
מתנות
לחג השבועות



  HA4101    פטוניה
סט מתוק לגינון.

מזמרה, כף שתילה, מטחחת.
מתנה מיוחדת, מעוצבת ושימושית.

לגידול וטיפול בעציצים, ערוגות, עיצוב צמחים ביתי.



  GT3500    צבר
עציץ מלאכותי לנוי, 

מצע של חלוקי נחל, כלי חימר.

  GT3550    סברס
עציץ מלאכותי לנוי, 

מצע של חלוקי נחל, כלי חימר.



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.

TX2347    קאפליה
צידנית 40 ליטר, מנגנון טרולי לנשיאה נוחה, בד בשני 

גוונים קל לניקוי. 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.



TX2353    19 איגלו
צידנית אוכל מבד קורדורה, נפח 19.0 ליטר.

.CoolHeat  פטנט קיפול ייחודי מסידרת
רצועת כתף ניתנת לכיוון.כיס קידמי.

ציפוי פנימי PEVA מיוחד למזון.

TX2308    לינדן
סל צידנית מתקפל עם כיסוי

מסגרת וידית הסל מאלומיניום

TX2352    10 איגלו
צידנית אוכל מבד קורדורה, נפח 10.0 ליטר.

.CoolHeat  פטנט קיפול ייחודי מסידרת
רצועת כתף ניתנת לכיוון.כיס קידמי.

ציפוי פנימי PEVA מיוחד למזון.



TX2204    אוקספורד
צידנית אוכל אישית. נפח 6.0 ליטר,

ציפוי פנימי מאלומיניום, ספוג לבידוד,
בד בשילוב שני גוונים.

TX2201    מדיסון
צידנית אוכל אישית. נפח 

6.0 ליטר, ציפוי פנימי
מאלומיניום, ספוג לבידוד,

בד בשילוב שני גוונים.

TX2202    ’קיימברידג
צידנית אוכל אישית. נפח 3.0 ליטר,

ציפוי פנימי מאלומיניום, ספוג לבידוד,
בד בשילוב שני גוונים.

TX2203    פנמה
,2-Tone צידנית אוכל מבד קורדורה

נפח 3.0 ליטר.
.CoolHeat  עיצוב ייחודי מסידרת

ציפוי פנימי PEVA מיוחד למזון.



TX2370    מרבלה
צידנית אוכל מבד קורדורה Tone-2, נפח 6.0 ליטר.

.CoolHeat  עיצוב ייחודי מסידרת
ציפוי פנימי PEVA מיוחד למזון.

TX2371    קלגרי
צידנית אוכל מבד קורדורה Tone-2, נפח 9.0 ליטר.

.CoolHeat  עיצוב ייחודי מסידרת
ציפוי פנימי PEVA מיוחד למזון.



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

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

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 רכה מבד ניילון לבידוד חום \ קור,

הצידנית כוללת קופסת פלסטיק 1.2 ליטר עם סכום.
מידות הצידנית: 7x16.5x24 ס”מ



TX2701    קמילה
תיק קניות מתקפל, ידיות כתף ארוכות, תופסן 
לתליה, נוח לנשיאה כתיק עזר, פתיחה וסגירה 

מהירה, רב שימושי לשמירה על איכות הסביבה.



HP4410    נענע
סט מעוצב לשתיה קלה,

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

אריזה בקופסת מתנה.

HP4420     מרווה
סט מעוצב לשתיה קלה, 

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

אריזה בקופסת מתנה.



מנדולינה,
6in1, להכנת סלטים, 
קיצוץ פירות וירקות, 

אריזת מתנה.

HP8009   סלייס

קוצץ ירקות ידני, 900 מ”ל, 
2in1, בטיחותי, קל לתפעול וניקוי, 

אריזת מתנה.

HP8006     מאסטר



מגש מרובע מעץ,
אריזת מתנה.

מידות המוצר: 24x24x4.5 ס”מ

HP3200   הרמוני

HP8522     טריקס
סט של 6 קינוחיות. קערות קינוח מעוצבות 
לסלט פירות וגלידה. אריזת מתנה מהודרת.

HP8517    הדר
צלחת הגשה מהודרת מפורצלן.

הצלחת מתאימה להגשת מאפים.
מגיע באריזת מתנה.

מידות המוצר: 3.30×29.00×29.00 ס”מ.



TX5105     אוליבר
סינר 100% כותנה, רצועת צוואר 

עם אבזם ניתנת לכיוון.

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

HP8165   ארומה
סט אפיה הכולל 2 תבניות עם מכסה נשיאה,

מרית ומטרפה, קופסת מתנה.



כסא מתקפל לתוך פאוץ נשיאה,
יעיל לחוף ולטיולים, קל להרכבה, נוח לישיבה.

מידות המוצר: 54x46x64 ס”מ.

HP2175   לנדו

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: 160x200 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

TX1100    סאן
שמשיה לים, בד פוליאסטר,

מוט עם הטיה,
.PVC-שרוול נשיאה מ

מידות המוצר: 180Ø ס”מ.

TX1201    רילקס
כרית נוחה מבד מגבת, בשלל צבעים  בד מסוג 

מייקרופייבר עבה ורך.
מעולה לשימוש בים, בבריכה, קמפינג וספורט.

מידות : 8x41x20 ס”מ



ספה / מיטה מתקפלת
מאלומיניום, מגן שמש מתכוונן, 
יכול לשמש גם מדף לחפצים. 

קלה ונוחה עם ידיות נשיאה.

HP2195   לייזי



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.

HP0046     הייז
בקבוק שתיה מפלסטיק, גוף טרייטאן, אחיזה נוחה 

למניעת החלקה, מסננת לחליטת פירות, עלים, 
למשקה בריאותי, פיה קשיחה בהברגה, אטימות 

מלאה, ללא BPA, באישור מכון התקנים.
נפח: 750 מ”ל



HP8575     רויאל
זסט הגשה לתה.

קנקן זכוכית חסין אש 1.5 ליטר.
פילטר נירוסטה לחליטה.
4 כוסות זכוכית 350 מ”ל.

מגש עץ מבמבוק.
הקנקן עמיד לשימוש על כיריים מגז. 



HP0575     יסמין
זכוס זכוכית עם ידית. הכוס עמידה לשימוש במדיח.

נפח: 350 מ”ל.

HP8542    אוגנדה
זכוס זכוכית עם ידית. דופן כפולה לבידוד המשקה. 

הכוס עמידה לשימוש במדיח.
נפח: 250 מ”ל.

HP8541    הונדורס
זכוס זכוכית עם ידית. דופן כפולה לבידוד המשקה. 

הכוס עמידה לשימוש במדיח.
נפח: 150 מ”ל.

 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: 350 מ”ל.


