HP8511
אקונה
כוס פורצלן עם מכסה ,רשת לתה או חליטה ,קופסת מתנה.

HP8551
ביקל
כוס שתיה מזכוכית ,דופן כפולה לשמירה על
החום ,מכסה מסיליקון ,באישור מכון התקנים.
נפח 480 :מ”ל

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

קרטר HP0140
בקבוק חליטה עשוי מזכוכית בורוסילקט .מכסה עליון ותחתון עשויים מנירוסטה .נפח 580 :מ”ל

HP8521/0
רומא  /ברזיל
זוג כוסות זכוכית עם דופן כפולה ,לשמירה על חום המשקה ,עיצוב מרהיב ,עבודת יד.
הזכוכית עמידה לשימוש במדיח.
קיים בשני גדלים150 :מ”ל180/מ”ל .אריזת מתנה.

HP8538
ברייט מורנינג
סט ארוחת בוקר ,קערה לדגנים או סלט בצרוף ספל תואם ,
אריזת מתנה מהודרת.

HP3155
ארואה
קופסת אחסון ממתכת לשקיות תה ,חלוקה פנימית
של שישה תאים ,מעוצבת בסגנון רטרו.
מידות המוצר 18.00x15.50x7.50 :ס”מ

HP8510
מילקי
ספל קרמיקה עם כפית בצבע תואם באריזת מתנה .נפח 300 :מ”ל

HP0401
מאג צבעוני
ספל שתיה צבעוני מפורצלן .נפח 340 :מ”ל

דנובה HP0159
כוס טרמית עם וואקום ,גוף פנימי וחיצוני מנירוסטה .מכסה אטום למניעת נזילות,
כפתור וואקום גדול בתחתית למניעת נפילת הכוס .נפח 380 :מ”ל

ליה HP0056
כוס טרמית מפלסטיק  ,דופן כפולה ,חבק סיליקון .אריזת מתנה.
נפח 480 :מ”ל

הופר HP0058
כוס טרמית מנירוסטה ,פנים פלסטיק פיה נוחה לשתיה .אריזת מתנה.
נפח 480 :מ”ל

איגלו HP0118
בקבוק שתיה טרמי מנירוסטה ,שומר קור/חום.דפנות כפולות עם וואקום.
שומר על נוזל חם  8שעות לפחות 10 ,שעות על נוזל קר .נפח 500 :מ”ל

פנדה HP0113
טרמוס עם וואקום לשמירת משקה חם או קר שעות ארוכות .גוף פנימי וחיצוני מנירוסטה.
פקק מעוצב המשמש ככוס שתיה עם ידית .אריזה בקופסת מתנה .נפח 500 :מ”ל

HP0153
נרוויק
בקבוק שתיה מנירוסטה ,וואקום לשמירת חום/קור .נפח 750 :מ”ל

HP0111
מטאהורן
טרמוס נירוסטה ,ווקום ,כוס שתיה ,מתאים למשקה קר או חם .נפח 1.0 :ליטר

טרוולר TX1256
כרית נסיעות מתקפלת ,ספוג זכרון ויסקו אלסטי ,פטנט איוורור
למניעת הזעה ,ניתן לרחיצה .אריזת מתנה.
מחיר25.00 :

TX1254
נומבון
כרית נסיעות עם קאפוצ’ון ,מילוי גרגירים  ,Micro beadsלתמיכה אופטימאלית ונוחות
מירבית לאזור הראש והצוואר בזמן ישיבה ,מתאים לנסיעות.
מחיר13.50 :

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

TX1250
רוזמרי
כרית אורטופדית לצוואר ,מילוי גרגירים  ,Micro beadsלתמיכה אופטימאלית
ונוחות מירבית לאזור הראש והצוואר בזמן ישיבה ,לחצן סגירה לתפיסה על תיק ,מתאים לנסיעות.
מידות המוצר 30.00x32.00 :ס”מ

TX5880
וולור
חלוק בית מפנק ,לכל עונות השנה 100% ,מיקרופייבר 280 ,גר’ למ”ר,
נעים למגע ,ניתן לכביסה ,גזרה קלאסית ,מתאים לנשים וגברים.
מידותM, L, XL :

TX8544
פול
חולצה מנדפת  ,Dry-Fitשרוול ארוך ,תפרים שטוחים למניעת חיכוך,
גזרה מיוחדת המתאימה לפעילות ספורט 100% ,פוליאסטר.
מידהS-XXL :

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

TX5010
פולר
סט כובע וצעיף 100% ,אקריל ,ארוזים בתיק ,מתאים לרקמה.
מידות התיק 24.00x29.00 :ס”מ

TX5517
אסקימו
כובע פליז דו צדדי ,דו שכבתי ,מתאים כמחמם צוואר או כובע.

TX8512
סינטרה
מעיל רוח וגשם100% ,
 ,PVCמידה אחת XL
מתאימה לרוב האנשים,
בתיק  PVCתואם.
מידהOne Size :

TX8513
היל
מעיל גשם ,בד ניילון ,קפוצון,
רוכסן מרכזי ,שני כיסים.
מידהOne Size :

TX7520
צ’ימיני
מטריה עם מוט וידית אחיזה אלומיניום ,שרוול
סגירה ,מנגנון פתיחה ידני ,צלעות כפולות
מפיברגלס ,מנגנון סערה.
מידהØ30“ :

TX7522
ציקלון
מטריית גולף , 30“ ,פתיחה אוטומטית ,מוט וצלעות פיברגלס,
בד פונג’י מיוחד למניעת ספיגת הבד במים ,מנגנון סערה עם
תפירה כפולה ,שרוול נשיאה.

TX7529
מטריה הפוכה
מטריה הנפתחת בצורה הפוכה  ,לשימוש נוח ויבש בזמן כניסה לרכב או
למקום סגור .עמידה לרוחות חזקות .ניתנת להעמדה על הריצפה לייבוש,
נוחה לאחיזה ,ניתנת לתליה
מידהØ24“ :

פופינס TX7526
מטריה מתקפלת ל 3 -חלקים ,פתיחה וסגירה אוטומטית ,בד דוחה
מים ,צלעות פיברגלס ,שרוול סגירה.
מידהØ22“ :

TX7500
פרומו
מטריה עם מוט מתכת ,ידית אחיזה מעץ,
חוט לנשיאה ,מנגנון פתיחה אוטומטי בד  100%פוליאסטר.
מידהØ23“ :

TX7505
מרי
מטריה ,מוט וידית אחיזה מעץ ,שרוול סגירה,
מנגנון פתיחה אוטומטי ,צלעות פיברגלס,
חומר מיוחד למניעת ספיגת מים.
מידהØ23“ :

TX7528
אדל
מטריה מוכספת ,פנים צבעוני ,מוט וידית אחיזה ממתכת ,צלעות
פיברגלס ,מגיע עם רצועת נשיאה תואמת ,בד פונג’י מיוחד למניעת
חדירת גשם ,מנגנון פתיחה אוטומטי.
מידהØ23“ :

זוהר TO1082
פנס ראש ,תאורה  ,COBאריזת מתנה.

מפסק TO6200
תאורת  ,COBלתליה על וו ,הצמדה עם מגנט או דבק דו צדדי ,אריזת מתנה.

קמפינג TO6100
פנס שטח ,תאורת  ,COBדימר לעוצמת התאורה ,ידית אחיזה ,אריזת מתנה.

פולריס TO6250
פנס  ,COBנוח לעבודה בשטח ובבית ,תאורה חזקה,מגנט ,וו לתלייה,
אריזת מתנה.

TO6183
יאקוזה
פנס יד בינוני ,גוף מתכת ,תאורה לבנה 12 ,נורות ,LED
מגיע בקופסת מתנה ,סוללות ( 3xAAAלא כלול).

TO6188
קונופלוס
פנס אלומיניום ,תאורת  ,COBתופסן מתכת ,אריזת מתנה.

ווגה TO6185
פנס אלומיניום ,תאורת  ,COBאריזת מתנה.

TO6187
ריגל
פנס אלומינום ,תאורת  ,COBתופסן מתכת ,אריזת מתנה.

