


מארז מתנה בשקית יוטה
דבש 30 גר’

פותחן מלצרים מקצועי
משאבת ואקום עם פקק

לבקבוק יין למניעת חימצון היין

שי מתוק וסמלי לראש השנה - דבש וסט ליין



מארז מתנה בשקית יוטה
דבש 30 גר’

סט של 5 אבני ברכה, 
חלוקי נחל אמיתיים 

שי מתוק וסמלי לראש השנה  - דבש ואבני ברכה



HP4315     פרזידנט
קופסא בצורת בקבוק יין עם 3 אביזרים.

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.

HP8710     מרלו
פותחן חשמלי לבקבוקי יין, 

מעמד שולחני מהודר, מקלף פויל, 
אריזת מתנה.

HP8035     מוסקט
קופסת אריזה לבקבוק יין, 

סט פותחנים ומזיגה, רצועת נשיאה.
מידות המוצר: ø11.00x38.00 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 ובוחשן לדבש.
מגיע באריזת מתנה.



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.



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

HP3210     ערבסק
קופסת עץ עם עיטורים,

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

HP8517    הדר
צלחת הגשה מרובעת מפורצלן, מתאימה למצות, אריזת מתנה.

מידות המוצר: 29.00x29.00x3.30 ס”מ



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.



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. 250 מ”ל. אריזת מתנה.

HP8528    ויאטנם
זוג כוסות זכוכית עם דופן כפולה. למניעת שבר דופן פנימית ,

מיוצר משתי כוסות נפרדות. סטנדרט איכות גבוה. 
הזכוכית עמידה לשימוש במדיח. 350 מ”ל. אריזת מתנה.

 

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. 100 מ”ל. אריזת מתנה.

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

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



HP8466  צ’אי
קנקן זכוכית 1.5 ליטר, מסננת 

נירוסטה לחליטה, זכוכית מחוסמת, 
אריזת מתנה. HP8529    פרו

סט של ארבע כוסות זכוכית .
הזכוכית עמידה לשימוש במדיח.
חבק סיליקון צבעוני.  150 מ”ל.

אריזת מתנה.



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

HP8522     טריקס
סט של 6 קינוחיות. קערות קינוח 

מעוצבות לסלט פירות וגלידה.
אריזת מתנה מהודרת.



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

ידיות מתכת, קלה לניקוי, קופסת מתנה.

HP8165   ארומה
סט אפיה הכולל 2 תבניות עם מכסה 
נשיאה, מרית ומטרפה, קופסת מתנה.

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

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

TX5105     אוליבר
סינר 100% כותנה, רצועת צוואר עם 

אבזם ניתנת לכיוון.



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.



HA2029     שפ
סינר עם סט כלים 

לברביקיו הכולל מזלג, 
מלקחיים, ספטולה.

HA2096    מאסטר
סט כלים ל- BBQ , מזלג, 

מלקחיים, ספטולה, תיק נשיאה.

HA2025     ריב
סט כלים לברביקיו הכולל

מזלג, מלקחיים, ספטולה, כפפה. 
אריזה בקופסת מתנה.



TO3000    אורורה TO3003    לונה

 ,LED מנורה מעוצבת עם נורת
חוטי להט דמוי פחם, לסלון, למרפסת, 

למשרד ארוחה, רומנטית ...
 ,)*( AA בסיס מיציקת בטון, 2 סוללות

אריזת מתנה.
)*( ללא אחריות לסוללות.



  GT3500    צבר
סוקולנטים וקקטוסים בכלי קרמיקה,

עם חלוקי נחל אמיתיים.
הצמחים מלאכותיים וקלים לתחזוקה וניקוי.

מידות המוצר:  55x85 מ”מ

  GT3560    עסיס
עציץ מלאכותי לנוי, 

מצע של חלוקי נחל, כלי חימר.



GT5311    פרינס
מסגרת לתמונה מעץ,

לגודל תמונה 15x10 ס”מ, אריזת מתנה.

GT5115     ניס
מסגרת לתמונה בגודל 10X15 ס”מ, 

מתכת וזכוכית, אריזת מתנה.
מידות המוצר: 18.00x19.00 ס”מ

GT5313    טריו
מסגרת לתמונה מעץ עם 3 אטבים, 

לגודל תמונה 15x10 ס”מ, אריזת מתנה.

GT5100     אקסטר
עץ משפחה ממתכת, 5 מסגרות לתמונות 

3x3.5 ס”מ, מגיע באריזת מתנה. 
מידות המוצר: 20.00x14.00x5.50 ס”מ



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.



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.

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.

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

אריזת מתנה, אחריות לשנה.

USB6065   נינו



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

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

 iFly(20+24+28) T


