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אביזרים לסלולרי ושונות

אביזרים לסלולרי
                    ושונות



שונות
אביזרים לסלולרי ו

אביזרים לסלולרי
                    ושונות

Central station 1654

סנטרל סטיישן עמדת טעינה ביתית/משרדית 
לארגון והטענת מספר מכשירים במקביל עם 
 USB מחיצות מוארות בזמן טעינה, 4 יציאות

להטענה מהירה 

15.5X12.5X3

3

Galaxy Station 1653

גלקסי סטיישן עמדת טעינה ביתית/משרדית
בעיצוב ייחודי לארגון והטענת עד 5 מכשירים
במקביל עם מחיצות סיליקון גמישות ומשטח

טעינה אלחוטי עגול נשלף עם תאורה לחיווי
 ,USB הטעינה. 3 יציאות

                                        3.8X14.2X22.5

TYPE-C 1 יציאת
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Turbine 1655Breezer 1659
טורבין פאוורבנק 4000mAh בשילוב מאוורר 

מתקפל עוצמתי במיוחד בעיצוב מרענן 3 
עוצמות אוורר שונות ואפשרות למגוון צורות 

העמדה, כולל בסיס שולחני עם תחתית 
למניעת החלקה וכבל הטענה משולב: 

  MICRO-USB / IPHONE / TYPE-C

23X14X4.4

נטען  נייד  שולחני   USB מאוורר  בריזר 
שונות                                  אוורר  עוצמות   3 מרענן,  בעיצוב 
אפשרות למגוון צורות העמדה , כולל בסיס 

שולחני עם תחתית למניעת החלקה 

21.5X10.3X6.5

Power Pad 1658
פאוור-פד משטח טעינה אלחוטי QI לעכבר 
מובנה,                              סמארטפון  מעמד  עם  מחשב 
כולל כבל ארוך במיוחד למשתמשי מחשב נייח 

עשוי דמוי עור שחור

31X22X0.5



שונות
אביזרים לסלולרי ו

Boarding 1674

Net Work 1673

בורדינד נרתיק נסיעות בעיצוב הייטקיסטי
עם power bank 4000mah מובנה,

תאים וגומיות בגדלים שונים לאכסון סמארטפון 
דרכון ועוד, עשוי מאריג איכותי ו-P.U, כולל כבל 
)micro usb / iphone / type c( :הטענה משולב

ארוז בקופסת מתנה שחורה

24x14x3

נט וורק מחברת A5 חדשנית משולבת משטח 
P.U-טעינה אלחוטי , עשויה מאריג איכותי ו

80 דפי שורה, כולל כבל טעינה
באריזת מתנה שחורה, פתיחה אנגלית/עברית

5
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Traffic 1633

 P.U עשויה מחומר A4 טראפיק מכתביית
 power-bank 5000 mAh חדשני ורך עם

 מובנה, שקע USB נשלף בלחיצה
בלוק דפי שורה ומעמד לסמארטפון/טאבלט

31X24X2

Follow Up 1675

פולוו-אפ מכתביית A5 יוקרתית עשויה מאריג 
איכותי ו- P.U משולבת  משטח טעינה אלחוטי 

בכריכה ללא חוטים בכלל!
עם power bank 4000mah מובנה

מחברת דפי שורה ומעמד לסמארטפון/טאבלט



Start Up 1598

סטארט אפ מכתביית A5 מאריג איכותי עם 
פאוור בנק 4000mah מובנה, דפי שורה ומעמד 
לסמארטפון/טאבלט, מתאים למגוון מכשירים

7

שונות
אביזרים לסלולרי ו

Portal 1720

פורטל מפצל USB עם 4 כניסות

6x6x1
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Tropez 1640

Mono 1641

 4000mAh טרופז מטען נייד שטוח
מאלומיניום עם 4 נוריות לחיווי סטטוס 

הטעינה. כולל כבל הטענה משולב:                 
MICRO-USB / IPHONE / TYPE-C

11X6.8X1

מונו מטען נייד קומפקטי פלסטי בנפח 
 2600mAh עם מחזיק מפתחות תואם

כולל כבל הטענה משולב:                 
MICRO-USB / IPHONE / TYPE-C

9X3X2.2

Ultra 1645

אולטרה משטח טעינה אלחוטי בטכנולוגיית 
QI למכשירים תומכים

9.5X9.5X0.9
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שונות
אביזרים לסלולרי ו

אימוג’י סאונד רמקול בלוטוט עם שאקל 
 לתלייה ורגלית נשלפת ,סאונד באיכות גבוהה

שלוש דמויות שונות לבחירה: לבבות, 
משקפיים, קריצה

10.6X10.6X5

Emoji Sound 1630

רילקס רמקול בלוטוט איכותי עם מאוורר פנימי 
מפיץ ריחות ותאורת אווירה צבעונית. מספיגים 

שמן ארומטי בספוגיות המסופקות ונהנים 
מחוויה משולשת של צליל, ריח ומראה.

11X11X11.2

Relax 1660

Dual 1734

 TWS דואל זוג רמקולים בלוטוט בטכנולוגית
לשמיעה סטראופונית מ2 מיקומים שונים ,צליל 
עוצמתי ואיכות, סנכרון אוטומוטי, תאורת לד 

מתחלפת

8X8.4X8.4  מידת יחיד
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Gong 1579

גונג רמקול בלוטוט עגול ענק עם צליל באיכות 
ועוצמה גבוהים במיוחד וחזית בציפוי אריג

26x26x12

Bondi 1581

Melody 1735

בונדי רמקול בלוטוט עוצמתי עם ידית נשיאה 
דמוי עור וציפוי אריג מותאם

19x12x5.5

מלודי רמקול בלוטוט אלחוטי עוצמתי עם תאורת 
לד מתחלפת

13X9X4.8
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שונות
אביזרים לסלולרי ו

Cylinder 1548

צילינדר רמקול בלוטוט אלחוטי עוצמתי 
בצורת גליל עם חזית בכיסוי אריג

12x7x7

Impulse 1549

אימפולס רמקול בלוטוט אלחוטי 
קומפקטי עוצמתי מרובע

7.3x7.3x5

Booster 1547

בוסטר  רמקול בלוטוט אלחוטי סטריאופוני 
עוצמתי מעוצב עם חזית שקופה

24x8x11



רית’ם  רמקול בלוטוט אלחוטי סטריאופוני 
בגימור עץ וצליל איכותי חזק

19x6x8.6

Rhythm 1551

אקו  רמקול המשמש כמעמד שולחני 
לסמארטפון או טאבלט בטכנולוגיית הגברה 

דרך מגע או על ידי כבל

13x11x7.8

Eco 1486

ריינבואו  רמקול בלוטוט אלחוטי גדול עם 
תאורת חזית צבעונית וצליל עוצמתי

19.2x9.3x6.5

Rainbow 1550

12
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שונות
אביזרים לסלולרי ו

ננו אוזניות בלוטוט אלחוטיות בעיצוב קומפקטי 
וקל משקל בתיבת טעינה חכמה, איכות צליל 

מצוינת ,טכנולוגית בלוטוס 4.2 להנאה מירבית 
ללא חוטים

2.7X5.4X7

Nano 1664

Bond 1699
בונד  דיבורית בלוטוט קלת משקל בעיצוב 

ארגונומי. טכנולוגיה חדשה ללא חוטים וללא 
צורך בהכנסה לתוך האוזן

Freestyle 1616

פריסטייל  דיבורית בלוטוט בעיצוב חדיש עם 
מנגנון רטט לשיחות נכנסות, אוזנייה נשלפת 

 HD וקליפס הנצמד לבגד. איכות צליל
עוצמתי, טווח קליטה 10 מטר, זמן שימוש 

עד 8 שעות ושטח פרסומי גדול בחזית.

Rainbow 1550
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ננו פרימיום אוזניות בלוטוט אלחוטיות בעיצוב 
קומפקטי וקל משקל בתיבת טעינה חכמה, 

איכות צליל מצוינת , גודל קומפקטי במיוחד 
BT 5.0 לנוחות מקסימלית גרסת

סגירה מגנטית
אביזרים נלווים כלולים:

 , ios מגן סיליקון עם שאקל , כבל טעינה ראש
חוט סיליקון לאבטוח האוזניות

5.5X5X2

פיור אוזניות בלוטוט אלחוטיות בעיצוב 
קומפקטי וקל משקל ללא חוטים,

תיבת טעינה חכמה משמשת כמטען נייד 
בנפח 1500mAh לטעינת מכשירים איכות 
צליל ברמה גבוהה במיוחד, וחיבור אוטומטי

BT 5.0 גרסת
שליטה בשיחות ובהאזנה למוזיקה דרך 

האוזניות

7.5x5x2.5

Nano Premium 1697

Pure 1698
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היפ אוזניות בלוטוט אלחוטיות גדולות באיכות 
צליל גבוהה במיוחד אפשרות שמיעה מכרטיס 
זיכרון SD, רדיו מובנה, ודיבורית לביצוע שיחות 

AUX טלפון כולל כבל

Hip 1638

שונות
אביזרים לסלולרי ו

סול אוזניות בלוטוט אלחוטיות גדולות באיכות 
צליל גבוהה במיוחד עם אפשרות שמיעה 

מכרטיס זיכרון SD, רדיו מובנה ודיבורית 
לביצוע שיחות טלפון כולל כבל AUX ארוז 

באריזת מתנה שקופה

Sol 1639
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Arc 1566

ארק אוזניות בלוטוט אלחוטיות קשיחות 
לפעילות ספורטיבית, כולל מיקרופון 

לבצוע שיחות טלפון

Sportech 1567

ספורטק אוזניות בלוטוט אלחוטיות גמישות 
לפעילות ספורטיבית, כולל מיקרופון לבצוע 

שיחות טלפון

Sonic 1473

סוניק אוזניות קומפקטיות במארז שקוף 
עם בסיס סיליקון ושרשרת מחזיק מפתחות

8x4.5x2.2

MegaBass 1353

מגה בס  אוזניות איכות גדולות עם 
מיקרופון לשיחה בסמארטפון

Tempo 1475

טמפו אוזניות קומפקטיות במארז עגול עם 
סטילוס למסכי סמארטפון וטאבלט

6.7x6.7x1.5
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Rock 1721

Funky 1722

רוק   אוזניות בקופסת מבחנה בשילוב מנקה 
מסך ומעמד לטלפון 

10.5x2.5x2.5

פאנקי אוזניות במארז המשמש כמעמד 
לטלפון

3x5.5x5.5

Pop 1500

פופ אוזניות קומפקטיות במארז מבחנה שקוף 
עם מכסה סיליקון ושאקל לתליה על תיקים 

וחגורות

11x3x3שונות
אביזרים לסלולרי ו
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Connector 1472

קונקטור כבל טעינה משולב המתאים למגוון 
הסמארטפונים והטאבלטים באריזת מבחנה 

שקופה עם בסיס סיליקון

10x3.2x3.2

פרסטו  מחזיק מפתחות פידג’ט הכולל 
פנס 2 לדים, לחצנים למשחק ולהפגת לחץ 

6.5x3.6x1

Pressto 1605

Techno 1578

טכנו אוזניות בלוטוט אלחוטיות איכותיות 
המשמשות כדיבורית עם חיווי קולי והקראת 
מספרי טלפון נכנסים, מגיע במארז מבחנה 
עם פקק סיליקון ושאקל לתלייה על תיקים 

וחגורות

11x3.5x3.5

Tri-Charge 1712
טריצ'ארג'   כבל תלת ראשי איכותי באורך 

1.2. בקופסת מבחנה שקופה

11x4x4
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שונות
אביזרים לסלולרי ו

Click 1652

Zip 1668

קליק עכבר מחשב אלחוטי אופטי מעוצב, 
ארוז באריזת מתנה מאקריל שקוף

11X5.9X2

זיפ נרתיק לעכבר מחשב ההופך למשטח 
לעכבר עם פתיחתו, עשוי מניאופרן בסגירת 

רוכסן

21x11x1 22.5, סגורx19 פתוח

Optic 1564

אופטיק  עכבר אלחוטי אופטי מתקפל 
למחשב באריזת מתכת

11x6x3
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Magneto 1602

מגנטו  מעמד סמארטפון מגנטי לפתחי מזגן 
הרכב כולל שתי לוחיות מתכת להדבקה על 
הנייד או להכנסה מתחת למגן הסמארטפון

4.4x4.4x3.8

Moby 1439

מובי  מעמד טלפון נייד לרכב הנתפס בפתחי 
האוורור ומאפשר הטענת המכשיר

10x8.5x4

Pelican 1420

פליקן  מעמד ואקום מתכוונן וחכם 
לכל סוגי הסמארטפונים

6x11x10
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שונות
אביזרים לסלולרי ו

Agenda 1333

אג’נדה  מעמד מתקפל לטלפון נייד עם 
עט טאץ’ 

9.5x6x7

Match Ring 1575

מאץ’-רינג טבעת אחיזה נצמדת לטלפון נייד 
מסתובבת 360 מעלות המשמשת גם כמעמד 

לטלפון

4x3.5x3

Spliter 1401

ספליטר מעמד ואקום לסמארטפון 
ומפצל לצמד אוזניות באחד

4.5x3x3
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I-Pocket  1609
איי-פוקט  נרתיק כרטיסי אשראי הנצמד 

לנייד, עשוי מחומר דו שכבתי

10.3x6x0.8

Physic 1568

פיזיק נרתיק ספורט איכותי לטלפון 
סלולארי גדול עד 6.5 אינץ’

Wind 1563

ווינד  מאוורר לטלפון נייד גם לאייפון וגם 
לאנדרואיד לריענון ולתמונות סלפי עם שיער 

מתנופף

8.6x4.5x3.8



שונות
אביזרים לסלולרי ו

23

Page 1540

פייג’  מעמד לכרטיסי ביקור או טלפון נייד 
דמוי עור עם לוחית מתכת בחזית

8x9x5.4

Liberty 1541

ליברטי מעמד כרטיסי ביקור וטלפון נייד מגנטי 
מתקפל  ונוח במיוחד למשלוח במעטפה

12x7x3

Check-in 1543

צ’ק-אין  תג דמוי עור מפואר למזוודה עם סגר 
מגנטי

11x6.7x0.5
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Zoom 1295

זום  מעמד שולחני דמוי עור לכל 
מחשב טאבלט

16.5x12.5x3

Collage 1261
קולאז’  נרתיק דמוי עור לאיי-פד 1,2,3 עם 

סגירה מגנטית, מגוון אפשרויות העמדה וכיבוי 
והדלקת המכשיר עם הכיסוי

2x19.5x25
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שונות
אביזרים לסלולרי ו

Style 1546
סטייל סט מניקור איכותי 4 חלקים 

במארז מפואר דמוי עור ומתכת עם 
פנים קטיפה

10.8x7.3x2.3

Tech Bag-Big 1537

טק-בג גדול נרתיק דמוי עור לארגון וסדר של 
אוזניות, מטענים, כבלים, מצלמות ואביזרים 

לנסיעות. יכול לשמש גם למגוון רחב של 
שימושים נוספים. 

23x17x5

TechBag-medium 1538

טק-בג בינוני  נרתיק דמוי עור לארגון וסדר של 
אוזניות, מטענים, כבלים, מצלמות ואביזרים 

לנסיעות. יכול לשמש גם למגוון רחב של 
שימושים נוספים

16x12x5
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Mini Me 1397

Look 1497

Make Up 1399

מיני מי  מראה עגולה קטנה נפתחת

6x7x0.5

לוק סט מניקור קומפקטי גלילי עם מראה, 
קוצץ ציפורניים, מנקה אוזניים  ופינצטה 

במארז פטנט

7.5x2.7x2.7

מייק אפ  סט מניקור 5 חלקים, איכותי עם 
מראה במארז פלסטי

11.5x7.5x2.4



27

שונות
אביזרים לסלולרי ו

תג עובד  שקוף קשיח עם 
תפסן תנין מתכתי

תג עובד  שקוף קשיח 
)ללא תפסן(

Name Tag 1248Name Tag 1249

Nest 1501

נסט מתלה מתקפל מאריג ניילון המשמש 
לטעינת הטלפון הסלולארי ולמגוון שימושים 

לתליה על ידיות

25.5x15x0.2

Skylex 1701

סקיילקס כרית נסיעות ארגונומית לצוואר 
בעיצוב חכם.

עשויה מחומר ויסקו רך וגמיש  עם כיסוי לייקרה 
נעים למגע, כולל אפשרות לקיפול ותלייה 

27x21.5x9.5
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Tag Nishlaf Agol 1245

Tag Nishlaf Meruba 1246

מחזיק תג עובד נשלף  
יויו עגול 
קוטר 3.3

מחזיק תג עובד נשלף  
יויו מרובע

3.2x3.2

רצועת תג עובד עם ניתוק 
מהיר ותפס תנין במגוון צבעים:

לבן, שחור, ירוק, כחול ואדום

Tag Nishlaf Strap 1247
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שונות
אביזרים לסלולרי ו

fly Tag 1603

פליי תג, תג שם נפתח למזוודה בצורת מטוס

9.5x5.9x0.3

Luggage Strap 1225

חגורת מזוודה עם פתיחה מהירה ושטח 
פרסום על האבזם

1x5x185

Patriot 1331

פטריוט תג נפתח למזוודה בצורת טרולי

9x5.5x0.4



פנסים
            וכלי עבודה



פנסים וכלי עבודה

Sunshine 1696

Lumina 1695

סאנשיין פנס COB רב עוצמה עם 63 נוריות 
 4000mAh משולב במטען נייד בנפח COB

עם מגנט חזק ומתלה מתקפל כולל כבל 
טעינה תלת ראשי ארוך.

31x7.5x7.5

לומינה מנורת שולחן מתקפלת לפנס נישא, 
USB נטען

מגוון אפשרויות תאורה והעמדה משתנים 
משמש גם כמטען נייד לחירום בנפח 

1200mAh

16x13x9

31

פנסים
            וכלי עבודה
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Super ball 1666

Lightball 1667

סופרבול פנס ראש מגנטי נטען בעיצוב 
ייחודי  עם אפשרות שליפת והחזרת הפנס 

בצורה מהירה ונוחה, כולל מגוון אביזרים 
לשימושים שונים כגון שרוך תלייה ומתקן 

לכידון אופניים 

לייטבול מנורת CREE מתכווננת ומגנטית 
לתלייה או לשולחן עם אפשרות ניתוק הפנס 

מבסיסו בשליפה מהירה כפנס ידני ומגוון 
מצבי תאורה משתנים  

         6.7x7.6x7.6
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פנסים וכלי עבודה

Starter 1464

סטארטר כלי רב שימושי עם פנס וציון לייזר, 
סט מברגים, בוקסות ואולר משונן

12.5x4.5x4.5

Crank 1468

קראנק פנס נטען משולב בערכת היחלצות 
מרכב הכוללת פטיש לניפוץ חלונות, חותך 

חגורת בטיחות וסט מברגים

20.5x7x6

Timber 1467

טימבר פנס 5 לדים עוצמתי עם מהבהב 
אדום משולב בסט אולרים ופותחנים

14x4.5x4.5
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Pro head lamp 1445

פרו   פנס ראש מקצועי תלת ראשי עם 4 
מצבי תאורה שונים נורות CREE T6 בעוצמה 

אדירה עם מטען וסוללות נטענות

8x7x6

Cree head lamp 1446

 CREE קרי פנס ראש מתכוונן עם נורת
עוצמתית ועלומת אור משתנה

6x7x4.5

Marines 1628

מארינס פנס ראש עוצמתי בטכנולוגיית
 COB עם שלושה מצבי תאורה

5.9X4.5X3
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פנסים וכלי עבודה

Atmos 1449

אטמוס פנס 7 נוריות לד לתלייה עם שאקל 
ושלושה מצבי תאורה היקפית חזקה וחסכונית

15x4x2.5

Carbon Light 1451

קרבון לייט   פנס מתכתי עם גימור קרבון 
ונורית CREE עוצמתית ומגוון מצבי תאורה 

משתנים

12x3.5x3.5

Cobra 1134

קוברה   פנס תשע נוריות לד רב עוצמה 
מאלומיניום באריזת פח מפוארת

9.2x2.5x2.5
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Koomzits 1627
קומזיץ  עששית קמפינג גדולה נפתחת בעלת 

שני כיווני תאורה ואחיזה

19.5X9X9

Lantern 1450

לנטרן עששית קמפינג גדולה נפתחת עם 30 
נוריות לד עוצמתיות לתאורה היקפית חזקה 

וחסכונית

18x9x9



פנסים וכלי עבודה

37

Mini Lantern 1447

מיני לנטרן פנס אלומיניום הנפתח למיני 
עששית עם מתלה מתקפל

14x4x4

Bolt 1525

בולט   פנס אלומיניום בטכנולוגיית COB עם 
תאורה לבנה רבת עוצמה אך חסכונית עם תפס 

מגנטי מתכוונן המאפשר הצמדה למשטחי 
מתכת כמו מכוניות דלתות מתכת וכו’ 

16.2x3x1.6
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Tank 1527
טנק סט כלים רב שימושי הכולל 21 חלקים עם 

פנס מתכוונן ההופך גם לפנס ראש 12 נוריות 
LED

19.5x15x7

 Shvoong Tire Set 1217

שוונג  סט כלי עבודה במארז דמוי צמיג

6x10.5x14.5
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פנסים וכלי עבודה

 Shvoong Tire Set 1217

Fix 1614

פיקס  סופר פלאייר גדול ואיכותי עם 12 
פונקציות בנרתיק קשיח ואריזת מתנה עם 

חלונית שקופה

מצב סגור 10.5 ס”מ

Job 1615

ג’וב   כלי רב שימושי עם 12 פונקציות כולל 
נרתיק בד ואריזת מתנה

מצב סגור 9.8 ס”מ

Hammer Head 1138

פטיש   כלי רב שימושי איכותי מתקפל הכולל 
פלייר, סכין, מסור, מברגים וכו’. 

עשוי פלדה מושחמת בנרתיק בד 

10.2x4.5x2.1
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Pull Light 1462

תלי-אור   הפיתרון לתאורה בכל מקום וללא צורך 
בחשמל. גוף תאורה בצורת נורה קלאסית עם 

 AAA נורית לד רבת עוצמה, מופעל ע”י 3 סוללות
)כלולות(, הדלקה וכיבוי במשיכה כלפי מטה, 

מיועד לתלייה ושימוש במגוון מקומות כמו קמפינג 
ואוהלים, ארונות, מחסנים, מסיבות, אירועים ועוד

16.5x5.5x5.5                    אורך כבל 116 ס”מ

Drink Light 1357

דרינק לייט   פנס 3 לדים מאלומיניום 
משולב בפותחן בקבוקים

8x2.2x1.5 



מחברות
             ומכתביות
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Net Work 1673

נט וורק מחברת A5 חדשנית משולבת משטח 
P.U-טעינה אלחוטי , עשויה מאריג איכותי ו

80 דפי שורה, כולל כבל טעינה
באריזת מתנה שחורה, פתיחה אנגלית/עברית

Follow Up 1675

פולוו-אפ מכתביית A5 יוקרתית עשויה מאריג 
איכותי ו- P.U משולבת  משטח טעינה אלחוטי 

בכריכה ללא חוטים בכלל!
עם power bank 4000mah מובנה

מחברת דפי שורה ומעמד לסמארטפון/טאבלט
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מחברות ומכתביות

Start Up 1598

Traffic 1633

 P.U עשויה מחומר A4 טראפיק מכתביית
 power-bank 5000 mAh חדשני ורך עם

 מובנה, שקע USB נשלף בלחיצה
בלוק דפי שורה ומעמד לסמארטפון/טאבלט

31X24X2

סטארט אפ מכתביית A5 מאריג איכותי עם 
פאוור בנק 4000mah מובנה, 

דפי שורה ומעמד לסמארטפון/טאבלט, 
מתאים למגוון מכשירים
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Data 1676

Etnik 1677

Teacher 1679

דטה מחברת A5 מהודרת עשויה מאריג איכותי 
ו-P.U עם תא לכרטיסי ביקור ועט

80 דפי שורה סגירה מגנטית 
פתיחה אנגלית/עברית

אתניק מחברת A5 מעוצבת בשילוב אריג 
איכותי ו-  P.U, עם מקום לעט, 80 דפי שורה

פתיחה אנגלית/עברית

טיצ'ר מחברת A5 כריכה קשיחה 
עשויה מאריג בד

68 דפי שורה, סגירת גומי
פתיחה אנגלית/עברית
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Detail 1726

All-In 1727

דיטייל מחברת A5 דפי שורה מאריג לייקרה 
נעים למגע בעיצוב מודרני עם סגר מתכת 

יוקרתי, פתיחה אנגלית/עברית

אול-אין מחברת ספירלה A5 מעוצבת
דפי שורה ודפי שרטוט מנוקדים

בשילוב קלמר קשיח 
פתיחה אנגלית/עברית

 

מחברות ומכתביות
Pixel 1636

פיקסל מחברת A5 בעיצוב חדשני בשילוב דמוי 
עור ואריג איכותי עם תא אכסון לסמארטפון, 

תא למסמכים או פלאיירים, ומקום לעט

21.5X14.5X1.5
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Spirit 1635

ספיריט מחברת A5 עשויה מחומר P.U חדשני 
 ורך בשילובי צבעים מיוחדים 
עם מקום לכרטיסי ביקור ועט

21.5X14.5X1.5

Pointer 1656

פוינטר מחברת A5 כריכת P.U קשיחה
דפי שורה עם מקום לעט, בסגירת גומי

21X14.5X1.4



מחברות ומכתביות

Combi De Vinci 1637

 A5 קומבי דה וינצ’י סט מפואר הכולל מחברת
כריכת דמוי עור קשיחה בגימור שוליים בצבע 

כסוף ועט מתכת כדורי יוקרתי בפתיחת סיבוב, 
ארוז באריזת מתנה בצבע טבעי

24X21X3
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Combi Set's

Combi Onyx 1619

Combi Prisma 1620

קומבי אוניקס סט מהודר הכולל מחברת 
A5 כריכה דמוי עור קשה בסגירת גומי ועט 

ג’ל עשוי מתכת מעוצב. ארוז באריזת מתנה 
בצבע טבעי

24X21X3

קומבי פריזמה סט מהודר הכולל מחברת 
A5 כריכת דמוי עור רכה עם שוליים צבעוניים 
ועט כדורי צבעוני בשילוב אביזרי מתכת ארוז 

באריזת מתנה בצבע טבעי

24X21X3



48Combi Set's

Combi Network 1739

Combi Ethnic 1740

Combi Cork 1741

 A5 קומבי נטוורק סט מהודר הכולל מחברת
חדשנית משולבת משטח טעינה אלחוטי ועט 

מתכת עם כרית למסכי מגע, ארוז באריזת 
מתנה בצבע טבעי

24x21x3

קומבי אתניק סט מהודר הכולל מחברת 
A5 מעוצבת בשילוב אריג איכותי ו- P.U, עט 
מתכת פתיחת סיבוב , ארוז באריזת מתנה 

בצבע טבעי

24x21x3

 A5 קומבי קורק סט מהודר הכולל מחברת
כריכת שעם טבעי בשילוב דמוי עור ועט מתכת 

יוקרתי, ארוז באריזת מתנה בצבע טבעי

24x21x3
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מחברות ומכתביות
Cork 1519

קורק  מחברת כריכת שעם טבעי בסגירת גומי 
שחור עם 80 דפי שורה בגוון שמנת וסימניית 

בד

21X13X1.3 

Natural 1680

נטורל  מחברת A5 כריכה קשיחה משולבת 
שעם טבעי ודמוי עור

סגירת גומי תואם עם 68 דפי שורה

Bambook Notebook 1692

מחברת במבוק  מחברת ספירלה A5 אקולוגית
כריכה בגימור במבוק טבעי
80 דפי שורה מנייר ממוחזר

סגירת גומי
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Firma 1520

פירמה  מחברת A5 כריכת דמוי עור קשה 
עם תא מובנה לכרטיסי ביקור, 100 דפי שורה, 

סגירת גומי וסימנייה 

21X14.5X1.4 

Prisma 1518

פריזמה  מחברת A5 כריכת P.U צבעונית רכה 
עם 100 דפי שורה, שוליים צבעוניים וסימניית 

בד

21.5X14.5X1.2 

Roxanne 1523

רוקסן  מחברת A5 כריכת דמוי עור ז’מס 
צבעונית קשה עם 100 דפי שורה, שוליים 

צבעוניים וסימניית בד

21.5X14.3X1.6 
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מחברות ומכתביות

De Vinci 1521

Onix 1522

דה וינצ’י  מחברת A5 מפוארת כריכת דמוי 
עור קשיחה עם 100 דפי שורה 120 גר’ בגימור 

שוליים כסוף או מוזהב וסימניית בד 

21.5X14.5X2 

אוניקס  מחברת A5 כריכת P.U צבעונית קשה 
עם 100 דפי שורה, מעטפת קרטון פנימית 

ותופסן לעט

21X14.5X1.6 

Emerald 1517

אמרלד  מחברת A5 כריכת דמוי עור רכה עם 
120 דפי שורה קרם, שוליים בצבע כסף, מעטפת 

קרטון פנימית וסימניית בד

21X14.5X1.5 
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Process 1599
 A4 פרוסס  מכתביית היי-טק

בעיצוב חדשני הכוללת: מעמד לסמארפון/
טאבלט, תא מיוחד לסמארטפון ,תא רשת 
לאכסון, מקום לעט וסגר מגנטי עם שטח 

פרסום

Domein 1600
 A5 דומיין  מכתביית היי-טק

בעיצוב חדשני  הכוללת: תאים בגדלים שונים 
למגוון שימושים, מקום לעט ובלוק נייר עם 

תאריכון וסגר מגנטי עם שטח פרסום

Peak 1597

פיק  מכתביית A4 בשילוב דמוי עור ובד ניילון 
בעיצוב חדשני הכוללת: תאים בגדלים שונים 

למגוון שימושים, מקום לעט, ובלוק נייר עם 
תאריכון
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מחברות ומכתביות

Gear 1601

גיר  מכתביית A4 שילוב דמוי עור וגומי 
בעיצוב אלגנטי הכוללת: תאים בגדלים שונים 

למגוון שימושים, מקום לעט ובלוק נייר עם 
תאריכון

Studio 449
 A4 סטודיו  מכתביית מחשב

מבד מיקרופייבר כחול

Studio 450

 A4 סטודיו  מכתביית מחשב
מבד מיקרופייבר שחור
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Oxford 453

 A4 אוקספורד  מכתביית מחשב
דמוי עור חום

 Set Box 1632

סט מתנה מארז ממוחזר למחברת A5 ועט 
בודד

24X21X3

Design Your
              Special Gift Set



כלי בית
             ואביזרי יין
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Parma 1596

Pronto 1649

 ,Non-Stick פארמה  סט סכיני
שמונה חלקים, מפואר, ידיות דמוי עץ, 

כולל מעמד אקרילי מתכוונן 
באריזת מתנה מהודרת

36x24.5x15.8

פרונטו סט סכינים 6 חלקים באריזת מתנה 
מהודרת להבי Non-stick, ידיות בגימור דמוי שיש 

וניקל, כולל קולפן קרמי

35X21.5X3
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כלי בית ואביזרי יין

Grazia 1595

Prego 1594

גרצייה  סט סכינים אקולוגי עם שישה חלקים, 
ידיות הסכינים עשויות מסיבי קש חיטה , חומר 
ידידותי לסביבה וחזק במיוחד , להבים בציפוי 
דמוי שיש. כולל קולפן קרמי , באריזת מתנה 

מהודרת
35x21.5x3

פרגו  סט סכינים שישה חלקים באריזת מתנה 
מהודרת, להבים בציפוי דמוי שיש , כולל קולפן 

קרמי 

35x21.5x3
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Bistro 1608
ביסטרו  נרתיק ידיות לבקבוק יין, דמוי עור, 
עשוי מחומר דו שכבתי, בחריטת לייזר חושף 

צבע כסוף

37.5x10.5x10.5

Chess 1291

שחמט  סט אביזרי יין בשילוב לוח וכלי 
שחמט

18x14x4.5

Zucchini 1125

זוקיני  סט סכינים איכותי במעמד הכולל: 
חמישה סכינים בגדלים שונים, מספריים, טיימר 

ומשחיז סכינים 

31x23.5x9
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כלי בית ואביזרי יין

Service 1496

סרוויס  פותחן מלצרים מתכתי ליין

12.5X2.5X1.1 

Cheers 1495

צ’ירס  סט אביזרי יין הכולל פותחן, פקק 
מתכתי וחותך ציפוי במעמד עץ לשישה 

בקבוקי יין 
 

28X29.5X20

Ibiza 1714Swing 1715

איביזה  פותחן בקבוקים גדול עשוי מתכת

    8.7x3.1

סווינג   פותחן בקבוקים עשוי מתכת

13x2.7
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Chef 1612

Rib 1613

שף  סט ברביקיו מגנטי נפתח בסגנון אולר 
שויצרי עם ידית אלומיניום הכולל 5 פונקציות: 
סכין משונן, מרית, פותחן בקבוקים, מזלג נעיצה 
ומברשת סיליקון. עם נעילת צד לשימוש בטוח, 

כולל נרתיק
מצב סגור: 26 ס”מ  מצב פתוח: 35.8 ס”מ

ריב  סט ברביקיו מגנטי מעץ טבעי בסגנון אולר 
שויצרי עם 6 פונקציות הכולל: מלקחיים, סכין 
משונן, מרית, פותחן בקבוקים ופחיות, מזלג 

נעיצה, כולל נרתיק

מצב סגור: 23.5 ס”מ
מצב פתוח: 28.5 ס”מ



סטים
                  ומחזיקי מפתחות
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Image 079

אימג’ סט עט כדורי + קופסת כרטיסי ביקור

Lager Set 1733

סט לאגר מארז מפואר הכולל מ"מ משולב
פותחן בקבוקים ועט שעם כדורי

16.1x9.7x2.5

Universe Set 1589
סט יוניברס עט כדורי ומחזיק מפתחות 

מתכתיים עם תבליט עולם בקופסת מתנה 
מפוארת

16.5x9.2x3
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סטים ומחזיקי מפתחות

Prayer Set 1738

סט חמסה תפילת הדרך מ"מ עם עט רולר 
יוקרתי

16.5x9x2.5

Lucky Set 868

סט לאקי פלסטיק סט מפואר 
עם עט פלסטי ואריזת קרטון

Lucky Set 867

סט לאקי מפואר סט מפואר עם עט 
מתכתי ואריזת ספוג
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Traveler Set 1544

סט טרוולר תג מזוודה ונרתיק דרכון מפוארים 
דמוי עור עם סגרי מגנט לנסיעות באריזת 

מתנה 

22.5X18.5X3 

Casa Set 1480

סט קאסה  מחזיק מפתחות מתכתי עם 
קופסת כרטיסי ביקור במארז מתנה מהודר

13.5x11.5x2

Sector 1539

סקטור  סט מחזיק מפתחות + קופסת 
כ. ביקור בשילוב מתכת ודמוי עור 

באריזת מתנה

15.3x14x3
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סטים ומחזיקי מפתחות

Meetup 1737

מיטאפ סט קופסת כרטיסי ביקור עם עט 
כדורי יוקרתי

Happy Man 1570

האפי-מן  מחזיק מפתחות 
שילוב מתכת וגומי

מגוסטה מחזיק מפתחות מתכתי עם 
סימון לייק

Me Gusta 1571

Me Gusta Set 1572

סט מגוסטה עט מתכתי + מחזיק מפתחות 
בקופסת מתנה

16.5x10.8x2.2
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Cart 1585

קארט  מחזיק מפתחות מתכתי עם 
מטבע נשלף לעגלות סופר 

פנטהאוז מחזיק מפתחות בית מגנטי עם 
מטבע נשלף לעגלות סופר 

Penthouse 1586

אוטוסטראדה  מ”מ מכונית כדורגל  מ”מ ממתכת
עם רצועה שחורה

קאסה  מ”מ בית עם רצועה שחורה

Soccer 117Autostrade 1280 Casa 1279

טמפל  מחזיק מפתחות בשילוב 
4.6x6.5  מתכת ודמוי עור

Temple 1545 Gad 1731Lager 1732

לאגר  מ"מ יוקרתי משולב פותחן בקבובקיםגד  מ"מ מתכתי עם חמסה ותליון בצורת לב
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סטים ומחזיקי מפתחות

חושן עגלות  מ”מ לעגלות סופר 
עם תפילת הדרך

לאב מחזיק מפתחות מתכת לב 
אדום וניקל

מפתח חושן  מ”מ ראש קינטי 
עם תפילת הדרך

חמסה פלסטי  מ”מ עם לוחית 
אלומיניום

Hoshen Agalot 1361

Love 1573

Hoshen Key 1362

Plastic Hamsa 1007

מיינור מחזיק מפתחות מכונית 
מיני מתכתי

Minor 1576

חמסה חושן  מ”מ עם פלטה לחריטה 
ותפילת הדרך

Hamsa Hoshen 1360

מ”מ תמונה מלבני ממתכת

130

חמסה תפילת הדרך  מ”מ ניקל 
מתכתי

חמסה  מ”מ ציפוי מט

Prayer 1003 Hamsa 106
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ברנדי   מ”מ ניקל

Brandy 120

  מ”מ ממתכת אליפסי

בית מסתובב מ”מ מתכתי קינטי

  מ”מ ממתכת מלבני

לאקי  מ”מ עם מגן דוד, חמסה ולב

גלובוס  מ”מ מסתובב

מ”מ ממתכת עגול

Ellipse 1154

Spining Home 1273

Round 1155Malbeni 1153

Lucky 866

Globe 1005

נדלן   מ”מ - בית, לב, חמסה, מגן דוד 
ולוחית מתכת

Nadlan 1158

חמסה עגלות  מ”מ לפתיחת עגלות סופר

Hamsa Super 1006
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סטים ומחזיקי מפתחות

Spot 1717

ספוט  מ"מ פותחן מתכתי בשילוב רצועת בד

Shpritz 1718

Cerveza 1716

שפריץ  מ"מ פותחן מתכתי מעוצב

סרווסה  מ"מ פותחן מתכתי בצורת בקבוק

Drink Light 1357

דרינק לייט   פנס 3 לדים מאלומיניום 
משולב בפותחן בקבוקים

8x2.2x1.5 
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Designer 1669

דיזנייר סרגל חצי מטר מתקפל למחזיק 
מפתחות

וויסל מ”מ משרוקית, פנס לד ומחזיר 
אור באחד

שיין מ"מ מלבני עם פנס לד 

Whistle 1565Shine 698

פרסטו  מחזיק מפתחות פידג’ט הכולל 
פנס 2 לדים, לחצנים למשחק ולהפגת לחץ 

6.5x3.6x1

Pressto 1605

Shopping  1604

שופינג  מחזיק מפתחות עם מטבע נשלף 
לעגלת קניות



ארנקים
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Casino 591

Vegas 592

קזינו   ארנק דמוי עור איכותי לגבר

11.5x9.5x1.5

ווגאס  ארנק דמוי עור איכותי לגבר

11.5x9.5x1.5

Banker 690

בנקר ארנק דמוי עור איכותי לכרטיסי 
אשראי ושטרות  

1x9x10.5
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ארנקים

Monaco 593

Orlando 597

Florida 598

מונקו  ארנק דמוי עור איכותי רב תאים

11.5x9.5x1.5

אורלנדו  ארנק דמוי עור איכותי רב תאים

13.5x9.5x3

פלורידה ארנק דמוי עור איכותי לאישה

17.2x9x3
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Cosmos 1542

קוסמוס  נרתיק דמוי עור מפואר לדרכון 
עם סגר מגנטי

15x11x0.7

Payment 1634

פיימנט  ארנק כרטיסי אשראי מעוצב                     
P.U עשוי בד ושילוב

RFID BLOCKING בטכנולוגיית

11.5X8
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ארנקים

Traveler Set 1544

סט טרוולר תג מזוודה ונרתיק דרכון מפוארים 
דמוי עור עם סגרי מגנט לנסיעות באריזת 

מתנה 

22.5X18.5X3 

Limit 1728

Finance 1729

לימיט  ארנק שולף כרטיסים ממתכת ודמוי 
עור בעיצוב חדיש עם מקום לשטרות בסגירה 

מגנטית
RFID BLOCKING בטכנולוגיית

6.5x9.9x1.4

פיננס  ארנק שולף כרטיסים עשוי ממתכת 
עם כיסוי דמוי עור גמיש ואיכותי במיוחד

RFID BLOCKING בטכנולוגיית

10.7x7x1.1



שעוני קיר
           ושולחן
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שולחן
שעוני קיר ו

שעוני קיר
           ושולחן

Digi Time 1457

דיגי טיים  שעון דיגיטלי גדול ספרות ענק לקיר 
וגם לשולחן עם רגלית נשלפת

30x21x1.8

Good Night 1458

גוד נייט שעון שולחני דיגיטלי מעורר ומאיר 
בעוצמה במגע יד עם מד מעלות

12x11x4.5

Air 1459

אייר שעון דיגיטלי,  מד מעלות ומד לחות 
באחד

12x10x5
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Moments 1460
מומנטס שעון קיר דמוי פרח עם 8 מסגרות 

לתמונות

35x35x3.5

Time Out 1456

טיים אאוט שעון קיר מתכתי בעיצוב שעון 
צלילה קלאסי עם מנגנון שקט

30x30x4.2

שולחן
שעוני קיר ו

Midnight Copper 1453

מידנייט נחושת שעון קיר מתכתי יוקרתי 
בגימור נחושת עם מנגנון שקט

30x30x4.3



על השולחן
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Page 1540

פייג’  מעמד לכרטיסי ביקור או טלפון נייד 
דמוי עור עם לוחית מתכת בחזית

8x9x5.4

Web  1607

ווב משטח לעכבר דמוי עור עם כרית, עשוי 
מחומר דו שכבתי

26.5x23x1

Liberty 1541

ליברטי מעמד כרטיסי ביקור וטלפון נייד 
למשלוח  במיוחד  ונוח  מתקפל   מגנטי 

במעטפה

12x7x3
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שולחן
על ה

Stickbox 873

סטיקבוקס מעמד ניירות דביקים מלבני עם 
תאריכון  

17.7x9.2x3

Multibox 969

מולטיבוקס  מעמד משרדי עם שדכן וסיכות, 
מהדקים, דפי ממו צבעוניים ותאריכון  

20x9x2.7

MultiDesk 1730

מולטידסק מעמד משרדי מעוצב לעטים 
עם מקום לטלפון נייד/כרטיסי ביקור ותא 

מרכזי לאחסון 

12.3x12.2x3.5
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Fort 1574

פורט קופסת כרטיסי ביקור ממתכת

9.5X6.2X0.6 

Company 1299

קומפני  קופסת כרטיסי ביקור דמוי עור 
ומתכת

9.5x6.5x1.5

623

קוביית ממו דמוי עור מרובעת

11.2x10.7x4.2
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שולחן
על ה

Zip 1668

זיפ נרתיק לעכבר מחשב ההופך למשטח 
לעכבר עם פתיחתו, עשוי מניאופרן בסגירת 

רוכסן

21x11x1 22.5, סגורx19 פתוח

Limbo 1702

לימבו משטח לעכבר עם כרית ג'ל 
ארגונומית

24.5x21.5x2.5
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Vision 1226

וויז’ן  סרגל זכוכית מגדלת 

באורך 30 ס”מ

אופיס קיט  מארז משרדי הכולל: שדכן 
וסיכות, מנקב נייר ומתקן לסלוטייפ

9.5x6

Office Kit 1662

Electron 1719

אלקטרון מחשבון אלקטרוני גדול מתקפל 
עם 12 ספרות

16.5x10x2
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שולחן
על ה

Nasdaq 1558

Broker 1560

נאסדק  מחשב שולחני ענק גוף כסף לחיצי 
גומי

20X14.3X4.5 

ברוקר  מחשב שולחני גדול 10 ספרות בעיצוב 
אלגנטי

18X11X2.6 
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Trade 1559

Exit 1561

טרייד  מחשב שולחני לבן בשילוב צבעוני 

16.7X10.5X3 

אקזיט  מחשב שולחני בגודל בינוני עם 
שילוב כסף 

13.8X12.7X3.2 

Mistral 1562

מיסטרל  מחשב שולחני מעוצב קשתי עם 
צג מתרומם

17.2X9.5X3 



עטים וסטים - מתכת
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Cork-Pen 1678

Bambook Pen 1686 Bambook Set 1685

קורק פן עט מתכת מהודר בשילוב 
שעם טבעי. מילוי כדורי

במבוק פן עט אקולוגי עשוי במבוק
עם אביזרי מתכת מילוי כדורי

במבוק סט עט כדורי ועיפרון מכני 
עשויים במבוק בשילוב אביזרי מתכת 

בקופסת מתנה תואמת

17.3X5.3X2.1

Universe 1588

יוניברס עט מתכת כדורי עם תבליט כדור 
הארץ
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עטים וסטים-מתכת

Charm Pen 1663

Charm Set 1736

צ’ארם פן עט תכשיט יוקרתי עשוי 
מתכת, בשילוב תליון: מגן דוד, חמסה 

או לב

צ'ארם סט מארז יוקרתי הכולל:
3 עטי תכשיט בצורות שונות בקופסת 

מגירה מהודרת

* שרוול קטיפה אופציונלי
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Mirage 1371

מיראז’ עט רולר מתכתי מעוצב עם 
סגירה מגנטית ומילוי רולר גרמני של 

SCHMIDT

Flamingo 627

פלמינגו  עט כדורי ממתכת

Flamingo 628

פלמינגו  עט רולר מתכתי
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עטים וסטים-מתכת
Leonardo Roller 1374

ליאונרדו עט רולר אביזרי מתכת עם 
סגירה מגנטית ומילוי רולר גרמני של 

SCHMIDT

Leonardo 1373

ליאונרדו עט כדורי אביזרי מתכת עם 
חלונית פרסום

Mustang 1372

מוסטנג עט רולר מתכתי משולש עם 
SCHMIDT מילוי רולר גרמני של
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Moda 1407

Moda Roller 1408

מודה עט מתכת כדורי מעוצב

מודה רולר עט מתכתי מעוצב 
עם מילוי רולר

Guru 1414

Guru Roller 1415

גורו עט מתכת כדורי יוקרתי כבד

גורו רולר עט מתכת מילוי רולר יוקרתי 
כבד
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עטים וסטים-מתכת

Diplomat 1411

Diplomat Roller 1412

Diplomat Set 1413

דיפלומט עט מתכת כדורי יוקרתי חצי 
כסוף

דיפלומט רולר עט מתכת רולר יוקרתי 
חצי כסוף

סט דיפלומט עט כדורי ועט רולר 
בקופסת מגירה
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Sumo Roller 1311

Sumo 1312

סומו רולר  עט מתכת מפואר עם מילוי 
רולר

סומו  עט מתכת כדורי מפואר פתיחה 
בסיבוב

ניתן ליצור סט של שני עטים באחת 
מהקופסאות מעמודים 127-131

Bushido 1313

בושידו  עט מתכת כדורי 
מפואר פתיחה בסיבוב

Bushido Roller 1314

בושידו רולר  עט מתכת מפואר 
עם מילוי רולר
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עטים וסטים-מתכת

Amigo 1693

Rocket 1700

אמיגו  עט ג'ל מתכתי בצבעים מטאליים
חוד מחט לכתיבה איכותית

רוקט עט ג'ל מתכתי בצבעים מטאליים
חוד מחט לכתיבה איכותית
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Fabric 1306

פבריק  עט מתכת כדורי בשילוב 
בד קטיפה

Fabric Set 1307

סט פבריק  עט כדורי ועט רולר 
שילוב מתכת ובד קטיפתי

Gel-Capri 1703

קאפרי ג'ל עט ג'ל מתכתי בצבעים מטאליים
חוד מחט לכתיבה איכותית
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עטים וסטים-מתכת

Domo Metal 1509

דומו מטלי עט מתכת חוד מחט פתיחת 
פטנט 

Domo 1508

דומו עט מתכת חוד מחט פתיחת סיבוב 
פטנט

Domo Nickel 1742
דומו ניקל עט מתכת חוד מחט פתיחת 

סיבוב פטנט
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Tiger 1428

טייגר עט מתכת כדורי עם פסי 
גריפ מגומי

Tiger Set 1429

סט טייגר עט כדורי ועיפרון מכני 
מתכתיים בקופסא
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עטים וסטים-מתכת

Piston 1210

פיסטון  עט כדורי מתכתי בעיצוב 
חדיש

Piston Metal 1211

פיסטון מטאליק  עט כדורי מתכתי 
בעיצוב חדיש
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Vouge 1744

Granite 1743

ווג עט ג'ל מתכתי חוד מחט לכתיבה 
איכותית 

גרניט עט ג'ל מתכתי חוד מחט בגימור 
אבן 
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עטים וסטים-מתכת

Flames 636

פליימס  עט נובע ממתכת

Sparta 644

ספרטה  עט כדורי ממתכת

Sparta 645

Sparta 646

ספרטה  עט רולר ממתכת

ספרטה  עט נובע ממתכת
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Tango 1533

טנגו  עט מתכת עם כרית 
למסכי מגע פתיחת סיבוב 

Tandu 1430

טנדו עט כחול ועט אדום באחד, 
עשוי מתכת עם כרית למסכי מגע

Tucher 1410

טאצ’ר עט מתכת כדורי עם כרית אריג 
למסכי סמארטפון
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עטים וסטים-מתכת

Macho 1343

מאצ’ו  עט מתכת כדורי בפתיחת 
סיבוב

Macho Roller 1344

מאצ’ו רולר  עט מתכתי עם מילוי 
רולר ג’ל

Macho Set 1345

סט עט רולר וכדורי  סט מאצ’ו  
ממתכת בקופסא
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Slide 1426 Jupiter 663

Cheetah 781

יופיטר  עט רולר מתכתי

צ’יטה  עט רולר ממתכת

Master 1513

מאסטר  עט מתכת יוקרתי 
פתיחת סיבוב

Cheetah 780

צ’יטה  עט כדורי ממתכת

Vertigo Pencil 272

ורטיגו  עיפרון מכני מתכתי 0.5 מ”מ
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עטים וסטים-מתכת

Slide 1426
עט מתכת כדורי בעיצוב  סלייד 

חדיש

Samurai Roller 1315

Samurai 1316

סמוראי רולר  עט מתכת צבעוני 
מפואר עם מילוי רולר

סמוראי  עט כדורי צבעוני 
מפואר ממתכת



עטים וקופסאות
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עטים וקופסאות

Damca 1670

Damca White 1671

דמקה עט כדורי עם גריפ ייחודי ובולט, 
פתיחת לחצן

דמקה לבן עט כדורי גוף לבן עם גריפ 
ייחודי ובולט בשילובי צבעים

עטים וקופסאות
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Zen 1587

זן עט לחצן חצי שקוף מילוי חוד מחט 
ג’ל לכתיבה איכותית

Screen 1241
סקרין  עט כדורי עם כרית מגע 

למסכי סמארט פון
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עטים וקופסאות

Pedant 1512

פדאנט סרגל שקוף נשלף עם כרית 
מגע למסכים

Dart 1629

דארט  עט טאץ’ כדורי עם תאורת לד 
 פנימית, הלוגו מאיר בלחיצת כפתור

מיועד למיתוג בחריטת לייזר
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Grass White 1506

גראס לבן עט חוד מחט עם גריפ גומי 
מעוצב

Grass Black 1507

גראס שחור עט חוד מחט עם גריפ גומי 
מעוצב
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עטים וקופסאות

Volume 1504

ווליום עט חוד מחט מילוי ענק בעיצוב 
חדיש

White Volume 1505

ווליום לבן עט חוד מחט מילוי ענק 
בעיצוב חדיש
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Ringo 1650

Tuco 1651

רינגו עט מהודר עם גריפ גומי בשילוב אביזרי 
מתכת מילוי רולר ג’ל לכתיבה איכותית

טוקו עט חוד מחט מילוי ג’ל בגימור 
גומי
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עטים וקופסאות

Monsoon 1524

מונסון עט חוד מחט 0.7 אביזרי מתכת 
לכתיבה איכותית

Paradox 1348

פרדוקס  עט רולר ג’ל מילוי ענק 0.7 
וגריפ גומי לכתיבה איכותית
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Space Silver 1510

ספייס סילבר עט חוד מחט עם מילוי 
ג’ל

Space White 1511

ספייס לבן עט חוד מחט עם מילוי ג’ל
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עטים וקופסאות

Angel 1394

אנג’ל  עט  לחצן מילוי חוד מחט ג’ל 0.5 מ”מ 
לכתיבה איכותית

Angel Pastel 1514

אנג’ל פסטל  עט חוד מחט מילוי ג’ל
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Fish 1434

פיש  עט כדורי בעיצוב חדשני בפתיחת 
סיבוב

White Fish 1435

פיש לבן  עט כדורי בעיצוב חדשני 
שילובי לבן
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עטים וקופסאות

Liquor 1431

ליקר  עט כדורי בעיצוב חדשני 
בפתיחת לחצן

Whisky 1432

וויסקי עט כדורי בעיצוב חדשני בפתיחת 
לחצן
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Ginger 1310

ג’ינג’ר  עט כדורי בעיצוב חדיש

Simple 1481

סימפל  עט פלסטי כדורי לבן עם 
גריפ גומי

Corsica 1030
קורסיקה  עט  כדורי פלסטי אביזרי מתכת

Colibri 530

קוליברי  עט כדורי אביזרי מתכת
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עטים וקופסאות

Metal Gravity 1351

גרביטי מטאלי  עט כדורי פלסטי 
פתיחת סיבוב

Gipsy Silver 1082

ג’יפסי סילבר  עט כדורי אביזרי מתכת גוף 
כסוף

Joker Silver 1283

ג’וקר סילבר עט כדורי כסוף פלסטי

Joker White 1282

ג’וקר לבן  עט כדורי צבעוני פלסטי
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Clipi Metal 1207

Clipi 1094

קליפי מטאליק  עט כדורי עם קליפ מתרומם

קליפי  עט כדורי פלסטי בפתיחה סיבובית-
הקליפ קופץ שהעט סגור למניעת הכתמת 

החולצה

Clipi Silver 1093

קליפי סילבר עט כדורי פלסטי בפתיחה 
סיבובית-הקליפ קופץ שהעט סגור למניעת 

הכתמת החולצה

Palermo 1189

פאלרמו  עט כדורי פלסטי עם אביזרי מתכת
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עטים וקופסאות

Rimini White 982

רמיני לבן  עט כדורי לבן בשילוב גריפ

Rimini Grip 983

רמיני גריפ  עט כדורי כסוף עם גריפ גומי

Silver Slip 1086

סילבר סליפ  עט כדורי גוף כסוף

Quick Silver 1193

קוויק סילבר  עט כדורי כסוף אביזרי מתכת
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Silver Pasha 1087

סילבר פאשה  עט  כדורי איכותי עם אביזרי 
מתכת

Pasha 668

פאשה  עט כדורי איכותי עם אביזרי מתכת

Shlager Grip 934
שלאגר גריפ עט כדורי אביזרי מתכת 

וגריפ גומי

Shlager 932

שלאגר  עט  כדורי אביזרי מתכת
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עטים וקופסאות

Shlager Metal 933

שלאגר מטאלי  עט  כדורי אביזרי מתכת 
גוף כסף

Sushi 1309

סושי  עט כדורי בעיצוב חדיש

Baracuda 1395

ברקודה  עט  לחצן כדורי בעיצוב 
חדיש

Q.R 1393

קיו.אר  עט  לחצן חוד מחט ג’ל 
0.5 להדפסת Q.R על הקליפס
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Fantasy 1534
פנטזי עט פנס מעמד לטלפון עם כרית 

למסכי מגע

Oyster 1437

אוייסטר  עט כדורי אביזרי מתכת 
עם כרית מגע לסמארטפון

Like 1272

לייק  עט עם כרית למסכי מגע 
המתחבר לטלפון
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עטים וקופסאות

Lotto 1200

לוטו עט כדורי מקרטון ממוחזר

Napoli 1292

נפולי  עט כדורי מטאלי אביזרי מתכת
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Unicorn 1536
יוניקורן עט דלפק עם בסיס פרסומי 

משולש ודבק עצמי 

3.6X7.4X17 

Autograph 1532

אוטוגרף עט ומעמד לטלפון נייד עם כבל 
מסולסל

5X5X14 

Trio 1359

טריו  סט שלושה מדגישים זוהרים 
שאינם מתייבשים במארז פלסטיק

10.5x5.5x1
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עטים וקופסאות

Display 1684
דיספליי קופסא מהודרת לעט או זוג 

עטים עם לוחית אלומיניום למיתוג

17.9X5.5X3.1

Carton Box 1186

קופסת קרטון  לסט או לעט
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Droar Box 1419
מגירה קופסת עטים מפוארת בפתיחת 

מגירה לזוג ויחיד

Boxy 1347

Stage Box 1418

סטייג’  קופסת עטים מפוארת דמוי עור לזוג 
ויחיד

Carbon Trapez Box 1260
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עטים וקופסאות

Boxy 1347
בוקסי יחיד קופסת קרטון שחורה 

לעט יחיד*

* העטים להמחשה בלבד

Duo Boxy 1346

בוקסי זוגי קופסת קרטון שחורה 
לזוג עטים

Carbon Trapez Box 1260

קופסת קרבון טרפזית  לזוג עטים או 
ליחיד
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Pearl Pen Box 1230

צדף  קופסא מהודרת לעט יחיד

Show 731 Show 785

קופסת שואו  לעט יחיד קופסת שואו  לזוג עטים

Siluet 1535
סילואט קופסה שקופה לעט עם 

שטח פרסומי

16.4X4X2.5 

231Prime 1665

פריים שרוול קטיפה מהודר לעט יחיד שרוול קטיפה לעט יחיד*
בסגירת שרוך 
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עטים וקופסאות

887

קופסת עץ מהודרת לזוג עטים

16.5x6.5x2.5

888

Set Pouch 1149

קופסת עץ מהודרת לשלישיית עטים*

 16.5x7.5.5x2.5 

נרתיק דמוי עור לזוג עטים עם 
סגירת רוכסן

* העטים להמחשה בלבד



פיקניקים
         וטיולים
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פיקניקים וטיולים

פיקניקים
         וטיולים

Vista 1704

ויסטה  צידנית תיק גב מבודדת חום/קור
עם סט פיקניק מפואר ל-4 סועדים

כולל תא מבודד לבקבוק
עשוי מאריג איכותי במיוחד

40x30x22.5

Cliff 1583

קליף צידנית משפחתית מאריג איכותי 
בסגירת רוכסן עם רצועת כתף וידיות

30x30x20

133
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Party Cooler 1644

פארטי קולר  צידנית ענקית מוגבהת לנוחות 
מקסימלית עם תא מרווח וסטנד מתכת 

בסגירת רוכסן.  פתח לניקוז הנוזל בתחתית 
הצידנית, תא סקוטש יעודי לשליפה מהירה 

של תכולת הצידנית

Indigo 1582

אינדיגו  צידנית משפחתית מאריג איכותי 
דמוי ג’ינס כחול עם רצועת כתף וידיות

29x31x24
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פיקניקים וטיולים

Summer 1584

סאמר צידנית צבעונית איכותית בסגירת 
רוכסן ושילוב אריג ריפסטופ חזק במיוחד 

עם רצועת כתף וידית נשיאה

30x30x20

Icetone 1681
אייסטון  צידנית אישית מאריג איכותי דו גווני 

וקורדורה. מבודדת חום/קור 
עם רצועת נשיאה

22X16X15.5

Sunset 1646

סאנסט  צידנית מבד קורדורה איכותי 
בסגירת רוכסן ותא קידמי, עם רצועת 

כתף מתכווננת לנשיאה נוחה

39X36X11
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Antarctica 1325

אנטרקטיקה  צידנית אישית עם פנים 
כסוף ורצועת נשיאה

20x15x15

Husky 1528

האסקי צידנית מאריג ממוחזר פנים כסף 
שומר חום/קור עם רצועת כתף ארוכה 

28x21x15

Freezer 1530

פריזר צידנית אלבד  פנים 
כסף שומר חום/קור 

עם ידיות נשיאה

31x22x17
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פיקניקים וטיולים

Calypso 1264

קליפסו  צידנית אישית מבודדת חום/
קור מבד קורדורה וידית נשיאה  

25x22x14

Star 1317

סטאר תיק ים מקורדורה עם רוכסן וכיסים 
בחזית

44.5x37x11.5

Panda 1318

פנדה תיק גב שומר חום/קור מניילון מבודד, 
מתאים לשני בקבוקים ליטר וחצי

40x2x33
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Bonanza 1265

בוננזה צידנית אישית מבודדת חום/קור 
מבד קורדורה וידית נשיאה  

25x16x15

Park 1471

פארק  טרולי ענק עם צידנית מבודדת 
קור/חום, ידית נשלפת וגלגלים

47x29x28

Jungel 1267

ג’ונגל  צידנית בסגירת רוכסן עם רצועת כתף

30x36x19
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פיקניקים וטיולים

Gilboa 1365

גלבוע  תיק גב עם סט סכו”מ, צלחות 
וכוסות ל- 4 סועדים וצידנית מבודדת 

חום/קור

37x29x20

Titan 1690

טיטאן תיק גב צידנית מעוצב שומר חום/קור
עשוי בד קורדורה איכותי

38X32X18

Explorer 1691

אקספלורר  תיק גב צידנית שומר חום/קור
בעיצוב אופנתי עשוי אריג דו-גווני איכותי

38.5X30X17
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Nirvana 1271

נירוונה   סט פיקניק ל-4 סועדים בסל צידנית 
קורדורה

46x25x35

Alpine 1711

אלפין   צידנית רכה מבודדת חום/קור עשויה 
בד קורדורה בשילוב שעם טבעי

    30x25x21

Mountain 1363

מאונטיין סט פיקניק טרולי ל-4 סועדים עם 
צידנית שומרת חום/קור

43x32x33
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פיקניקים וטיולים

Latte 1403

לאטה  סט טרמוס 0.5 ליטר שני ספלים 
מבודדים ואטומים שומרי חום/קור בתיק מבד 

קורדורה

28x18x7.5

Mocha 1402
מוקה  סט טרמוס 0.5 ליטר ושני ספלי 

נירוסטה שומרי חום/קור באריזת מתנה 
שחורה מקרטון

30x23.5x8
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Thermo Guard 1682

Thermo Guard 1724

Thermo Guard 1725

תרמו-גארד  בקבוק נירוסטה טרמי איכותי 
500ML במיוחד. שכבה כפולה לבידוד הנוזל

שומר חום עד 12 שעות וקור עד 24 שעות

26X7X7

תרמו-גארד  בבקבוק נירוסטה טרמי איכותי 
500ML במיוחד. שכבה כפולה לבידוד הנוזל

שומר חום עד 12 שעות וקור עד 24 שעות 
צביעת שיש ועץ

26X7X7

תרמו-גארד  בקבוק נירוסטה טרמי איכותי 
500ML במיוחד. שכבה כפולה לבידוד הנוזל

שומר חום עד 12 שעות וקור עד 24 שעות.
שכבה כפולה להדפס סובלימציה.

26X7X7
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פיקניקים וטיולים

Valley 1631

 וואלי  כוס מבודדת חום/קור מנירוסטה
 עם חבק סיליקון לאחיזה נוחה
 ותחתית גומי למניעת החלקה

450m

20x8x8

Snepling 1286

Snepling White 1661

סנפלינג  בקבוק שתיה מנירוסטה עם 
 700cc פיה נשלפת

25.5x7 קוטר

סנפלינג לבן  בקבוק שתיה מנירוסטה 
עם פיה נשלפת וקשית, שכבה לבנה 

 700cc כפולה להדפס סובלימציה

25.5x7 קוטר
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Marathon 1287

מרתון  שרוול ניאופרן שומר קור לבקבוק 
שתיה. מתאים גם לבקבוקי מים חצי ליטר של 

מירב החברות. 

16.5x6.5 קוטר

Nepal 1285

Parkour 1647

נפאל   בקבוק שתיה מאלומיניום עם 
 700cc פיה נשלפת

26x7 קוטר

פרקור בקבוק שתייה עשוי נירוסטה עם פקק 
750cc משולב שאקל וחבק גומי

26X7.2X7.2
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פיקניקים וטיולים

Harmonica 1617

הרמוניקה  תיק סלסלה מתקפל למצב 
שטוח מאריג דו גווני איכותי עם ידית נשיאה 

מאלומיניום 

     41x26x38.5 :מצב פתוח
6x26x38.5 :מצב סגור

Chill 1590

צ’יל מחצלת מתקפלת עם משענת לגב 
ומסגרת מתכת, כיס אחורי ורצועת כתף 

לנשיאה נוחה

166x46.5x0.5

Riviera 1212

ריווירה   מחצלת מתקפלת עם כרית וידית 
נשיאה

180x89x0.5
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Skylex 1701

סקיילקס כרית נסיעות ארגונומית לצוואר 
בעיצוב חכם.

עשויה מחומר ויסקו רך וגמיש  עם כיסוי 
לייקרה נעים למגע

כולל אפשרות לקיפול ותלייה 

27x21.5x9.5

iCare 1687

איי-קר  סט 5 פלסטרים במארז שולף
עם שטח פרסום ענק

10.5X4.2X1

Fresh-Ball 1569

פראש-בול מטלית ריענון בגודל 30 על 30 
מקופלת ככדורגל בנרתיק רשת עם שאקל 

לתליה על תיקים או רצועות 

11x10 - נרתיק



תיקים
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נינג'ה תיק גב קשיח יוקרתי למחשב נייד 
בשילוב אריג איכותי במיוחד. גב אורטופדי עם 

תא נסתר ושרוול לתלייה על מזוודות טרולי, 
ידית ממתכת

כולל שקע USB לחיבור סוללה ניידת

44x19x31

אקסון  תיק גב חדשני למחשב נייד המתהפך 
לתיק צד, עשוי אריג איכותי במיוחד 

עם שרוול בגב התיק להצמדת הכתפיות 
כשמשתמשים כתיק צד 

נפח גדול במיוחד, 2 תאים + תא ייעודי נפרד 
ללפטופ

כתפיות וגב אורטופדי

40x29x22

Ninja 1706

Axon 1707
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תיקים

סולו  תיק גב מעוצב בעל תא אחד גדול בסגירת 
מגנט ואבזמים עם תא פנימי למחשב נייד, עשוי 

אריג איכותי במיוחד 
עם תא קדמי  וכתפיות מרופדות

42x32x20

אלגנט  תיק גב חדשני למחשב נייד המתהפך 
לתיק צד, עשוי אריג איכותי במיוחד

עם שרוול בגב התיק להצמדת הכתפיות 
כשמשתמשים כתיק צד 

2 תאים + תא ייעודי נפרד ללפטופ
כתפיות וגב אורטופדי  

41x30x14

Solo 1708

Elegant 1710

פיילוט  תיק עלייה למטוס עם תיק מחשב 
 D1680 אינטגרלי נשלף עשוי מאריג משובח

וחלקי כרום איכותיים

26x38x60

Pilot 1281
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סקיור  תיק גב מעוצב עם מנעול נגד גניבות עם 
תא איכסון למחשב נישא וכניסת USB לטעינת 

מכשירים ניידים

44x16.5x31

Secure 1709

קומפס  תיק גב מעוצב עם מנעול נגד גניבות, 
תא איכסון למחשב נישא וכניסת USB לטעינת 

מכשירים ניידים, משמש גם כתיק צד, גב 
ורצועות כתף מרופדות, ידית ממתכת

48x33x14

Compass 1713
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תיקים

Giant  1610
ג’יאנט  תיק גב מעוצב למחשב נייד, 

מאריג עבה ואיכותי 1680D, עם תא נפרד 
לנעליים ורצועות מרופדות

51x32x26

אורבן  תיק צד/יד למחשב נייד עשוי אריג דו 
גווני איכותי עם תא מרכזי גדול + תא בחזית

כולל רצועת כתף

40X31X11

Urban 1689

T-Rex 1554

טי רקס  תיק גב אורתופדי למחשב 
נייד מאריג 1680D עבה ואיכותי 

ורצועות מרופדות  

47x30.5x20
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Veida 569

ועידה  תיק מבד קורדורה

39x30x7

Faculty 681

פקולטה  תיק מבד קורדורה וסגירת 
סקווטש

38x30x7.5

Public 1694

פאבליק  תיק יד למסמכים עשוי אריג איכותי

40X29X8
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תיקים

Director 1045

דירקטור תיק מנהלים יוקרתי דמוי עור עם 
מנעול מספרים ורצועת כתף

42x33x17

Mondo 365

מונדו  תיק מבד מיקרופייבר עם ידית גומי 
איכותית

42x32x11.5

Kenes 359

כנס  תיק מבד קורדורה עם תא 
לסלולרי וידית קשיחה

43x30x11

Strip 358
סטריפ  תיק מבד קורדורה וסגר סקוטש עם 

ידית גומי איכותית

40x29x14
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Armada 1553

ארמדה תיק גב מפואר למחשב נייד מאריג 
איכותי 500D  גימור משבצות עם תאי ארגון 

45x30x19

Greystone 1592

גריסטון  תיק גב אופנתי למחשב נייד, עם 
רצועות וגב מרופדים

46x30x20

ספליט  תיק גב מעוצב עם תא למחשב נייד
תא מרכזי גדול + תא קטן בחזית
עשוי אריג איכותי בשילוב צבעים

44X29X23

Split 1688
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תיקים

Active Charge 1648
אקטיב צ’ארג  תיק צד וגב בעיצוב יוקרתי 

ללפטופ עם ידית אלומיניום , רצועת כתף ושרוול 
אחורי המתלבש על ידית המזוודה כולל שקע 

USB ייעודי לחיבור מגוון מכשירים )לא כולל 
פאואר בנק(

30X40X12

Active 1611

אקטיב תיק צד וגב בעיצוב יוקרתי ללפטופ 
עם ידית אלומיניום, רצועת כתף ושרוול 

אחורי המתלבש על ידית מזוודה

30x40x12

Xenon 1073
קסנון תיק גב מעוצב מבד קורדורה

46x33x24
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Sakoya 1072

סקויה   תיק גב מעוצב עם  תאים רבים

46x32x22

Track 370
טראק  תיק גב אופנתי מבד קורדורה

35x46x25

תיקי  תיק גב קומפקטי מעוצב בשילובי צבעים 
עשוי אריג RIPSTOP מבריק

תא מרכזי גדול + תא קטן בחזית
גב ורצועות כתף מרופדות

40X23X11

Tiki 1672
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תיקים

Zebra 1319

זברה  תיק גב שרוכים גדול מניילון ופסים 
מחזירי אור

51x38x2

Penguin 1321

פינגווין  תיק גב רצועות מניילון המתקפל 
לתוך הכיס הקדמי

35.5x45.5x10

Messenger 1323

מסנג’ר תיק אוכף לגב מניילון 

43x38x15
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Stringer 1531

סטרינגר  תיק גב שרוכים מאריג ניילון 

42x34

Race 1557

רייס  תיק ספורטיבי מתקפל לתוך נרתיק מאריג 
ריפסטופ איכותי ורצועות מאווררות

45x31.5x20

Cloud 1488

קלאוד  תיק גב ספורטיבי מבד קורדורה עם 
רצועות מרופדות וכיס פנימי

38x29x17
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תיקים

159

Podium 1556

Laundry 1618

פודיום פאוצ’ ריצה עם תא נסתר,
 2 בקבוקי שתייה ומחזירי אור

42x14x4

לונדרי תיק כביסה מאריג ניילון בשילוב 
רשת לאוורור 

60X45

Body Care 1555
בודי-קאר   תיק כלי רחצה מתקפל ונתלה 

מאריג 210D איכותי עם גימור משבצות

18.5x26x9
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Gulliver 1336

גוליבר תיק צ’ימידן ענק מאריג איכותי

65x33x29

Gym  1591

ג’ים  תיק צ’ימידן ספורטיבי מאריג שני 
גוונים

49x26x26

קראון  תיק צ'ימידן גדול מאריג איכותי עם 2 
תאים צדדים  ותא קדמי 

61x33x27

Crown 1705
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תיקים

Olympic 363

אולימפיק  תיק צ’ימידן גדול מבד 
קורדורה עם תא מיוחד לנעליים

60x35x33

Charter 684

צ’רטר  תיק צ’ימידן מבד קורדורה ואביזרי 
מתכת

48x29x27

Bigi 1577

ביגי תיק צ’ימידן איכותי מניילון המתקפל 
לתוך הכיס הצידי

60x30x27
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Ready 1621

ראדי תיק אלבד מאריג ממוחזר המתקפל 
לגודל ארנק קטן 

40X45

Window 1622
ווינדואו תיק אלבד במרקם קטיפה עם חלון 

שקוף בסגירת שרוך שימושי לאריזת מארזי שי 
וקניות

32X43.5

Groupie 1337
גרופי תיק כתף מבד קורדורה עם תא לסלולרי 

34x28x9
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תיקים
Expo 1623

אקספו תיק אלבד לתערוכות וכנסים עם ידית 
מובנית

26X36X6

Event 1624

איבנט תיק שרוכים מאריג אלבד מבריק 
וחדשני

34.5X42.5
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Wide Albad 1170
תיק אלבד רחב מחומר ממוחזר עם רצועה 

ארוכה

8x38x41

Sleem Albad 1169

Super Albad 1478

תיק אלבד צר מחומר ממוחזר עם רצועה 
ארוכה

38x41

סופר אלבד תיק קניות וכנסים מחומר ממוחזר 
עם רצועות ארוכות ורחבות

45x34x13



מוצרים ירוקים
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Amazonas 1222

אמזונס  בלוק ספירלה מקרטון ממוחזר עם 
סט דבקיות ועט בסגירה מגנטית

1.5x14.5x18

Slik 1257

סליק  בלוק נייר עם כריכה קשה ועט שקוע 
בנייר

1.8x14x20

Lotto 1200

לוטו  עט כדורי מקרטון ממוחזר
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מוצרים ירוקים

Partizan 1258
פרטיזן  בלוק נייר כריכה קשה עם סט 

דבקיות ועט

1.8x18x18.5

Mini Book 1144
מיני-בוק  פנקס ספירלה עם עט 

מקרטון ממוחזר, דפי שורה

10x15x1

Big Book 1145
ביג-בוק  פנקס ספירלה עם עט 

מקרטון ממוחזר, דפי שורה

17x21x1
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Pastoral 1221

פסטורל  מכתביית קרטון ממוחזר עם בלוק 
נייר A4, עט וסט דבקיות

2x29x34.5

Ready 1621

ראדי תיק אלבד מאריג ממוחזר המתקפל 
לגודל ארנק קטן 

40X45
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מוצרים ירוקים

Window 1622

Expo 1623

ווינדואו תיק אלבד במרקם קטיפה עם חלון 
שקוף בסגירת שרוך שימושי לאריזת מארזי 

שי וקניות

32X43.5

אקספו תיק אלבד לתערוכות וכנסים עם ידית 
מובנית

26X36X6

Event 1624

איבנט תיק שרוכים מאריג אלבד מבריק 
וחדשני

34.5X42.5
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Wide Albad 1170
תיק אלבד רחב מחומר ממוחזר עם רצועה 

ארוכה

8x38x41

Sleem Albad 1169

Super Albad 1478

תיק אלבד צר מחומר ממוחזר עם רצועה 
ארוכה

38x41

סופר אלבד תיק קניות וכנסים מחומר ממוחזר 
עם רצועות ארוכות ורחבות

45x34x13



חולצות
         וכובעים
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Reflector 1203

Glowing Yellow
Olive

Black White

Blue

Black

White

Rapper 1369

Shape 1606

Rapper 1370

ראפר  כובע רשת 5 פנלים בצבע 
מלא עם סגר פלסטי

שייפ  כובע קול דריי 5 פאנלים מנדף 
זיעה לפעילות ספורט עם סגר סקוטש

פנלים   5 רשת  כובע  ראפר  
בשילובי לבן עם סגר פלסטי

Green

Blue

Red

BlackYellowOrangePink
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חולצות וכובעים

Runner 1328

ראנר  כובע קול דריי 6 פאנלים מנדף זיעה 
לפעילות ספורט עם סגר סקוטש

White

Blue

Offwhite

Green

Black

Blue

Offwhite Red White Green

Yellow

Red Orange Blue Black

Marshal 1202

Reflector 1203

מרשל  כובע כותנה מוברשת 6 פנלים 
עם סגירת סקוטש ומצחיית סנדוויץ’

רפלקטור  כובע כותנה ספורטיבי 5 פנלים 
עם פס מחזיר אור וסגירת סקוטש
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Desert 1329

דזרט  כובע קול דריי ליגיונר להגנה 
מירבית מקרני השמש

A B C

Legionnaire 685

ליגיונר  כובע כותנה להגנה מירבית 
מקרני השמש

A B C

Cowboy 686

קאובוי  כובע רחב שוליים עם תיקתקים 
לקיפול ושרוך מתכוונן
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חולצות וכובעים

Sport 391
ספורט  כובע מכותנה 

בעיצוב ספורטיבי

A

B

D L M P

K

C G HE

I JN

586

כובע כותנה בסגירת סקוטש

Kippa 1463

כיפה  כיפה לאירועים מבד סאטן 
לבן מבריק
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Patrol 390

פטרול  כובע כותנה מוברשת 5 פנלים עם 
מצחיית סנדוויץ’ וסגירת סקוטש

A

F G H I J

C D EB

Jeans 1723

ג'ינס כובע ג'ינס איכותי 6 פאנל 
וסגר מתכת כסוף

Commander 388

קומנדר   כובע מכותנה מוברשת 6 פנלים 
וסגר מתכת

C

EA

D

G

F

H I

B
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חולצות וכובעים
Ladies Cool Dry 1327

חולצת נשים קול דריי  לפעילות 
ספורטיבית ונידוף זיעה מהיר

S-M-L-XL-XXL

Polo Shirt 1234

חולצת פולו  צבעונית 180 גרם שרוול 
קצר

M-L-XL-XXL

Long T-Shirt 1231

חולצת טריקו שרוול ארוך
לבן 160 גרם

M-L-XL-XXL
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Cool Dry 1235

קול דריי  חולצה לפעילות ספורט 
לנידוף מהיר של זיעה

S-M-L-XL-XXL

Smooth 1482

סמוד  חולצת צווארון V שרוול קצר בגזרה 
אופנתית מאריג 50/50 רך ואיכותי במיוחד 

שאינו מתכווץ או מתקמט בכביסה.

S-M-L-XL-XXL
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מבצעים חמים

D.J. 1332

די ג’יי  מעמד לכרטיסי ביקור עם עט טאץ’ 

GALAXY Charger Card 1356

צ’ארג’ר קארד  כרטיס הטענה לגלקסי בגודל 
כרטיס אשראי לנשיאה בארנק

9x5.5x0.3

Driver 962

דרייבר  מתקן תלייה לצילון הרכב עם ניירות 
ממו

12.5x14x4

SALE

StandUp 1047

סטנד אפ מעמד מתקפל לכרטיסי ביקור עם 
אפשרות למשלוח במעטפה

6.5x8x5

Healthy 1334

האלטי  קופסת תרופות שבועית עם 
19x3.5x3.5 יחידות מודולריות
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