעילות ספורט

כרבוליות מפנקות
יחיד/זוגי  

כרבולית פלנל 
נעימה למגע, מחממת ומפנקת

מראווה פרוותי ועשיר
יחיד 130*170 



מטריות

אינץ 20
אינץ 21

מטריה מיני מתקפלת
להיט שנחטף

נכנס לתיק סטודנט/מורה
  חיזוקי סילקון

 ידית עץ 20 אינץ-במחיר מיוחד

מטריה הפוכה

מטריה בשילוב ידית עץ
ידית ישרה בשילוב עץ

חוט נשיאה
21 אינץ

מטריית חלון חדשנית 
פתיחה אוטמטית, מוטות פלדה
 וידית מפלסטיק  לא להדפסה

סיפורה של מטריה חכמה
 המטריה נפתחת בצורה הפוכה 
)מהפנים לחוץ( ובכך מאפשרת 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 חזקה ועמידה במיוחד בפני רוחות חזקות 
קלת משקל ונוחה לנשיאה!

מטריה דקה ושטוחה
קלה ושטוחה

מוט אלומיניום מנגנון קיפול 3 שלבים
נוח לנשיאה בחיק

רצועת אחיזה ונרתיק נשיאה
פתיחה וסגירה ידנית



בקבוק נירוסטה תרמו-גארד
 איכותי במיוחד

 שכבה כפולה לבידוד הנוזל
 שומר חום וקור 12/24  שעות

540  מ"ל   

בקבוק ספורט פקק הברגה
בקבוק ספורט נוח לאחיזה

פיה נוחה עם הברגה לסגירה
BPA 750 מ”ל, ללא

לשתיה קרה בלבד- באישור מכון התקנים

בקבוק פרי שייק
900 מ"ל

לואיזה - בקבוק זכוכית לחליטת תה
בקבוק זכוכית לחליטת תה

עם רשת צפופה עשויה נירוסטה אל חלד
וחבק סיליקון באישור מכון התקנים

550 מ"ל

T bottle
בקבוק חמקר

 משולב צג טמפרטורה

בקבוקים

מיכל מזון תרמי
 שומר קור/חום  עם ידית נשיאה

דופן כפולה לבידוד מקסימלי
350ML



כוס קפה עם כפית מפנקת 
ירוק, כתום, אדום, תכלת וכחול,  300 מ”ל

ספל אספרסו 
עשוי זכוכית עם דופן כפולה

ספל אספרסו עשוי זכוכית עם דופן כפולה
בעיצוב עדין 90 מ"ל

ספל בעיצוב רטרו 
עשוי קרמיקה

330 מ"ל

ספל בעיצוב אורבני
עשוי קרמיקה

300 מ"ל

מאג קפה
קרמיקה

הדפסה צבע אחד וצבעוני

כוס שוט
 עשויה זכוכית, 20 מ”ל

פלסטיק
במבחר צבעים

כוס טרמי 
נירוסטה אלומיניום

 חיצוני אלומניום נירוסטה
פנימי פלסטיק

כוס טרמית פלסטיק 
בשילוב נירוסטה 
 פנים פלסטיק פיה נוחה

אריזת מתנה. באישור מכון 
התקנים. 420 מ”ל

כוסות

כוס אורגני
כוס שתיה רב פעמי  מחומר במבוק 

עם חבק ומכסה מסיליקון
מגיע באריזת מתנה

400 מ"ל



ג'אדטים

אוזניות מתקפלות
כולל דיבורית לנייד

מידות: 18*16.7
אוזניות איכותיות בנרתיק קשיח

האוזניות מתאימות לשימוש
 בטלפונים ניידים ומחשבים

אוזניות INEAR במיכל פלסטיק
 עם כבל וכניסת AUX/ איכות שמע טובה

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

עכבר מחשב אלחוטי אופטי 
מעוצב ארוז באריזת מתנה מאקריל שקוף

2*5.9*11

עמדת טעינה אלחוטית + 
קבועה לניידים

מטען תומך בכל הניידים שתומכים בטעינה אלחוטית
5V-1A :5 יציאהV-2A :אלחוטי כניסה

iPhone / Type-C / Android  )5V/2A( :לניידים
20*10  כבל מובנה: 1.2 מטר

DG רמקול בלוטוס
32*22  

מטען נייד ואקום 
כרטיס אשראי

4000MAH 
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דיסק און קי דגם אשראי
 במבחר דגמים וזכרון



שונות

כרית חימום מפנקת
 בניחוח לבנדר ארומטי  עם גרגירי פשתן 

 הדפסה ALL OVER  - יצור מיוחד

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

תיק שרוך איכותי
 ALL OVER ייצור מיוחד הדפסה

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

רצועה נשיאה רחבה
 7.5* 13* 36

תיק שקית למינציה
 בייצור מיוחד 500 ומעלה

בקבוק ג'ל הגיינה 
 במחזיק סיליקון מכיל מעל 60% אלכוהול

E אלוורה וויטמין 
מאושר משרד הבריאות

 30 מ"ל

תיק שרוך מעוצב
עם כיס  קדמי 43*35

מעמד לטישו
עשויי מפח


