
מתנות לפסח



סט אמארונה עם חרוסת
פותחן מלצרים מקצועי

משאבת ואקום עם פקק לבקבוק יין 
למניעת חימצון היין

חרוסת 120 גר’
אריזת מתנה בשקית יוטה 



סט פסח
צלחת הגשה מפורצילן למצות

כיסוי מצה מבד סאטן



קערת ליל הסדר מפורצלן.
מגיע עם הטבעה של 6 מאכלים 
הקשורים לסיפור יציאת מצרים.

מגיע באריזת מתנה.
מידות המוצר: ø 32.20 ס”מ.

HP8514    פסח

צלחת הגשה מהודרת מפורצלן
הצלחת מתאימה להגשת מצות.

מגיע באריזת מתנה.
מידות המוצר: 3.30×29.00×29.00 ס”מ.

HP8517    הדר



קופסת מתכת מהודרת בעיצוב יוקרתי 
וחגיגי. מתאימה לאחסון חבילת מצות 

והגשה. אריזת חבק וניילון.

HP3192    מוזס

כיסוי מצה מבד סאטן.
TX1750   פסח



סט שני מגשי עץ מעוטרים, 
מידה: 40x29.5x8 ס”מ

33.5x23.5x5 ס”מ
אריזת מתנה.

HP3250    טנג’יר

מגש מרובע מעץ,
מתאים למצות, אריזת מתנה

מידות המוצר: 24x24x4.5 ס”מ

HP3200   הרמוני



פותחן אלקטרוני מעוצב,
חולץ את הפקק במהירות 

ובקלות עובד עם 4 סוללות A4 )לא כלול(.

HP8710   בורגון

קופסת אריזה
לבקבוק יין

הכוללת סט פותחנים
ומזיגה.

HP8035   מוסקט



משאבת ואקום ופקק לבקבוק יין.
הפקק מונע את חימצון היין

מגיע באריזת מתנה.

HP0558   אמארונה

סט פותחן מלצרים ומשאבת 
ואקום עם פקק לבקבוק יין,

למניעת חימצון היין, 
אריזת מתנה.

HP8158   אמארונה

6 סמני כוסות מסיליקון 
עם הקדשה אישית ושונה לכל אורח.

הסט כולל פקק מעוצב 
לסגירה חוזרת והרמטית של בקבוק היין.

HP8600   צ’ארם



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.

חלקי הזכוכית עמידים לשימוש במדיח כלים.

HP8575    רויאל



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.



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

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




