
יום המשפחה

GT2050 ≠ קופה≠קבנה
Æערסל ברזילאי¨ בד כותנה ∞≤≤ גר‘¨ עד משקל של ∞∞± ק“ג¨ חבל¨ תיק תואם

מידות המוצר∫ ∞∞Æ∞∞x±∞∞Æ∞∞≥ ס“מ

 GT2055
ערסל יחיד¨ קל במיוחדÆ מגיע בנרתיק תואם  עם חבלים לקשירה לעץ Æ משקל 

לנשיאה עד ∞≥± ק“ג
מידות המוצר∫ ∞∞≥x∞∞± ס“מ

 GT2060
ערסל יחיד¨ קל במיוחד¨ מגיע בנרתיק תואם  עם חבלים 

לקשירה לעץ ØעמודÆ משקל לנשיאה עד ∞≥± ק“ג
מידות המוצר∫ ∞∞≥x∞∞± ס“מ  

HP2190 ≠ קאפל
זוג כסאות מתקפלים לחוף ולגינה¨ צידנית איחסון לשתייה קרה¨ מקום לכוס שתייה ¨ 

תיק נשיאה תואם



יום המשפחה

TX1460 ≠ סינקלייר
גובה מוטות∫ Æµ≥∑± ס“מÆ  ¥ עוגני חול ©מתאים לחיבור לעץ¨ יתד או אבנים® ˇ בד דוחה חול¨ אלסטי¨ נעים 

למגעÆמידות המוצר∫ ∞∞Æ∞∞x≤¥∞Æ∞¥≥ 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 ∞µ± ס“מ



יום המשפחה

HP3130 ≠ אסאדור
מזוודת אלומיניום ידית נשיאה¨ ≤ כלים לברביקיו מפלדת אל≠חלד∫ 

 Æמלקחיים¨ מזלג ומרית
מידות המוצר∫ ∞∞Æµ∞x±∞Æ∞∞x∏Æ∂≤ ס“מ

HP9150 ≠ טראנס
ערכת קפה עם גזיה איכותית¨ באישור מכון התקנים¨ בלון גז¨ ≥ מיכלי 

פלסטיק לתה¨ סוכר¨ פינג‘ן¨ ¥ כוסות זכוכית בשרוול בד להגנה משבר¨ 
Æתיק נשיאה מרופד עם ידית אחיזה ורצועת כתף

TX1317 ≠ קונה
Æמחצלת חוף גדולה¨ ארוזה בתיק נשיאה

מידות המוצר∫ ∞∞Æ∞∞x±∏∞Æ∞∏± ס“מ

TX2053 ≠ גלאנט 
 Æצידנית ותיק חוף עם כלים ל≠ ¥ סועדים¨ בד קורדורה

מידות המוצר∫ ∞∞Æ∞∞x¥∞Æ∞∞x≤≤Æ∂¥ ס“מ



TX2345 ≠ נייסטה
צידנית ∞¥ ליטר¨ מנגנון טרולי לנשיאה נוחהÆ בידוד 

עבה לשמירה על חוםØקורÆ ציפוי פנימי מחומר 
 Æשמתאים למזון

מידות המוצר∫ ∞∞µÆ∞∞x≤∑Æ∞∞x¥∞Æ≤ ס“מ

יום המשפחה

BX4300 ≠ אאוטבוקס ≤
סט של ≤ קופסאות אוכל מסיליקון¨ ניתנות  

Æלדחיסה אחרי השימוש
Æליטר¨ ± ליטר ∞Æ∏ ¨ליטר ∞Æ¥ ∫מידות המוצר

TX2301 ≠ שירלי 
עגלת קניות מבד קורדורה¨  רוכסן מאחור¨ קלה 

Æלהרכבה ונוחה לשימוש
מידות המוצר∫ תיק ∞∞Æ∞∞xµ∑Æ∞∞x¥∏Æ∞≥ ס“מ¨ 

עגלה ∞∞Æ∞∞x≥µÆ∞∞xπ∂Æ∂≥ ס“מ

TX2344 ≠ ספורטק 
צידנית רחבה ∞≤ ליטר¨ בד ריפ סטופ ¨ כיס 

רשת פנימי
מידות המוצר∫ ∞Æµ∞x≤πÆ∞∞x≤µÆµ∞¥ ס“מ



HP3155 ≠ ארואה
Æקופסת אחסון ממתכת לשקיות תה¨ חלוקה פנימית של שישה תאים

מידות המוצר∫ ∞Æ∞∞x±µÆµ∞x∑Æµ∏± ס“מ

HP3190 ≠ לדורה
קופסת איחסון ממתכת 

מידות המוצר∫ ∞∞Æ∞∞x±¥Æ∞∞x±∂Æ¥± ס“מ

HP8520  - ברזיל
Æמ¢ל ±µ∞ Æדופן כפולה לבידוד ושמירה על החום ÆתהØכוס זכוכית לקפה

  Æאריזת מתנה

HP8521 - רומא
Æמ¢ל ≤∂∞ Æדופן כפולה לבידוד ושמירה על החום ÆתהØכוס זכוכית לקפה

 Æאריזת מתנה

יום המשפחה



יום המשפחה

HP8522 ≠ טריקס
סט של ∂ קינוחיותÆ קערות קינוח מעוצבות לסלט 

Æאריזת מתנה מהודרת Æפירות וגלידה

HP8532 ≠ בריסטה
Æספלים מעוצבים באריזה מהודרת ¥ Æסט אספרסו אופנתי

HP8538 ≠ ברייט מורנינג
סט אופנתי לבית או למשרד של קערת דגנים בצרוף ספל תואם¨ אריזת 

מתנה מהודרת



GT5100 ≠ אקסטר
עץ משפחה ממתכת¨ 

מידות המוצר∫ ∞Æ∞∞x±¥Æ∞∞xµÆµ∞≥ ס“מ

HP8125 ≠ פרידברג
תבנית צליה ממתכת¨ ציפוי טפלון בריאותי¨ רשת V¨ ידיות מתכת¨ קלה לניקוי¨ 

Æקופסת מתנה

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 
Æק“ג ±µ∞ משקל מקסימלי ¨B.M.I

מידות המוצר∫ ∞≤Æ∞∞x≥±Æ∞∞x≤Æ±≤ ס“מ

יום המשפחה

10

חג שמח°

 ST8170
מזוודת ברכות לחג



יום המשפחה

HA0110 ≠ קאמוס
Æפותחן מלצרים עם ידית עץ¨ מגיע באריזת מתנה

HP8600 ≠ צארם
סט סמני כוסות וברכות

הסט כולל∫ ∂ סמני כוסות יין מסיליקון בצורת חותמת עם ברכות ˇ פקק מעוצב 
Æלסגירה חוזרת של בקבוק היין ˇ אריזת מתנה HP8700 - מרלו 

פותחן חשמלי עם ¥ סוללות אלקליין¨ סכין פויל¨ מעמד



יום המשפחה

TX5023 - קלאוד 
 Æמתאים להדפסה או רקמה Æשמיכת קורל פליז¨ ∞≥≤ גרם למ“ר

 מידות המוצר∫ כרית בגודל ∞∞Æ∞∞x±∂∞Æ∞¥± ס“מ

TX5025 - מינק 
 Æאריזת חבק Æשמיכת קורל פליז¨ ∞∏≥ גרם למ“ר
מידות המוצר∫ כרית בגודל ∞∞Æ∞∞x±µ≤Æ∑≥± ס“מ

TX5880 ≠ וולור
חלוק בית מפנק¨ לכל עונות השנה¨ ∞∞±• מיקרופייבר¨ ∞∏≥ גר‘ למ“ר¨ נעים למגע¨ 

Æניתן לכביסה¨ גזרה קלאסית¨ מתאים לנשים וגברים
M¨ L¨ XL ∫מידות



HA7500 ≠ אלמרה
משקל דיגיטלי למזוודות ותיקי נסיעה¨ 

 ¨ LCD רצועת אחיזה לשימוש נוח וקל¨ מסך
עד למשקל של ∞µ ק“ג¨ כולל סוללהÆ ˇמידות 

המוצר∫ ∞≥Æ∞∞x≥Æ∞∞x¥Æ≤± ס“מ

TX3043 ≠ גריי
תיק נסיעות¨ בד קורדורה¨ רצועת כתףÆ ˇ מידות המוצר∫ ∞∞µ≤Æ∞∞x≤∏Æ∞∞x≥±Æ ס“מ

TX4075 ≠ נובו
מזוודת עליה למטוס ”±≥¨ בד קורדורה¨ ¥ גלגלי גומי¨ מנעול¨ ביטנה פנימית¨ 

Æשתי ידיות אחיזה¨ מנגנון נשיאה קל

TX3017 ≠ גריי
תיק צד¨ over night לנסיעות 

Æקצרות¨ בד קורדורה
מידות המוצר∫ ∞∞πÆ∞∞x±≤Æ∞∞x≥≤Æ≤ ס“מ

יום המשפחה



יום המשפחה

SP8500 ≠  In & Out Pro
 Æאין צורך להגיע לחדר כושר Æלבית¨ למשרד¨ לנסיעת עבודה או חופש In & Out Pro ערכת ספורט

 Æתוכנן במיוחד לאנשים עסוקים בתזוזה In & Out Pro
הסט כולל∫ זוג משקולות של ∞∞Æ± ק“ג ˇ רצועת מתיחה מלטקס ˇ  זוג טבעות אחיזת יד ˇ  זוג רצועות 

אחיזה מרופדות לקרסול ˇ  רצועת התנגדות מלטקס¨ חוברת תרגילים  ˇ  תיק נשיאה ˇ קופסת 
מתנה

TX3081 ≠ אריס 
Æתיק ספורט¨ בד ניילון¨ תא לבגדים רטובים ונעליים

מידות מוצר∫ ∞µ∞Æ∞∞x≤∑Æ∞∞x≤∏Æµ ס“מ

TX3088 ≠ ווינגייט 
תיק ספורט¨ בד ניילון¨ ביטנה פנימית¨ תא לבגדים רטובים או נעליים¨ 

Æרצועת נשיאה
מידות מוצר∫ ∞Æ∞∞x≤¥Æ∞∞x≤∂Æµ∏¥ ס“מ



יום המשפחה

USB6800 ≠ לאונרד
רמקול Æ± ÆBluetooth Ver≥ תאורת אווירה מתחלפת Æ חיבור כרטיס ÆTF / AUX סוללה חזקה במיוחד mAh∞∞≥¨± מספיקה ל≠¥ שעות שמיעהÆ   רמקול ≤ וואט סטראוÆ ניתן 

לענות לטלפון באמצעות מיקרופון מובנהÆ רדיו ÆFM מוט מתכת לתליהÆ ˇ מידות המוצר∫ ∞∞ØπÆ≥∞x±≤Æ ס“מ

USB6650 ≠ קפסולה
Æקופסת מתנה ÆBluetooth נייד¨ כולל סוללה נטענת¨ צליל נקי ואיכותי¨ מתאים לכל מכשיר בעל יכולת שידור של BT רמקול

מידות המוצר∫ µÆ∞∞x≤∞Æ∞∞ Ø ס“מ

USB6600 ≠ אכרם
FM ורדיו AUX, USB, TP תומך ב ¨ ±≤∞∞mA ובס¨ סוללה ≤™≥W ¨תאורת לד¨ עוצמתי עם צליל נקי ואיכותי ¨ ¥Æ± רמקול בלוטוס¨ גירסה


