


        TO5120     סיריוס
טבעת תאורה לצילומי סלפי, 3 מצבי תאורה.

חצובה ממתכת, נפתחת לגובה של 160 ס”מ.
ראש החצובה מתכוונן לזוית של 360 מעלות.

שלט לקביעת גוון האור ועוצמתו.

        TO5110     ווגה
טבעת תאורה לצילומי סלפי, 3 מצבי תאורה.



קופסת תכשיטים עם מראה.
מכסה מעץ במבוק, מראה ניטרלית,

חלוקה ל-4 תאים.
מידות המוצר: ø14.00 x 5.50 ס”מ.

GT6064     אמילי

GT6043     גרייס
.3x מראת כיס עגולה, נייטרלית ומגדילה

GT6040     אמורו
 .3x מראת כיס, נייטרלית ומגדילה

מידות המוצר: 6.50x7.80x0.80 ס”מ

GT0190     גרייס
מראת כיס ממתכת מוברשת.

מראה ניטרלית ומראה מגדילה.
מידות מוצר: Ø7.00 x 1.20 ס”מ.



מראה שולחנית ומראת יד, 
 ,3X צד אחד נייטרלי, צד שני
מידות המוצר: 12x12 ס”מ.

GT6063    יסמין

 .3X ,מראת יד מלבנית
מידות המוצר: 22.5x12.5 ס”מ 

GT6062   עלמה

מראת איפור שולחנית מתקפלת, 
.3X ,3-מחולקת ל

מידות המוצר: 12x15 ס”מ

GT6068    פרינסס



סט מניקור 6 חלקים במארז דמוי עור מהודר.
מתאים לשימוש מקצועי איכותי ויוקרתי, אריזת מתנה.

GT6090    גלורי

סט מניקור וסט מברשות איפור בנרתיק בד.
GT6020    מאראל

אלכוהול ג’ל בריכוז 70%.
לשמירה על הגיינת הידיים, תופסן מתכת לתליה,

נפח 50 מ”ל, ניתן למילוי חוזר, מיוצר ברישיון משרד הבריאות.

MD2150      ג’ל אלכוהול עם תופסן

אלכוהול ג’ל בריכוז 70% לשמירה על הגיינת הידיים.
נפח 30 מ”ל, תופסן סיליקון לתליה, ניתן למילוי חוזר,

מיוצר ברישיון משרד הבריאות.

MD2130      ג’ל אלכוהול עם תופסן סיליקון



TX0041     דניס
תיק איפור קשיח עם מראה.

ביטנה פנימית, מראה מרובעת, ידית נשיאה.
מידות המוצר:  21.00x10.50x19.00 ס”מ.

TX0094     נינה
תיק יד עם רצועת נשיאה, מראה פנימית

מתאים לכלי איפור, טיפוח ויופי.
מידות המוצר:  20.00x14.00x10.50 ס”מ.

TX0093    ולרי
תיק יד עם רצועת אחיזה,

מתאים לכלי איפור, טיפוח ויופי
מידות המוצר: 18.00x13.00x8.00 ס”מ



TX0095     סטאן
תיק יד , PU באיכות ומרקם יוקרתי, לכלי איפור וטיפוח.

מידות המוצר: 17.00x8.00x10.00 ס”מ.

TX0096     דאבוס
תיק יד עם רצועת אחיזה, לכלי איפור וטיפוח.

מידות המוצר: 20.00x15.00 ס”מ.

TX0063     קמליה
תיק איפור מבד ניילון.

מידות המוצר: 17.00x10.00x5.50 ס”מ



GT0106    קיוטו
נר ריחני בכוס זכוכית.

שעווה טבעית ללא פראפין.
מידות המוצר: 13.500x10.60x7.80 ס”מ

“HAPPINESS
 IS NOT A

DESTINATION
IT’S A

WAY OF LIFE”

LIVE
LAUGH
LOVE

GT0103    סנדאי
זוג נרות ריחניים בקופסת פח עגולה.

שעווה טבעית ללא פראפין.

TO3000    אורורה
LED מנורה מעוצבת עם נורת

חוטי להט דמוי פחם, 
מתאימה לקישוט הבית, 

עיצוב המשרד, בסיס מיציקת בטון, 
 ,AAA מופעל באמצעות 2 סוללות

אריזת מתנה.
TO9000    אמטיס

.LED סט  3 נרות שעווה עם תאורת
תאורת אווירה משתנית על ידי שלט עם טיימר,

מפסק On/Off לכל נר.
מידות המוצר: ø 9.00 x 10.00 /13.00/ 15.00 ס”מ

TO3003    לונה
LED מנורה מעוצבת עם נורת

חוטי להט דמוי פחם.
בסיס מיציקת בטון, 

 .AAA מופעל באמצעות 2 סוללות



KE6158     חושן
מחזיק מפתחות בצורת חמסה עם אבני חושן.

תפילת הדרך בחלק האחורי, 
לוחית מתכת להדפסה או חריטה.

KE0195     וולס
מחזיק מפתחות ממתכת.

מטבע לשחרור עגלות.

KE6182     אינפיניטי
מחזיק מפתחות עם תליונים של

קשר, אינפיניטי, לב.
לוחית מתכת להדפסה או חריטה.

KE6183     סטאר
מחזיק מפתחות עם תליונים של

מגן דוד, חמסה, לב.
קראון     KE6154לוחית מתכת להדפסה או חריטה.

מחזיק מפתחות עם כתר
בשילוב אבנים.

לוחית מתכת להדפסה או חריטה.



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

מידות המוצר: 18.00x19.00 ס”מ.

GT5313    טריו
מסגרת לתמונה מעץ עם 3 אטבים,

לגודל תמונה 15.00x10.00 ס”מ, אריזת מתנה.

GT5110     לידס
מסגרת לתמונה ממתכת וזכוכית,
לגודל 10x15 ס”מ, אריזת מתנה.

מידות המוצר: 13.00x18.50 ס”מ.

GT5322    סנט טרופז
מסגרת לתמונה, גודל A5. אריזת מתנה.



ST8060     טקסט
מחברת A5, כריכת PU רכה, כיס פנימי, 128 דפי שורה, דפים בצבע קרם.

קצה דף מוזהב/מוכסף, תפס מגומי לעט, סימניה עם לוחית מתכת.
פתיחה עברית.

ST8082     בקארה
A5 ומחברת בגודל A4 מחברת בגודל

48 דף כל אחת, דפי שורה, אריזה בחבק.



HP8002     ’בראנצ
שני סירים טרמים לשמירה על חום/קור כ -4-5 שעות,

עשוי נירוסטה פנימית איכותית, שכבת פלסטיק חיצונית ושכבת בידוד.
נפח כל סיר 700 מ”ל.

שייקר לסלט, לארוחת ביניים במשרד, 
בשטח או כתוספת לארוחה.

700 מ”ל. 

HP0040     קלטי

        TX2201     מדיסון
צידנית אוכל מבד אופנתי, 6 ליטר.

ציפוי פנימי אלומיניום.
מידות המוצר: 14.00×22.00×22.00 ס”מ.



HP8009   סלייס
קוצץ ירקות ידני, 900 מ”ל, 

2in1, בטיחותי, קל לתפעול וניקוי.

HP8006     מאסטר
 ,6in1 ,מנדולינה

להכנת סלטים,  קיצוץ פירות וירקות.



HP0125     קיילו
בקבוק שתיה, גוף אלומיניום. 

מתאים לשימוש עם משקאות חמים וקרים. נפח: 650 מ”ל.

HP0046     בורל
בקבוק ספורט עם מסננת לחליטת פירות ועשבי טיבול. 

פקק הברקה ללא נזילות.  נפח: 750 מ”ל.

   HP0165    מילווקי
בקבוק נירוסטה שומר חום וקור 

דופן כפולה עם וואקום. נפח: 500 מ”ל.

 HP0167    הלסינקי
בקבוק שתיה מנירוסטה שומר חום וקור. 

דופן כפולה עם וואקום. נפח: 500 מ”ל.



TX5026   טיבט
שמיכת שארפה.

בד עבה בשתי שכבות. 
צד אחד קטיפתי וצד שני בגימור צמר כבשים.

מידות המוצר: 130.00x170.00 ס”מ

TX5830     מיסטיק
סט 3 מגבות ידיים. 100% כותנה. 

באריזת  מתכת.
מידות המוצר: 

מגבת - 30x30 ס”מ, 
מוצר -  Ø8.8x11 ס”מ

TX5835     נובו
סט 4 מגבות ידיים. 100% כותנה. 

באריזת  עץ.
מידות המוצר:  

מגבת - 25x25 ס”מ 
מוצר -  11x9.5x11 ס”מ



        USB9350     מקס
 Bluetooth אוזניות

לשמיעה רצופה של 3-4 שעות בכל טעינה.

אוזניות TWSבלוטוופ 5.0, 
סטראו, הפחתת רעשי רקע. 

USB9704     טכנו
אוזניות בלוטוס גדולות עם איכות צליל נקי ודינמי.

זוג רמקולים בגודל 40 מ”מ.
סוללה חזקה מספיקה ל 5 שעות האזנה.

USB9590    לאמאר



USB6312     היפ הופ
.Bluetooth רמקול

 .USB 400, כבלmAh עוצמה 3 וואט, סוללה נטענת
מידות המוצר: 12.00x8.00x3.00 ס”מ.

USB6868     ספירס
רמקול Bluetooth עמיד למים. עוצמה 3 וואט. 

מידות המוצר: Ø9.00x10.50x4.30 ס”מ

USB6300     בוטס
רמקול Bluetooth עמיד למים.

מיקרופון מובנה לשיחות טלפון. 
עוצמת רמקול 3 וואט. 

מידות המוצר: Ø9.50x5.50 ס”מ.

NINO     USB6065
,3W גוף מתכת  עוצמת קול ,Bluetooth רמקול

,300mAh צילום סלפי, סוללה נטענת
ניתן לחבר שני רמקולים עם איכות צליל סטיראו.



        IO Pull     SP0300
גומיות כושר למגוון תרגילי התנגדות באורך 150 ס”מ.

ידיות מצופות ספוג EVA לאחיזה נוחה.
הגומיות מגיעות ב-3 רמות קושי לפי צבע.

ניתן להזמין רצועות לפי המפתח:
אדום - 9.0 ק”ג

כחול - 13.0 ק”ג
ירוק - 18.0 ק”ג

        SP0060     ג’אמפ
חבל קפיצה באורך 2.70 מטר,

ידיות נוחות מ-EVA מונעות החלקה,
תיק נשיאה.

        TX5970     באדן
מגבת יוגה, בד מיקרופייבר.

יכולת ספיגה גבוהה.
מידות: 140×70 ס”מ.


