


HP8158     סט אמארונה
סט פותחן מלצרים ומשאבת 
ואקום עם פקק לבקבוק יין, 

למניעת חימצון היין, 
אריזת מתנה.

HP4325     פרזידנט
קופסא בצורת בקבוק יין עם 5 אביזרים.

HP4315     פרזידנט
קופסא בצורת בקבוק יין עם 3 אביזרים.

HP8600     צ’ארם
סט סמני כוסות וברכות.

הסט כולל 6 סמני כוסות יין מסיליקון בצורת חותמת 
עם ברכות פקק מעוצב לסגירה חוזרת של בקבוק 

היין, אריזת מתנה.



  HP8468     ליקטית
כוס זכוכית, מוט מתכת עם רודה 

לדבש מסיליקון, אריזת מתנה.

  HP8590     דלישס
סט של פורס תפוחים מעוצב, 

עם קערת פורצלן בצורת תפוח ובוחשן לדבש.
מגיע באריזת מתנה.



  GT3500    צבר
סוקולנטים וקקטוסים בכלי קרמיקה,

עם חלוקי נחל אמיתיים.
הצמחים מלאכותיים וקלים לתחזוקה וניקוי.

מידות המוצר:  55x85 מ”מ

  GT3550    סברס
סוקולנטים וקקטוסים בכלי זכוכית,

עם חלוקי נחל אמיתיים.
הצמחים מלאכותיים וקלים לתחזוקה וניקוי.

מידות המוצר:  78x98 מ”מ



  GT3850    אושר
סט של 5 אבני ברכה, 

חלוקי נחל אמיתיים 
במארז של שקית יוטה.



HP8527     קולומביה
זוג כוסות זכוכית עם דופן כפולה. למניעת שבר דופן פנימית ,

מיוצר משתי כוסות נפרדות. סטנדרט איכות גבוה. 
הזכוכית עמידה לשימוש במדיח. עיצוב מהודר וקלאסי. 250 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. 350 מ”ל. אריזת מתנה.

 

HP8523    פרו
זוג כוסות זכוכית עם דופן כפולה. למניעת שבר דופן פנימית ,

מיוצר משתי כוסות נפרדות. סטנדרט איכות גבוה. 
הזכוכית עמידה לשימוש במדיח. עיצוב מהודר וקלאסי. 100 מ”ל. אריזת מתנה.

 

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.



HP8466  צ’אי
קנקן זכוכית 1.5 ליטר, מסננת 

נירוסטה לחליטה, זכוכית מחוסמת, 
אריזת מתנה.

HP8529    פרו
סט של ארבע כוסות זכוכית .

הזכוכית עמידה לשימוש במדיח.
חבק סיליקון צבעוני.  150 מ”ל.

אריזת מתנה.



  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.



HP3155     ארואה
קופסת אחסון ממתכת לשקיות תה, חלוקה פנימית של 

שישה תאים, מעוצבת בסגנון רטרו.
מידות המוצר: 18.00x15.50x7.50 ס”מ

HP3190     לדורה
קופסת איחסון ממתכת לביסקווטים ומתוקים, 

מעוצבת בסגנון רטרו.
מידות המוצר: 14.00x14.00x16.00 ס”מ

HP8522     טריקס
סט של 6 קינוחיות. קערות קינוח 

מעוצבות לסלט פירות וגלידה.
אריזת מתנה מהודרת.



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.

HA2025     ריב
סט כלים לברביקיו 

הכולל מזלג, מלקחיים, 
ספטולה, כפפה, 

אריזה בקופסת מתנה.



HP8125     פרידברג
,V תבנית צליה ממתכת, ציפוי טפלון בריאותי, רשת

ידיות מתכת, קלה לניקוי, קופסת מתנה.

HP8165   ארומה
סט אפיה הכולל 2 תבניות 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.



USB7082    תאיה
סוללה נטענת למכשירים 

.Li-Poly ניידים מסוג
.10,000mAh נפח הסוללה
אחריות לשנה. אריזת מתנה.

Themis    USB7088
סוללה נטענת עם ואקום

למכשירים ניידים 
.Li-Poly מסוג

.10,000mAh נפח הסוללה
אחריות לשנה. אריזת מתנה.

USB7091    סיוס
סוללה ניידת אלחוטית וקווית

.Li-Poly למכשירים תואמים מסוג
.10,000mAh נפח הסוללה
אחריות לשנה. 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.

USB6730     סמבה
 FM 5 , רדיוW מיקרופון מובנה, הספק , BT רמקול

חיבור כרטיס TF ,USB, AUX למוזיקה, סוללה 
נטענת 1,200mAh , מבחר תוכניות לאורות משתנים, 

אריזת מתנה.

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

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



TX6041            קאן
תיק גב למחשב נייד, שני כיסים מרכזיים וכיס קידמי.
ידית אחיזה מאלומיניום, בד ניילון מיוחד דוחה מים,

ביטנה חזקה ונעימה, כיס פנימי מרופד למחשב,
חיבור טעינה חיצוני USB עם כבל פנימי לסוללה.

רצועה בגב התיק להלבשה על ידית מזוודה.
רצועות נשיאה מרופדות עם רוכסן ומחזיר אור. גב עם ריפד אורתופדי.

 TX6043            באזל
תיק גב נגד גניבות,

כיס מרכזי נפתח מגב התיק.
כיס נסתר בגב התיק.

בד ניילון מיוחד דוחה מים,
ביטנה חזקה ונעימה,

כיס פנימי מרופד למחשב,
,-iPadכיס פנימי מרופד ל

ארגונית פנימית,
נפתח ל-180° וכל התכולה נפרשת לפניך.

חיבור טעינה חיצוני USB עם כבל פנימי לסוללה.
רצועות נשיאה מרופדות עם רוכסן ומחזיר אור.

גב עם ריפד אורתופדי.
 

SWISS
SWISS

SWISS

TX6040            פריס
תיק גב למחשב נייד, כיס מרכזי עם שני כיסים קידמיים. ידית אחיזה מאלומיניום, 

בד ניילון מיוחד דוחה מים, ביטנה חזקה ונעימה, כיס פנימי מרופד למחשב, חיבור 
טעינה חיצוני USB עם כבל פנימי לסוללה. רצועה בגב התיק להלבשה על ידית 

מזוודה. רצועות נשיאה מרופדות עם רוכסן ומחזיר אור. גב עם ריפד אורתופדי.



TX3048    שארד
תיק גב, תא פנימי למחשב , בד -2 טון, מידה 42X27X12 ס”מ

TX3049    טאיפיי
תיק גב, בד 2 טון, מידה  41x29x13 ס”מ

TX3041    ויסטה
תיק גב, בד -2 טון , תא עם מקום למחשב, 43X30X13 ס”מ



TX6402             ג’נבה
תיק נסיעות עם גלגלים, “24, מנגנון 

פנימי, גלגלי סיליקון, בד ניילון, 
ביטנה פנימית עם רוכסן,

כיס נוח בחזית.

TX6401             לוגנו
תיק נסיעות עם גלגלים, “20, מנגנון פנימי,

גלגלי סיליקון, בד ניילון, ביטנה פנימית עם 
רוכסן, כיס נוח בחזית.

מתאים כתיק עליה למטוס.

SWISS

SWISS



 TX4075    נובו
מזוודת עליה למטוס “21 , 

בד קורדורה, 4 גלגלי
גומי, מנעול, ביטנה פנימית, 

שתי ידיות אחיזה,
מנגנון נשיאה קל.

 TX4066         
מזוודת עליה למטוס “21, בד קורדורה, 4 גלגלי 

גומי, מנעול, ביטנה פנימית, שתי ידיות אחיזה, 
מנגנון נשיאה קל.

iFLY



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

למניעת הזעה, ניתן לרחיצה. אריזת מתנה.

TX1255     אוליה
כרית אורטופדית לצוואר, מילוי Memory foam, לתמיכה אופטימאלית

ונוחות מירבית לאזור הראש והצוואר בזמן ישיבה, לולאה לתליה, 
לחצן סגירה לתפיסה על תיק, מתאים לנסיעות.

מידות המוצר: 31.00x31.00 ס”מ



TX1460    נסו
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



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

TX1201    רילקס
ת נוחה מבד מגבת.

הבד החיצוני עשוי מיקרופייבר עבה ורך.
כרית פנימית מתנפחת. אריזת מתנה.

מידות המוצר: 41x20x8 ס”מ



GT2050    קופה-קבנה
ערסל ברזילאי, בד כותנה 330 גר’, 

עד משקל של 100 ק”ג, חבל, תיק תואם.
מידות המוצר: 200.00x100.00 ס”מ



GT2055     קופה-קבנה זוגי
ערסל ברזילאי זוגי, בד כותנה 330 גר’, מוטות 

עץ לשכיבה נוחה, חבלים לקשירה לעמוד, 
תיק תואם, משקל נשיאה עד 100 ק”ג

מידות המוצר: 100x200 ס”מ.



HP0062     בורל
 ,BPA סבקבוק שתיה, גוף טריטאן , ללא

פקק הברגה מנירוסטה, תחתית מנירוסטה, 700 מ”ל,
באישור מכון התקנים.

HP0060     סמית
בקבוק שתיה, גוף טריטאן ,

ללא BPA, מסננת לחליטה, 
ידית אחיזה, 700 מ”ל, 
באישור מכון התקנים.

 

HP0061     לואיס
בקבוק שתיה, גוף טריטאן,

ללא BPA, פקק הברגה, 750 מ”ל, 
באישור מכון התקנים.

 



TX2346     37 ספורטק
צידנית אוכל, 37 ליטר 

בד ריפ סטופ, כיס רשת פנימי.
מידות המוצר: 40.00x32.00x29.00 ס”מ

TX2345     ספורטק טרול
צידנית 40 ליטר, מנגנון טרולי לנשיאה נוחה. בידוד עבה 

לשמירה על חום/קור. ציפוי פנימי מחומר שמתאים למזון. 
ניתנת לקיפול ואחסון יעיל.

מידות המוצר: 35.00x27.00x40.00 ס”מ



TO2050     ספוט
מנורת שולחן מעוצבת.

3 מצבי עוצמת אור עם מפסק מגע,
תאורת LED, מוט גמיש לכיוון גובה התאורה.

,USB סוללה נטענת באמצעות חיבור
לפחות 3 שעות תאורה בעוצמה מקסימלית.

אריזה בקופסת מתנה.

שתהיה לכם שנה מוארת



         GT0104   הום
סט של 4 נרות ריחניים בכוס זכוכית, ריחות: לוונדר, וניל ובמבוק, 

שעווה טבעית ללא פראפין, אריזת מתנה.
מידות המוצר: ø4.50 x 6.00 ס”מ

GT0103   סנדאי
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

GT0106   אוסקה
נר ריחני בכוס זכוכית עם ידית, ריחות: וניל, לוונדר ובמבוק, 

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



GT5311    פרינס
מסגרת לתמונה מעץ,

לגודל תמונה 15x10 ס”מ, 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




