
TX1460    נסו
אהל רוח, 4 עוגני חול, בד אלסטי דוחה חול, נעים 

למגע, ניתן לכביסה, מוטות בגובה 172 ס”מ, 
קל להקמה ופרוק, תיק נשיאה.

מידות המוצר: 240.00x240.00 ס”מ



     

TX1150     סאני
,UV שימשיה מפוליאסטר להפחתת קרני

פתיחה אוטומטית, עם תופסן חזק הניתן להטייה, 
מתאים לשימושים רבים.  מידות המוצר: Ø69 ס”מ

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

מידות המוצר: ø180.00 ס”מ



HP2185     לייזי
מחצלת חוף עם משענת גב תומכת המתקפלת 

לתיק חוף מרווח, רצועת כתף מתכווננת.
מידות המוצר: 90.00x54.00x54.00 ס”מ

HP2190     קאפל
זוג כסאות מתקפלים לחוף ולגינה, צידנית איחסון 

לשתייה קרה, מקום לכוס שתייה , תיק נשיאה תואם.

HP2160     סאפארי
כיסא מתקפל, בד קורדורה, שרוול 

נשיאה, עד 100 ק”ג.



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: 100x200 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 100 ק”ג

מידות המוצר: 100x200 ס”מ.



TX1340    ’פלאז
מחלצת הפלא דוחה חול, פוליאסטר, משקל יח’ 400 גר’

אריזה בתיק אלבד.
מידות המוצר: 200x150 ס”מ



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

TX1317     קונה
מחצלת חוף גדולה, ארוזה בתיק נשיאה. מידות המוצר: 180.00x180.00 ס”מ

TX1315     מלדיב
מחצלת חוף עם כרית מתנפחת. 

מידות המוצר: 90.00x180.00 ס”מ
TX1318     ויסנה

מחצלת חוף גדולה, ארוזה בתיק נשיאה. מידות המוצר: 180.00x260.00 ס”מ



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: קוטר 150 ס”מ



TX5828     דור
מגבת חוף , דוגמת פסים קייצית וזוהרת

מגבת מיקופייבר 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

TX5827     מליבו
מגבת חוף דוחה חול! מוצר חובה לקיץ מגבת חוף מיקרופיבר בצבעים מרהיבים

בעלת כושר ספיגה וייבוש מהיר קלה ונוחה לנשיאה, מגיעה עם גומייה לתפסיה ומיתוג.
מידות המוצר: 160.00x80.00 ס”מ



TX5857   אייס
מגבת ספורט, בד מיקרופייבר, פטנט לשמירת קור במהלך פעילות,

בדומה למזגן מדברי, מארז נוח לנשיאה.
מידות המוצר: 90.00x30.00 ס”מ

 

TX5956     ברק
מגבת ספורט עם כיס, סגירת רוכסן, בד מיקרופייבר 340 גר’ למ”ר, בעלת כושר 
ספיגה פי 8 מבד כותנה, יכולת נידוף גדולה, מתייבשת במהירות, מתאימה מאוד 

לפעילות ספורט.  מידות המוצר: 80.00x40.00 ס”מ גודל הכיס: 25.00x15.00 ס”מ

TX5955     פלאש
מגבת ספורט, בד מיקרופייבר בעל כושר ספיגה עד פי 8 ממגבת כותנה. 

יכולת נידוף גבוהה, המגבת מתייבשת במהירות. מתאים מאוד לחדרי כושר, 
פעילות ספורט, 300 גרם למ”ר. מידות המוצר: 75.00x40.00 ס”מ

TX5800     צדף
מגבת חוף, 100% כותנה, גימור קטיפה, 420 גר’ למ”ר. 

מידות המוצר: 150.00x75.00 ס”מ



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: 50.00x90.00 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: 70.00x140.00 ס”מ



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

מידות המוצר: 32.50x43.00 ס”מ

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

מידות המוצר: 37.00x43.00 ס”מ

TX2002     ברטון
תיק גב עם שרוכים, בד פוליאסטר.
מידות המוצר: 32.00x43.00 ס”מ



TX2130     סיישל
תיק צד, מתאים לקניות, כנסים, לים, עשוי מ-PVC, כיס פנימי, רצועות אחיזה ארוכות. מידות המוצר: 54.00x37.00x13.00 ס”מ

TX2146     קנטון
תיק קניות וכנסים, בד קנווס, ידיות נשיאה בצבע תואם, כיס פנימי, סגירה עם מגנט.מידות המוצר: 50.00x19.00x35.00 ס”מ.



TX2342   12 ספורטק
צידנית גבוהה 12 ליטר, בד ריפ סטופ, 

כיס רשת פנימי. 
מידות המוצר: 29.00x18.00x23.00 ס”מ

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

מידות המוצר: 22.00x17.00x10.00 ס”מ

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

מידות המוצר: 40.50x29.00x25.50 ס”מ



TX2059     גייל
צידנית ותיק צד ל- 2 סועדים, בד קורדורה, 18 ליטר. 

מידות המוצר: 36.00x26.00x20.00 ס”מ

TX2053     גלאנט
צידנית ותיק חוף עם כלים 
ל- 4 סועדים, בד קורדורה. 

מידות המוצר: 46.00x40.00x22.00 ס”מ



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

TX2541     סניק
תיק קניות צידנית עשוי אל-בד עם ציפוי פנימי אלומיניום לבידוד ושמירה על טמפרטורה. מידות המוצר: 40.00x36.00x17.00 ס”מ

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

מידות מוצר: 24.00x16.50x7.00 ס”מ



GT2015     רונלדו
כדור ים.

מידות המוצר: Ø28.00 ס”מ

GT0008    פליפ
כפכפי אצבע, סוליית EVA בעובי 13 מ”מ.

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

TX2071     מזרון ים
מזרון ים מתנפח. 

מידות המוצר: 182.00x69.00 ס”מ



GT2320     ים
סט מטקות מעץ עם כדור.

מידות המוצר: Ø23.00 ס”מ

GT1013   פופסי
מאוורר צוואר, שרוך 
לתלייה כולל סוללות.

GT0046     בריז
מניפה, אורך 22 ס”מ.

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

מידות המוצר: 39.50x22.50x4.00 ס”מ

SP0046     סירונית
צלחת מעופפת.

מידות המוצר: Ø23.00 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.

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

מידות המוצר: 183.00x60.00x4.00 ס”מ

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

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

        SP1005
כדור כדורגל #5

        SP1006
כדור כדורגל #2



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

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

HP0154     אקטיב
 ,BPA בקבוק שתיה מאלומיניום עם ציפוי פנימי מיוחד להגנה על המשקה, ללא

באישור מכון התקנים. נפח: 750 מ”ל
HP0152       סביליה

בקבוק שתיה, גוף נירוסטה, פיית ספורט, אריזת מתנה. נפח: 750 מ”ל

HP0153       נרוויק
בקבוק שתיה מנירוסטה, וואקום, שומר קור כ-8 שעות, פיית ספורט. נפח: 500 מ”ל



HP0042T     בולט
בקבוק שתיה, גוף Tritan, טבעות סיליקון, ללא BPA, באישור מכון התקנים. נפח: 750 מ”ל

HP0043T     מיריט
 Tritan בקבוק שתיה, מסננת לחליטת פירות או עלים למשקה בריאותי, פיית ספורט, גוף

קשיח, ללא BPA, באישור מכון התקנים. נפח: 640 מ”ל

HP0117     בראגה
טרמוס שתיה, דפנות כפולות, וואקום, שומר חום/קור כ-8 שעות, פיית ספורט, מתאים 

לנוזל קר או חם. נפח: 500 מ”ל

HP0118    איגלו
בקבוק שתיה טרמי מנירוסטה, וואקום, שומר חום/קור כ-8 שעות. דפנות כפולות.

נפח: 500 מ”ל



HP0051    סולו
כוס שתיה, דופן כפולה, קשית צבעונית , מכסה בהברגה. נפח: 480 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.

HP0052     בבל
 AS כוס שתיה, דופן כפולה גוף

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



TX1599     טרקר
כובע מצחייה, פוליאסטר, סגר פלסטיק להתאמת מידה

TX1960     ספרטה
coolmax סרט פנימי רחב מתוצרת ,coolmax בנדנה מקצועית מבד

לספיגת זיעה משופרת, לפעילות ספורט בתנאי לחות וחום גבוהים.

TX1572     טרייל טיים
כובע רשת איכותי, מתאים במיוחד לפעילות ספורט, מאוורר, סרט 
הזעה רחב 100% פוליאסטר, סגר אחורי אבזם פלסטיק, מתאים 

להדפסה או לרקמה.

TX1592     בוסטון
כובע מצחיה, 5 חלקים, כותנה, 

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



TX8504     דיזל
חולצת טריקו לבנה, 160 גר’ למ”ר, 100% כותנה.

TX8501     דיזל צבעונית
חולצת טריקו צבעונית, 160 גר’ למ”ר, 100% כותנה.

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

מרחיקה לחות מהגוף ושומרת על רעננות, 100% פוליאסטר.
S-XXL :מידה

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

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


