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

ליקטית HP8468
כוס זכוכית ,מוט מתכת עם רודה לדבש מסיליקון ,אריזת מתנה.

HP8521
רומא
זוג כוסות זכוכית עם דופן כפולה ,לשמירה על חום המשקה ,עיצוב מרהיב ,עבודת יד.
הזכוכית עמידה לשימוש במדיח 250 .מ”ל .אריזת מתנה.

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

מוזס HP3192
קופסת מתכת מהודרת בעיצוב יוקרתי וחגיגי.
מתאימה לאחסון חבילת מצות והגשה.
אריזת חבק וניילון.
מידות המוצר20.00x20.00x8.00 :ס”מ

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

GT5115
ניס
מסגרת לתמונה בגודל  10X15ס”מ,
מתכת וזכוכית ,אריזת מתנה.
מידות המוצר 18.00x19.00 :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
אוסקה GT0106
נר ריחני בכוס זכוכית עם ידית ,ריחות :וניל ,לוונדר ובמבוק,
שעווה טבעית ללא פראפין ,אריזת מתנה.
מידות המוצר 13.500x10.60x7.80 :ס”מ

GT5110
לידס
מסגרת לתמונה ממתכת וזכוכית ,לגודל
10X15ס”מ ,אריזת מתנה.
מידות המוצר 13.00x18.50 :ס”מ
GT5120
דובר
מסגרת לתמונה ממתכת וזכוכית,
לגודל 10X15ס”מ ,אריזת מתנה.
מידות המוצר 24.50x20.50 :ס”מ

HP8700
מרלו
פותחן חשמלי לבקבוקי יין ,מעמד שולחני
מהודר ,מקלף פויל ,אריזת מתנה.
HP8600
צ’ארם
סט סמני כוסות וברכות.
הסט כול ל  6סמני כוסות יין מסיליקון בצורת חותמת עם ברכות פקק מעוצב לסג�י
רה חוזרת של בקבוק היין ,אריזת מתנה.

HP8035
מוסקט
קופסת אריזה לבקבוק יין ,סט
פותחנים ומזיגה ,רצועת נשיאה.
מידות המוצר ø11.00x38.00 :ס”מ

סט אמארונה HP8158
סט פותחן מלצרים ומשאבת ואקום עם פקק
לבקבוק יין ,למניעת חימצון היין ,אריזת מתנה.

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

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

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

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

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

HP8470
ספייס
סט מטחנות מלח ופלפל ,אקריל שקוף ,מנגנון טחינה פלפל
מנירוסטה ,מנגנון טחינה מלח קרמית ,אריזת מתנה בקופסת חלון.
מידות המוצר 6.30x22.00 :ס”מ

HP8125
פרידברג
תבנית צליה ממתכת ,ציפוי טפלון בריאותי ,רשת ,V
ידיות מתכת ,קלה לניקוי ,קופסת מתנה.

ארומה HP8165
סט אפיה הכולל  2תבניות 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.
מידות 60.00x80.00 :ס”מ

אמריקה HP8156
סט שתיה חם קר ,הכולל כוס
לשתיה קרה עם קשית צבעונית ודופן כפולה ,כוס
טרמית מנירוסטה ,פנים פלסטיק ,אריזת מתנה.

באבל HP0052
כוס יפה בעיצוב מדליק ומרענן תעשה חשק לשתות עוד והרבה.
הכוס בעלת דופן כפולה ,לשמירה על משקה קר וצונן לאורך זמן ,ומיוצרת מפלסטיק איכותי ללא  .BPAקופסת מתנה.
נפח 540 :מ”ל

פרוטאין HP0044
שייקר מקצועי לתוספי מזון ,שייקים טבעיים ובראים ,רטבים ,כדור נירוסטה
קפיצי ,פקק אטום ,ללא  BPAוללא פטאלאטים ,באישור מכון התקנים.
נפח 600 :מ”ל.

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

פלאז’ TX1340
מחלצת הפלא דוחה חול ,פוליאסטר ,משקל יח’  400גר’ אריזה בתיק אלבד.
מידות המוצר 200x150 :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  100ק”ג.

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

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.

קונה

TX1317

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

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

TX5800
צדף
מגבת חוף 100% ,כותנה ,גימור קטיפה 420 ,גר’ למ”ר.
מידות המוצר 150.00x75.00 :ס”מ

TX2059
גייל
צידנית ותיק צד ל 2 -סועדים ,בד קורדורה 18 ,ליטר.
מידות המוצר 36.00x26.00x20.00 :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

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

USB6730
סמבה
רמקול  , BTמיקרופון מובנה ,הספק  , 5Wרדיו FM
 ,חיבור כרטיס  TF ,USB, AUXלמוזיקה ,סוללה
נטענת  , 1,200mAhמבחר תוכניות לאורות משתנים,
אריזת מתנה.

רוק USB6750
רמקול  , BTמיקרופון מובנה ,הספק  , 3W * 2תצוגת  , LEDרדיו , FM
חיבור כרטיס  TF ,USB , AUXלמוזיקה ,סוללה נטענת 2,000mAh
אריזת מתנה.

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

TX4070
לואיס
מזוודת עליה למטוס ,21“ “,בד קורדורה 4 ,גלגלי גומי ,מ�נ
עול ,ביטנה פנימית ,שתי ידיות אחיזה ,מנגנון נשיאה קל.

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

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

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

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

TX1255
אוליה
כרית אורטופדית לצוואר ,מילוי  ,Memory foamלתמיכה אופטימאלית
ונוחות מירבית לאזור הראש והצוואר בזמן ישיבה ,לולאה לתליה ,לחצן סגירה לתפיסה על תיק ,מתאים לנסיעות.
מידות המוצר 31.00x31.00 :ס”מ

