


סט שני מגשי עץ מעוטרים, 
מידה: 8*29.5*40 ס”מ | 5*23.5*33.5 ס”מ

אריזת מתנה.

HP3250    טנג’יר

קופסת עץ עם עיטורים, 
חלוקה פנימית ל-4 תאים,

אריזת מתנה.

HP3210     ערבסק



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

אריזת מתנה.

HP8006     מאסטר

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

אריזת מתנה.

HP8009   סלייס



HP4420     מרווה
סט מעוצב לשתיה קלה, 

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

אריזה בקופסת מתנה.

HP4410    נענע
סט מעוצב לשתיה קלה,

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

אריזה בקופסת מתנה.



HP8466  צ’אי
קנקן זכוכית 1.5 ליטר, מסננת נירוסטה לחליטה, 

זכוכית מחוסמת, אריזת מתנה.

HP8529     סנטו
סט של ארבע כוסות זכוכית. הזכוכית עמידה לשימוש במדיח. חבק סיליקון צבעוני.

נפח: 150 מ”ל. אריזת מתנה.

HP8528     ויאטנם
זוג כוסות זכוכית עם דופן כפולה. למניעת שבר דופן פנימית,

מיוצר משתי כוסות נפרדות. סטנדרט איכות גבוה. 
הזכוכית עמידה לשימוש במדיח. 

נפח: 350 מ”ל. אריזת מתנה.



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

HP3190     לדורה
קופסת איחסון ממתכת 

לביסקווטים ומתוקים, 
מעוצבת בסגנון רטרו.

מידות המוצר: 
מכונת מסטיקים או סוכריות שולחנית, אריזת מתנה 14.00x14.00x16.00 ס”מ

GT2210     מתוק



HP8165   ארומה
סט אפיה הכולל 2 תבניות עם מכסה נשיאה,

מרית ומטרפה, קופסת מתנה.

TX5105     אוליבר
סינר 100% כותנה, רצועת צוואר עם 

אבזם ניתנת לכיוון.
TX6505     מיגל

סט של כפפה  ותחתית לסיר, בד 100% כותנה.



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

קלה ונוחה עם ידיות נשיאה.

HP2195   לייזי



שולחן מתקפל עם 4 כסאות, 
גודל השולחן 70*60*120 ס”מ, ידית 

נשיאה נוחה לכל הסט, קל נוח לפתיחה 
וסגירה. מתאים לשטח, לים, לבית.

HP3100     סקוייה



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

מידות המוצר: 54x46x64 ס”מ

HP2175   לנדו

HP2160     ספארי
כיסא מתקפל, בד קורדורה, שרוול 

נשיאה, עד 100 ק”ג.



TX1460    נקסוס
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



TX1340    ’פלאז
מחלצת הפלא דוחה חול, פוליאסטר, משקל 

יח’ 400 גר’ אריזה בתיק אלבד.
מידות המוצר: 200x150 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 120 ק”ג

מידות המוצר: 100x200 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



HA7115       קרניבור
גריל פחמים מתקפל, מהיר ונוח להכנה של BBQ מושלם.

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

HA2096    מאסטר
סט כלים ל- BBQ , מזלג, 

מלקחיים, ספטולה, תיק נשיאה.

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



TX2346     37 ספורטק
צידנית אוכל, 37 ליטר בד ריפ סטופ, כיס רשת פנימי

מידות המוצר: 40.00x32.00x29.00 ס”מ

TX2093      פרייזר
תיק צידנית, סט כלים

ל- BBQ , אביזרי עזר 
להכנה, פותחן שעם 

ובקבוקים, רצועת כתף.

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.
מידות המוצר: 35.00x27.00x40.00 ס”מ



TX4680   טריפ סט
Swiss סט מזוודות

בגודל “20, “24, “28, עשויות מ-100% 
PC, מתרחבות, מנגנון אלומיניום, שתי 

 ,TSA ידות אחיזה, 4 גלגלים, מנעול
אחריות 3 שנים.



TX1256  טרוולר
כרית נסיעות מתקפלת, ספוג זכרון ויסקו אלסטי, פטנט איוורור 

למניעת הזעה, ניתן לרחיצה. אריזת מתנה.

TX1254     נומבון
 ,Micro beads כרית נסיעות עם קאפוצ’ון, מילוי גרגירים

לתמיכה אופטימאלית ונוחות מירבית לאזור הראש 
והצוואר בזמן ישיבה, מתאים לנסיעות.

Swiss מזוודות
בגודל “20,  עשויה מ-PC 100%, מתרחבת, מנגנון אלומיניום, 

שתי ידות אחיזה, 4 גלגלים, מנעול TSA, אחריות 3 שנים.

TX4620   ”20 טריפ



TX6401/2               תיק טרולי קורנרו
תיק נסיעות עם גלגלים,  ‘’24 /‘’20 , מנגנון פנימי, גלגלי סיליקון, בד ניילון, 

ביטנה פנימית עם רוכסן, כיס נוח בחזית.

24’‘

Travel Fix     TX4506
6 תיקי אחסון לסידור מזוודה, נסיעות או לארון, פתרון מעולה לשמור על 

הבגדים ללא קמטים, מסודרים וללא אבק. קלים לנשיאה ומתקפלים 
אחד בשני. 3 תיקים סגורים ו-3 תיקים עם רשת בגדלים שונים.

:TX6401:TX6402 20’‘

Swiss



TX2092    אקטיב
תיק נסיעות וספורט מתקפל, בד 420D פוליאסטר, חזק ונוח לשימוש.

מידות המוצר: פתוח: 60.00x35.00x25.00 ס”מ, סגור: 25.00x28.00 ס”מ.

TX2097  מונאקו
תיק נסיעות מתקפל, בד 420D , נרתיק נשיאה.

מידות המוצר: 20.00x35.00x46.00 ס”מ.

TX3046     אביגנון
תיק גב מתקפל, בד 420D , נרתיק נשיאה, 

מידות המוצר: 31x13x45 ס”מ

TX2089  טרקר
תיק נסיעות וספורט מתקפל. עשוי מבד 420D פוליאסטר.

מידות המוצר: פתוח 35.00 * 34.00 * 63.00 ס”מ  
                    סגור 21.00 * 29.00 ס”מ.



USB6730     סמבה
רמקול BT , מיקרופון מובנה, 
הספק 5W , רדיו FM , חיבור 

 TF ,USB, AUX כרטיס
למוזיקה, סוללה נטענת 

1,200mAh , מבחר תוכניות 
לאורות משתנים, 

אריזת מתנה.

USB6750  רוק
, LED 3 , תצוגתW * 2 מיקרופון מובנה, הספק , BT רמקול

רדיו FM , חיבור כרטיס TF ,USB , AUX למוזיקה, סוללה נטענת 
2,000mAh , אריזת מתנה.

USB7150    יאפטוס
מטען אלחוטי וקווי משולב לטעינה 

אלחוטית של מכשירים תואמים.
כבל טעינה , אריזת מתנה. 

USB6720 ואלס
רמקול BT ,מיקרופון מובנה,הספק 3W * 2 , רדיו 

FM , חיבור כרטיס TF ,USB, AUX למוזיקה, סוללה 
נטנת 1,200mAh , אריזת מתנה.



WA4200    לוגאנו
שעון קיר, מסגרת פלסטיק, 

מנגנון SWEEP, עם 3 מסגרות
לתמונות, אריזת מתנה.

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



GT5115     ניס
מסגרת לתמונה בגודל 10X15 ס”מ, מתכת וזכוכית, אריזת מתנה.

מידות המוצר: 18.00x19.00 ס”מ

GT5313    טריו
מסגרת לתמונה מעץ עם 3 אטבים, 

לגודל תמונה 15x10 ס”מ, אריזת מתנה.

GT5100     אקסטר
עץ משפחה ממתכת, 5 מסגרות לתמונות 

3X3.5 ס”מ, מגיע באריזת מתנה. 
מידות המוצר: 20.00x14.00x5.50 ס”מ

GT5322    סנט טרופז
מסגרת לתמונה / תעודה מעץ וזכוכית.  

מתאימה לתמונה ותעודות פספרטו פנימי, 
גודל A5. אריזת מתנה.



 TX5023 קלאוד
שמיכת קורל פליז, 280 גרם למ”ר. מתאים להדפסה או רקמה. 

מידות המוצר: 150.00x200.00 ס”מ

TX5026   טיבט
שמיכת שארפה ליחיד בד עבה. בשתי שכבות עם מגע מפנק.

חם, נעים למגע, צד אחד קטיפתי וצד שני בגימור צמר כבשים.
תמיד מזמין להתכרבלות מרגשת. אריזת מתנה עם בד סאטן.

מידות המוצר: 130.00x170.00 ס”מ

TX5027   נפאל
שמיכת שארפה זוגית בד עבה. בשתי שכבות עם מגע מפנק.

חם, נעים למגע, צד אחד קטיפתי וצד שני בגימור צמר כבשים.
תמיד מזמין להתכרבלות מרגשת. אריזת מתנה עם בד סאטן.

מידות המוצר: 150.00x200.00 ס”מ



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

מידות המוצר: 183.00x60.00x4.00 ס”מ

SP8500      In & Out Pro
ערכת ספורט In & Out Pro לבית, למשרד, לנסיעת עבודה או 

חופש. אין צורך להגיע לחדר כושר. In & Out Pro תוכנן במיוחד 
לאנשים עסוקים בתזוזה. 

SP8400   In & Out Force
ערכת ספורט ערכת ספורט In & Out Force לבית, למשרד, 

 In & Out .לנסיעת עבודה או חופש. אין צורך להגיע לחדר כושר
תוכנן במיוחד לאנשים עסוקים בתזוזה.  


