WA4300
בזל
שעון קיר ,מנגנון  ,SWEEPעם 8
מסגרות לתמונות ,אריזת מתנה.

לוגאנו WA4200
שעון קיר ,מסגרת פלסטיק,
מנגנון  ,SWEEPעם  3מסגרות
לתמונות ,אריזת מתנה.

טריו GT5313
מסגרת לתמונה מעץ עם  3אטבים,
לגודל תמונה  15x10ס”מ ,אריזת מתנה.

GT5115
ניס
מסגרת לתמונה בגודל  10X15ס”מ ,מתכת וזכוכית ,אריזת מתנה.
מידות המוצר 18.00x19.00 :ס”מ

GT5100
אקסטר
עץ משפחה ממתכת 5 ,מסגרות לתמונות
 3X3.5ס”מ ,מגיע באריזת מתנה.
מידות המוצר 20.00x14.00x5.50 :ס”מ

פרינס GT5311
מסגרת לתמונה מעץ,
לגודל תמונה  15x10ס”מ ,אריזת מתנה.

אמטיס TO9000
סט של  3נרות שעווה ,תאורת  LEDללהבה ולנר ,תאורת אווירה ,ניתנת לכיוון טיימר ואורות באמצעות שלט רחוק ,מפסק  ,On/Offקופסת מתנה.
מידות המוצר ø9.00 x 10.00 /13.00/ 15.00 :ס”מ

סנדאי GT0103
זוג נרות ריחניים .לוונדר ,וניל ובמבוק ,שעווה טבעית ללא פראפין.
מידות המוצר ø6.00 x 4.00 :ס”מ

קיוטו GT0105
נר ריחני בכוס זכוכית .וניל ,לוונדר ובמבוק ,שעווה טבעית ללא פראפין.
מידות המוצר 8.70x7.40x5.50 :ס”מ

הום GT0104
סט של  4נרות ריחניים בכוס זכוכית ,ריחות :לוונדר ,וניל
ובמבוק ,שעווה טבעית ללא פראפין ,אריזת מתנה.
מידות המוצר ø4.50 x 6.00 :ס”מ

קיוטו GT0106
נר ריחני בכוס זכוכית,
וניל ,לוונדר ובמבוק ,שעווה טבעית ללא פראפין.
מידות המוצר 13.500x10.60x7.80 :ס”מ

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

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

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

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

HP8520
ברזיל
זוג כוסות זכוכית עם דופן כפולה לשמירה על חום המשקה.
 150מ”ל .אריזת מתנה.

צ’אי HP8466
קנקן זכוכית  1.5ליטר ,מסננת נירוסטה לחליטה ,זכוכית מחוסמת,
אריזת מתנה.

HP8521
רומא
זוג כוסות זכוכית עם דופן כפולה לשמירה על חום המשקה.
 250מ”ל .אריזת מתנה.

HP8522
טריקס
סט של  6קינוחיות .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.

HP3190
לדורה
קופסת איחסון ממתכת לביסקווטים ומתוקים ,מעוצבת בסגנון רטרו.
מידות המוצר 14.00x14.00x16.00 :ס”מ

HP3155
ארואה
קופסת אחסון ממתכת לשקיות תה ,חלוקה פנימית של
שישה תאים ,מעוצבת בסגנון רטרו.
מידות המוצר 18.00x15.50x7.50 :ס”מ

HA7115
קרניבור
גריל פחמים מתקפל ,מהיר ונוח להכנה של  BBQמושלם.

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

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

HP3138
פיורנטינה
סט כלים מתקפל לברבקיו ,ספטולה,
מזלג ,מברשת ,פותחן ,אריזת מתנה.

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

HA2025
ריב
סט כלים לברביקיו הכולל מזלג ,מלקחיים ,ספטולה ,כפפה,
אריזה בקופסת מתנה.

TX2308
לינדן
סל צידנית מתקפל ,עם כיסוי ,מסגרת וידית אלומיניום.
מידות המוצר 28.00x28.00x48.00 :ס”מ

ספורטק TX2342 12
צידנית גבוהה  12ליטר ,בד ריפ סטופ ,כיס רשת פנימי
מידות המוצר 29.00x18.00x23.00 :ס”מ

TX2346
ספורטק 37
צידנית אוכל 37 ,ליטר בד ריפ סטופ ,כיס רשת פנימי
מידות המוצר 40.00x32.00x29.00 :ס”מ

TX2053
גלאנט
צידנית ותיק חוף עם כלים ל 4 -סועדים ,בד קורדורה.
מידות המוצר 46.00x40.00x22.00 :ס”מ

מינק TX5025
שמיכת קורל פליז 280 ,גרם למ”ר .אריזת חבק.
מידות המוצר 127.00x152.00 :ס”מ

קלאוד TX5023
שמיכת קורל פליז 320 ,גרם למ”ר .מתאים להדפסה או רקמה.
מידות המוצר 140.00x160.00 :ס”מ

טרוולר TX1256
כרית נסיעות מתקפלת ,ספוג זכרון ויסקו אלסטי ,פטנט איוורור
למניעת הזעה ,ניתן לרחיצה .אריזת מתנה.

TX1254
נומבון
כרית נסיעות עם קאפוצ’ון ,מילוי גרגירים ,Micro beads
לתמיכה אופטימאלית ונוחות מירבית לאזור הראש
והצוואר בזמן ישיבה ,מתאים לנסיעות.

TX1250
רוזמרי
כרית אורטופדית לצוואר ,מילוי גרגירים ,Micro beads
לתמיכה אופטימאלית ונוחות מירבית לאזור הראש
והצוואר בזמן ישיבה.

TX1255
אוליה
כרית אורטופדית לצוואר ,מילוי ,Memory foam
לתמיכה אופטימאלית ונוחות מירבית לאזור הראש
והצוואר בזמן ישיבה.

HA7500
אלמרה
משקל דיגיטלי למזוודות ותיקי נסיעה ,רצועת אחיזה לשימוש נוח
וקל ,מסך  LCDלתצוגת משקל ברוטו/נטו ומד טמפרטורה ,עד
למשקל של  50ק”ג ,כולל סוללה.

GT7800
פרנקפורט
סט נסיעות מ PVC -הכולל כיסוי דרכון,
נרתיק לכרטיסי אשראי ,קבלות ,כרטיס טיסה ותג למזוודה.

שקל HA7510
משקל דיגיטלי למזוודות ותיקי נסיעה ,רצועת אחיזה
לשימוש נוח וקל ,מסך  LCDלתצוגת משקל ברוטו/
נטו ,עד למשקל של  40ק”ג ,כולל סוללה.

GT7090
בורדינג
ארנק  ,PVCסגירת לחצנים ,מתאים לאיחסון מסמכים וכרטיס טיסה.
מידות המוצר 23.50x12.50 :ס”מ

TX4075
נובו
מזוודת עליה למטוס “ ,21בד קורדורה 4 ,גלגלי גומי,
מנעול ,ביטנה פנימית ,שתי ידיות אחיזה ,מנגנון נשיאה קל.

TX4066 iFLY
מזוודת עליה למטוס “ ,20בעיצוב קלאסי 4 .גלגלי גומי  360°עם  PUרך.
נשיאה קלה ,נוחה ושקטה ABS ,קשיח .ידית טלסקופית  3שלבים
מאלומיניום .שתי ידיות אחיזה ,מנעול קומבינציה .ביטנה עם כיס פנימי
ורצועות גומי להידוק .גודל מאושר לרוב חברות התעופה בעולם .תקן
 .IATAאחריות לשנה.

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

מונאקו TX2097
תיק נסיעות מתקפל ,בד  , 420Dנרתיק נשיאה.
מידות המוצר 20.00x35.00x46.00 :ס”מ.

אקטיב TX2092
תיק נסיעות וספורט מתקפל ,בד  420Dפוליאסטר ,חזק ונוח לשימוש.
מידות המוצר :פתוח 60.00x35.00x25.00 :ס”מ ,סגור 25.00x28.00 :ס”מ.

TX3043
גריי
תיק נסיעות ,בד קורדורה ,רצועת כתף.
מידות המוצר 52.00x28.00x31.00 :ס”מ

SP8500
In & Out Pro
ערכת ספורט  In & Out Proלבית ,למשרד ,לנסיעת עבודה או
חופש .אין צורך להגיע לחדר כושר In & Out Pro .תוכנן במיוחד
לאנשים עסוקים בתזוזה.

נמסטה SP3100
מזרון יוגה ,לא מחליק ,מגיע עם רצועות אחיזה.
מידות המוצר 183.00x60.00x4.00 :ס”מ
מחיר24.00 :

SP8400 In & Out Force
ערכת ספורט ערכת ספורט  In & Out Forceלבית ,למשרד,
לנסיעת עבודה או חופש .אין צורך להגיע לחדר כושרIn & Out .
תוכנן במיוחד לאנשים עסוקים בתזוזה.

נאוטילוס SP0040
נרתיק איכותי נגד מים למכשיר סלולר .עשוי מ  .PVCמתאים לתפעול מכשירי אייפון ,7+
סמסונג  8ודגמים דומים .ניתן לתפעל את המכשיר מחוץ לנרתיק .מתאים לצלילה עד 10
מטר .סטנדרט  .IPX8עם רצועת נשיאה מאובטחת ,ניתנת לכיוון.
מידות מוצר 12.00x21.00 :ס”מ.

TX3620
ספורטי 20
תיק אטום למים 20 ,ליטר ,בד טמפולין
חזק במיוחד ,רצועת נשיאה.

TX3605
ספורטי 5
תיק אטום למים 5 ,ליטר ,בד טמפולין
חזק במיוחד ,רצועת נשיאה.

נסו TX1460
אהל רוח 4 ,עוגני חול ,בד אלסטי דוחה חול ,נעים
למגע ,ניתן לכביסה ,מוטות בגובה  172ס”מ,
קל להקמה ופרוק ,תיק נשיאה.
מידות המוצר 240.00x240.00 :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  150ס”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

מליבו TX5827
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

GT2055
קופה-קבנה זוגי
ערסל ברזילאי זוגי ,בד כותנה  330גר’ ,מוטות עץ לשכיבה נוחה ,חבלים
לקשירה לעמוד ,תיק תואם ,משקל נשיאה עד  100ק”ג
מידות המוצר 100x200 :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

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  120ק”ג
מידות המוצר 100x200 :ס”מ.

פלאז’ TX1340
מחלצת הפלא דוחה חול ,פוליאסטר ,משקל
יח’  400גר’ אריזה בתיק אלבד.
מידות המוצר 200x150 :ס”מ

TX1318
ויסנה
מחצלת חוף גדולה ,ארוזה בתיק נשיאה.
מידות המוצר 180.00x260.00 :ס”מ

קונה

TX1317

מחצלת חוף גדולה ,ארוזה בתיק נשיאה.
מידות המוצר 180.00x180.00 :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  100ק”ג.

USB6450
קדרין
זוג רמקולים ,BT ,סטראו ,עם משטח
טעינה ,צליל נקי וחד ,אריזת מתנה.

USB6730
סמבה
רמקול  , BTמיקרופון מובנה ,הספק 5W
 ,רדיו  , FMחיבור כרטיס TF ,USB, AUX
למוזיקה ,סוללה נטענת , 1,200mAh
מבחר תוכניות לאורות משתנים,
אריזת מתנה.

ואלס USB6720
רמקול , BTמיקרופון מובנה,הספק  , 3W * 2רדיו
 , FMחיבור כרטיס  TF ,USB, AUXלמוזיקה ,סוללה
נטנת  , 1,200mAhאריזת מתנה.

USB7097
ארגון
סוללה נטענת , 5,000mAh ,כבל מובנה עם חיבור Micro
מתאם ל iPhone -בתוך הסוללה ,תצוגת  LEDלמצב הסוללה.

רוק USB6750
רמקול  , BTמיקרופון מובנה ,הספק  , 3W * 2תצוגת  , LEDרדיו
 , FMחיבור כרטיס  TF ,USB , AUXלמוזיקה ,סוללה נטענת
 , 2,000mAhאריזת מתנה.

טטיס USB7094
סוללה נטענת Li-Poly ,למכשירים ניידים,
 , 10,000mAhשתי יציאות  ,USBפנס , LED
צג דיגיטלי למצב סוללה ,אריזת מתנה

פרינס

USB6500

רמקול  Bluetooth Ver. 2.1מיקרופון מובנה ברמקול לקבלת
שיחות טלפון 2 .רמקולים חזקים  3xוואט .,חיבור .BT, TF, AUX
סוללה נטענת  ,1200mAhשמיעה רצופה מעל  5שעות .כבל
 ,USBאריזת מתנה.

