
צידנית משפחתית דגם טבעי
מעוצבת מבד יוטה

שמירת בידד על שמירת קור וחום
ידית נשיאה ורצועת אלכסון

16/6/42

צידנית משפחתית דגם טבעי
מעוצבת מבד יוטה, בשילוב כיס כותנה קדמי

שמירת בידד על שמירת קור וחום
רצועת אלכסון

30/30/35

צידנית משפחתית דגם מושב
מעוצבת מבד יוטה עם הדפס קש
שמירת בידד על שמירת קור וחום

ידית נשיאה --גדולה במיוחד-40 ליטר
34/34/34

הכי טבעי שיש

עט אקולוגי 
עט כדורי עשוי מבמבוק 

בשילוב אביזרי מתכת

סט קשיות מבמבוק טבעי
מארז בד לאחיזת הסט

עם מברשת לניקוי הקשיות 
 22.50/6

מטען נייד אקולוגי
5000MAH פאור בנק

נורות לחיווי הטעינה, כבל

מסגרת אטבים
40/40



מגבת עם פאוץ 
מגבת נוחה לשימוש לחוף ולים 

גודל משוער 130/70 

מגבת רחצה/חוף "כוכבים"
100% כותנה

150/75

מגבת כותנה גוף/חוף
1.30X70

מחיר מטורף

מגבת חוף "פסים"
100% כותנה
גודל 75/150

מגבת/מחצלת חוף עגולה
בד מיקרופייבר מעוטר

קוטר 1.50 

מגבות

נעלי ספא מגבת 
כחול במלאי
סוליה 5 ס"מ



שימשיה חוף
שרוול  PVC עם ידית נשיאה

שמשיה 1.8 מטר

כיסא ים במאי
מתאים עד 120 ק"ג

 מגיע בתיק נשיאה עשוי קורדורה 
איכותי

סט מטקות
מעץ עם כדור תואם 

 קוטר 23 סמ

צלחת מעופפת
כדור ים מתנפח במבחר צבעים

קוטר  16 אינץ

לחוף..

כסא חוף פסים/חלק
מתקפל. מעורב צבעים

צידנית פיקניק וקפה
אמגזית, פיג'אן, כוסות

בצידנית . מושלם

גלגל ים מתנפח 
קוטר 70 סט מטקות צהובות

מעץ עם כדור תואם 
 קוטר 24 סמ



תיק צידנית גב
איכותי, רב כיסים

21 ליטר
29.5/18/38 

צידניות  משפחתיות

צידנית משפחתית "אביבית"
עם פותחן בקבוקים, תא מרכזי גדול, כיס 
בחזית, פותחן לבקבוקים , ידיות נשיאה 

רצועת כתף,בידוד תרמי 
30/38/18

 

צידנית סל דגם חדיש
אלומיניום 32 ליטר

צידנית גב משפחתית
מעוצבת ומרשימה עם כיסים

25 ליטר

 צידנית רכה
צידנית שוכבת 

20 ליטר 
34/31/19

צידנית גב פיקניק מפוארת
 עשוי מאריג איכותי במיוחד

מבודדת חום/קור
עם סט פיקניק מפואר ל-4 סועדים

תא מבודד לבקבוק
40/30/22.5

צידנית תרמיל 
35.5/37/18.5



תיק קנבס טאי-דאי 
הדפס בצד אחד. מעורב

 דוגמאות/ סגירת רוכסן וכיס פנימי קטן 
וביטנה  ידיות חבל ארוכות, עבות ונוחות 

9/43/33

תיק חבל שק
הדפס בצד אחד. ידיות חבל ארוכות, עבות ונוחות 

בתיק סגירת רוכסן וכיס פנימי קטן
מעורב דוגמאות

9/43/33 

תיק קש מראה קלוע-טרנדי
ידיות דמוי עור לנוחות על הכתף. מעורב צבעים

6/15/34

תיק קנבס משפטי השראה
עם סגירת רוכסן. ידיות חבל עבות ארוכות 

ונוחותכיס פנימי ובטנה. מעורב צבעים  ומשפטים 
43/33/9

תיק קנווס
תיק עשויי מכותנה

 ציפוי פנימי למניעת רטיבות
55/38/40WW 

תיק קיצי
מדוגם

מעורב דוגמאות 
35/38

תיק אלבד 
40/30/9 

תיק קניות וחוף

תיק חלון
שקוף,רצועת 

נשיאה,תא קדמי
12/36/30

תיק שרוך ניילון
תיק פשתן30/40 

30/30/12

תיק כותנה
ידיות שחורות

130 גרם
 41/37



תיק קניות שומר חום וקור
עשוי אל- בד עם פנים אלומיניום 

עם ציפוי אלומיניום לבידוד
תפירה חזקה במיוחד

40/36/17 

תיק צידנית אישי

צידנית אישית אלגנט
בשילובי צבעים.  איכותית במיוחד

עם ידיות נשיאה קשיחות 
מבודדת חום/קור

22/21/12.5 

צידנית אישית דגם טבעי
מעוצבת מבד יוטה

ידית נשיאה ורצועת אלכסון
11/15/22

צידנית דגם תיק
מבד קורדורה Tone-2. שתי ידית אחיזה

פתיחה רחבה ונוחה כמו תיק רופא
 PEVA ציפוי פנימי

6 ליטר
22/22/14

צידנית אישית
עם ידית ורוצועת נשיאה

4 ליטר. 14/14/20

צידנית תיק סולידי
צידנית אוכל אישית

ציפוי פנימי מאלומיניום
5 ליטר /   6 ליטר

12/18/24



מידנית ליטר וחצי 
מודרנית עם כיס רשת

32/10 

צידנית לזוג בקבוקים
תא הפרדה בין 2 הבקבוקים

כיס גדול קדמי -כחול במלאי 
23/35

מידנית רצועות גב
רצועות מרופדות

מידנית חצי ליטר
רצועת נשיאה אלכסונית

מידנית נשיאה 
לבקבוק שתיה בנפח 1.5 ליטר 

רצועת כתף, בד ניילון

מידניות

מידנית לזוג בקבוקים
תיק לנשיאה

כיס צד לחפצים אישיים 
 39/19/12 תיק שלוקר

כולל שקית וצינורית 2 ליטר
גודל התיק

 9 ליטר

מידנית כיס
עם כיס חיצוני וזוג כתפיות
עם סגירת רוכסן שנסגרת 

לכתפיה אחת
1.5 ליטר



תיק גב קומפקטי
 מעוצב,קורדורה ואיכותי, בשילובי צבעים 

מיוחדים.  עשוי אריג קורדורה איכותי  תא מרכזי 
גדול.תא קטן בחזית גב ורצועות כתף מרופדות

40/23/11

 RIPSTOP תיק גב
עשוי אריג RIPSTOP מבריק

תא מרכזי גדול + תא קטן בחזית
גב ורצועות כתף מרופדות

40/23/11

תיק גב מרופד איכותי
מקורדורה עם תא מרופד 

חלק תחתון סינטטי ותא חיצוני
38/28/18

תיק נסיעות טרולי 
תיק  קורדורה בשילוב בד ג'קארט על 

גלגלים. ידית טרולי איכותית, תא מרכזי 
גדול, 2 תאים קדמיים עם פתיחת רוכסן 
רחבה המאפשרת אחסנה מירבית. ידיות 

נשיאה ורצועת כתף
מתאים לעליה למטוס

גודל 22 אינץ’. 33/33/56

תיק גב אורטופדי עדכני
עם תא איכותי ומרופד עם רשת 

לבקבוק + תא חיצוני
45.5/30/17

תיקים

המזוודה המתקפלת הדקה 
ביותר בעולם

 עליה למטוס 21''-למבינים בלבד

תיק גב קלאסי
תיק עם תא המתאים גם למחשב 
נייד עד 15.6" מרופד בציפוי בד 

PVC עם תא חיצוני
 45/30/11

תיק טיולים גב מרופד
עם תא איכותי ומרופד עם רשת 

לבקבוק + תא חיצוני
45.5/30/17.50

תיק גב אורטופדי קל 
איכותי עם תא ענק ותא חיצוני 
 ”Rib stop" בד קורדורה עמיד

עמיד נגד קרעים 
20 ליטר

תיק גב רשת
תא גדול
19 ליטר



בקבוק נירוסטה תרמי
איכותי. שכבה כפולה לבידוד 
ניתן לשדרג עם שאקל אחיזה

שומר חום עד 12 שעות
קור עד 24 שעות

 500 מ"ל / 750 מ"ל

בקבוק שתיה פוליפרופילן
מתאים למתקן נשיאה באופניים

 750 מ"ל

בקבוק מתקפל קומפקטי
BPA FREE  באישור מכון התקנים

במארז. 450 מ"ל 

בקבוק פייה עם קש
                      540 מ"ל 

                           

בקבוק טבעות סילקון
איכותי. פיה נוחה עם קש 

BPA FREE באישור מכון התקנים
750 מ”ל

בקבוק טמפו
בקבוק שתייה מעוצב עם פקק 

ותחתית מנירוסטה.
עשוי טריטאן, גמיש

500 מ"ל / 750 מ"ל

בקבוק שתיה עם פקק הברגה
בקבוק טריטאן מרשים במיוחד

750 מ"ל

בקבוקים

בקבוק פקק נירוסטה
בקבוק טריטאן עם פקק וידית נשיאה

גמיש באישור מכון התקנים
600 מ"ל

בקבוק ספורט אלומיניום 
ורוד/תכלת

750 מ"ל

בקבוק שתיה מסננת
לחליטה וידית אחיזה טריטאן

700 מ"ל

בקבוק פרישייק
900 מ"ל

 SEA בקבוק
עם פקק הברגה. נוח לאחיזה

750 מ”ל



 מחצלת חוף
עם כרית מתנפחת

90/1.80

ערכת טיסה
הכוללת כרית מתנפחת כיסוי 

עיניים ואטמי אוזניים 

שייקר לסלט
כוס סלט וקופסה נפרדת לרוטב

חבויה במכסה העליון, מזלג בצד 
הכוס. באישור מכון התקנים

1 ליטר

שייקר מקצועי 
לתוספי מזון .כוס שייקר לשייקים ורטבים 

כדור נירוסטה קפיצי מערבל לאחידות 
במרקם, ללא BPA ללא פאטאלטים

באישור מכון התקנים. 600 מ”ל

כוס סמוזי שקופה
עם קשית, דופן כפולה לשמירת 

המשקה לאורך זמן
 480 מ”ל

סט סכו"ם רב פעמי 
סט מנירוסטה הכולל 8 חלקים 

מזלג, סכין, כף, 2 קשים, מברשת 
לניקוי הקש, צ'ופסטיקארוז בקופסא 

24.5/6/2.9

בריאות

חגורת סימון למזוודה
חגורת סימון ואבטוח למזוודה

 עם אפשרות כיוון וסגירה מהירה
1/5/185

HABAIT

 ECO כוס אקולוגי
עשוי במבוק עם חבק סיליקון

בהדפס דקורטיבי. מארז מתנה
 400 מ”ל

ספרי הגנה לשמש
80 מ"ל



כובע רשת ראפר
רשת אחורי

כובע כותנה
בסגירת סקוטש 

כובע מחזיר אור
כותנה, פס מחזיר אור בהיקף

5 פאנל

כובע מלאנז קסקט
אפור כותנה מוברש עם מצחיה בצבע 

5 פאנל/ 6 פאנל

כובע מלאנז רשת
אפור כותנה מוברש עם רשת אחורית 

 5 פאנל/ 6 פאנל

כובע טאי דאי 
רחב שוליים מעורב צבעים

כובע רחב שוליים ספארי
עם תיקתקים לקיפול ושרוך לתלייה כובע עורף ארוך

כובע להגנה מירבית
 מקרני השמש עשוי 

כותנה או דרי פיט

 OMBER כובע
איכותי משודרג. כותנה מוברשת

 5 פאנל/ 6 פאנל

בנדנות
במבחר צבעים ודגמים

כובע טמבל חד/דו שכבתי
מבחר צבעים

כובעים

כובע אלכסון 
כותנה משולב צבעים סגירת סקוטש

5 פאנל

כובע קש
במבחר דוגמאות 

₪ 14



חולצת פולו
כותנה/דרי פיט

קפוצון רוכסן 
ZIP UP

כובע וכיס 

פוטר סוטשורט 
CREW NECK

קפוצון קנגרו
  HOODIE
כובע כיס 

ביגוד

סינר שף
מידות מבוגר וילד

 שרוול קצר
חולצה כותנה/דרי פיט

 שרוול ארוך



תיק יד 
עם רצועת אחיזה

 18/13/8

נרתיק נילון עבה  שרוך
לכל מטרה עם סגירת שרוך ותאים פנימיים

16.5/25/4

תיק יד
נרתיק עשוי דמוי עור

עם רצועת אחיזה וסגירת רוכסן
  20/15

SWISS תיק מותן מהודר
תא קידמי עם רוכסן

תא מרכזי עם תאים לאירגון נח
רצועת מותן עבה עם אבזם גדול ונוח

 6/13/25

SWISS פאוץ מותן
מעוצב עשוי בד מלאנז'

מבית  2 תאים
רצועה נשיאה רחבה

  13/7.5/36 

SWISS תיק צד אישי
 תא מרכזי עם תאים לאירגון 

 רצועת כתף עבה ונוחה
17/22/4

₪ 24

נרתיקים ותיקים

תיק ועידה
 40/30

נרתיק עמיד למים
נרתיק אטום ועמיד למים

סגירה כפולה לאיטום
עם רצועת נשיאה

מתאים למגוון טלפונים ניידים
11/20

נרתיק לנסיעות
עם ידית אחיזה, תא למסמכים, 

כרטיסים, דרכון תעודת זהות ועוד
לוגו לבן הקדמי

 18/12/2 

נרתיק רב קו כפול
במבחר צבעים

נרתיק פשתן איכותי
לנסיעות, מסמכים ועוד

6/23/18



מעמד לפלאפון מתקפל 
מעמד שולחני מתקפל ומתכוונן 

למצבים שונים 
12.5/7.5/2.5

ג'אדטים

רמקול בלוטוס             
מיני רמקול בלוטוס מתכתי

 איכותי במיוחד.  3W פצצה

מעמד עששית ופנס 
מעמד ארגוני שולחני ופנס מתהפך 

למעמד עששית ללילה לתליה
8/7/7 

זוג אוזניות כפתור 
טכנולוגיית בלוטוס.רמת שמע גבוהה 

ועוצמתית עם מיקרופון מובנה 
המאפשר דיבור ב-2 האוזניות . 

נטענות באמצעות קפסולת טעינה

אוזניות  קשת מתקפלת
אוזניות קשת מתקפלות, מיקרופון מובנה

צליל נקי ועוצמת בס גבוהה,רמקול פנימי 
בקוטר 40 מ”מ,כריות אוזן רכות ואטימה מירבית 

לג חיבור 3.5 מ”מ,לטלפונים ניידים, טבלטים, 
MP3/MP4כבל ניתן לניתוק באורך 1.20 מטר

סוללת גיבוי שטוחה
קומפקטית עם 2 יציאות USB ויציאת

 TYPE C ,המאפשרות הטענת 2 
מכשירים במקביל עם כבל הטענה 

 5000/יש נפחים גדולים יותר
8.9/6.4/1.3

מאוורר שולחני
 USB טעינה בכניסת
בעל שלוש מהירויות

מעמד מתקפל לטלפון
נייד עם שטח גדול להדפסה

10 ס"מ רוחב

פנס חירום/טיולים 
14 לדיםעם פלוראסנט מרכזי ושלושה 
מצבי תאורה. ידית נשיאה נשלפתע ם 
USB סוללת ליתיום נטענת באמצעות

 5/12

מעמד שטנדר למחשב וספר
מעמד ארגונומי עשוי ABS איכותי.  

עשוי מפלסטיק בשילוב רגליות סילקון 
למניעת תזוזה. מתאיםלספר, נייד, 

6 זוויות מתכווו  מחשב נייד וטאבלט.
ננות לצפיה אופטימלית ושיפור תנוחת 

הישיבה

מצת אלקטרוני
מתאים למילוי. מארז אישי

מצת חשמלי
מופעל ע"י סוללה נטענת ללא 
צורך במילוי גז או נוזלי דליק



סט מרקרים
 קלאסי במארז

מ"מ פנס ומטבע
לעגלת סופר

מרקר 2 מדגשים
לא מתייבשים

סט מרקרים פרח
במארז פלסטיק 

עט דיו ג'ל
 דגם פופלארי

עט פטנט 4 צבעים
מעוצב עם 4 מילויים 

וראשי דיו  בצבעים שונים
אדום ירוק כחול ושחור

עט קומיק
ראש מסתובב

 עם שיער

מכשירי כתיבה

מ"מ פנס לד 
2 מצבי תאורה

מ"מ פנס לד
עם 2 מצבי תאורה

מיני מראת כיס
 ומברשת נשלפת

מראת כיס 
מראה מרובעת רגילה 

ומראה מגדילה פי 3
6.8/6 

משקפי שמש בצבעים: שחור וצהוב
הדפסה שחורה על המשקפיים הצהובים, הדפסה צהובה פנטון 7548C על המשקפיים השחורים

גודל ההדפסה: 0.8X1 ס“מ

משקפי שמש מתקפלים
לגודל כיס. עשוי מפולי קרבונט 

מגןמפני קרינה
UVB -ו UVA UV400 

כדור לחץ עגול
במבחר צבעים כ 6 ס"מ

5 מטר למדידה
מד מרחק מקצועי סרגל 

פנימי עשוי מתכת ציפוי גומי 

פנקס ממו שולחני
עם עט דבקיות וודפי ממו

עט ספינר
 עט פלסטיק ראש כדורי 

להפגת מתחים,פתיחה 
בלחיצה, דיו כחול

גוף לבן

שעון מעורר קטן
כסוף/לבן

מאוורר ידני ופנס
כסוף/לבן


