
מוצרי מיתוג וקד"מ

שלא ישכחו אותך !

בקבוק נירוסטה תרמו- איכותי במיוחד
שכבה כפולה לבידוד הנוזל / שומר חום עד 12/ 24 שעות

540 מ"ל

USB פלטת חימום עם כוס
שומר על טמפרטורה של 55 מעלות

 חיישן משקל להפעלה וניתוק
חיבור USB בטיחותי

כוס שתיה מפורצלן עם מכסה
כפית מתכת

אריזת מתנה מפוארת

כוס טרמית משולב נירוסטה
פנים פלסטיק פיה נוחה לשתיה

באישור מכון התקנים. אריזת מתנה
 420 מ”ל

 קנקן זכוכית עם מסננת לחליטה
קנקן זכוכית מחוסמת 1.5 ליטר

מסננת נירוסטה לחליטה
ניתן לחימום ישירות על כיריים גז

אריזת מתנה

קנקן זכוכית עם מסננת לחליטה
קנקן זכוכית 1.5 ליטר

מסננת נירוסטה לחליטה 
זכוכית מחוסמת. אריזת מתנה

בלנד אפ
USB מיני בלנדר/שייקר נייד נטען ב
מתאים לערבול פירות רכים, שייק
כולל פילטר לסינון המשקה במכסה
רצועת נשיאה מסיליקון

6 להבים מנירוסטה 
 מתח 3.7 וולט נטען ב-USB כולל כבל טעינה
23.2X8 ס"מ

לחמם את הלב...



מוצרי מיתוג וקד"מ

שלא ישכחו אותך !

עכבר אלחוטי אופטי
עכבר מחשב י בעיצוב חדשני

EVERCHARGE מבית
11X6X2.50

אוזניות כפתור
אוזניות בלוטוט אלחוטיות

 בעיצוב קומפקטי וקל משקל
בתיבת טעינה חכמה, איכות צליל מצוינת 

טכנולוגית בלוטוס 4.2 

מעמד סטנדר לספר ומחשב
EVERCHARGE מעמד שולחני מתקפל למחשב נייד מבית

בסיס כבד ליציבות מקסימלית
 מתכוונן ל-6 זוויות שונות לנוחות אופטימלית 
בנוסף מסייע למניעת חימום יתר של הלפטופ

כולל נרתיק נשיאה ואחסון
26.5X6X2 -מידות מצב סגור

 מעמד שולחני מתקפל
מעמד שולחני נייד ומתקפל

 EVERCHARGE מבית
מתכוונן למגוון מצבים שונים בסיס

כבד ליציבות מקסימלית 
עשוי פלסטיק בשילוב אלומיניום בצבע זהב

אוזניות בנרתיק קשיח
אוזניות איכותיות לטלפון, נייד ומחשב

 סוללת גיבוי
MAH2600 נפח

סוללת גיבוי אונברסלית לטעינת 
iPhone סמסונג, טלפונים ניידים אחרים 

מצלמות,משחקים וכו’
 מתאימה ל-500 מחזורי טעינה

 on/off קלה לנשיאה ושימוש. מפסק

ג'אדטים..
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 כרבולית מיקרופייבר
סופר רכה

קשורה בשרוך סאטן

כרבולית פליז יחיד
במבחר צבעים

 כרבולית שרוולים
מפנקת

עשוי בד פליז נח ורך במיוחד

מטריה איכותית
מתקפלת ל-3

אוטומט בפתיחה וסגירה

מטריה מקל סבא
23 אינץ

כוס טרמי פלסטיק 
ידית נשיאה, 450 מ"ל

במחבר צבעים

מאג קפה
קרמיקה

הדפסה צבע אחד וצבעוני

ECO כוס אקולוגי
עשוי במבוק עם חבק סיליקון  
מגיע באריזת מתנה 400 מ"ל

חורף קקרר...
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מחזיק מפתחות צורני
מעץ חתוך בלייזר בצורת הלוגו

 מחברת ארנקעם הדפסה צבעונית
 דגם חדשני, לנוחות מרבית

מחברת A5 עם כיס
14.2X21 

מראת כיס עגולה נפתחת
בעיצוב יוקרתי ממתכת

דו צדדית , צד רגיל + צד מגדיל
קוטר 7 ס"מ

פנס עומד עוצמתי מגנט
עוצמה  רבת  לבנה  תאורה  עם   COB בטכנולוגיית  פנס 
חסכונית מגנט המאפשר הצמדה למשטחי מתכת כולל 

סוללות באריזת מתנה 
16.7X2.7X1.7 

עששית קמפינג נפתחת
עם תאורה עוצמתית

כולל סוללות באריזת מתנה 

מחברת + מקום לעט
מחברת A5 -עם לולאה צבעונית לעט

מידות – 21X15.5 ס”מ

 מזכרת  מפנקת


