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USB6750  רוק
רמקול BT, מיקרופון מובנה, הספק 3W * 2, תצוגת LED, רדיו FM, חיבור 

כרטיס TF ,USB , AUX למוזיקה, סוללה נטענת 2,000mAh , אריזת מתנה.

,3W זוג רמקולים בחיבור בלוטוופ למכשירים ניידים, כל רמקול בעוצמה של
צליל סטראו חזק, נקי וצלול, סוללה נטענת 400mAh בכל רמקול,

שמיעה רצופה מעל 4 שעות, מגש טעינה לשני הרמקולים,
כפתור הפעלה On/Off, רצועת נשיאה לכל רמקול,

כבל USB לטעינה של המגש, אריזה בקופסת מתנה.

USB6450   קדרין

USB6720 ואלס
 TF חיבור כרטיס ,FM 3, רדיוW * 2 מיקרופון מובנה, הספק ,BT רמקול

USB, AUX, למוזיקה, סוללה נטענת 1,200mAh , אריזת מתנה.

9977

 ,3W גוף מתכת, עוצמת קול ,BT רמקול
 ,300mAh צילום סלפי, סוללה נטענת

אריזת מתנה, אחריות לשנה.

USB6065   נינו

99
77

99

77
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,FM 5, רדיוW מיקרופון מובנה, הספק ,BT רמקול
חיבור כרטיס TF ,USB, AUX למוזיקה, סוללה נטענת 

1,200mAh, אריזת מתנה.
מידות המוצר: 9.30x22.00x9.30 ס”מ.

רמקול BT, מיקרופון מובנה, הספק 5W*2, רדיו FM, חיבור 
 ,1,200mAh למוזיקה,  סוללה נטענת TF ,USB, AUX כרטיס

אריזת מתנה.
מידות המוצר: 11.90x7.20x7.20 ס”מ.

USB6314    דיסקו USB6300     בוטס
רמקול Bluetooth Ver. 4.0 עמיד למים, IPX4 מיקרופון מובנה לשיחות טלפון. 

צליל נקי ואיכותי, עוצמת רמקול 3 וואט, עם צמדן ואקום, מתאים לתליה על כל 
משטח חלק, סוללה נטענת 400mAh, כבל USB, אריזת מתנה.

מידות המוצר: Ø9.50x5.50 ס”מ

0099

USB6868     ספירס
רמקול Bluetooth Ver. 4.0 עמיד למים IPX4, צליל נקי ואיכותי, מתאים לשמיעה מנגנים שונים,

עוצמה 3 וואט, בעל מיקרופון לקבלת שיחות, סוללה נטענת 400mAh, בד בחלקו הקדמי,
מגיע עם תופסן מתכת, נוח לשימוש ותליה, מושלם לנסיעות, כבל USB, אריזת מתנה.

מידות המוצר: Ø9.00x10.50x4.30 ס”מ

991830

USB6312     היפ הופ
רמקול Bluetooth Ver. 4.0 צליל נקי ואיכותי,  מתאים לשמיעה מנגנים שונים, עוצמה 3 וואט,

בעל מיקרופון לקבלת שיחות, סוללה נטענת 400mAh, כבל USB, אריזת מתנה.
מידות המוצר: 12.00x8.00x3.00 ס”מ

 

30 77
99

99
30

USB6313     פופ

30 99
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USB6200     רימיקס
רמקול מתכת נייד, עוצמת רמקול 3W, צליל יפה ונקי, 

 ,Micro SD/TF אפשרות לכרטיסי ,Bluetooth טכנולוגיית
סוללה נטענת 350mAh, אריזת מתנה.

מידות המוצר: Ø5.00x6.00 ס”מ

USB6730     סמבה
 , FM 5 , רדיוW מיקרופון מובנה, הספק , BT רמקול

חיבור כרטיס TF ,USB, AUX למוזיקה, סוללה נטענת 
1,200mAh, מבחר תוכניות לאורות משתנים, אריזת מתנה.

,LED 10, תאורת לוגוW ,מטען אלחוטי מהיר
כבל טעינה באורך 1.20מ’ , אריזת מתנה.

USB7084    דמטר

 ,8,000mAh הספק ,LED 5, תאורת לוגוW מטען אלחוטי
שתי יציאות USB, של 2.1 אמפר,  נורות LED למצב סוללה, 

הצמדת וואקום לטעינה, רגל תמיכה לנוחות צפיה, אריזת מתנה.

USB7089     פואבה

 ,5,000mAh הספק ,LED 5, תאורת לוגוW מטען אלחוטי
שתי יציאות USB, של 2.1 אמפר, נורות LED למצב סוללה, 

הצמדת וואקום לטעינה, אריזת מתנה.

USB7073    ריאה
רמקול BT, מטען אלחוטי 5W, תאורת לוגו, 

עוצמה 3W, מעמד לטלפון, אריזת מתנה.

USB6315     ג’אז

99

40
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99 00 USB7082    תאיה
,Li-Poly סוללה נטענת למכשירים ניידים מסוג

נפח הסוללה 10,000mAh, מתח טעינה 5V/2A, מתח יציאה מקסימלי 
2 יציאות USB              ,ניתנת לטעינה באמצעות חיבור Micro או 

Type-C, כבל טעינה 1     3 עבור Type-C, iPhone, Micro, לפחות 500 
טעינות, אחריות לשנה, אריזת מתנה מהודרת.

in

 USB7097     ארגון
 iPhone -מתאם ל Micro 5,000, כבל מובנה עם חיבורmAh ,סוללה נטענת

בתוך הסוללה, תצוגת LED למצב הסוללה, אריזת מתנה.

9900

USB7080     פאלאס
,5200mAh סוללת גיבוי אונברסלית לטעינת ניידים

כפתור להפעלה וכיבוי.

USB7100     קרונוס
 ,2200mAh סוללה נטענת למכשירים ניידים, אלומיניום, הספק

עם מחבר USB, קלה לנשיאה

7728 99

 USB7087     קריוס
מטען נייד אלחוטי מסוג Li-Poly, אלחוטית וקווית למכשירים תואמים, הצמדה עם כפתורי וואקום ישירות על הטלפון,

,5V/1A 5, מתח יציאה אלחוטיV/2.4A 5, מתח יציאה קווי מקסימליV/2A 5,000, מתח טעינהmAh נפח הסוללה
,Micro USB ניתנת לטעינה באמצעות חיבור ,USB יציאה אחת של ,LED חיווי מצב סוללה באמצעות נורות

כבל טעינה 3in1 כלול עבור:  Micro, Lightning, Type-C, לפחות 500 טעינות, אחריות לשנתיים, אריזת מתנה מהודרת.

00

99

 USB7088     טמיס
מטען נייד אלחוטי מסוג Li-Poly, אלחוטית וקווית למכשירים תואמים, הצמדה עם כפתורי וואקום ישירות על הטלפון,

,5V/1A 5, מתח יציאה אלחוטיV/2.4A 5, מתח יציאה קווי מקסימליV/2A 10,000, מתח טעינהmAh נפח הסוללה
,Micro USB ניתנת לטעינה באמצעות חיבור ,USB שתי יציאות של ,LED חיווי מצב סוללה באמצעות נורות

כבל טעינה 3in1 כלול עבור:  Micro, Lightning, Type-C, לפחות 500 טעינות, אחריות לשנתיים, אריזת מתנה מהודרת.

00 99

USB7091    סיוס
,Li-Poly סוללה ניידת אלחוטית וקווית למכשירים תואמים מסוג

נפח הסוללה 10,000mAh, מתח טעינה 5V/2A, מתח יציאה
מקסימלי, 2 יציאות USB                ,ניתנת לטעינה באמצעות 

,Type-C, iPhone, Micro כבל טעינה  1    3 עבור ,Type-C או Micro חיבור
לפחות 500 טעינות, אחריות לשנה, אריזת מתנה מהודרת.

in
00

99

5V/2.1A5V/2.1A
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  OR1547      סטורנוס
מכתביה A5 , בלוק ניירות שורה, סוללה ניידת 

4,000mAh , רוכסן סגירה, אריזת מתנה.

  OR1550     אוקיינוס
 , 4,000mAh תיק מסמכים, רצועת יד, סוללה ניידת

רוכסן סגירה, אריזת מתנה.
מידות המוצר: 14.00x24.00x2.00 ס”מ.

30 40 99

40 99

OR1584      יאפטוס
מכתביה A4, בלוק ניירות שורה, סוללה ניידת

4,000mAh , רוכסן סגירה, אריזת מתנה.
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TO2050     ספוט
מנורת שולחן מעוצבת בקו נקי ומודרני, 3 מצבי עוצמת אור עם מפסק 

מגע, תאורת LED, נעימה לעיניים, מוט גמיש לכיוון גובה התאורה.
סוללה נטענת באמצעות חיבור USB, כבל טעינה באורך 100 ס”מ,
לפחות 3 שעות תאורה בעוצמה מקסימלית. אריזה בקופסת מתנה.

TO2055     ספוטיק
מנורת שולחן מעוצבת בקו נקי ומודרני, 3 מצבי עוצמת אור עם מפסק מגע,

תאורת LED, נעימה לעיניים, מוט גמיש לכיוון גובה התאורה.
סוללה נטענת באמצעות חיבור USB, כבל טעינה באורך 100 ס”מ,

מפסק הפעלה On/Off, לפחות 5 שעות תאורה בעוצמה מקסימלית.
אריזה בקופסת מתנה.

USB7093    גאראס
,10W מעמד לטלפון עם מטען אלחוטי, הטענה מהירה במיוחד, עד

2 סלילי טעינה, סטנדרט Qi, הגנה מפריצת מתח, הגנה מהתחממות יתר 
מונע קצר ממגע מתכת FOD, אריזת מתנה.

99

USB7150    יאפטוס
מטען אלחוטי וקווי משולב לטעינה אלחוטית של מכשירים תואמים,

כבל טעינה, אריזת מתנה. 

USB7098    קמר
,)*(Qi מטען אלחוטי לטלפון, בסטנדרט טכנולוגי

מניחים את הטלפון על המשטח והטלפון נטען,
מנגנון הגנה פנימי נגד התחממות יתר, הגנה מפריצת מתח,

הגנה מקצר מתכתי, כבל טעינה באורך 100 ס”מ,
אחריות 12 חודשים, אריזת מתנה.

)*( נא לבדוק מכשירים תומכים.

99

00

00

USB7071     אוקיינוס
מטען אלחוטי מהיר 10W בתקן QI ללא כבל, מעמד קל להתקנה, עם זרוע הארכה,

הזרוע נצמדת לשולחן, חלון או שמשה, לשימוש במשרד, בבית או ברכב,
חיבור קפיצי מהיר שמתאים לרוב סוגי הטלפונים, מתאים לטלפונים תומכים בטעינה אלחוטית,

מנגנון הגנה לטעינת יתר, מנגנון הגנה לקצר וחימום יתר, מנגנון הגנה של המטען מפני חפצים מתכתיים,
אריזת מתנה, אחריות לשנה.

USB7020    ריימס
 ,10W שעון דיגיטלי, עשוי מעץ במבוק, מטען אלחוטי מהיר

תצוגת LED, מד טמפרטורה תאריכון, שעון מעורר, 
אריזת מתנה.
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  USB0018   ספיד
כבל טעינה איכותי, חיבור טעינה  USB ו-Type-C, חיבור מכשירים

Micro, Lightning, Type-C, עטוף בניילון קלוע למניעת סלסול הכבל, 
טעינה בטוחה ומהירה של מכשירים ניידים, כבל באורך 1.00 מטר, 

מפצל מתכתי למיתוג בלייזר או הדפסה, אריזה במבחנה מפלסטיק קשיח 
עם מכסה אלומיניום.

  USB0020   סינכרו
 ,Type-C-ו USB כבל סנכרון נתונים וטעינה איכותי, חיבור טעינה

חיבור מכשירים Micro, Lightning, Type-C, עטוף בניילון קלוע למניעת
סלסול הכבל, טעינה בטוחה ומהירה של מכשירים ניידים, כבל באורך 
1.00 מטר, מפצל מתכתי למיתוג  בלייזר או הדפסה, אריזה במבחנה 

מפלסטיק קשיח עם מכסה אלומיניום.

USB0022   סמארט
כבל USB מתקפל, 3 מתאמים, 

.iPhone, Micro ,Type-C

USB0004    מולדר
כבל USB עם תופסן, 3 מתאמים, 

.iPhone, Micro, Type-C

USB0023    רגינה
כבל טעינה מהיר, תאורת לוגו LED, לחיבור USB עבור 

iPhone, Micro, Type-C, מחזיק מפתחות, אריזת מתנה.

USB0021   רקס
 ,LED כבל טעינה מהיר, תאורת לוגו

,iPhone, Micro, Type-C עבור USB לחיבור
מחזיק מפתחות, אריזת מתנה.

  USB0025   פולאר
 USB לחיבור ,LED כבל טעינה מהיר, תאורת לוגו

 ,iPhone, Micro, Type-C עבור
מחזיק מפתחות, אריזת מתנה.

28

99 40

99

00 30

99

00
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USB9708              דינמיק
,Bluetooth Ver. 5.0 אוזניות כפתור בלוטוס בטכנולוגיה ועיצוב חדשניים

טכנולוגיה המאפשרת שידור סטריאופוני בין שתי האוזניות ללא כבל, רק בלחיצת כפתור,
איכות צליל גבוהה, הפחתת רעשי רקע, מיקרופון מובנה בכל אוזניה,

אפשרות לקבלת והוצאת שיחות טלפון, חיוג מספר אחרון, האזנה למוסיקה, הגברה והחלשת 
עוצמת הקול, חיבור ל-SIRI, מאפשר פעולה רצופה של כ-6 שעות מוסיקה, קופסת טעינה 

ייעודית של 500mAh, נוריות חיווי למצב קופסת טעינה, אחריות לשנה, אריזת מתנה.

00

99

USB9590       לאמאר
אוזניות בלוטוס גדולות, איכות צליל נקי ודינמי,

זוג רמקולים של 40 מ”מ, הפחתת רעשים מהסביבה,
מתקפלות לנשיאה נוחה, רמקול מובנה לשיחות טלפון,

סוללה חזקה שמספיקה ל-5 שעות האזנה, אריזת מתנה.

USB5500     סנופ
אוזניות קשת סטראופוניות, קלות ונוחות להתאמה,

איכות צליל גבוהה, פלג 3.5 מ”מ, מתאים לטלפונים ניידים, 
נגני MP3/MP4, טבלטים, כבל 1.20 מ’.

00

99

USB5600     סאגופה
אוזניות קשת סטראופוניות מתקפלות, ניתנות להתאמה, כבל עם מיקרופון, 
צליל נקי ועוצמת בס גבוהה, רמקול פנימי בקוטר 40 מ”מ. כריות אוזן רכות 
לאטימה מירבית של רעשי סביבה, פלג 3.5 מ”מ, מתאים לטלפונים ניידים, 

נגני MP3/MP4, טבלטים, כבל באורך 1.20 מטר, אריזה בקופסת מתנה.

99

00

כיסוי סיליקון לאוזניות TWS, מארז נוח לשימוש ומגן על קופסת הטעינה והאוזניות,
פתיחה נוחה של המכסה, פתח תחתון לטעינה, קליפס לתפיסה על בגד או תיק,

סיליקון בעובי 2.5 מ”מ להגנה מנפילה, אריזה בשקית נילון.

BX0020    סקין 

USB9007  פרו
אוזניית Bluetooth, עם קליפס, הפחתת רעשי רקע, 

איכות שמע גבוהה ביותר, רטט בקבלת שיחה, כפתור רחב
להפעלה/קבלה/ניתוק שיחות, כבל אוזניה באורך 35 ס”מ, 
לחצן קפיצי לאיסוף כבל האוזניה, 6 שעות דיבור רצופות, 

צריכת חשמל נמוכה, כבל  USB לטעינה, אחריות לשנתיים, 
אריזת מתנה.

TWS 

9900

00

99

USB9704     טכנו
אוזניות TWS סטריאו, עם הפחתת רעשי רקע, צימות אוטומטי בין האוזניות,

בלוטוס 5.0. טכנולוגיה חדשה להגנה מנפילת מתח בכל אוזניה ובקופסת טעינה,
מיקרופון מובנה בכל אוזניה, אפשרות לקבלת שיחת טלפון וחיוג למספר אחרון,

חיבור ל-SIRI ב-iPhone, קופסת טעינה ייעודית. נורית חיווי למצב סוללה,
אריזת מתנה, אחריות לשנה.

99

00
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USB9350     מקס
אוזניות  Bluetooth Ver. 4.1 איכותיות, 

צליל נקי ואיכותי, קלות ונוחות לשימוש, 
לשמיעה רצופה של 3-4 שעות בכל טעינה, 

מיקרופון מובנה לקבלת והוצאת שיחות 
טלפון, לחצן עוצמת קול, תופסן לנוחות 

 ,USB שימוש בפעילות ספורט, כבל טעינה
99אריזת מתנה.

USB9450   ג’רסי
אוזניות קשת Bluetooth Ver. 4.0 + EDR קלות 
ונוחות מאוד לפעילות ספורט, שמיעה איכותית 

וצלולה, הפחתת רעשי רקע. ניתן לחבר שני 
מכשירי טלפון. מיקרופון מובנה לשיחות טלפון, 
כולל רטט בקבלת שיחה. כפתור קבלת שיחה 

וניתוק, כפתורי עוצמת קול, אפשרות דיפדוף 
 ,USB קדימה ואחורה בשירים, כבל טעינה

10 שעות דיבור רצופות. אריזת מתנה.

USB9600   סוניק
אוזניות  Bluetooth Ver. 4.1 איכותיות, 

צליל נקי ואיכותי, קלות ונוחות לשימוש, קשת 
אחיזה מעל האוזן ליציבות האוזניות בפעילות 

ספורט, כפתורי תפעול גדולים וברורים לשימוש 
נוח, שמיעה רצופה של 3-4 שעות בכל טעינה, 
מיקרופון מובנה לקבלת והוצאת שיחות טלפון, 

לחצן עוצמת קול, תופסן לנוחות שימוש בפעילות 
ספורט, כבל טעינה USB, אריזת מתנה.

00

99

0099

00

USB9400     קשת
אוזניות Bluetooth  חדשות, קלות ונוחות לשימוש, כפתור 

להגברת עוצמת השמע, מיקרופון וחיבור שיחות לטלפון 
נייד, מתאים לפעילות פנאי וספורט, צליל נקי ואיכותי, 

עוצמת קול גבוהה, מאפשר זמן נגינה ארוך, מרחק קליטה 
של 10 מ’ מהמשדר, סוללת לי-יון איכותית ניתנת לטעינה 

באמצעות כבל USB, אריזת בליסטר.

USB5025     ביבר
אוזניות איכותיות, חיבור 3.5 מ”מ, איחסון בקופסא

לנשיאה נוחה עם קליפס קפיצי.

USB5022     סנט
אוזניות איכותיות, חיבור 3.5 מ”מ, איחסון בקופסא 

לנשיאה נוחה, מחזיק מפתחות.

USB5020     גאליס
אוזניות איכותיות, חיבור 3.5 מ”מ, מתאים לטלפונים ניידים, 

נגני מוזיקה, מחשבים ועוד, מגיע בפאוץ קשיח עם כיס פנימי.

00

18

99

30

USB5070    ’ריצ’רץ
אוזניות איכותיות ממתכת, 

PVC חיבור 3.5 מ”מ, אריזה בנרתיק

99

00

28

00

18

30

34

99

00

99
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ST0177     אסטריה
מחזיק טלפון חזק, פשוט לתפעול ומעוצב נפלא. ללא הדבקות וברגים, 

מתאים לכל הגדלים, תופסן מיוחד המתחבר לתריס המזגן ברכב, תפעול 
נח ביד אחת להכנסה והוצאת הטלפון, אריזת מתנה.

ST0179    הקטה
מחזיק טלפון מגנטי חזק לרכב, נתפס בעזרת קליפס,

מגנט חזק לשימוש קל ונוח, אריזת מתנה.

77 99

77

99

USB2300     סייפ-קאר
מצלמת רכב קלה ונוחה לחיבור ושימוש, מסך צבעוני ברזולוציה גבוהה, 

לבטיחותך ולהוכחת ארועים בנסיעה, צג LCD בגודל  “2.50, 
זווית צילום של 120 מעלות לכיסוי רחב של החזית, צילום סרט ווידאו עם קול,

 ,8GB אופציה לתאריך ושעה מוטבעים על גבי סרט הווידאו, כרטיס זכרון
סוללת גיבוי, כבל טעינה וכבל נתונים עם חיבור USB, אחריות לשנה.

USB2350    קיוב-קאר
מצלמת רכב קלה ונוחה לחיבור ושימוש, מסך צבעוני ברזולוציה גבוהה,

לבטיחותך ולהוכחת ארועים בנסיעה, צג LCD בגודל  ”2.40, זווית צילום של 120 
מעלות לכיסוי רחב של החזית, צילום סרט ווידאו עם קול, אופציה לתאריך ושעה 
מוטבעים על גבי סרט הווידאו, כרטיס זכרון 8GB, סוללת גיבוי, כבל טעינה וכבל 

נתונים עם חיבור USB, אחריות לשנה.
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סביבת המחשב | דיסק און קי

USB0050     טרנס
עכבר אופטי מיני חוטי עם תאורה, 800dpi, חיבור USB, מגיע באריזת מתנה.

USB0058     טרוניק
עכבר אופטי, חיבור כבל USB באורך 1.5 מ’, אריזת מתנה.

מידות המוצר: 10.40x5.40x2.10 ס”מ.

99
77

00

30 9977

USB0057     ספייס
עכבר אופטי, אלחוטי, מתקפל, כולל סוללות AAAX2, אנטנה USB, אריזת מתנה.

מידות המוצר: 11.40x5.85x3.40 ס”מ.

9900

USB6009     לוצרן
כרית תמיכה ארגונומית מסיליקון לפרק כף היד, למניעת דלקות ובעיות פרקים.

30

USB6005     רסט
משטח לעכבר עם כרית סיליקון למניעת דלקות וכאבי פרקים.

00990040

99 30

00310028

99

USB2080     מאיה
משטח לעכבר, שטח לטעינה אלחוטית של מכשירים ניידים תואמים, 

5V/1A , אריזת מתנה.

99

40

40

0031
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עכבר אלחוטי למצגות, RF 2.4G, סמן לייזר,
כפתור להצגת מסך מלא, חזור, יציאה, שליטה על 
עוצמת קול, טווח פעולה עד 20 מ’, אריזת מתנה.

USB1008     פייסר

סביבת המחשב | דיסק און קי

USB0088     אסקרי
,USB 2.0 ,32 עם קליפסG זכרון נייד
גוף מתכת, מעבד מהיר לקבצי ווידאו,

אריזה בקופסת מתכת עם חלון, אחריות לשנה.
 

USB0078     פלמיר
זכרון נייד 32G, גוף מתכת עם טבעת, 

מעבד מהיר ואמין. אריזה בקופסת מתכת עם חלון,
אחריות לשנה.

12.00x40.00x3.90 mm :מידות המוצר

USB0089     קאזאם
,32G, USB 2.0 זכרון נייד כרטיס אשראי, נפח

גוף פלסטיק, מעבד מהיר לקבצי ווידאו, 
אריזה בקופסת פלסטיק עם מגנט, אחריות לשנה.

USB0180      קמרו
,32G עט כדורי עם זכרון נייד

נפח USB 2.0, גוף מתכת, 
מעבד מהיר לקבצי ווידאו,

אריזה בקופסת מתכת עם חלון,
00אחריות לשנה. 7778 99

USB1005     דורון
מצביע לייזר עם שלט רחוק למצגת מחשב,

מגיע באריזת מתנה.

מעביר מצגות, RF 2.4G, סמן לייזר, 
טווח פעולה עד 15 מ’, אריזת מתנה.

 USB1004     הוק

USB0060     דוק
 32G זכרון נייד מתקפל

USB 2.0, גוף מתכת, מעבד מהיר לקבצי ווידאו,
אריזה בקופסת מתכת עם חלון, אחריות לשנה.

60.00x17.00x9.00 mm :מידות המוצר

99

00

USB0073     אינדקס
זכרון נייד 32G, בצורת מפתח, דק במיוחד, נוח לנשיאה, חיבור למחזיק

מפתחות, USB2.0, קופסת מתכת עם חלון, מעבד אינטל/מיקרון, אחריות לשנה.
26.00x55.00x3.00 mm   :מידות המוצר

USB0111    טסה
 ,32G זכרון נייד

גוף מתכת, עם טבעת, מעבד מהיר ואמין, 
אריזה בקופסת מתכת עם חלון, אחריות לשנה.

12.00x40.00x4.50 mm :מידות המוצר

USB0115    קוסבי
 ,32G זכרון נייד עם קליפס

USB 2.0, גוף מתכת, מעבד מהיר לקבצי ווידאו,
ארזה בקופסת מתכת עם חלון,אחריות לשנה.

45.00x15.00x5.00 mm :מידות המוצר
 

USB0114     אוונט
 ,32G זכרון נייד מתקפל

USB 2.0, גוף מתכת ופלסטיק,
חיבור USB נשלף בסיבוב, מעבד מהיר לקבצי ווידאו,

אריזה בקופסת מתכת עם חלון, אחריות לשנה.
48.00x20.00x10.00 mm :מידות המוצר

00

USB0113    מריו
 32G זכרון נייד מתקפל

USB 2.0, גוף מתכת, מעבד מהיר לקבצי ווידאו,
אריזה בקופסת מתכת עם חלון, אחריות לשנה.

60.00x17.00x9.00 mm :מידות המוצר
 

99
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שעונים

WA4200    לוגאנו
שעון קיר, מסגרת פלסטיק, 

מנגנון SWEEP, עם 3 מסגרות
לתמונות, אריזת מתנה.

מידות המוצר: 35.00x25.00x4.00 ס”מ.

WA4300     בזל
 ,SWEEP שעון קיר, מנגנון

עם 8 מסגרות לתמונות, 
אריזת מתנה.

מידות התמונה למסגרת:
8.30x6.40 ס”מ

מידות המוצר: 37.00x37.50x2.00 ס”מ.

0099

WA3079     מולאן
שעון קיר, פלסטיק,

מנגנון SWEEP, אריזת מתנה.
ø15“ :מידות המוצר

00 30

0099

WA3190     רבט
שעון קיר, מסגרת מתכת, מנגנון 

שקט, אריזת מתנה. 
ø14“ :מידות המוצר

WA3032     טרמפ
שעון קיר, מסגרת פלסטיק, מנגנון שקט, דיוק של 5.00 דקות 

+/- בחודש, תנועה חלקה של המחוגים, אריזת מתנה.
ø12“ :מידות המוצר

77
30

WA3078     זורו
שעון קיר מסגרת פלסטיק, 

מנגנון SWEEP. אריזת מתנה.
ø15“ :מידות המוצר

30 77
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ST0075     רוס
מעמד אקרילי יוקרתי לעטים, קופסת מתנה.

ST0078     נובל
מעמד אקרילי יוקרתי לנייר דבק, קופסת מתנה.

ST0070     קארה
מעמד אקרילי יוקרתי למעמד ממו, 

כולל 100 דפי ממו נדבקים, קופסת מתנה.

ST0480     מור
מעמד שולחני אקרילי בצורת כדור גלובוס,

צריבה של כדור הארץ על הכדור, ארוז 
בקופסת מתנה.

מידות מוצר: ø 7.00 ס”מ

ST0470     אמבסי
מגדל גלובוס עשוי מאקריל שקוף,

צריבה בתלת מימד של כדור הארץ בתוך 
המעמד, ארוז בקופסת מתנה.

מידות מוצר: 5.00x5.00x8.00 ס”מ

ST6046     לורד
מעמד לכרטיסי ביקור.

CA2045     קלובר
מחשבון שולחני, 8 ספרות, פועל באמצעות תא סולרי וסוללות, מקשים מפלסטיק, אריזת מתנה.

מידות המוצר: 10.60x19.00 ס”מ

CA2040     מייפל
מחשבון שולחני 8 ספרות מופעל באמצעות סוללות. 

מידות המוצר: 10.50x16.50 ס”מ

3428

00 77

CA2080     גאוס
מחשבון שולחני, סולרי/סוללות, לחצני פלסטיק, כפתור תיקון.

מידות המוצר: 12.00x15.30x2.90 ס”מ

CA2086   דקארט-TRULY
מחשבון שולחני, פועל באמצעות סוללות ותא סולרי, לחצני פלסטיק, 

כיסוי מתכת, כפתור תיקון.

13
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ST5170     אסטרה מירו
לוח הודעות שולחני עם מראה ו-5 מגנטים בעיצובים שונים.

הלוח נסגר ללוח ישר לחסכון בנפח בחלוקה ללקוח. אריזת מתנה.  
מידות המוצר: 26.60x17.50x0.60 ס”מ

ST8160     מגנוליה
עץ אטבים מעוצב לבית או למשרד, לתליית תזכורות, 
כרטיסי ביקור, מפתחות וברכות, מגיע באריזת מתנה.

מידות מוצר: Ø10.00x25.00 ס”מ

30

18

ST5333     אופיס
לוח מחיקה מגנטי ושעם, מסגרת עץ, טוש מרקר מחיק, 

נעצים, 3 מגנטים, תליה באמצעות חוט.
מידות המוצר: 40.00x30.00 ס”מ

ST2042           
מעמד שולחני בצורת חבית לאטבים, לחצנים ונעצים,
חלוקה פנימית נוחה לשימוש, מגיעה באריזת מתנה.

כל מעמד כולל: 30 אטבי נייר, 40 נעצים, 5 לחצני מתכת.

7786

ST8100     ניפון
מעמד שולחני ממתכת בצורת לוח מודעות, ניתן להצמיד פתקים באמצעות 

2 מגנטים, לאחסון מוצרי משרד, כולל 30 מהדקים ו-30 נעצים בחלקו 
התחתון של המעמד.

מידות המוצר: Ø8.50x14.00 ס”מ

77

ST8185     לנזרוט
מעמד שולחני ממתכת לעטים, ציוד משרדי.

מידות המוצר: Ø7.50x13.00 ס”מ

13
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ST4545     סנטי
מעמד שולחני לניירות ממו, דגלונים וממו דביקים, כריכה קשה.

30
77

0118

ST4549     פונטיס
מעמד שולחני לניירות ממו, כריכה קשה עם נייר ממו דביק, דגלונים ומקום לעטים.

40 13

14

LE0075     לומיסטאר
מגש אחסון שולחני ממתכת וציפוי דמוי עור, 

לוחית מתכת לחריטה, אריזת מתנה.
מידות המוצר: 15.00x15.00x2.80 ס”מ.

LE0070     וודוז
מגש אחסון שולחני לכל מטרה.
מידות המוצר: 18.0x18.0 ס”מ.

ST4556     קרסון
מעמד שולחני לנירות ממו, עטים, אטבים, מדבקות, מגיע בצורת קובייה.

מידות המוצר: 41.5x10.4x10.4 ס”מ.

30 40

ST4553     קמילו
מעמד PU , כולל 150 ניירות ממו, אריזת מתנה.

מידות המוצר: 10.5x10.5x2.6 ס”מ.

40
30

30

99

00
40

18

קופסת ממו עם מראה, 150 דפי ממו לבנים.

ST4548   פנדורה

LE0001     ריג’נט
מעמד  שולחני מעור איטלקי לכרטיסי 

ביקור, עם תא נוסף מאחור,
מגיע באריזת מתנה.

99

30
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ST2030     סווינג
קופסת מהדקים, פלסטיק פרוסטי,  מגנט 

לשליפה נוחה של המהדקים.

ST2031    סיריוס
שדכן סיכות שולחני, מגיע עם סיכות,

אריזת מתנה.
מידות מוצר: 12.00x5.00x3.00 ס”מ.

ST2038     קליפא
מעמד לטלפון נייד, כולל 80 אטבים 
צבעוניים ו- 10 קליפסים ממתכת, 

קופסת מתנה.

30

30

00 32

18

25 30

99

9940

28

18

TX3029    כספי
תיק קטן עם סגירת רוכסן, לשימוש כארנק, קלמר למכשירי כתיבה, כלי איפור, בד נאופרן.

מידות מוצר: 20.00x10.00 ס”מ

32

TX3135   טרופז
תיק קטן עם סגירת רוכסן, גומיה לנשיאה עם מחברת, ספר, קלסר,

לשימוש כארנק, קלמר למכשירי כתיבה, כלי איפור, בד נאופרן.
מידות מוצר: 20.00x9.00 ס”מ.

32

17

30

40

99

TX3013     לוין
תיק קטן עם סגירת רוכסן, לשימוש כארנק, קלמר למכשירי כתיבה, כלי איפור, בד פוליאסטר. 

מידות מוצר: 20.00x10.00 ס”מ

28 18

303240

32



3637

למשרד ולמנהל

HA0124     רומברג
סרגל מתכת, 30 ס”מ, שנתות אינץ’/ס”מ.

HA0123     לנגנר
סרגל מתכת, 15 ס”מ, שנתות אינץ/ס”מ.

PE8155     המבורג
סרגל שולחני, זוג עפרונות עם מחק ומחדד.

מידות מוצר: 30.00 ס”מ

HA0121     סטארק
סרגל אדריכלים ממתכת.

 קנ”מ: 1:100, 1:75, 1:50, 1:25, 1:20 
מידות מוצר: אורך 30.00 ס”מ

GT6508     קמפניה
פזל מלבני.

מידות המוצר: 7.70x9.10 ס”מ.

GT5071     קליארי
סרגל שולחני, פאזל.

מידות מוצר: 15.00 ס”מ.

00

99

00

30

GT0139     מרקלי
משחק מנהלים, 4 צורות של פאזל, משחק חשיבה,

אריזת מתנה, קופסת מתכת.
מידות המוצר: 11.00x8.00 ס”מ

GT0135     מגנטיס
משחק מנהלים. מקלות וכדורים מגנטים להרכבה ומשחק.

אריזת מתנה, קופסת מתכת.
מידות המוצר: 11.00x8.00 ס”מ

GT0130     טופסי
משחק מנהלים. מבוך טבעות עץ, מתכת וחבל, אריזת מתנה.

ST0135     קלינק
פעמון ממתכת. 

מידות המוצר: ø4.30x8.00 ס”מ



3839

ST8057    פוקוס
מחברת A5, כריכה דמוי עור עם כיס לטלפון נייד ולכרטיסי ביקור, תופסן לעט, 120 דף.

30 4099

LE0095  קיפלינג
מחברת A5 מהודרת, כריכת PU קשה, 120 דפי שורה, דפים בצבע קרם,

סימניה בצבע תואם, פתיחה עברית/אנגלית.  
 

ST8060  טקסט
מחברת A5, כריכת PU רכה, כיס פנימי, 128 דפי שורה, דפים בצבע קרם, קצה דף מוזהב/מוכסף, 

תפס מגומי לעט, סימניה עם לוחית מתכת, כל יחידה ארוזה בשרוול נייר, פתיחה עברית.

99 14 00

14 40 99

00 30 99

14 30 99

ST8065    ארנסט
מחברת A5, דפי שורות, מ-PU ושעם, 96 דפים, 80 ג’, גומיה לסגירה.

ST8064  נבוקוב
מחברת A5, דפי שורות, מ-PU,      דפים, 80 ג’, גומיה לסגירה.

00 99

ST8082    בקארה
סט של 2 מחברות, כריכה רכה, 

48 דף כל אחת, דפי שורה, אריזה בחבק.
ס”ממידות המוצר: 19.00x26.00 ,       14.00x21.00 ס”מ

96



4041

ST8055  אוצר צבעוני
מחברת A5, כריכת PU רכה, 96 דפי שורה, דפים לבנים קצה דף בצבע הכריכה, סימניה,

פתיחה עברית/אנגלית. 

ST8058  אוצר קשת
מחברת A5, כריכת PU רכה, 96 דפי שורה, דפים לבנים קצה דף בצבעי הקשת, סימניה.

פתיחה עברית/אנגלית.

ST9019     לופז
מחברת ספירלה A5 עם כריכה קשה, 
80 דף שורה, מקום לעט, גומית סגירה.

 

40 99 13 30

13 30 18 32

ST4536  אינסייט
פנקס A5, כריכה קשה, דפי שורות, ניירות ממו דביקים ודגלונים, 

סגירה עם גומי בצבע תואם, פתיחה עברית.

13 30 40 18

00

13 25 99

3228

18

ST8052  אריסטו
מחברת A5, כריכה קשה, 96 דפי שורה, דפים בצבע קרם. כיס פנימי, 

סגירה עם גומי בצבע תואם, סימניה,  פתיחה עברית/אנגלית.  

99 30 00 18

99 25

32



4243

ST9057    בלזק
פנקס טבעות שולחני, כריכת PU דפי שורה, דפים בצבע לבן, פרפורציה לתלישה. 

מידות המוצר: 17.00x12.00 ס”מ

30 341314

OR2000     ארט
ניירות טיוטה הניתנים לתלישה עם כריכת PVC עבה.

מידות המוצר: 15.50x12.00 ס”מ

4030
99

LE0060     קומו
בלוק נייר עם עטיפת עור, מגיע באריזת מתנה.

מידות המוצר: 16.50x12.50 ס”מ

3014 99

LE0065    פנקראס
בלוק נייר, כריכה קשיחה        , 250 דפים הניתנים לתלישה, אריזת מתנה.

14
99

PU

ST8063      דיקנס
A6מחברת שורות       , 96 דפים, 80 ג’, גומיה לסגירה.

30 40 99

ST8059  קסם
מחברת A6, כריכת PU רכה, 80 דפי שורה, דפים בצבע לבן, סימניה.

פתיחה עברית/אנגלית.

ST9012    אליס
פנקס ספירלה A7 עם כריכה קשה, 100 דף שורה. 

001318304099



4445

ST9068  גריפין
פנקס A6 , כריכה קשה, ניירות שורה, דיגלונים ועט כדורי.

30 18

99 40

13

ST8548     קפאוס
פנקס ספירלה, כריכה קשה מנייר ממוחזר, 

לניירות ממו דביקים בצבעים שונים ודיגלונים.

ST9060     קנטור
פנקס A6, כריכה קשה, נייר ממוחזר, עט, דפי שורה ודיגלונים.

ST9065     טיונס
פנקס A6 כריכת פלסטיק, עט כדורי, דפי שורה ודיגלונים.

ST4535     טיניום
מכתביית A4, נייר ממוחזר, בלוק נייר שורה, כיס פנימי, נייר ממו דביק ודגלונים.

ST4530     סאנאי
מכתבייה A5, שידרת ספירלה, ידית אחיזה, כריכה מנייר ממוחזר, 

50 דפים, נייר ממו דביק ודגלונים, עט כדורי.

30

18
00

ST9050     הולו
מחברת A5, כריכה קשה, עם עט, 50 דף שורה, נייר ממוחזר 80 גרם.

ST9055     רוייטר
פנקס A6 כריכה קשה, עם עט, סגר גומי, 60 דף שורה, נייר ממוחזר 80 גרם.

31 13 18 99 30

99 18
30 32



4647

מכתביות ותיקי מסמכים

OR1510     שיקאגו
מכתביית A4, עור PU, כיסים פנימיים, בלוק נייר,

מגיע באריזת מתנה.

OR1515     וינה
מכתביית A4, עור PU, כיסים פנימיים, מחשבון, 

בלוק נייר, מגיע באריזת מתנה.

  OR1547      סטורנוס
מכתביה A5, בלוק ניירות שורה, חיבור לסוללה ניידת 4,000mAh , רוכסן סגירה, אריזת מתנה.

40 99

OR1584      יאפטוס
 ,4,000mAh בלוק ניירות שורה, חיבור לסוללה ניידת , A4 מכתביה

רוכסן סגירה, אריזת מתנה.

  OR1550     אוקיינוס
תיק מסמכים, רצועת יד, חיבור לסוללה ניידת 4,000mAh, רוכסן סגירה, אריזת מתנה.

מידות המוצר: 14.00x24.00x2.00 ס”מ.

30 40 99



מכשירי כתיבה

4849

PE8178.BP     סט דוקס
עט כדורי ועיפרון מכני WAVE, גוף מתכת, מגיע באריזת מתנה.

993019

PE8178.87.BP     סט דוקס זהב
עט כדורי ועיפרון מכני WAVE, גימור מוזהב, גוף מתכת, מגיע באריזת מתנה.

8799 8777

PE0178     דוקס
עט כדורי WAVE, גוף מתכת, מילוי דמוי פרקר, 1.0 מ”’מ.       

993019

PE0178.87     דוקס
עט כדורי WAVE, גימור זהב, גוף מתכת, מילוי דמוי פרקר, 1.0 מ”’מ.

8799 8778 8777

PE4172     אמרסון
עט רולר WAVE, גוף מתכת, מילוי ג’ל, 0.7 מ”’מ.

PE0172.78

PE4172.7899 78

PE8172     סט אמרסון
עט כדורי ורולר WAVE, גוף מתכת, מנגנון סיבוב, אריזת מתנה.

9978
PE0172.78

PE4172.78 PE0172     אמרסון
עט כדורי WAVE, גוף מתכת, מנגנון סיבוב, מילוי דמוי פרקר.

30 78 99

PE0174    פרסטיג’ מוזהב
עט כדורי WAVE, גימור זהב, גוף מתכת, מילוי דמוי קרוס, 1.0 מ”מ.

8799 8778 8777

77



מכשירי כתיבה

5051

PE0148    ראסל
עט כדורי WAVE, גימור זהב, גוף מתכת, 

מילוי דמוי פרקר, 1.0 מ”’מ.

PE4148    רולר ראסל
עט רולר WAVE, גימור זהב, גוף מתכת, 

מילוי ג’ל, 0.7 מ”’מ.

PE8148.87     סט ראסל זהב
עט כדורי ורולר WAVE, גימור זהב, גוף מתכת, 

קופסת מתנה.

PE4117     רולר ברקלי
עט רולר WAVE, גוף מתכת, 

מילוי ג’ל, 0.7 מ”’מ.

997777

PE8117     סט ברקלי
עט כדורי ורולר WAVE, גוף מתכת,

מגיע באריזת מתנה.

99877787

PE0117    ברקלי
עט כדורי WAVE, גוף מתכת,

מילוי דמוי פרקר, 1.0 מ”מ.

7787 9987

7886 7777 77867886 7777 7786

PE0148.7777

99877787

PE0147     שאנקסי
עט כדורי WAVE, גוף מתכת, 

מילוי דמוי פרקר, 1.0 מ”’מ.

PE8147     סט שאנקסי
עט כדורי  ורולר WAVE, גוף מתכת, 

קופסת מתנה.

PE4147     רולר שאנקסי
עט רולר WAVE, גוף מתכת, 

מילוי ג’ל, 0.7 מ”’מ.

9977



מכשירי כתיבה

5253

PE0119     טרנד
עט כדורי WAVE, גוף מתכת, מנגנון לחיצה, מילוי דמוי פרקר.

998778773018

PE0155    טרנד סילק
עט ג’ל, גוף מתכת , גימור גומי, מנגנון לחיצה, ראש סיכה 0.7 מ”מ.

00 13 34 302825 40 99771718 01 31

3078 77 9900

PE0126     קיריל
עט כדורי WAVE. גוף מתכת, מנגנון לחיצה. מילוי ג’ל. 0.7 מ”מ.

PE6015   דשיו
עט ג’ל, גוף פלסטיק, מנגנון לחיצה, ראש סיכה 0.7 מ”מ.

30 18 00 28 17 32 77 998678

PE0140  מקסים
עט ג’ל, גימור מתכת, מנגנון לחיצה, ראש סיכה 0.7 מ”מ.

18 30 77 50

PE0159     מקסי
גוף מתכת, מילוי רולר ג’ל ענק, Free Flow מקורי, מנגנון לחיצה.

30 87 40 77 99 00

2550



מכשירי כתיבה

5455

PE0052     ראג’ה כרום לבן
עט כדורי, גוף לבן, מילוי דמוי פרקר, תוצרת איטליה, פטנט רשום.

3432302825191813

PE0050     ראג’ה כרום צבעוני
עט כדורי, גוף צבעוני, מילוי דמוי פרקר, תוצרת איטליה, פטנט רשום.

3432 333130282519 991718130100

PE0050.06     SHADE ראג’ה כרום
עט כדורי, גוף צבעוני פסטל, מילוי דמוי פרקר, תוצרת 

איטליה, פטנט רשום.

0601 0613 06340628 0630

PE0051     SILK ראג’ה
עט כדורי, גוף צבעוני גימור מט משי, מילוי דמוי 

פרקר, תוצרת איטליה, פטנט רשום.

0019 30 99



מכשירי כתיבה

5657

PE6020    קנופוס
 Free עט כדורי, גוף מעץ במבוק, מילוי ג’ל 0.7 מ”מ

Fllow מקורי, מנגנון לחיצה.

PE6019  פפר
 Free עט כדורי, גוף נייר ממוחזר, מילוי ג’ל 0.7 מ”מ

Fllow מקורי, מנגנון לחיצה.

13 32 00 30 32 13 00 30

PE6023   סקויה
עט עשוי מ-PLA, תירס וקני סוכר, 100% ניתן 

למחזור,לשמירה על איכות הסביבה, תוצרת איטליה.

PE6021   לבנה
עט עשוי מ-PLA, תירס וקני סוכר, 100% ניתן 

למחזור,לשמירה על איכות הסביבה, תוצרת איטליה.

PE6022                 
עט כדורי, עשוי מבקבוקי פלסטיק ממוחזרים לשמירה 

על איכות הסביבה, תוצרת איטליה.

18 01 00 30 34 99

00 30 18 01 99 34
00 28 34PE6059           ראג’ה

עט כדורי,מיוצר 100% מפלסטיק ממוחזר לשמירה על איכות הסביבה, 
מילוי דמוי פרקר, תוצרת איטליה,פטנט רשום.

00 99 ECO

0634

S-45 RPET



מכשירי כתיבה

5859

PE0041     הולי צבעוני
עט כדורי מילוי ג’מבו תוצרת איטליה.

343028 332518171301

PE0040     הולי
עט כדורי, גוף לבן, מילוי ג’מבו, תוצרת איטליה.

3430251713 1801 28

PE0057               
עט כדורי, גוף צבעוני, מנגנון לחיצה, מילוי X10, תוצרת איטליה.

S45

28 30 25 18 13 01 00 99 34



מכשירי כתיבה

6061

PE6010     לואיז
עט ג’ל, קליפס לבן, גוף פלסטיק צבעוני, מילוי ג’ל 0.7 מ”מ, 

Free Flow מקורי, מנגנון לחיצה.

PE6011     לואיז כסף
עט ג’ל, קליפס כסוף, גוף פלסטיק צבעוני, מילוי ג’ל 0.7 מ”מ, 

Free Flow מקורי, מנגנון לחיצה.

28 9918 3040 0025

34 2518 28 1317 31 33 3000 01

PE6013        לואיז בלק
גוף פלסטיק, גימור גומי, Free Fllow מקורי, מנגנון לחיצה, מילוי ג’ל 0.7 מ”מ.

PE6012    לואיז מטאלי
עט ג’ל, גוף מטאלי, קליפס כסוף, מילוי ג’ל 0.7 מ”מ, 

Free Flow מקורי, מגנון לחיצה.

18342825137730 77 18 30

34

00



מכשירי כתיבה

6263

PE1094     ארטמיס כסף
עט כדורי, גוף מוכסף, מילוי דמוי פרקר.

PE6007     פלג צבעוני
עט כדורי, גוף פלסטיק, מילוי דמוי קרוס.

PE6006     פלג כסוף
עט כדורי, גוף פלסטיק, מילוי דמוי קרוס.

18 3034

PE6001     אדריאן
עט כדורי, גוף פלסטיק, מנגנון סיבוב, מילוי דמוי קרוס.

18 30 7718 303417

99343025181301

PE1093     ארטמיס לבן
עט כדורי, גוף לבן, מילוי דמוי פרקר.

34 3025181301

PE6017       מלודי
עט ג’ל, 0.7 מ”מ. Free Fllow מקורי. גוף פלסטיק, 

מנגנון לחיצה, תופסן מוכסף עם שטח הדפסה רחב לפרסום.

PE6005     קשת
עט ג’ל, גוף פלסטיק, מנגנון לחיצה, ראש סיכה 0.7 מ”מ.

3418 3313 17 30

30 18 34 00 01 28 13 25 31 99



מכשירי כתיבה

6465

ST0043     גליק
מעמד פלסטיק נצמד לשולחן, עט ג’ל 0.7 מ”מ, חוט משיכה 
ספירלי, ניתן להדפיס על הכיסוי השקוף או לפרק את הכיסוי 

השקוף להדפסה על המעמד ולסגור מחדש.

00 30 31 40

ST0044     בלוק
עט ג’ל, חוט משיכה ספירלי.

מעמד פלסטיק נצמד לשולחן, מילוי ג’ל 0.7 מ”מ.

30 00

WAWA1060      P-TAG
עט כדורי עם תופסן לתג ביקור לתערוכות וכנסים, עם רצועת תליה לצוואר.

18

13 30 77

PE0043     טוקיו
עט כדורי, תאורה כחולה, מנגנון סיבוב.

PE0042     מרילנד
עט כדורי עם קלף נשלף.

30 28 77 99 PE6018    לוקס
עט עם תאורת לוגו LED, מנגנון לחיצה, 

מילוי ג’ל סיכה 0.7 מ”מ.



מכשירי כתיבה
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BX2503     בולדר
נרתיק לבד לעט בודד.

BX0061     הוברט
קופסת פלסטיק עם גימור כסף לעט בודד.

BX0065    פאק
קופסת פלסטיק לעט בודד.

BX0085    אלבמה
קופסא מהודרת עם ציפוי דמוי עור, מתאימה לעט בודד, 

זוג או שלושה עטים.

BX0050      WAVE 1
קופסה מקרטון לעט בודד.

BX0052      WAVE 2
קופסה מקרטון לזוג עטים.

BX0082     טמפה
קופסה מהודרת מפלסטיק עם פס מתכת, מתאימה לעט בודד או זוג עטים.

BX0081   פייר
קופסא מהודרת.

לזוג עטים או עט בודד.
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סוכריות, תגים ומוצרי ספוג

GT2113     אסטי
קופסת סוכריות בטעם מנטה חריף, ללא סוכר, כשר.

77

00 87

9930

GT2105     ארקה
קופסת סוכריות בטעם מנטה חריף, ללא סוכר, כשר.

מידות מוצר: Ø4.50 ס”מ.

99

18 30 13

002577

17 34

01 31

00 18

18 00 30

30

GT2200      מסטיק
מכונת מסטיקים או סוכריות שולחנית, אריזת מתנה.

מידות מוצר: Ø8.50x16.00 ס”מ.

GT2210      מתוק
מכונת מסטיקים או סוכריות שולחנית, אריזת מתנה.

מידות מוצר: Ø10.00x20.00 ס”מ.

28
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סוכריות, תגים ומוצרי ספוג

GT0077     קארד
מחזיק כרטיס עובד פלסטיק קשיח,

לשימוש קל ומהיר להעברת הפס המגנטי מבלי לנתק את הכרטיס.
מידות המוצר: 9.10x3.60 ס”מ.

GT0054     פרוזן
מחזיק תג עובד, קליפס ותופסן מתכת.

GT0510     פנד
רצועה לטלפון עם קרבינה, אבזם פלסטיק לניתוק מהיר, אבזם בטיחות נוסף.

מידות המוצר: 40.00x2.00 ס”מ.

GT0075     .איי.די
תג זיהוי עם תופסן מגנטי לשמירה על הבגד, ללא צורך בסיכה. 

אזהרה: סכנה לבעלי קוצב לב.
מידות המוצר: 6.50x3.00 ס”מ.

8777

GT0070     תג
תג לכנסים, ארועים, אישורי כניסה.

מידות המוצר: 9.30x5.90 ס”מ.

054005300500

GT0052     פרח
מחזיק לתג עובד בצורות פרח, עם חוט משיכה קפיצי.

GT0050     טריק
מחזיק לתג עובד, עגול, עם חוט משיכה קפיצי.

מידות המוצר: Ø3.20 ס”מ.

GT0050.05     טריק פרוסטי
מחזיק לתג עובד, עגול, עם חוט משיכה קפיצי.

מידות המוצר: Ø3.20 ס”מ.

0513 0518 0525 0528 0530 0534

0530 0531

GT0051      LOVE
מחזיק לתג עובד בצורת לב, 

עם חוט משיכה קפיצי.

0525
0518

0500

7730 0099

0534 0513

00 01 13 18 25 28 30 34 99

0525 0518

1825
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סוכריות, תגים ומוצרי ספוג

GT1060     פסקל
סרגל מספוג לחיץ.

KE1053     תומס
מחזיק מפתחות בובת סמיילי.

KE1052     אירנה
מחזיק מפתחות כדור סמיילי.

ST0033     ריינבו
מחזיר אור קפיצי מתקפל, בטיחותי וקל לשימוש. נצמד לתיק, לזרוע, לרגל.

מתאים לפעילות ספורט, הולכי רגל. מתאים לכל הגילאים.

01

77

30

ST0027   ננו
פס הדבקה מושלם להצמדת טלפון, מפתחות, קל לשימוש, רב פעמי, 

רק שוטפים אם יש צורך והפס כמו חדש.

ST0028     פוקי
כיס סיליקון הנצמד לגב הטלפון הנייד באמצעות מדבקה 

חזקה במיוחד תוצרת 3M, קל להדבקה ולניקוי לאחר הסרה.

00

9918 28 30

0099
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סוכריות, תגים ומוצרי ספוג

GT1062     דונלד
ברווז PVC, חומר גמיש, באישור מכון התקנים.

GT1063     סופרמן
PU גמיש, לחיץ, באישור מכון התקנים.

GT1064    דוק
PU גמיש, לחיץ, באישור מכון התקנים.

GT1065    אינשטיין
PU גמיש, לחיץ, באישור מכון התקנים.

GT1053     עולם
כדור גומי לחיץ בצורת כדור הארץ.

GT1055     הארטי
כדור גומי לחיץ בצורת לב.

GT1058     רונדו
כדור גומי לחיץ.

מידות המוצר: Ø 7.00 ס”מ.

003001

18

25

34

GT1056     אלטר
כדור גומי לחיץ בצורת כדור רוגבי.
מידות המוצר: Ø 6.20x9.80 ס”מ.

18 30 99
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מחזיקי מפתחות, כלי עבודה ופנסים

TO6230    לוקס
פנס COB ו LED נוח לעבודה בבית ובשטח,

תאורה חזקה ובוהקת, ידית אחיזה.

TO6220     עלית
פנס COB ו LED נוח לעבודה

בבית ובשטח, תאורה חזקה ובוהקת.

TO6100    קמפינג
פנס שטח, תאורת COB, דימר לעוצמת 

התאורה, ידית אחיזה, אריזת מתנה.

TO6250  פולריס
פנס COB, נוח לעבודה בשטח ובבית, 

תאורה חזקה, מגנט, וו לתלייה, אריזת מתנה.

TO6200    מפסק
תאורת COB, לתליה על וו, 

הצמדה עם מגנט או דבק דו צדדי, 
אריזת מתנה.

0030

30 77 30 99

HA1051     הידרה
סט של 8 מברגים, פנס גדול, עם נורת קריפטון, נורת תאורה לד, 

לתאורה של אזור העבודה, נוח לשימוש וקל לתפעול.
מידות המוצר: Ø 5.00x13.50 ס”מ.

30

99

TO2050     ספוט
מנורת שולחן מעוצבת בקו נקי ומודרני, 3 מצבי עוצמת אור עם מפסק 

מגע, תאורת LED, נעימה לעיניים, מוט גמיש לכיוון גובה התאורה,
סוללה נטענת באמצעות חיבור USB, כבל טעינה באורך 100 ס”מ,
לפחות 3 שעות תאורה בעוצמה מקסימלית, אריזה בקופסת מתנה.

TO2055     ספוטיק
מנורת שולחן מעוצבת בקו נקי ומודרני, 3 מצבי עוצמת אור עם מפסק מגע,
תאורת LED, נעימה לעיניים, מוט גמיש לכיוון גובה התאורה, סוללה נטענת 

 ,On/Off כבל טעינה באורך 100 ס”מ, מפסק הפעלה ,USB באמצעות חיבור
לפחות 5 שעות תאורה בעוצמה מקסימלית, אריזה בקופסת מתנה.

77 99
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מחזיקי מפתחות, כלי עבודה ופנסים

TO6180     סאטוקו
,1W פנס יד קטן, גוף מתכת, עוצמת תאורה

סוללות 3xAAA )לא כלול(.
מגיע באריזת מתנה.

99

TO6188     קונופלוס
פנס אלומיניום, תאורת COB, תופסן מתכת, אריזת מתנה.

77 30

TO6187     ריגל
פנס אלומינום, תאורת COB, תופסן מתכת, אריזת מתנה.

TO6185   ווגה
פנס אלומיניום, תאורת COB, אריזת מתנה.

77 18 30

30 77 99

TO6181     מאגנה
 ,On/Off פנס יד בינוני, גוף מתכת, לחצן הפעלה
עוצמת תאורה 1W, סוללות 3xAAA )לא כלול(.

מגיע בקופסת מתנה.

USB1005     דורון
מצביע לייזר עם שלט רחוק למצגת מחשב,

מגיע באריזת מתנה.

TO1082    זוהר
פנס ראש, תאורה COB, אריזת מתנה.

מצביע לייזר, מחליף מצגות,
נרתיק נשיאה מהודר.

 USB1004     קומבס 
מצביע לייזר, מחליף מצגות,

עכבר אלחוטי, קופסת מתנה.

USB1008     טרייס 



81 80

מחזיקי מפתחות, כלי עבודה ופנסים

HA3136     אייבורי
פלייר מתכת גדול, 11 פונקציות, נרתיק נשיאה, קופסת מתנה.

מידות המוצר: 9.70x4.80x2.30 ס”מ

HA3135     לאנדאקס
פלייר מתכת, 11 פונקציות, נרתיק נשיאה, קופסת מתנה.

מידות המוצר: 7.00x3.40x1.80 ס”מ

HA3180     הרקולס
פלייר בינוני, 9 פונקציות, פלדת אל-חלד, נרתיק נשיאה.

HA3145     סטיקס
אולר 11 פונקציות, פלדת אל חלד, נרתיק נשיאה.

HA0012   סמארט
כרטיס אשראי מנירוסטה מחוסמת, 11 פונקציות

.PU של כלים שימושיים, בנרתיק

HA0010    קליבר
סרגל מדידה וקליבר. שנתות אינץ’/ס”מ.

למדידה של אורך ועומק עד 15 ס”מ.

00

30

99

00

99

ערכת כלים , מארז פלסטיק קשיח בצורת מנעול עם ידית.
כל סט מכיל: 20 חלקים. מטר, 4 מברגים, 10 ביטים, 

ידית הברגה אוניברסלית, 4 בוקסות.
מידות המוצר: 16.00x12.50x4.00 ס”מ

HA1060       בריח

ערכת כלים, מארז פלסטיק קשיח, מכסה מחייך,
כל סט מכיל: 22 חלקים, ידית אונברסלית נוחה לנשיאה, 

5 בוקסות, פלייר, 2 מברגים, 10 ביטים, 2 אלן, מוט כיוון.
מידות המוצר: 22.00x16.00x2.70 ס”מ

HA1065     אלון
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מחזיקי מפתחות, כלי עבודה ופנסים

KE6189     מזל
מחזיק מפתחות עם פס מתכת ותליוני לב,

חמסה ומגן דוד, מגיע באריזת מתנה.
גודל לוחית 4.50x1.00 ס”מ

KE6188     קשר
מחזיק מפתחות עם פס מתכת ותליוני בית,

מפתח ולב, מגיע באריזת מתנה.
גודל לוחית 4.50x1.00 ס”מ

KE0195     וולס
מחזיק מפתחות ממתכת, 

מטבע לשחרור עגלות.

KE6156     חמסה דרך
מחזיק מפתחות חמסה עם 

תפילת הדרך צרובה בצד אחד, 
מגיע באריזת מתנה.

KE6115     רובינו
מחזיק מפתחות ממתכת וסיליקון, 
לוחית עגולה, מגיע באריזת מתנה.

KE6158     חושן
מחזיק מפתחות חמסה עם אבני 

חושן ותפילת הדרך, לוחית מתכת 
להדפסה או חריטה, אריזת מתנה.

KE6157     קשר
מחזיק מפתחות ממתכת 

בצורת משאית, אריזת מתנה.

KE1011     אודסה
מחזיק מפתחות שקוף גדול לתמונות.

מידות מוצר: 5.20x4.70 ס”מ

KE6112     לופ
מחזיק מפתחות ממתכת וסיליקון, לוחית מלבנית,

מגיע באריזת מתנה.

01 13 30 31

30

KE6116     מקסימוס
מחזיק מפתחות עם נרתיק ומטלית 

לניקוי משקפיים ומסך מחשב.
מידות המוצר: 10.00x6.00x1.50 ס”מ

1801

18
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מחזיקי מפתחות, כלי עבודה ופנסים

HA0800     טייפ
סרט מדידה באורך 3 מטר, ס”מ ואינץ’.

KE0012     טורק
מחזיק מפתחות עם סרט מדידה ממתכת באורך 1 מטר, עינית פלס. 

מידות המוצר: 4.20x4.20 ס”מ

30

KE0011     בוב
מחזיק מפתחות עם מטר. 

מידות המוצר: 3.00x3.00 ס”מ

00 30

KE0013     סנאפי
מחזיק מפתחות עם סכין יפני.

מידות המוצר: 7.00x3.00 ס”מ

0030

KE0014     הייק
מחזיק מפתחות עם סכין חיתוך יפנית קפיצית.

מידות המוצר: 4.00x3.50 ס”מ

0030

TO1143     מאו
פנס LED עם מטבע לעגלות סופר, תאורה לבנה, מחזיק מפתחות. 

מידות המוצר: 6.40x3.00x0.90 ס”מ

18
01 34 30 77 99

TO1147     קרן
פנס LED, תאורה לבנה, עם מחזיק מפתחות.

KE0021     רומן
מחזיר אור עגול, שרשרת כדורים.

KE0020     פרנדי
מחזיר אור בצורת לב, תופסן מתכת.

KE1053     תומס
מחזיק מפתחות בובת סמיילי.

KE1052     אירנה
מחזיק מפתחות כדור סמיילי.

25

18 30 77 99

00

99

00
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טיפוח ויופי ,מוצרי פארמה

GT6055     דרבין
.3x מראה מתקפלת מפלסטיק, צד אחד נייטרלי, צד שני מגדילה

0099

GT6066     אלזה
מראת יד, צד אחד מראה נייטרלית,

צד שני מראה מגדילה פי 3, מסגרת אקריל, קופסת מתנה. 
מידות המוצר: 26.00x14.00x0.50 ס”מ

99

00

99 00

77

77

99

GT6063    יסמין
מראה שולחנית ומראת יד, צד אחד נייטרלי, 

אריזת מתנה.

GT6062    עלמה
מראת יד מלבנית, מגדילה 3X, אריזת מתנה.

GT6068     פרינסס
מראת איפור שולחנית מתקפלת, 

מחולקת ל-3, מגדילה 3X, אריזת מתנה.

GT6064     אמילי
קופסת תכשיטים עם מכסה במבוק 

ומראה בצד הפנימי.
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טיפוח ויופי ,מוצרי פארמה

HA7112     זלצבורג
קוצץ ציפורניים עם נעילה.

מידות המוצר: 5.90 ס”מ

28 3018

HA7110     אגרי
קוצץ ציפורניים קלאסי, פצירה, 

שרשרת כדורים.
מידות המוצר: 3.20 ס”מ

HA7111     גרץ
קוצץ ציפורניים, אולר, פותחן, שרשרת כדורים.

מידות המוצר: 3.80 ס”מ

2830 18

GT6020     מאראל
סט מניקור וסט מברשות איפור בנרתיק בד.

GT6090   גלורי
סט מניקור 6 חלקים, איכותי ויוקרתי לשימוש מקצועי, אריזת מתנה.

  

GT6043     גרייס
.3x מראת כיס עגולה, נייטרלית ומגדילה

מידות המוצר: ø6.60x1.00 ס”מ
77

GT6040     אמורו
 .3x מראת כיס, נייטרלית ומגדילה

מידות המוצר: 6.50x7.80x0.80 ס”מ

0086

18

9900

GT0190     אלפין
מראת כיס ממתכת מוברשת, מראה ניטרלית ומגדילה.

מידות המוצר: ø7.00x1.20 ס”מ

77
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טיפוח ויופי ,מוצרי פארמה

HP9700     נטו
משקל אדם אלקטרוני, מערכת B.I.A מדוייקת, מעבירה פולס חשמלי 
ברקמת השריר, מודד אחוזי שומן, אחוזי מים, אחוזי שרירים, קלוריות, 

דחיסת עצמות וחישוב B.M.I, משקל מקסימלי 150 ק”ג.
מידות המוצר: 31.00x31.00x2.30 ס”מ

מד ריכוז אלכוהול בנשיפה, תצוגה דיגיטלית עם תאורה,
מדויק ונוח לשימוש, קל לנשיאה,

   ,BAC  0.01% מגבלה לנהג צעיר - עד
,BAC 0.05% מגבלה לנהג בוגר - עד

אריזה בקופסת מתנה.

  HA9012    מטרו

GT0020     נוטו
קופסת פלסטיק לכדורים עם 3 תאים נפרדים. 

מידות המוצר: ø7.50 ס”מ

GT0023     טיראני
קופסת תרופות עם 4 תאים ושני פתחים לתיפעול נוח.

מידות המוצר: ø7.00 ס”מ

18

30

GT0030     הארט
קופסת אחסנה עם 2 תאים בצורת לב.

מידות המוצר: 7.80x6.60x1.00 ס”מ

GT0031     דוק
קופסת אחסנה לכדורים עם 6 תאים. 
מידות המוצר: 8.00x5.00x1.80 ס”מ

GT0025     טורניקס
חוסם עורקים איכותי עם שחרור מהיר.

00

30

GT0027    מונופילמנט
מכשיר אבחון בעל סיב נילון דק המפעיל לחץ 

של 10 גר’ לס”מ לבדיקת תחושה.

00

30

18 00 30
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MD2030    הליוס
מד חום רפואי  אינפרא אדום ללא מגע,

התראה קולית על חום עם תצוגה דיגיטלית בשלושה צבעים:
ירוק )אין חום(/ כתום )חום נמוך( / אדום )חום גבוה(,

מרחק קריאה של 3 עד 5 ס”מ מהנבדק, זמן קריאה מידי,
 C° חיישן מאוד מדויק עם סטיה של עד

אפשר להשתמש למדידת חום של עצמים שונים
כמו בקבוק האכלה, טמפ’ מים באמבטיה.

,0°C-100°C 32°, לעצמיםC-43°C טווח מדידה: לגוף
כיבוי אוטומטי לאחר 7 שניות, תקן אירופאי ואמריקאי, אחריות לשנה.

,+/-0.2

MD2020   מדיקה
מסכת הגנה KN95 לפנים נגד חיידקים ווירוסים,

סינון של מעל 95% מפני חיידקים ונגיפים בתקן אירופאי, 
,KN95 GB2626-2006 ,EN149:2001+A1:2009 FFP2 תקן
מסכה עם פילטר ונשם למניעת הצטברות לחות במסיכה,

מומלץ להחליף מסכה לאחר שימוש מצטבר של 12 שעות,
פס הגנה על האף עם ספוג, התאמה לפנים עם גומיות הידוק שמאפשרות 

אטימות מלאה, המסכה מתקפלת ומתאימה למרכיבי משקפיים, תא נשימה 
גדול מאפשר דיבור נוח, כולל שכבת הגנה מפני נוזלים.

MD2010   מדיקה לייט
מסכת הגנה רב פעמית, סינון מפני חיידקים ונגיפים, 

מסכה עם פילטר ונשם למניעת הצטברות לחות במסיכה,
מומלץ להחליף מסכה לאחר שימוש מצטבר עד כ-12 שעות,
פס הגנה על האף עם ספוג, התאמה לפנים עם גומיות הידוק 

שמאפשרות אטימות מלאה, המסכה מתקפלת ומתאימה למרכיבי 
משקפיים, תא נשימה גדול מאפשר דיבור נוח.

9900

MD0010   סטריפ
סיליקון גמיש, נוח ומהיר למסיכת מגן.

מתאים לכל סוגי המסכות.
מוריד את הלחץ של הגומייה מהאוזניים.

שטח הדפסה רחב.
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MD2100    ג’ל אלכוהול
100 מ”ל, לניקוי ולשמירה על היגיינת הידיים והעור,

מכיל 70% אלכוהול, ברשיון משרד הבריאות,
מגיע עם מדבקה אחורית של הרכיבים בלבד.

MD2135    ספריי אלכוהול
30 מ”ל לניקוי ידיים ומשטחים,

70% אלכוהול, ברשיון משרד הבריאות.

MD2155   ספריי אלכוהול
50 מ”ל לניקוי ידיים ומשטחים,

70% אלכוהול, ברשיון משרד הבריאות.

MD2130   אלכוהול ג’ל
30 מ”ל לניקוי ידיים ומשטחים,

 70% אלכוהול, ברשיון משרד הבריאות.

MD2150   אלכוהל ג’ל
50 מ”ל לניקוי ידיים ומשטחים, 

70% אלכוהול, ברשיון משרד הבריאות.

32 13

18 30 99
00

מוצרי קורונה



9697

מסגרות לתמונות

GT5100     אקסטר
עץ משפחה ממתכת, 5 מסגרות לתמונות 3X3.5 ס”מ, מגיע באריזת מתנה. 

מידות המוצר: 20.00x14.00x5.50 ס”מ

GT5110     לידס
מסגרת לתמונה ממתכת וזכוכית, לגודל 10X15ס”מ, אריזת מתנה. 

מידות המוצר: 13.00x18.50 ס”מ

GT5120     דובר
מסגרת לתמונה ממתכת וזכוכית, לגודל תמונה 10X15ס”מ, אריזת מתנה. 

מידות המוצר: 24.50x20.50 ס”מ

GT5115     ניס
מסגרת ממתכת וזכוכית לתמונה בגודל 10X15 ס”מ, אריזת מתנה.

מידות המוצר: 18.00x19.00 ס”מ

GT5311    פרינס
מסגרת לתמונה מעץ,

לגודל תמונה 15x10 ס”מ, אריזת מתנה.

GT5313    טריו
מסגרת לתמונה מעץ עם 3 אטבים, 

לגודל תמונה 15x10 ס”מ, אריזת מתנה.

GT5322    סנט טרופז
מסגרת לתמונה / תעודה מעץ וזכוכית,  

מתאימה לתמונה ותעודות פספרטו פנימי, גודל A5, אריזת מתנה.

77 14 00

GT5318    קאן
מסגרת לתמונה/ תעודה מעץ וזכוכית,  

מתאימה לתמונה ותעודות גודל A4, אריזת מתנה.

1400 77

GT5319   אנטיב
מסגרת לתמונה / תעודה מעץ וזכוכית,  

מתאימה לתמונה ותעודות, גודל A3, אריזת מתנה.
  

14 00

40
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לבית ולמטבח

         GT3500   צבר
סוקולנטים וקקטוסים בכלי קרמיקה, עם חלוקי נחל אמיתיים.

הצמחים מלאכותיים וקלים לתחזוקה וניקוי. מתאימים לעיצוב הבית, לקישוט המשרד, למתנה וסתם לתשומת לב.
מידות המוצר:  5.50x8.50 ס”מ

         GT3550   סברס
סוקולנטים וקקטוסים בכלי זכוכית, עם חלוקי נחל אמיתיים. הצמחים מלאכותיים וקלים לתחזוקה וניקוי. 

מתאימים לעיצוב הבית,  לקישוט המשרד, למתנה וסתם לתשומת לב.
מידות המוצר:  7.80x9.80 ס”מ

GT3560 עסיס  
עציץ מלאכותי לנוי, מצע של חלוקי נחל, כלי חימר.

TO3003    לונה
מנורה מעוצבת עם נורת LED, חוטי להט דמוי פחם,

לסלון, למרפסת, למשרד ארוחה, רומנטית ...
בסיס מיציקת בטון, 2 סוללות AAA )*(, אריזת מתנה.

)*( ללא אחריות לסוללות.

מנורה מעוצבת עם נורת LED, חוטי להט דמוי פחם,
לסלון, למרפסת, למשרד, ארוחה רומנטית ...

בסיס מיציקת בטון, 2 סוללות AA )*(, אריזת מתנה.
)*( ללא אחריות לסוללות.

TO3000    אורורה
00 40

40 00
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לבית ולמטבח

GT0103   סנדאי
זוג נרות ריחניים בקופסת פח עגולה, ריחות: לוונדר, וניל ובמבוק, 

שעווה טבעית ללא פראפין, אריזת מתנה.
מידות המוצר: ø6.00 x 4.00 ס”מ

25 00 31

GT0106   אוסקה
נר ריחני בכוס זכוכית עם ידית, ריחות: וניל, לוונדר ובמבוק, 

שעווה טבעית ללא פראפין, אריזת מתנה.
מידות המוצר: 13.500x10.60x7.80 ס”מ

25 32 00

         TO9000   אמטיס
סט של 3 נרות שעווה, תאורת  LED ללהבה ולנר, תאורת 

אווירה, ניתנת לכיוון טיימר ואורות באמצעות שלט רחוק, 
מפסק On/Off, קופסת מתנה.

מידות המוצר:  ø9.00 x 10.00 /13.00/ 15.00 ס”מ
 

TX5830     מיסטיק
סט 3 מגבות ידיים, 100% כותנה, באריזת  מתכת.

מידות המוצר:  מגבת: 30.00x30.00 ס”מ, מוצר:  Ø8.80x11.00 ס”מ

TX5835     נובו
סט 4 מגבות ידיים, 100% כותנה, באריזת  עץ.

מידות המוצר:  מגבת: 25.00x25.00 ס”מ מוצר:  11.00x9.50x11.00 ס”מ.

45 40

40 45

         GT8500   אושר
סט של 5 אבני ברכה,  חלוקי נחל אמיתיים 

במארז של שקית יוטה.

14
00
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00 33

HP3210     ערבסק
קופסת עץ עם עיטורים,

חלוקה פנימית ל-4 תאים ניתנים להסרה,
עשויה MDF, אריזת מתנה.

HP3250     טנג’יר
זוג מגשים מעץ, עשוי MDF, אריזת מתנה.

מידות המוצר: 40x29.5x8 ס”מ, 33.5x23.5x5.00 ס”מ

HP3200    הרמוני
מגש מרובע מעץ, יכול לשמש גם כצלחת למצות,

עשוי MDF, אריזת מתנה.
מידות המוצר: 24.00x24.00x4.50 ס”מ

TX1750      פסח
כיסוי מצה מבד סאטן, עם ריקמה ועיטורים.

מידות המוצר: 40.00x40.00 ס”מ

HP8514      פסח
קערת ליל הסדר מפורצלן, 6 מאכלים הקשורים 

לסדר ולסיפור יציאת מצרים, אריזת מתנה.
מידות המוצר: ø 32.00 ס”מ

HP8517    הדר
צלחת הגשה מרובעת מפורצלן, 

מתאימה למצות, אריזת מתנה.
מידות המוצר: 3.30x29.00x29.00 ס”מ

77

87
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HP3192   מוזס
קופסת מתכת מהודרת בעיצוב יוקרתי וחגיגי,

מתאימה לאחסון חבילת מצות והגשה, אריזת חבק וניילון. 
מידות המוצר: 20.00x20.00x8.00ס”מ

ST8170    סוזו
מזוודה ממתכת עם ידית נשיאה ואבזם נעילה,
מתאימה לאחסון, קופסת מתנה, קופסת אוכל.

מידות המוצר: 18.50x13.00x6.5ס”מ

HP3155     ארואה
קופסת אחסון ממתכת לשקיות תה, חלוקה פנימית של שישה 

תאים, מעוצבת בסגנון רטרו.
מידות המוצר: 18.00x15.50x7.50 ס”מ

HP3190     לדורה
קופסת איחסון ממתכת לביסקווטים ומתוקים, מעוצבת בסגנון רטרו.

מידות המוצר: 14.00x14.00x16.00 ס”מ

  HP8468     ליקטית
כוס זכוכית, מוט מתכת עם רודה לדבש מסיליקון, 

אריזת מתנה.

HP8590     דלישס
סט של פורס תפוחים מעוצב, עם קערת פורצלן 

בצורת תפוח וכפית תואמת, מגיע באריזת מתנה.                        

HP8466  צ’אי
קנקן זכוכית 1.5 ליטר, מסננת נירוסטה לחליטה, 

זכוכית מחוסמת, אריזת מתנה.

13

00

HP4420     מרווה
סט מעוצב לשתיה קלה, 

קנקן 2.3 ליטר ו-4 כוסות 330 מ”ל,
עשוי פלסטיק עמיד ואיכותי, 

אריזה בקופסת מתנה.

HP4410    נענע
סט מעוצב לשתיה קלה, 

קנקן 2.3 ליטר ו-4 כוסות 330 מ”ל, 
עשוי פלסטיק עמיד ואיכותי, 

אריזה בקופסת מתנה.
00

28
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HP4320     פרזידנט
קופסא מעץ לבקבוק יין עם סט פותחנים.

מידות המוצר: 35.00x8.50x10.50 ס”מ

HP8035     מוסקט
קופסת אריזה לבקבוק יין, 

סט פותחנים ומזיגה, רצועת נשיאה.
מידות המוצר: ø11.00x38.00 ס”מ

HP8710     מרלו
פותחן חשמלי לבקבוקי יין, 

מעמד שולחני מהודר, מקלף פויל, אריזת מתנה.

HP8600     צ’ארם
סט סמני כוסות וברכות.

הסט כולל 6 סמני כוסות יין מסיליקון בצורת חותמת עם ברכות 
פקק מעוצב לסגירה חוזרת של בקבוק היין, אריזת מתנה.

HP4325      טורו
מארז אביזרי יין במעמד בצורת בקבוק. כולל פותחן ,פקק, משפך, טבעת 

לצוואר הבקבוק,  מקלף פויל אלומיניום. מגיע באריזת מתנה.
מידות המוצר: ø7.00 x 32.00 ס”מ

HP4315    גאלו
מארז אביזרי יין במעמד בצורת בקבוק.

המארז כולל פותחן, משפך, טבעת לצוואר הבקבוק. מגיע באריזת מתנה.
מידות המוצר: ø6.00 x 25.30 ס”מ ס”מ.

HA0110     קאמוס
פותחן מלצרים עם ידית עץ, מגיע באריזת מתנה.

HP8135     טיקה
סט של בקבוק שתיה חריפה ומשפך תואם. 

עשוי מנירוסטה למניעת חלודה.
נפח: 240 מ”ל

  HP0558    אמארונה
משאבת ואקום ופקק לבקבוק יין, למניעת חימצון היין, אריזת מתנה.

HP8158     אמארונה
סט פותחן מלצרים ומשאבת ואקום עם פקק לבקבוק יין, 

למניעת חימצון היין, אריזת מתנה.

HA0111     וונטו
פותחן מלצרים מקצועי לפתיחת בקבוק יין ובירה הכולל סכין לקילוף, 

כיסוי אלומיניום של פקקי שעם, בעל שני שלבים עם ציר המאפשר 
מנוף לחילוץ פקק שעם בנוחות מירבית.

מידות המוצר: 12.00 ס”מ
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HP8165   ארומה
סט אפיה הכולל 2 תבניות עם מכסה נשיאה, מרית ומטרפה, קופסת מתנה.

30

TX5105     אוליבר
סינר 100% כותנה, רצועת צוואר עם אבזם ניתנת לכיוון.

מידות: 60.00x80.00 ס”מ

TX6505     מיגל
סט של כפפה ותחתית לסיר, בד 100% כותנה.

מידות: כפפה: 11’’, תחתית לסיר: 18.00x18.00 ס”מ

18
00 30

HP8006      מאסטר
קוצץ ירקות ידני עם חוט משיכה, כולל מקציף ביצים ומיונז,

מיכל גדול של 900 מ”ל, ממלאים את המיכל בירקות או פירות,
סוגרים את המכסה ומושכים בחוט עד לקבלת גודל רצוי,

4 סכיני פלדת אל חלד יחתכו במספר שניות,
מתאים להכנת סלטים, רטבים, לקיצוץ פטרוזיליה, עשבי תיבול,

חיתוך בצל ושום לסלטים ולבישול, בטיחותי וקל להרכבה וניקוי במדיח כלים,
אריזה בקופסת מתנה.

HP8009      סלייס
מנדולינה קוצץ ירקות ופירות ידני מיכל איסוף גדול של 

1,200 מ”ל, תופסן מזון בטיחותי תופס את המזון ומרחיק 
את האצבעות מהלהבים, 6 סכיני חיתוך ניתנים להחלפה 

בקלות, חיתוך אחיד לקוביות, מקלות, פרוסות,
חותך כמויות גדולות בזמן קצר, מתאים להכנת סלטים, 

פירות וירקות רכים או קשים, בטיחותי וקל להרכבה וניקוי 
במדיח כלים, אריזה בקופסת מתנה.

HP8125     פרידברג
,V תבנית צליה ממתכת, ציפוי טפלון בריאותי, רשת

ידיות מתכת, קלה לניקוי, קופסת מתנה.

Injera  HP4100
מחבת חשמלית יחודי להכנת אינג’רה.

מידות המוצר: ø40 ס”מ
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בקבוקים וכוסות

HP0165     מילווקי
בקבוק נירוסטה, שומר חום וקור, נירוסטה נקיה לשימוש במזון, 

צבע חזק במיוחד נגד שריטות, דופן כפולה עם וואקום שומר קור 
ל-24 שעות וחום ל-12 שעות, אריזת מתנה.

נפח: 500 מ”ל

99 00 30 40

HP0166     נובה
בקבוק נירוסטה, שומר חום וקור, מכסה מעוצב מבמבוק, ידית אחיזה, נירוסטה 

נקיה לשימוש במזון, צבע חזק במיוחד נגד שריטות, דופן כפולה עם וואקום, 
שומר קור ל-24 שעות וחום ל-12 שעות, אריזת מתנה.

נפח: 500 מ”ל

00 99

HP0153       נרוויק
בקבוק נירוסטה שומר חום וקור, פיית ספורט, נירוסטה נקיה  לשימוש במזון,

דופן כפולה עם וואקום, שומר קור ל-24 שעות וחום ל-12 שעות, אריזת בקופסת מתנה.
נפח: 560 מ”ל

300099

99

HP0113   פנדה
טרמוס עם וואקום, לשמירת משקה חם או קר שעות ארוכות, 
גוף פנימי וחיצוני מנירוסטה, פקק מעוצב המשמש ככוס שתיה

עם ידית, אריזה בקופסת מתנה.
נפח: 500 מ”ל

00

HP0118    איגלו
בקבוק שתיה טרמי מנירוסטה, שומר קור/חום,

דפנות כפולות עם וואקום, שומר על נוזל חם 8 שעות לפחות, 
10 שעות על נוזל קר.

נפח: 500 מ”ל

99 00

HP0167     סיסרו
בקבוק נירוסטה, שומר חום וקור, נירוסטה נקיה לשימוש במזון, 

צבע חזק במיוחד נגד שריטות, דופן כפולה עם וואקום שומר קור 
ל-24 שעות וחום ל-12 שעות, אריזת מתנה.

נפח: 500 מ”ל

003040 99
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בקבוקים וכוסות

HP0154     אקטיב
בקבוק שתיה מאלומיניום עם ציפוי פנימי

מיוחד להגנה על המשקה, ללא BPA, באישור מכון התקנים.
נפח: 750 מ”ל

HP0157     בודי
בקבוק שתיה מאלומיניום, פיית ספורט, עם ציפוי פנימי

מיוחד להגנה על המשקה, ללא BPA, באישור מכון התקנים.
נפח: 750 מ”ל 

30 18 99 77

99 30 77

HP0125     קיילו
בקבוק שתיה, גוף אלומיניום, ציפוי מיוחד  שמתאים 

לשימוש עם מזון, למשקאות חמים וקרים, אריזת מתנה.
נפח: 650 מ”ל

HP0152       סביליה
בקבוק נירוסטה שומר חום וקור, פיית ספורט, נירוסטה נקיה לשימוש במזון,

שומר קור ל-24 שעות וחום ל-12 שעות, אריזת בקופסת מתנה.
נפח: 750 מ”ל

30 00 18 78

3018 99 77
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בקבוקים וכוסות

HP0062    בורל
בקבוק שתיה, גוף טריטן , ללא BPA, פקק הברגה מנירוסטה,
תחתית מנירוסטה, באישור מכון התקנים, אריזה שקית נילון.

נפח: 700 מ”ל

HP0061     לואיס
בקבוק שתיה, גוף טריטן, ללא BPA, פקק הברגה, 

באישור מכון התקנים, אריזה שקית נילון.
נפח: 750 מ”ל

HP0060    סמית
בקבוק שתיה, גוף טריטן ,ללא BPA, מסננת לחליטה, 
ידית אחיזה, באישור מכון התקנים, אריזה שקית נילון.

נפח: 700 מ”ל
 

13 30 32 00 30 32

00 18 25 28 32 40
13 30 34 00

HP0047     ביקילה
בקבוק שתיה מפלסטיק, גוף טריטן, אחיזה נוחה למניעת החלקה, 

פיה קשיחה בהברגה, אטימות מלאה, ללא BPA, באישור מכון התקנים.
נפח: 750 מ”ל

HP0046     הייז
בקבוק שתיה מפלסטיק, גוף טריטן, אחיזה נוחה למניעת החלקה, 

מסננת לחליטת פירות, עלים, למשקה בריאותי, פיה קשיחה בהברגה, 
אטימות מלאה, ללא BPA, באישור מכון התקנים.

נפח: 750 מ”ל

331830 40
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בקבוקים וכוסות

HP0048     ספריי
 ,BPA לחצן ספריי עדין לריענון, ללא ,Tritan בקבוק שתיה, גוף

באישור מכון התקנים. 
נפח: 600 מ”ל

HP0042     בולט
בקבוק שתיה, גוף Tritan, טבעות סיליקון, ללא BPA, באישור מכון התקנים.

נפח: 750 מ”ל

HP0044    פרוטאין
שייקר מקצועי לתוספי מזון, שייקים טבעיים ובראים, רטבים, כדור נירוסטה 

קפיצי, פקק אטום, ללא BPA וללא פטאלאטים, באישור מכון התקנים.
נפח: 600 מ”ל.

13 01 30

HP0041      פדרר
בקבוק שתיה מפלסטיק, גוף PET, מיועד לשתיה קרה בלבד,

פיה קשיחה עם קשית, ללא BPA, באישור מכון התקנים.
נפח: 540 מ”ל

32 99 00 28

004032 30 13

99 32 28

00 28 32 13

HP0045    מילר
בקבוק שתיה מפלסטיק. גוף PET, מיועד לשתיה קרה בלבד,

פיה קשיחה עם קשית, ללא BPA, באישור מכון התקנים.
נפח: 750 מ”ל

00
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בקבוקים וכוסות

כוס טרמית מנירוסטה, פנים פלסטיק, פיה נוחה לשתיה.
נפח: 480 מ”ל

HP0123     לגוריאן
כוס טרמית, ציפוי פנימי וחיצוני מנירוסטה, 

מאושר ע”י מכון התקנים.
נפח: 450 מ”ל

HP0159    דנובה
כוס טרמית עם וואקום לשמירת משקה חם או קר, גוף פנימי וחיצוני מנירוסטה,

מכסה אטום למניעת נזילות, כפתור וואקום גדול בתחתית למניעת נפילת הכוס. 
נפח: 380 מ”ל

3099 00

HP0058    הופר
כוס טרמית מנירוסטה, פנים פלסטיק, פיה נוחה לשתיה, אריזת מתנה.

נפח: 480 מ”ל

30 0099

HP0052    באבל
כוס שתיה, דופן כפולה, גוף AS, מכסה שקוף 

עם פיה, קש שתיה צבעוני. אריזת מתנה.
נפח: 540 מ”ל

HP0051    סולו
כוס שתיה, דופן כפולה, קשית צבעונית, 

מכסה בהברגה.
נפח: 480 מ”ל

0513 0528 0532 13 17 30

300099
HP0124       מגלאן

HP8156    אמריקה
סט שתיה למשקה חם וקר. כוס לשתיה קרה, דופן כפולה, קשית צבעונית,  מכסה בהברגה, 480 מ”ל.

כוס טרמית לשתיה חמה, שילוב פלסטיק ונירוסטה, פיה נוחה לשתיה, 480 מ”ל.

9930

HP0056   ליה
כוס טרמית מפלסטיק, דופן כפולה, 

חבק סיליקון, אריזת מתנה.
נפח: 480 מ”ל

30 40

כוס שתיה מבמבוק, 
מכסה ושרוול, אחיזה מסיליקון.

נפח: 450 מ”ל

HP0310    אורן 

4099

30

99

18

28
00
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בקבוקים וכוסות

HP8511     אקונה
כוס פורצלן עם מכסה, רשת לתה או חליטה, אריזת מתנה.

HP8510     מילקי
ספל קרמיקה עם כפית בצבע תואם באריזת מתנה.

נפח: 300 מ”ל

HP0401     מאג צבעוני
ספל שתיה צבעוני מפורצלן.

נפח: 340 מ”ל

2513 28

01

HP0401.00     מאג לבן
ספל שתיה לבן מפורצלן.

נפח: 340 מ”ל

3028 1834

13

18 00 30 99

HP8522     טריקס
סט של 6 קינוחיות, קערות קינוח מעוצבות לסלט פירות וגלידה,

אריזת מתנה מהודרת.

HP8538     ברייט מורנינג
סט ארוחת בוקר, קערה לדגנים או סלט בצרוף ספל תואם , 

אריזת מתנה מהודרת.

0040

30 993118

01
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בקבוקים וכוסות

HP8520     ברזיל
זוג כוסות זכוכית עם דופן כפולה, לשמירה על חום המשקה, עיצוב מרהיב, 

עבודת יד. הזכוכית עמידה לשימוש במדיח. נפח: 150 מ”ל. אריזת מתנה.

HP8528     וייטנאם
זוג כוסות זכוכית עם דופן כפולה, למניעת שבר דופן פנימית,

מיוצר משתי כוסות נפרדות, סטנדרט איכות גבוה,
הזכוכית עמידה לשימוש במדיח, אריזת מתנה.

נפח: 350 מ”ל

HP8527    קולומביה
זוג כוסות זכוכית עם דופן כפולה, למניעת שבר דופן פנימית,

מיוצר משתי כוסות נפרדות. סטנדרט איכות גבוה, 
הזכוכית עמידה לשימוש במדיח, עיצוב מהודר וקלאסי, אריזת מתנה.

נפח: 250 מ”ל

HP8523     פרו
זוג כוסות זכוכית עם דופן כפולה, למניעת שבר דופן פנימית,

מיוצר משתי כוסות נפרדות, סטנדרט איכות גבוה,  הזכוכית עמידה לשימוש 
במדיח, עיצוב מהודר וקלאסי, אריזת מתנה.

נפח: 100 מ”ל

HP8529     סנטו
סט של ארבע כוסות זכוכית, הזכוכית עמידה לשימוש במדיח,

חבק סיליקון צבעוני, אריזת מתנה.
נפח: 150 מ”ל

HP8551     ביקל
כוס שתיה מזכוכית, דופן כפולה לשמירה על החום, 

מכסה מסיליקון, באישור מכון התקנים.
נפח: 370 מ”ל

13 1830 31

HP0140    קרטר
בקבוק חליטה עשוי מזכוכית בורוסילקט וחבק סיליקון מתאים למשקאות חמים 

וקרים כאחד. מכסה עליון ותחתון עשויים מנירוסטה. רשת עדינה מנירוסטה לחליטת 
צמחים, פירות, תה וקפה. בריא מרענן ומרווה.

נפח: 580 מ”ל

18 30 28 32 00 13

00

18 28

 HP8556    אקו
כוס השומרת על סביבת עבודה ירוקה, הרבה יותר נקיה ובריאה, כוס זכוכית רב פעמית,

חבק ומכסה סיליקון, קחו חלק בשינוי, הפחיתו שימוש בכוסות פלסטיק, 
מינעו גדיעת עצים על ידי הפחתת שימוש בקרטון ונייר.

נפח: 330 מ”ל.

00 13 18 28 32 99

40

00
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מוצרי ספורט

        SP3100     נמסטה
מזרון יוגה, לא מחליק, מגיע עם רצועות אחיזה.

מידות המוצר: 183.00x60.00x4.00 ס”מ

28

40

SP8900     TXO
סט רצועות אימון במשקל עצמי. מאפשר ביצוע תרגילים 
רבים בכל דרגות הקושי. משפר את שרירי הליבה, ידיים, 

בטן, רגליים, גמישות. אופציה למאות תרגילים בכל הרמות. 
קל להרכבה, בטיחותי לשימוש. חומרים חזקים ועמידים.

וו תליה, מעצור דלת, רצועת אבטחה, שקית נשיאה, 
קופסת מתנה.

SP0060   JUMP
.EVA חבל קפיצה, אורך 2.7 מ’, ידיות אחיזה

SP8300   TIMEOUT
ערכת ספורט לאימון אישי הכוללת:

רצועת מתיחה, חבל קפיצה וקפיץ יד, תיק נשיאה.

40

30

30

40

SP8800   IO Power
ערכת ספורט לבית, למשרד, לנסיעת עבודה או חופש.

הסט כולל 5 רצועות מתיחה באורך 1500 מ”מ, עוצמת מתיחה שקול להרמת 68 ק”ג )כל הרצועות מחוברות(.
רצועות מתיחה - 4.5 ק”ג, 9.0 ק”ג, 13.5 ק”ג, 18.0 ק”ג, 23.0 ק”ג. 

זוג טבעות אחיזת יד, זוג רצועות מרופדות לקרסול,
מעצור דלת, חוברת תרגילים, תיק נשיאה, קופסת מתנה.

 

150 cm

18.5 cm

4 cm

4 cm

13
 c

m

25 cm
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מוצרי ספורט

SP0036     סטייג’ ביג
נרתיק זרוע לטלפון נייד, מתאים לגודל  iPhone7+, Galaxy8, סגירת וולקרו.

מידות מוצר: 43.00x16.50x1.70 ס”מ )פתוח(.

SP0037     לינוס
נרתיק זרוע לטלפון נייד, חומר מיוחד לא סופג, דק ונוח לשימוש, 

מתאים לגודל iPhone7+, Galaxy8, סגירת וולקרו חדשה וחזקה.
מידות המוצר: 40.50x18.00x1.70 ס”מ )פתוח(.

99
01

9940

SP0033     מרינו
פאוץ’ לטלפון נייד, רוכסן לכסף ומפתחות, בד ניאופרן, סגירת וולקרו.

מידות המוצר: 12.50x7.00x20.00 ס”מ.

18 99

28

31

18 13 2801

SP0034     אוסטין
רצועת ריצה, נרתיק אלסטי מכיל עד פי 8 מרוחבו. 

מידות המוצר: 18.50x3.00 ס”מ.

SP0052     אדוונס
נרתיק מותן לטלפון נייד, חומר מיוחד לא סופג, רוכסן נגד מים,

.iPhone7+, Galaxy8 פסים להחזר אור להגברת הבטיחות בלילה, מתאים לגודל
מידות המוצר: 86.00x12.00x1.70 ס”מ )פתוח(.

99

32

SP0053     בלנס
נרתיק מותן לטלפון נייד, כיס צד למפתחות/כסף/ג’לים, חומר מיוחד לא סופג, רוכסן נגד מים, 

.iPhone7+, Galaxy8 פסים להחזר אור להגברת הבטיחות בלילה, מתאים לגודל
מידות המוצר: 93.00x12.00x1.70 ס”מ )פתוח(.

28
99

13
99

SP0032     אורקל
תיק מותן, בד מיקרופייבר, מחזיר אור, רצועת גומי רחבה.

01
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מוצרי ספורט

SP0550     נומרו
רצועת מותן לחיבור מספר משתתף, אבזם פלסטיק איכותי, נוח לחיבור 

המספר עם שני אבזמי קפיץ וחוט גומי שניתן להתאמה לכל גודל.

TX2519      DIVE
תיק גב מרשת לציוד שחיה, לבגדים רטובים ולכביסה,

שרוכי נשיאה עבים עם מעצורים.
מידות מוצר: 48.00x65.00 ס”מ.

SP0095     זיפ
תיק כיסוי לגלגל אופניים, עשויי ניילון עמיד 

למים, כיס פנימי עם רוכסן, ידית אחיזה.
מידות מוצר: Ø73.00 ס”מ

TX0037     אסטור
נרתיק PVC עם רוכסן מיוחד, עמיד למים )אינו אטום(, לשימוש בפעילות ספורט, 

ים, בריכה ומטיילים שרוצים למנוע מגע של זיעה ואבק.
מידות מוצר: 13.50x9.60 ס”מ.

SP0070     ריגלו
פדומטר, צג LCD, תופסן נוח לפעילות ספורט. עד 100,000 צעדים, ניתן 
לקבוע את אורך הצעד. מד מרחק עד 100 ק”מ או מייל על פי בחירה. 

מד קלוריות באמצעות הגדרת משקל המשתמש. כיבוי אוטומטי לאחר 4 
דקות ללא שימוש. אריזת מתנה.
מידות המוצר: 5.00x2.50 ס”מ.

00
30

SP0040    נאוטילוס
נרתיק איכותי נגד מים למכשיר סלולר, 

עשוי מ PVC, מתאים לתפעול מכשירי אייפון +7, 
סמסונג 8 ודגמים דומים. ניתן לתפעל את המכשיר 

מחוץ לנרתיק, מתאים לצלילה עד 10 מטר, סטנדרט 
IPX8, עם רצועת נשיאה מאובטחת, ניתנת לכיוון.

3000מידות מוצר: 12.00x21.00 ס”מ.

מצוף שחיה בטיחותי, לשחיה במים פתוחים,
עשוי PVC +Nylon, אטום למים, ניתן לשמור 

חפצים יבשים ומזון בתוך התיק.

SP0210      אוקינוס

TX0022     נאדל
זוג מגיני זיעה לפרק כף היד,

מקום להדפסת לוגו או רקמה.

TX0020     אנדיוני
זוג מגני זיעה לפרק כף היד, 

מתאים לרקמה.

28 00

30 99

00

TX0025      HEAD
 ,coolmax מגן זיעה מבד

לתנאי מזג אויר קשים של לחות והזעה.

00
30

13
17

01



130131

לרכב ולנסיעה

סט כיסוי עיניים, אטמי אוזניים,
40כפכפים, תיק נשיאה, עשוי מפוליאסטר.

TX1250     רוזמרי
כרית אורטופדית לצוואר, מילוי גרגירים Micro beads, לתמיכה אופטימאלית

ונוחות מירבית לאזור הראש והצוואר בזמן ישיבה, לחצן סגירה לתפיסה על תיק, מתאים לנסיעות.
מידות המוצר: 30.00x32.00 ס”מ

4099

TX1255     אוליה
כרית אורטופדית לצוואר, מילוי Memory foam, לתמיכה אופטימאלית

ונוחות מירבית לאזור הראש והצוואר בזמן ישיבה, לולאה לתליה, לחצן סגירה לתפיסה על תיק, מתאים לנסיעות.
מידות המוצר: 31.00x31.00 ס”מ

40 99
30

30

TX1256  טרוולר
כרית נסיעות מתקפלת, ספוג זכרון ויסקו אלסטי, פטנט איוורור 

למניעת הזעה, ניתן לרחיצה. אריזת מתנה.

40 30

TX1254     נומבון
כרית נסיעות עם קאפוצ’ון, מילוי גרגירים Micro beads, לתמיכה אופטימאלית ונוחות 

מירבית לאזור הראש והצוואר בזמן ישיבה, מתאים לנסיעות.

3040

כרית נסיעה מתקפלת לתוך פאוץ’ ספוג זיכרון.
TX1257     דיסקברי

TX9010    קולומבוס

99

30 40
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GT7090     בורדינג
ארנק PVC, סגירת לחצנים, מתאים לאיחסון מסמכים וכרטיס טיסה.

מידות המוצר: 23.50x12.50 ס”מ

GT7800     פרנקפורט
סט נסיעות  מ- PVC הכולל כיסוי דרכון,

נרתיק לכרטיסי אשראי, קבלות, כרטיס טיסה ותג למזוודה.

GT7050     פספורט
.PVC כיסוי דרכון

מידות המוצר: 10.20x13.70 ס”מ

779930

18

40

30

GT7080 פילטר
תג מזוודה, עשוי PVC, רצועת סגירה וכרטיס פרטים.

מידות המוצר: 6.50 * 11.00 ס”מ

99

30 77

LE0054     ונציה
 ,PU נרתיק לדרכון מעור עם ציפוי

מגיע באריזת מתנה. 

99

14

TX0035     אקזיט
ארנק לכרטיסי טיסה, דרכון, כרטיסי ביקור, בד ניילון.

.D כולל נרתיק לטלפון תואם עם טבעת

13

28

18

30

Travel Fix     TX4506
6 תיקי אחסון לסידור מזוודה, נסיעות או לארון, פתרון מעולה לשמור על הבגדים 

ללא קמטים, מסודרים וללא אבק, קלים לנשיאה ומתקפלים אחד בשני,
3 תיקים סגורים ו-3 תיקים עם רשת בגדלים שונים.

מידות המוצר:
תיקים סגורים

קטן: 25.00X17.00 ס”מ
בינוני: 26.00X26.00 ס”מ
גדול: 35.00X27.00 ס”מ

תיקי רשת
קטן: 30.00X20.00X13.00 ס”מ

בינוני: 30.00X29.00X13.00 ס”מ
גדול: 40.00X30.00X13.00 ס”מ

HA7500     אלמרה
משקל דיגיטלי למזוודות ותיקי נסיעה, רצועת 

אחיזה לשימוש נוח וקל, מסך LCD לתצוגת משקל 
ברוטו/נטו ומד טמפרטורה, נורה המצביעה על 

משקל יתר, עד למשקל של 50 ק”ג, כולל סוללה.
מידות המוצר: 13.00x3.00x4.20 ס”מ

 HA7510    שקל
משקל דיגיטלי למזוודות ותיקי נסיעה, רצועת 

אחיזה לשימוש נוח וקל, מסך LCD לתצוגת משקל 
ברוטו/נטו, עד למשקל של 40 ק”ג, כולל סוללה.

מידות המוצר: 13.00x3.00x4.20 ס”מ

GT0150     לוקר
מנעול קומבינציה.

מידות המוצר: 2.20x6.00 ס”מ

40

18



מד ריכוז אלכוהול בנשיפה,
תצוגה דיגיטלית עם תאורה,

מדויק ונוח לשימוש, קל לנשיאה,
   ,BAC  0.01% מגבלה לנהג צעיר - עד

,BAC 0.05% מגבלה לנהג בוגר - עד
אריזה בקופסת מתנה.

134

לרכב ונסיעות

134

TX0032     אוניקס
פאוץ’ קטן לאחסון עם מתקן תליה לרכב, נוח לאחסון וקל להוצאה.

מידות המוצר: 10.50x12.00 ס”מ

40 30 99

  HA9012    מטרו

TX8705     ווסט
אפוד זוהר בעל נראות גבוהה בתקן EN471 של מכון

התקנים האירופאי והישראלי, מגיע בנרתיק תואם.

WAWA1050     קאר ממו
מתקן תליה על מגן שמש, ניירות ממו, עט, פטנט רשום.

135

GT0029     נירוונה
צלון משקפיים לשימשה קידמית ברכב,

בד עם הגנת UV20 למניעת התחממות, נרתיק נשיאה.

GT0024     צאלון
מגן שמש קידמי לרכב, מפחית ב- 70% את 

חום האזור המוצל, קל לפריסה ולקיפול.

TX0040     אטלנטה
זוג וילונות צדדיים לחלונות ברכב.

TX0045     מליבו
כיסוי למושב רכב, אטום למים, מגן מלכלוך.
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תיקים ומזוודות

TX4680                      
סט מזוודות בגודל “20, “24, “28, עשויות מ-PC 100%, מתרחבות, 

מנגנון אלומיניום, שתי ידות אחיזה, 4 גלגלים, מנעול TSA, אחריות 3 שנים.
  TX4670                

סט מזוודות  בגודל “24, “28  עשויה מ-PC 100%, מתרחבות, מנגנון אלומיניום, 
שתי ידות אחיזה, 4 גלגלים, מנעול TSA, אחריות 3 שנים.

TX4620             
מזוודות בגודל “20,  עשויה מ-PC 100%, מתרחבת, מנגנון אלומיניום, 

שתי ידות אחיזה, 4 גלגלים, מנעול TSA, אחריות 3 שנים.

iFly(24+28)   T
 iFly(20+24+28) T

iFly(20)   T
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TX6402      תיק טרולי
תיק נסיעות עם גלגלים, ‘’24 , מנגנון פנימי, גלגלי סיליקון, בד ניילון, 

ביטנה פנימית עם רוכסן, כיס נוח בחזית.

TX6401     לוגנו
תיק נסיעות עם גלגלים, ‘’20 , מנגנון פנימי, גלגלי סיליקון, בד ניילון, 

ביטנה פנימית עם רוכסן, כיס נוח בחזית.

 TX4075     נובו
מזוודת עליה למטוס “21, בד קורדורה, 

4 גלגלי גומי, מנעול, ביטנה פנימית, 
שתי ידיות אחיזה, מנגנון נשיאה קל.

40

99

 TX4066            
מזוודת עליה למטוס “20 , בעיצוב קלאסי, 4 גלגלי גומי 360° עם PU רך,

נשיאה קלה, נוחה ושקטה, ABS קשיח, ידית טלסקופית 3 שלבים
מאלומיניום, שתי ידיות אחיזה, מנעול קומבינציה, ביטנה עם כיס פנימי

,IATA ורצועות גומי להידוק, גודל מאושר לרוב חברות התעופה בעולם, תקן
אחריות לשנה.

77

99

Travel Fix     TX4506
6 תיקי אחסון לסידור מזוודה, נסיעות או 
לארון, פתרון מעולה לשמור על הבגדים 
ללא קמטים, מסודרים וללא אבק, קלים 

לנשיאה ומתקפלים אחד בשני,
3 תיקים סגורים ו-3 תיקים עם רשת 

בגדלים שונים.

מידות המוצר:
תיקים סגורים

קטן: 17.00X25.00 ס”מ
בינוני: 26.00X26.00 ס”מ
גדול: 27.00X35.00 ס”מ

תיקי רשת
קטן: 20.00X30.00X13.00 ס”מ

בינוני: 29.00X30.00X13.00 ס”מ
גדול: 30.00X40.00X13.00 ס”מ
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TX6048      באדן
תיק גב למחשב נייד, בד ניילון חזק, מסגרת מתכת לפתיחה רחבה,

תא מרופד למחשב נייד, מספר תאים פנימיים לארגון נוח,
כיסי צד עם רוכסן, רצועות כתף מרופדות, ניתנות לניתוק, גב אוטופדי.

מידות המוצר: 28.00x41.00x18.00 ס”מ. 

TX6047     סנט מוריץ
תיק גב למחשב נייד, בד ניילון חזק, תא מרופד למחשב נייד,

מספר תאים פנימיים לארגון נוח, כיסי צד עם רוכסן, רצועות כתף מרופדות, גב אורטופדי.
מידות המוצר: 32.00x42.00x12.00 ס”מ.

TX6046        לוצרן
תיק גב למחשב נייד, בד ניילון חזק, תא מרופד למחשב נייד,

מספר תאים פנימיים לארגון נוח, כיסי צד מרשת, רצועות כתף מרופדות, גב אורטופדי.
מידות המוצר: 30.00x42.00x15.00 ס”מ

TX6001    לוקרנו
תיק מותן, תא קידמי עם רוכסן, תא מרכזי עם תאים לארגון נוח,

תא לאיחסון סוללה ניידת או טלפון,  רצועת מותן עבה עם אבזם גדול ונוח.
מידות המוצר: 25.00x6.00x13.50 ס”מ.  

TX6004    לוזאן
תיק מיתלה אלכסוני, תא קידמי עם רוכסן, תא מרכזי עם תאים לארגון נוח,

תא לאיחסון סוללה ניידת או טלפון, רצועת כתף רחבה עם אבזמים ממתכת,
ניתנת להחלפה מצד ימין לשמאל בהתאם לצורך.

מידות המוצר: 18.00x30.00x6.00 ס”מ.  

TX6002      קלוטן
תיק צד אישי קטן, תא קידמי עם רוכסן, תא מרכזי עם תאים לארגון נוח,

תא לאיחסון סוללה ניידת וטלפון, רצועת כתף עבה.
מידות המוצר: 17.00x22.00x4.00 ס”מ.  

TX6003          פרייבורג
תיק צד אישי קטן, תא קידמי עם רוכסן, תא מרכזי עם תאים לארגון נוח,

תא לאיחסון סוללה ניידת וטלפון, רצועת כתף עבה.
מידות המוצר: 17.00x22.00x4.00 ס”מ.  



142143

תיקים ומזוודות

TX6030     זרמט
תיק גב למחשב, בד ניילון, גב אורתופדי מלא, ארגונית פנימית, 

מקום ל-MP3, יציאה לאוזניות.

TX6010   ברן
תיק גב למחשב, בד ניילון, גב אורתופדי מלא, ארגונית פנימית,

מקום ל-MP3, יציאה לאוזניות.

TX6014    רקורד
,1680D תיק גב למחשב נייד, בד

מספר תאים פנימיים לארגון נוח, גב אורטופדי.

  TX6040   פריס
תיק גב למחשב נייד, ידית אחיזה מאלומיניום, בד ניילון מיוחד דוחה 
מים, ביטנה חזקה ונעימה, כיס פנימי מרופד למחשב, חיבור טעינה 

חיצוני USB עם כבל פנימי לסוללה, רצועה בגב התיק להלבשה על 
ידית מזוודה, רצועות נשיאה מרופדות עם רוכסן ומחזיר אור, גב עם 

ריפוד אורתופדי.

41

99

TX6041     קאן
תיק גב למחשב נייד, כיס מרכזי עם שני כיסים מרכזיים וכיס קידמי,

ידית אחיזה מאלומיניום, בד ניילון מיוחד דוחה מים , ביטנה חזקה ונעימה,
כיס פנימי מרופד למחשב, חיבור טעינה חיצוני USB עם כבל פנימי לסוללה, רצועה בגב

התיק להלבשה על ידית מזוודה, רצועות נשיאה מרופדות עם רוכסן ומחזיר אור, גב עם ריפוד אורתופדי.

99

41

41

99

TX6043       באזל
תיק גב נגד גניבות, כיס מרכז נפתח מגב התיק, כיס נסתר בגב התיק, 

בד ניילון מיוחד דוחה מים, ביטנה חזקה ונעימה, כיס פנימי מרופד למחשב 
כיס פנימי מרופד ל- Ipad, ארגונית פנימית , נפתח ל- 180° וכל התכולה
נפרשת לפניך, חיבור טעינה חיצוני USB עם כבל פנימי לסוללה, רצועות 

נשיאה מרופדות עם רוכסן ומחזיר אור, גב עם ריפוד אורתופדי.



144145

תיקים ומזוודות

TX3034     מודנה
תיק גב, בד קורדורה, תא פנימי למחשב.
מידות המוצר: 45.00x30.00x14.00 ס”מ

99 40

30

TX3048     טולוז
תיק גב, בד פוליאסטר בשני גוונים, תא מרכזי עם כיס מרופד למחשב ‘’15, 

כיס קידמי עם רוכסן ,שני כיסי צד,  גב ורצועות כתף מרופדות.
מידות המוצר: 38.50x28.00x12.00 ס”מ

 

40

99

TX3049     נאנט
תיק גב, בד פוליאסטר בשני גוונים, תא מרכזי עם כיס מרופד למחשב ‘’15, 
כיס קידמי עם רוכסן ,כיס צד עם רוכסן, כיס צד נוסף עם רשת, גב ורצועות 

כתף מרופדות.
מידות המוצר: 41.00x29.00x13.00 ס”מ

 

99

30

TX3041     סן מאלו
תיק גב, בד פוליאסטר בשני גוונים, תא מרכזי עם כיס מרופד למחשב ‘’15, 

כיס קידמי, כיס צד עם רשת, גב ורצועות כתף מרופדות.
מידות המוצר: 43.00x30.00x13.00 ס”מ

30

99
40 TX6044      סמארט

תיק גב למחשב ניייד ‘’15.6,  בד 1680D, חזית עם 2 כיסים בסגירת רוכסן, 
תא מרכזי מרופד מסביב להגנה מקסימלית ולמניעת גניבות,

גב אורתופדי ורצועות נשיאה מרופדות, ידית נשיאה לאחיזה נוחה ובטוחה,
תא מרופד ומוגן עם סגירת וולקרו למחשב נייד, מתאים לקחת בגדים ללילה אחד,

התיק נפתח עם רצועות צד ˚180, בתוך התיק, כיסים נוספים לארגונית ולאיחסון,
שני כיסי רשת לבקבוקים משני צידי התיק. 

מידות המוצר: 42.00x31.00x15.00 ס”מ.

77

30

TX2401     גייט
תיק מחשב, “18, גב אורטופדי, כיסי צד, ארגונית 
פנימית, תא פנימי לסוללה ניידת, חיבור לאוזניות.

40
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13

28

99

TX2097  מונאקו
תיק נסיעות מתקפל, בד 230D , נרתיק נשיאה.

מידות המוצר: 20.00x35.00x46.00 ס”מ.

TX3043     גריי
תיק נסיעות, בד קורדורה, רצועת כתף.

מידות המוצר: 52.00x28.00x31.00 ס”מ

TX3017     גריי
תיק צד, over night לנסיעות קצרות, בד קורדורה.

מידות המוצר: 39.00x12.00x32.00 ס”מ

TX2092    אקטיב
תיק נסיעות וספורט מתקפל, בד 420D פוליאסטר, חזק ונוח לשימוש.

מידות המוצר: פתוח: 60.00x35.00x25.00 ס”מ, סגור: 25.00x28.00 ס”מ.

TX2089    טרקר
תיק נסיעות וספורט מתקפל, בד 420D פוליאסטר, חזק ונוח לשימוש.

מידות המוצר: פתוח: 63.00x34.00x35.00 ס”מ, סגור: 29.00x21.00 ס”מ.

TX2083     מיאמי
מזוודה מתקפלת, תיק נשיאה תואם, בד קורדורה.

מידות המוצר: פתוח: 60.00x41.00x22.00 ס”מ, סגור: 26.00x20.00x5.50 ס”מ.

45

99

28

13

32

TX2096    קאן
תיק נסיעות מתקפל, בד 420D, נרתיק נשיאה. 

מידות המוצר: 32.00x25.00x45.00 ס”מ.

TX3046    אביגנון
תיק גב מתקפל, בד 420D , נרתיק נשיאה.
מידות המוצר: 42.00x16.00x30.50 ס”מ.

32

40

30
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32

40 13 28 18

 TX3110    דנלופ
תיק גב, בד קורדורה, גב ורצועות כתף מרופדות.

TX3060     לוסנט
תיק גב, בד קורדורה בשילוב נילון, כיס קידמי עם אורגנייזר, פתח לאוזניות, כיסים צדדיים מרשת לבקבוק שתיה.

מידות המוצר: 29.00x44.00x15.00 ס”מ

13

28

18 32
40

28

32

TX3036     אקס
תיק גב, בד קורדורה, כיס קידמי עם ארגונית, 
תא מרכזי עם מקום למחשב, כיסי צד מרשת.

מידות מוצר: 30.00x15.00x43.00 ס”מ

TX3035     פרקטיס
תיק גב, בד קורדורה, תא פנימי למחשב, כיס צד מרשת.

מידות מוצר: 30.00x17.30x45.00 ס”מ

2830

99

TX3054     טוש
תיק גב לילדים, בד ניילון, תא מרכזי גדול, כיס רשת לבקבוק.

2818

30

32

99

TX3120    פואגו
תיק גב ספורטיבי, תא מרכזי גדול 10 ליטר, מתאים למחשב נייד, בגדי ספורט, 
כיס חיצוני לטלפון/ארנק/ מסמכים. רצועות כתף מרופדות, ניתנות להתאמה, 

גב מרופד. מושלם לשימוש יומי וטיולים קצרים.
מידות המוצר: 29.00x23.00 ס”מ

30 18 32 13

TX3038     אקסמור
תיק גב, בד קורדורה, תא פנימי למחשב, כיס צד מרשת.    

מידות המוצר: 33.00X15.00X48.00  ס”מ
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     TX3605       5 ספורטי
תיק אטום למים, 5 ליטר, בד טמפולין 

חזק במיוחד, רצועת נשיאה.

2832

01

3201

28

32

28 01

     TX3610       10 ספורטי
תיק אטום למים, 10 ליטר, בד טמפולין 

חזק במיוחד, רצועת נשיאה.

     TX3620       20 ספורטי
תיק אטום למים, 20 ליטר, בד טמפולין 

חזק במיוחד, רצועת נשיאה.

TX0037     אסטור
נרתיק PVC עם רוכסן מיוחד, עמיד למים )אינו אטום(, 
לשימוש בפעילות ספורט, ים, בריכה ומטיילים שרוצים 

למנוע מגע של זיעה ואבק.
מידות מוצר: 13.50x9.60 ס”מ.

SP0040    נאוטילוס
 ,PVC נרתיק איכותי נגד מים למכשיר סלולר, עשוי מ

מתאים לתפעול מכשירי אייפון +7, סמסונג 8 
ודגמים דומים, ניתן לתפעל את המכשיר מחוץ לנרתיק, 

 ,IPX8 מתאים לצלילה עד 10 מטר, סטנדרט
עם רצועת נשיאה מאובטחת, ניתנת לכיוון.

מידות מוצר: 12.00x21.00 ס”מ.

00

30

TX3079      אורוק
תיק ספורט, בד קורדורה בשילוב ניילון , כיסי רשת קידמיים, מתאים לספורט ונסיעות.

מידות מוצר: 54.00x28.30x28.00 ס”מ

13

18 30

32 40

18

32 30

40
13

 TX3099    יונקס
תיק נסיעות בד קורדורה, רצועות כתף.

TX3082     קוואלה
תיק ספורט גדול, בד קורדורה, 2 תאים חיצונים גדולים, אחד סגור ושני משולב רשת לאיוורור, רצועת כתף לנשיאה.

מידות מוצר: 70.00x37.00x42.00 ס”מ

99
28
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תיקים ומזוודות

TX3086     דקין ספורט
תיק ספורט קטן, בד קורדורה, רצועת נשיאה.

מידות מוצר: 39.00x24.50x23.00 ס”מ

99 40

TX3087     דקין טרוול
תיק ספורט גדול, בד קורדורה, רצועת נשיאה.

מידות מוצר: 45.00x26.00x29.00 ס”מ

99 40

TX3075     ג’ים
תיק יד, בד ניילון 420D, רצועת כתף רחבה, כיס חיצוני, כיס פנימי, נפח 24 ליטר.

מידות מוצר: 40.00x27.50x22.50 ס”מ.

99
40

TX3081     אריס
תיק ספורט, בד ניילון, תא לבגדים רטובים ונעליים.

מידות מוצר: 50.00x27.00x28.50 ס”מ

TX3088     ווינגייט
תיק ספורט, בד ניילון, ביטנה פנימית, תא לבגדים רטובים או נעליים, רצועת נשיאה.

מידות מוצר: 48.00x24.00x26.50 ס”מ

TX3071      אוסטנד
תיק ספורט, בד קורדורה, שני כיסי צד גדולים, רצועת נשיאה.

מידות מוצר: 50.00x29.00x30.00 ס”מ

30 40

18 40

28 31
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TX3010     אמדאוס
תיק סטודנט, בד קורדורה, רצועת כתף רחבה, כיס אחורי עם רוכסן.

מידות המוצר: 38.00x31.00x10.00 ס”מ

13

40

30

31
28

99

TX3022   ארוזה
תיק כנסים, תא אחד, בד פוליאסטר. 

מידות המוצר: 40.00X5.00X28.00 ס”מ.

30

40 18

TX3015     פארן
תיק כנסים, בד קורדורה.

מידות המוצר: 38.50x28.50x3.50 ס”מ.

00

01 18

26 28 30

40

99

TX2435     סקאלי
תיק למחשב נייד “15.6, ידיות נשיאה, כיס חיצוני, בד ניאופרן.

מידות המוצר: 37.00x30.00x3.50 ס”מ.

99

  TX6042     ליון
תיק צד למחשב נייד, ידית אחיזה אלומיניום.

מידות המוצר: 38.00x28.00x7.00 ס”מ.

TX2434    ג’וליאן
תיק עם ידית מתכת למחשב נייד “15.6, ידיות נשיאה, כיס חיצוני, בד ניאופרן.

מידות המוצר: 37.00x30.00x3.50 ס”מ.

TX2432     סנופ
תיק ניאופרן למחשב נייד, “15 , ידיות נשיאה.

מידות המוצר: 37.00x30.00x3.50 ס”מ.

99

30

00

TX3018     ריפורטר
תיק קלאסי בסגנון רטרו מחומר PU איכותי, מתאים לסטודנטים, כנסים.

מידות המוצר: 36.00x34.00x8.00 ס”מ

99

40

30

99

40
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TX2527     ראמוס
תיק לכנסים וקניות, מבד לא ארוג, 100 גר’ למ”ר, ידידותי לסביבה.

מידות המוצר: 42.00x35.00x15.00 ס”מ

30

0028 32 18

TX2523     ויקטורי
תיק לכנסים וקניות, מבד לא ארוג, 100 גר’ למ”ר, ידידותי לסביבה.

32מידות המוצר: 36.00x40.00x21.00 ס”מ

25 00 13 1830 99

TX2521     סייקל
תיק לכנסים וקניות, מבד לא ארוג, 100 גר’ למ”ר, ידידותי לסביבה.

18מידות המוצר: 38.00x40.00x8.00 ס”מ

28 30 32 99

TX2530   סימקו
תיק אלבד, ללא דופן, ידית חיתוך פנימית.

מידות המוצר: 26.00x36.00 ס”מ.

30

31 18 00 99

TX2541     סניק
תיק קניות צידנית, עשוי אל-בד, עם ציפוי פנימי אלומיניום לבידוד ושמירה על טמפרטורה. 

מידות המוצר: 40.00x36.00x17.00 ס”מ

13
30 00 31 18

TX2550     אורגניק
סל מיוחד לעגלת קניות, ידידותי לסביבה, מוט אלומיניום, עשוי מניילון, 

כיס פנימי, 2 מטבעות לשחרור עגלה, מגיע בשרוול אריזה.

3018
992513

00 01 13 25
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TX2516     מנהטן
תיק 100% כותנה, צבעוני, ידידותי לסביבה. 

מידות המוצר: 38.00x42.00 ס”מ

99

302813 1801

TX2513     ליליאן
תיק קניות וכנסים, בד פולאיסטר.
מידות המוצר: 39.00x42.00 ס”מ

30 40 18

TX2515     קווינס
תיק 100% כותנה טבעית, ידידותי לסביבה. 

מידות המוצר: 38.00x42.00 ס”מ

TX2005     בובקט
תיק עם שרוכים, כיס עם רוכסן, 210D פוליאסטר.

מידות המוצר: 32.50x43.00 ס”מ

00

TX2525     ואלו
תיק גב עם שרוכים, מבד לא ארוג, ידידותי לסביבה.

מידות המוצר: 37.00x43.00 ס”מ

28

00 13

30

18

31 99

99 30

01 32

30

00 01

18 31 28
TX2002     ברטון

תיק גב עם שרוכים, בד פוליאסטר.
מידות המוצר: 32.00x43.00 ס”מ

28

18

99

TX2518    יגור
תיק שרוכים לנשיאה נוחה, 100% כותנה.

מידות המוצר: 38.00x42.00 ס”מ.
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TX2146     קנטון
תיק קניות וכנסים, בד קנבס, ידיות נשיאה בצבע תואם, 

כיס פנימי, סגירה עם מגנט.
מידות המוצר: 50.00x19.00x35.00 ס”מ.

18

30 99

TX0078    אדל
תיק קניות וכנסים, ידיות נשיאה בצבע תואם.

30

1899

TX0077    קרלה
תיק חוף, בד יוטה.

TX2140     פילד
תיק צד, מתאים לחוף, לקניות, לכנסים, בד 

נילון, רצועות אחיזה ארוכות. 
מידות המוצר: 50.00x31.50x15.00 ס”מ
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17
99

TX0096      דאבוס
תיק יד עם רצועת אחיזה, 

לכלי איפור וטיפוח.
מידות המוצר: 20x15 ס”מ.

17

8699

87

TX0095    סטאן
תיק יד , PU באיכות ומרקם יוקרתי, לכלי איפור וטיפוח.

מידות המוצר: 17.00x8.00x10.00 ס”מ

77

17

40

99

TX0093     ולרי
תיק יד עם רצועת אחיזה, מתאים לכלי איפור, טיפוח ויופי.

מידות המוצר: 18.00x13.00x8.00 ס”מ

5077

TX2142     אמאלפי
תיק יד , באיכות ומרקם יוקרתי, לכלי איפור וטיפוח.

TX2144    איסקיה
תיק יד , באיכות ומרקם יוקרתי, לכלי איפור וטיפוח.

TX2176    קורל
תיק יד, באיכות ומרקם יוקרתי, לכלי איפור וטיפוח.

17
33

7817

33 17

TX1126    דניס
תיק יד, באיכות ומרקם יוקרתי, לכלי איפור וטיפוח.

50

00
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TX0063     קמליה
תיק איפור, בד ניילון. 

מידות המוצר: 17.00x10.00x5.50 ס”מ

9940

1700

30

28

TX2062     גרנדה
תיק כלי רחצה, בד ניילון.

מידות המוצר: 23.00x11.00x11.50 ס”מ

TX2063   ליבר
תיק כלי רחצה, נפתח לשני חלקים, ניתן לתלייה, כיסים פנימיים.

מידות המוצר: 16.00x24.00x10.00 ס”מ.

TX2076     שיק
תיק כלי רחצה, בד קורדורה.

מידות המוצר: 24.00x9.00x12.50 ס”מ

99

40

99

30

99

9940

28

18

TX3029    כספי
תיק קטן עם סגירת רוכסן, לשימוש כארנק, קלמר למכשירי כתיבה, כלי איפור, בד נאופרן.

מידות מוצר: 20.00x10.00 ס”מ

32

TX3135   טרופז
תיק קטן עם סגירת רוכסן, גומיה לנשיאה עם מחברת, ספר, קלסר,

לשימוש כארנק, קלמר למכשירי כתיבה, כלי איפור, בד נאופרן.
מידות מוצר: 20.00x9.00 ס”מ.

31

17

28

40

99

TX3013     לוין
תיק קטן עם סגירת רוכסן, לשימוש כארנק, קלמר למכשירי כתיבה, כלי איפור, בד פוליאסטר. 

מידות מוצר: 20.00x10.00 ס”מ

28 18

303140
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LE0032     דייטון
ארנק לגבר, עור איטלקי, 3 כנפיים,

כיס למטבעות, כיס אחורי, מגיע באריזת מתנה.

14

99

LE0038     מילנו
ארנק לגבר, עור איטלקי, 2 כנפיים,

כיס למטבעות, מגיע באריזת מתנה.

14

99

ארנקים ומעמדים לכרטיסי ביקור

LE0051     בארי
ארנק לגבר, עור צרפתי משובח, 3 כנפיים,

מספר רב של תאים לכרטיסי אשראי, קופסת מתנה.

LE0031     פרמה
ארנק לגבר מעור איטלקי, 2 כנפיים,

מגיע באריזת מתנה.

14

99

LE0012     דונלד
ארנק קטן עם קליפס מגנטי לאחיזת שטרות וכרטיסי ביקור, קופסת מתנה.

LE0029     קסיני
ארנק לכרטיסי אשראי , עור איטלקי.

מידות המוצר: 8.00x10.00 ס”מ.

14

99

99

14

14

99

99
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ארנקים ומעמדים לכרטיסי ביקורתיקים ומזוודות

ST0197     דורנר
ארנק אלומיניום לכרטיסי אשראי, 

שטרות ומטבעות, סגר ביטחון.
מידות המוצר: 10.50x2.50x6.50 ס”מ.

30

77

LE2030     אלבה
קופסה לכרטיסי ביקור ממתכת, אריזת מתנה.

מידות המוצר: 10.00x6.50x1.50 ס”מ

9999 1414

LE2015     ברק
קופסה לכרטיסי ביקור, כריכה דמוי עור, לוחית מתכת, סגירת מגנט.

מידות המוצר: 10.00x6.50x1.50 ס”מ

ST0193   קרדיט
קופסה לכרטיסי אשראי מאלומיניום, פטנט לשליפה מדורגת, 

אבטחת RFID,  אריזת מתנה.

169

LE0013    ניקס
ארנק לכרטיסי אשראי וכסף, הגנת RFID לכרטיסי 
אשראי, מנגנון שליפה מדורג של כרטיסי האשראי, 

סגירה מגנטית, אריזת מתנה. 
מידות המוצר : 10.20x7.50x2.80 ס”מ

99

LE0014    סלטיק
ארנק לכרטיסי אשראי וכסף, תא חיצוני עם רוכסן לכסף קטן,

הגנת RFID לכרטיסי אשראי, מנגנון שליפה מדורג של כרטיסי 
האשראי, סגירה לחצן מתכת, אריזת מתנה.  

מידת המוצר: 10.00x7.50x2.80 ס”מ

14

9914

77

99



170171

ציידניות

TX2351     5.5 איגלו
צידנית מתקפלת 5.5 ליטר, ציפוי פנימי מתאים למזון,

רצועת כתף כיס קדמי.
מידות המוצר: 16.00×15.00×23.00 ס”מ.

TX2352    10 איגלו
צידנית מתקפלת 10 ליטר, ציפוי פנימי מתאים למזון,

.CoolHeat רצועת כתף, כיס קדמי, פטנט עולמי מסידרת
מידות המוצר: 16.50×21.00×29.50 ס”מ.

TX2353     19 איגלו
צידנית מתקפלת 19 ליטר, ציפוי פנימי מתאים למזון,

.CoolHeat רצועת כתף, כיס קדמי, פטנט עולמי מסידרת
מידות המוצר: 23.00×27.00×30.50 ס”מ.

צידנית מתקפלת 32 ליטר, ציפוי פנימי מתאים למזון,
.CoolHeat  רצועת כתף, פטנט עולמי מסידרת

מידות המוצר: 25.50×30.00×38.50 ס”מ.

TX2354    32 איגלו

31
18

3118

28

28

31

28
31

28

18

18
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ציידניות

TX2380     בולדר
ציידנית 9 ליטר, עם קרחונים, שומרת קור מעל 8 שעות,

.CoolHeat פטנט עולמי מסידרת
מידות המוצר: 12.00×26.00×21.00 ס”מ.

V    וישי
צידנית אוכל 12 ליטר, ציפוי פנימי מתאים 

למזון, אטומה לנזילות קרחונים בתוך
הצידנית, שומרת קור מעל 8 שעות, פטנט 

.CoolHeat עולמי מסידרת
מידות המוצר: 22.00×23.50×28.00 ס”מ.

תיק ציידנית 5.5 ליטר, פתח רחב, קל לשימוש ואיחסון,
ציפוי פנימי מתאים למזון, ידיות נשיאה.

מידות המוצר: 16.00×16.00×30.00 ס”מ.

TX2370    מרבלה

30

34

40

תיק ציידנית 9 ליטר, 2 תאים, פתח רחב, קל לשימוש ואיחסון,
ציפוי פנימי מתאים למזון, ידיות נשיאה.

מידות המוצר: 30.00x16.00x22.00 ס”מ.
 

TX2371     קלגרי

30

40

34

99
30

99 01
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ציידניות

TX2202     קימבריד’ג

צידנית אוכל 6 ליטר, ציפוי פנימי אלומיניום,
.The Square Box מסידרת

מידות המוצר: 14.00×22.00×22.00 ס”מ.

TX2201   מדיסון

צידנית אוכל 6.5 ליטר, ידיות נשיאה,
ציפוי פנימי אלומיניום.

מידות המוצר: 8.00×23.00×16.00 ס”מ.

TX2203    פנמה

30

45 40

17

30 40

45

צידנית אוכל 6.5 ליטר, ידיות נשיאה,
ציפוי פנימי אלומיניום.

מידות המוצר: 800×16.00×23.00 ס”מ.

30

40

45
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ציידניות

תיק גב עם צידנית 8 ליטר, ציפוי פנימי אלומיניום,
.CoolHeat צידנית אטומה לנזילות, פטנט עולמי מסידרת

מידות המוצר: 10.00×30.00×24.00 ס”מ.

TX2372     8 פטגוניה

תיק גב עם צידנית 12 ליטר, ציפוי פנימי אלומיניום,
.CoolHeat צידנית אטומה לנזילות, פטנט עולמי מסידרת

מידות המוצר: 14.00×35.00×24.00 ס”מ.

TX2373    12 פטגוניה
תיק גב עם צידנית 18 ליטר,

ציפוי פנימי אלומיניום,
צידנית אטומה לנזילות,

.CoolHeat פטנט עולמי מסידרת
מידות המוצר: 17.00×40.00×27.00 ס”מ.

TX2374     18 פטגוניה

40

30

33

40
30

33

33

40

30
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ציידניות

TX2342   12 ספורטק
צידנית גבוהה 12 ליטר, בד ריפ סטופ, כיס רשת פנימי.

מידות המוצר: 29.00x18.00x23.00 ס”מ

1332 28

28 32 13

TX2340     3.5 ספורטק
צידנית אישית 3.5 ליטר, בד ריפ סטופ.

מידות המוצר: 22.00x17.00x10.00 ס”מ

TX2345    ספורטק טרול
צידנית 40 ליטר, מנגנון טרולי לנשיאה 

נוחה, בידוד עבה לשמירה על חום/קור, 
ציפוי פנימי מחומר שמתאים למזון, תא 

מרכזי גדול, תא קידמי עם רוכסן,
2 כיסי צד, ניתנת לקיפול ואחסון יעיל.

מידות המוצר: 35.00x27.00x40.00 ס”מ

28
32

TX2343     21 ספורטק
צידנית רחבה 21 ליטר, בד ריפ סטופ , כיס רשת פנימי.

מידות המוצר: 31.00x23.00x29.00 ס”מ

TX2344      30 ספורטק
צידנית רחבה 30 ליטר, בד ריפ סטופ, כיס רשת פנימי.

מידות המוצר: 40.50x29.00x25.50 ס”מ

28 32
13

13

2832

TX2346     37 ספורטק
צידנית אוכל, 37 ליטר בד ריפ סטופ, כיס רשת פנימי.

מידות המוצר: 40.00x32.00x29.00 ס”מ

281332
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ציידניות

3228 13

TX2055     קולורדו
צידנית לארוחה קלה, 

בד חיצוני ניילון, 
ציפוי פנימי אלומיניום.

נפח: 2.5 ליטר

2813 32

TX2052     בולר
צידנית קטנה, ידית אחיזה, בד ניילון, 3.5 ליטר.

מידות מוצר: 22.00x16.00x10.00 ס”מ

32 13 28

TX2316     6  פריג’ידר
צידנית 6 ליטר, חומר חיצוני ניילון, ציפוי פנימי PVC, נוח לניקוי, 

בידוד איכותי וקשיח, שומר על קור שעות ארוכות. 
מידות המוצר: 23.00x18.00x15.00 ס”מ

TX2057     סקסון
מידנית לבקבוק שתיה בנפח 1.5 ליטר, רצועת כתף, בד ניילון.

1328 31

TX2308     לינדן
סל צידנית מתקפל, עם כיסוי, מסגרת וידית אלומיניום. 

מידות המוצר: 28.00x28.00x48.00 ס”מ

28 18 31

TX2541     סניק
תיק קניות צידנית עשוי אל-בד עם ציפוי פנימי אלומיניום לבידוד ושמירה על טמפרטורה. 

מידות המוצר: 40.00x36.00x17.00 ס”מ

13
30 00 32 18
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קופסאות איחסון

BX4500     אאוטבוקס
קופסת אוכל מסיליקון, ניתנת לדחיסה לאחר השימוש, אריזת חבק.

מידות המוצר: 1 ליטר.

BX4300     3 אאוטבוקס
סט של 3 קופסאות אוכל מסיליקון, ניתנות  לדחיסה אחרי השימוש.

מידות המוצר: 0.4 ליטר, 0.8 ליטר, 1 ליטר.

3213

3213

183

30
34

HP8002     ’בראנצ
שני סירים טרמים לשמירה על חום/קור כ-4-5 שעות, מתאים לקחת למשרד, לבית 
הספר, טיול, פיקניקים ועוד, עשוי נירוסטה פנימית איכותית, שכבת פלסטיק חיצונית 

ושכבת בידוד, בעלת ידיות לנעילה ואחיזה, נפח כל סיר 700 מ”ל .

30

HP0040     קלטי
שייקר לסלט, לארוחת ביניים במשרד, בשטח או כתוספת לארוחה, תכולה של 
1 ליטר )4 כוסות סלט(, קופסה נפרדת לרוטב המכילה 4 כפות חבויה במכסה 

העליון, מזלג בצד הכוס, באישור מכון התקנים.
נפח: 700 מ”ל

34

00

28

00

BX4250 טרומס
קופסת אוכל, נפח 1.4 ליטר, שני מגשים 

ננעלים יחד, מתאים לחימום במיקרו, לניקוי 
במדיח, מזלג מתקפל, באישור מכון התקנים.

TX2334     ליר
צידנית אישית, מבד ניילון לבידוד חום/קור, קופסה 1.2 ליטר עם סכו”ם.

מידות מוצר: 24.00x16.50x7.00 ס”מ

1318

30

32
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אוהל זוגי קפיצי, בד ניילון,
הגנה נגד קרינה +UPF50, תיק נשיאה.

מידות המוצר: 110.00x150.00x200.00 ס”מ

TX1108    אשל 

HP3100     סקוייה
שולחן מתקפל עם 4 כסאות, ידית נשיאה נוחה לכל הסט,

קל נוח לפתיחה וסגירה, מתאים לשטח, לים, לבית.
מידות השולחן: 120.00x60.00x70.00 ס”מ.

184

קמפינג, חופש, נופש

אוהל רוח
4 עוגני חול, בד אלסטי דוחה מים, הגנה מהשמש +UPF 30, נעים למגע, ניתן לכביסה, 

קל להקמה ופרוק, תיק נשיאה. פתרון מושלם לחוף הים ולאירועי קמפינג.

28 30 TX1465     דיון
אוהל משפחתי +4

מידות: 230x230x172.5 ס”מ.

TX1455     אריאל
אוהל זוגי +2

מידות: 210x150x172.5 ס”מ.
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קמפינג, חופש, נופש

מטריית חוף גדולה, מוט עבה וחזק 32/25,
חוד מקדח, ידית סיבוב, בד אוקספורד,

.UPF 50+ ציפוי נגד קרינה
מידות המוצר: ø2.00 מ’

TX1120      נוגה

28

TX1100     סאן
.PVC-שימשיה לים, בד פוליאסטר, מוט עם הטיה, שרוול נשיאה מ

מידות המוצר: ø180.00 ס”מ

31
18 00

ספסל זוגי מתקפל לפיקניק, לגינה, לארועים,
מהיר לפתיחה וסגירה קל לנשיאה.

עד 250 ק”ג.

HP2192     סורנטו



188189

קמפינג, חופש, נופש

HP2195      לייזי
ספה / מיטה מתקפלת מאלומיניום, מגן שמש מתכוונן, 

יכול לשמש גם מדף לחפצים, קלה ונוחה עם ידיות נשיאה.

עגלת פיקניק, חוף, קניות, עם מעצורים גלגלי PU כיסוי וידית נשיאה עד 80 ק”ג,
שכבת בד כפולה לנשיאה, ידית היגוי נשלפת וננעלת בנוחות.

מידות המוצר: 75.00x50.00x90.00 ס”מ
גלגלי חול: Ø 10.00x17.00  ס”מ

HP5100   קטרפילר



190191

קמפינג, חופש, נופש

HP2150     אמאלפי
כיסא מתקפל עם כיס ורצועת נשיאה, עד 100 ק”ג.

31
28

HP2160     ספארי
כיסא מתקפל, בד קורדורה, שרוול נשיאה, עד 100 ק”ג.

31
28

77

30 HP2175     לנדו
כסא מתקפל לתוך פאוץ’ נשיאה, 

יעיל לחוף ולטיולים, קל להרכבה, נוח לישיבה.
מידות המוצר: 54.00x46.00x64.00 ס”מ.



192193

קמפינג, חופש, נופש

ניס
מחצלת חוף, פיקניק, רצועת כתף.
מידות המוצר:    .180.00x90 ס”מ

TX1326   

TX1316     עדן
תיק נשיאה שנפתח למחצלת חוף.
מידות המוצר: 90.00x180.00 ס”מ

1330

TX1315     מלדיב
מחצלת חוף עם כרית מתנפחת. 
מידות המוצר: 32.00x24.00 ס”מ

01

30

TX1327  סולטאן 

מחצלת חוף, פיקניק, אריגת ג’קארד, רצועת כתף.
מידות המוצר: 180.00x180.00 ס”מ

GT2060     בטומי
ערסל יחיד, קל במיוחד, בד חזק, נוח לקיפול ונשיאה, 
מגיע בנרתיק תואם עם חבלים לקשירה לעץ /עמוד, 

נוח לשימוש בטבע, בחצר ונסיעות, משקל לנשיאה עד 120 ק”ג.
מידות המוצר: 200.00x100.00 ס”מ.  

GT2055     קופה-קבנה זוגי
ערסל ברזילאי זוגי, בד כותנה 330 גר’, מוטות עץ לשכיבה נוחה, 

חבלים לקשירה לעמוד, תיק תואם, משקל נשיאה עד 150 ק”ג
מידות המוצר: 200.00x100.00 ס”מ.

GT2050     קופה-קבנה
ערסל ברזילאי, בד כותנה 330 גר’, 

עד משקל של 100 ק”ג, חבל, תיק תואם.
מידות המוצר: 200.00x100.00 ס”מ

TX1340    ’פלאז
מחצלת ים דוחה חול בגודל 150X200 ס”מ,

פטנט המשלב מארג שכבות. מגיע בתיק נשיאה.

30

18

13

00
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קמפינג, חופש, נופש

GT2018     גלי-גיל
גלגל מתנפח ענק, Ø120 ס”מ, ידיות אחיזה.

30 00

GT2015     רונלדו
כדור ים. 

מידות המוצר: Ø28.00 ס”מ

0513 0530 0532

05182800

מצוף שחיה בטיחותי, לשחיה במים פתוחים,
עשוי PVC +Nylon, אטום למים, ניתן לשמור

חפצים יבשים ומזון בתוך התיק.

30

TX2071     מזרון ים
מזרון ים מתנפח. 

מידות המוצר: 182.00x69.00 ס”מ

00

SP0210       אוקינוס
13

17

01
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קמפינג, חופש, נופש

GT3305     מראקש
שש בש בקופסת עץ עם דמקה בחלקה החיצוני של הקופסא. 

מידות המוצר: 39.50x22.50x4.00 ס”מ

30

0113 GT2320     ים
סט מטקות מעץ עם כדור.

מידות המוצר: Ø23.00 ס”מ

GT0046   בריז
מניפה, אורך 22 ס”מ.

מידות המוצר: 22.00X2.00 ס”מ

00

30

28

00

SP0046     סירונית
צלחת מעופפת.

מידות המוצר: Ø23.00 ס”מ

31

GT1013    פופסי
מאוורר אישי נייד, לתליה על הצוואר,

מנגנון בטיחותי, כולל סוללות.

01

18 00

28

30

00

GT0045     נף-נף
מניפת איוורור אישית, לימי קיץ חמים, אירועי מוסיקה, 
חתונות, ספורט, או כל אירוע בשטח פתוח, מוצר זול 

עם שטח פרסום גדול, למגוון רחב של שימושים.

SP1005   5 וינר
כדור כדורגל אימון במידה 5, משקל חוקי של 420 גרם,

עשוי מחומר TPU חזק ועמיד, אינו סופג מים, מתאים למשחק
במשטחים שונים, נקב ניפוח השומר על לחץ אוויר זמן רב, 

הכדור מגיע לא מנופח.

01

30

99

SP1006   2 וינר
כדור כדורגל לאימון טכניקה במידה 2, כייף של כדור לכל גיל, 
עשוי מחומר TPU חזק ועמיד, אינו סופג מים, מתאים למשחק 

במשטחים שונים, נקב ניפוח השומר על לחץ אוויר זמן רב, 
הכדור מגיע לא מנופח.

3099

01
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קמפינג, חופש, נופש

HA7115       קרניבור
גריל פחמים מתקפל, מהיר ונוח להכנה של BBQ מושלם.

TX2093      פרייזר
תיק צידנית, סט כלים ל- BBQ , אביזרי עזר להכנה, פותחן שעם ובקבוקים, רצועת כתף.

HP9150     טראנס
ערכת קפה עם גזיה איכותית, באישור מכון התקנים, בלון גז, 2 מיכלי פלסטיק לתה, סוכר, פינג’ן, 

4 כוסות זכוכית בשרוול בד להגנה משבר, תיק נשיאה מרופד עם ידית אחיזה ורצועת כתף.

30

99
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קמפינג, חופש, נופש

HA2096    מאסטר
סט כלים ל- BBQ , מזלג, מלקחיים, ספטולה, תיק נשיאה.

HA2029     שפ
סינר עם סט כלים לברביקיו הכולל מזלג, מלקחיים, ספטולה.

HP3138     פיורנטינה
סט כלים מתקפל לברבקיו, ספטולה, מזלג, מברשת,  פותחן, 

אריזת מתנה.

HA2025     ריב
סט כלים לברביקיו הכולל מזלג, מלקחיים, 

ספטולה, כפפה, אריזה בקופסת מתנה.

HP0063     לייט
מצית אלקטרוני ניתן למילוי.

HP0070     קיולייט
מצית אלקטרוני לגז ביתי ולברבקיו, ניתן למילוי,

באישור מכון תקנים.

0099

HP0065     לייט
מצית אלקטרוני ניתן למילוי.

32 28 18

28

17 18

01 32

USB4100     קנט
מצת חשמלי מופעל על ידי סוללה, ללא צורך 
בגז/דלק, אינו יוצר להבה ולכן בטוח לשימוש, 
הדלקה בכל מזג אוויר, סוללה נטענת על ידי 

כבל USB )מצורף(, מספיק  ליותר מ-200 
הדלקות רצופות של 5 שניות, ידידותי לסביבה, 

אריזת מתנה.

USB4102     קאמל
מצת חשמלי מופעל על ידי סוללה, ללא צורך בגז/דלק,

אינו יוצר להבה ולכן בטוח לשימוש, הדלקה בכל מזג אוויר,
סוללה נטענת על ידי כבל USB )מצורף(, מספיק  ליותר מ-200 הדלקות

רצופות של 5 שניות, ידידותי לסביבה, אריזת מתנה.
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30 77
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77 99

01



טקסטיל

TX5829     סיאסטה
מגבת חוף עגולה, גימור פרנזים, הדפס קייצי וצבעוני, בד מיקרופיבר 
עבה ורך לספיגה מושלמת ומהירה, מגיע עם גומייה תואמת לסגירה 

ונשיאה נוחה, ניתן למתג על גבי הגומייה או ישירות על החבק. 
מידות המוצר:  Ø150.00 ס”מ

202

TX5828     דור
מגבת חוף, דוגמת פסים קייצית וזוהרת,

מגבת מיקרופייבר נעימה, נוחה לשימוש בחוף בים
וכל פעילות ספורט, כל מגבת מגיעה בתיק נשיאה, 

נוח לשימוש חוזר אפשרות מיתוג ע”ג התיק.
מידות המוצר: 150.00x75.00 ס”מ

13
30

31

TX1201     רילקס
כרית נוחה מבד מגבת, הבד החיצוני עשוי מיקרופייבר

עבה ורך, כרית פנימית מתנפחת, אריזת מתנה.
מידות המוצר: 41.00x20.00x8.00 ס”מ
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203
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TX5965     טסלה
מגבת ספורט מיקרופייבר, הדור החדש של מגבות, בד נעים למגע וקטיפתי, כושר ספיגה גבוה,

אנטיבקטריילי מונע התפתחות פטריות וריחות, מתאימה לפעילות ספורט ושטח, 250 גרם/מ”ר, תיק נשיאה.
מידות המוצר: 90.00x50.00 ס”מ

TX5960     פאגאני
מגבת רחצה מיקרופייבר, הדור החדש של מגבות, בד נעים למגע וקטיפתי, כושר ספיגה גבוה,

אנטיבקטריילי מונע התפתחות פטריות וריחות, מתאימה לפעילות ספורט ושטח, 250 גרם/מ”ר, תיק נשיאה. 
מידות המוצר: 140.00x70.00 ס”מ

TX5830     מיסטיק
סט 3 מגבות ידיים, 100% כותנה, באריזת  מתכת.

מידות המוצר:  מגבת 30.00x30.00 ס”מ, מוצר Ø8.80x11.00 ס”מ

TX5835     נובו
סט 4 מגבות ידיים, 100% כותנה, באריזת  עץ.

מידות המוצר:  מגבת 25.00x25.00 ס”מ, מוצר 11.00x9.50x11.00 ס”מ

00 40

40 00

באדן
מגבת ספורט, בד מיקרופייבר,

טכנולוגיה חדשה, יכולת ספיגה גבוה.
מידות המוצר: 140.00x70.00 ס”מ

TX5970   
TX5857   אייס

מגבת ספורט, בד מיקרופייבר, פטנט לשמירת קור במהלך פעילות,
בדומה למזגן מדברי, מארז נוח לנשיאה.

מידות המוצר: 90.00x30.00 ס”מ
 

173040
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00
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TX1582     לידס
כובע כותנה סרוקה,  6 חלקים מתאים לריקמה, חתך נמוך, סוגר מתכת.

מידה: Ø58 ס”מ

18

99
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TX1599     טרקר
כובע מצחייה, פוליאסטר, סגר פלסטיק להתאמת מידה.

1800

34

30

99

TX1585     קינג
כובע מצחייה 100% כותנה סרוקה,  6 חלקים, סוגר וולקרו, מתאים לריקמה.

מידה: Ø58 ס”מ
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TX1589     לימה
כובע מצחיה, 5 חלקים עם מצחיית סנדוויץ, 100% כותנה סרוקה סוגר סקוץ’.

מידה: Ø58 ס”מ
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TX1592     בוסטון
כובע מצחיה, 5 חלקים, כותנה, 

פס מחזיר אור בהיקף, סגר אחורי סקוץ’, 100% כותנה.

18 3000
34

TX1580     סאני
כובע מצחיה, 100% כותנה סרוקה,
מצחיית סנדביץ, סגר אחורי סקוץ’.

01 00
30
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TX1573  אקסטרים
כובע רשת איכותי, מתאים במיוחד לפעילות ספורט, מאוורר,

סרט הזעה רחב 100% פוליאסטר, סגר אחורי אבזם פלסטיק,
מתאים להדפסה או לרקמה.

0099 30

TX1572     טרייל טיים
כובע רשת איכותי, מתאים במיוחד לפעילות ספורט, מאוורר,

סרט הזעה רחב 100% פוליאסטר, סגר אחורי אבזם פלסטיק,
מתאים להדפסה או לרקמה.

0030

00 13 99

TX1955     באפ
בנדנה בד 100% פוליאסטר המשמשת לכיסוי ראש, צוואר, 

כיסוי פנים להגנה מקור/אבק, לשימושים שונים בפעילות ספורט וטבע.

01 30 990018

TX1950     טטרה
בנדנה 100% כותנה, מתאים לפעילות ספורט, הגנה משמש. 

99
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TX1577     בלאג’יו
כובע מיקרופייבר הגנה לעורף מפני השמש.

מידה: Ø58 ס”מ

3040

TX1590     אוסטרליה
כובע רחב שוליים, 100% כותנה בד סרוק.

מידה: Ø58 ס”מ

30
34

00

TX1587     רפול
כובע טמבל, 100% כותנה, להגנה טובה מהשמש, נח לקיפול והכנסה לכיס.

מידה: Ø58 ס”מ

30 4500

TX8545     ספיד
חולצת מנדפת מבד Cool-Fit, תפרים שטוחים למניעת חיכוך,

גזרה מיוחדת המתאימה לפעילות ספורט, 100% פוליאסטר.
S-XXL :מידה

00 99
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TX8580     גולף
חולצת פולו DRY-FIT מנדפת ,גזרת גברים, שרוול קצר, 

מרחיקה לחות מהגוף ושומרת על רעננות, 100% פוליאסטר.
S-XXL :מידה
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TX8512     סינטרה
 ,PVC 100% ,מעיל רוח וגשם
מידה אחת XL מתאימה לרוב 

האנשים, בתיק PVC תואם. 
One Size :מידה

TX8513     היל
מעיל גשם, בד ניילון, קפוצון, 

רוכסן מרכזי, שני כיסים. 
One Size :מידה

TX5517     אסקימו
כובע פליז דו צדדי, דו שכבתי, מתאים כמחמם צוואר או כובע.

18403028 9940

TX5010     פולר
סט כובע וצעיף, 100% אקריל, ארוזים בתיק, מתאים לרקמה.

מידות התיק: 24.00x29.00 ס”מ

213

TX5025    מינק
שמיכת קורל פליז, 280 גרם למ”ר, אריזת חבק. 

מידות המוצר: 127.00x152.00 ס”מ

30

 TX5023 קלאוד
שמיכת קורל פליז, 320 גרם למ”ר, מתאים להדפסה או רקמה. 

מידות המוצר: 140.00x160.00 ס”מ
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TX5027   נאפל
שמיכת שארפה זוגית בד עבה, בשתי שכבות עם מגע מפנק,

חם, נעים למגע, צד אחד קטיפתי וצד שני בגימור צמר כבשים,
תמיד מזמין להתכרבלות מרגשת, אריזת מתנה עם בד סאטן.

מידות המוצר: 150.00x200.00 ס”מ

TX5026   טיבט
שמיכת שארפה ליחיד בד עבה, בשתי שכבות עם מגע מפנק,

חם, נעים למגע, צד אחד קטיפתי וצד שני בגימור צמר כבשים, 
תמיד מזמין להתכרבלות מרגשת, אריזת מתנה עם בד סאטן.

מידות המוצר: 130.00x170.00 ס”מ
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TX7500     פרומו
מטריה עם מוט מתכת, ידית אחיזה מעץ, חוט לנשיאה, 

מנגנון פתיחה אוטומטי בד 100% פוליאסטר.
Ø23“ :מידה

00 2818
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TX7528     אדל
מטריה מוכספת, פנים צבעוני, מוט וידית אחיזה ממתכת, צלעות פיברגלס, מגיע עם רצועת נשיאה 

תואמת, בד פונג’י מיוחד למניעת חדירת גשם, מנגנון פתיחה אוטומטי.
Ø23“ :מידה

9930

18

TX7527    סליט
מטריה מתקפלת, 3 חלקים, מנגנון פתיחה וסגירה אוטומטית.

Ø23“ :מידה

TX7523    דריזל
מטריה קלה מאלומיניום, 3 חלקים, פתיחה ידנית.

Ø21“ :מידה

99
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TX7519     מיסט
מטריה מתקפלת, 3 חלקים, פתיחה ידנית.

Ø21“ :מידה

TX7524    טייפון
מטריה מתקפלת, 3 חלקים, מנגנון פתיחה וסגירה אוטומטית.

Ø23“ :מידה
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TX7505     מרי
מטריה, מוט וידית אחיזה מעץ, שרוול סגירה, מנגנון פתיחה אוטומטי, צלעות פיברגלס, חומר מיוחד למניעת ספיגת מים.

Ø23“ :מידה

30

40 99

19

TX7520     צ’ימיני
מטריה עם מוט וידית אחיזה אלומיניום, שרוול סגירה,

מנגנון פתיחה ידני, צלעות כפולות מפיברגלס, מנגנון סערה.
Ø30“ :מידה
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TX7522     ציקלון
מטריית גולף, “30, פתיחה אוטומטית, מוט וצלעות פיברגלס, בד פונג’י מיוחד

למניעת ספיגת הבד במים, מנגנון סערה עם תפירה כפולה, שרוול נשיאה.
Ø49“ :מידה

TX7529     מטריה הפוכה
מטריה נפתחת בצורה הפוכה, לשימוש נוח ויבש בזמן כניסה לרכב

או למקום סגור, עמידה לרוחות חזקות, ניתנת להעמדה על הריצפה לייבוש, 
נוחה לאחיזה, ניתנת לתליה.

Ø24“ :מידה

99 3000
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