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077-2060123:  טל

? מחפשים מתנה לחג לעובדים
?שי ממותג ללקוחות שלכם 

אנו שמחים להציג לכם את קטלוג המתנות הגדול  
2022פסח והמשתלם 

.ניתן להוסיף מיתוג לוגו והקדשה•
ניתן לקבל ברכת חג מנייר קלף מהודר עם  •

!!!ללא עלות –הלוגו •

!ומעלה ' יח5–מינימום הזמנה מסוג מתנה * •
(.                        מוצר חסר יוחלף בתיאום בשווה ערך לו)•

☺בכל שאלה ועצה מקצועית אנחנו כאן בשבילכם  

בברכת חג שמח 
.צוות טקסס מכל 

:לקוחות טקסס היקרים

עכשיו כל מה שנותר לכם זה לבחור את המתנות האהובות 
המתנות שבחרתם כבר  ! עליכם ביותר מתוך המבחר העצום וזהו 

..... בדרך אליכם 
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?למה בטקסס 

!מבחר מתנות משתלמות במחירי יבואן 

!!!אחריות מלאה על כל מתנה ללא כוכביות קטנות *

!כל מוצר מגיע באריזה חגיגית ומהודרת 

על כל מתנהבלוגו שלכם כרטיס ברכה ממותג 

!משלוח מהיר עד אליכם 

על כל מתנה ניתן 

!לרשום את שם העובד או שם המקבל 

, אצלנו בטקסס יש צוות זמין עבורכם לכל שאלה ועצה
!גם לאחר קבלת ההזמנה 

פסח שמח

!מצוות טקסס 
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תוכן עניינים

5' עמ............................בישול וחשמל,כלי בית . 1

55' עמ...............................קמפינג טיולים ופנאי. 2

86' עמ..............................................טים'גאדג. 3

חג פסח שמח

!מצוות טקסס 



סט תבלינים מעוצב במעמד עץ  
זכוכיתצנצנות 8עם 

מעמד עץ מעוצב  
צנצנות תבלינים מזכוכית  12עם 

קופסאות מתכת  6סט של 
מגנטלתבלינים עם 

מתכתיבסיס 

₪ 49: מחיר

₪ 69: מחיר

₪ 99: מחיר



קרשי חיתוך3סט 

מבמבוק
!רב שימושים 

כלי מטבח  12סט של 

:הכולל

סוגי  5,סוגי מרית3,לקקן,מברשת

ומלקחייםמערבל,כפות

.כולל כלי אחסון

₪ 99: מחיר

₪ 69: מחיר

קופסא מעץ לבקבוק יין
כולל בקבוק יין–כלים 5עם 

₪ 109: מחיר



סט אביזרי יין במארז מפואר דמוי בקבוק  
:יין הכולל

פקק עם סוגר, פותחן 
וטבעת למניעת טפטופים

פותחן מלצרים ממתכת

ספר  אביזרי יין ארוז במארז5מארז 
:יוקרתי הכולל

משפך אקרילי  , משאבת ואקום , פותחן 
פקקים2-ו

₪ 26: מחיר

₪ 43: מחיר

₪ 13: מחיר

₪ 18: מחיר

₪ 5.9: מחיר

סט יין מעוצב באריזת מתנה
פותחן בקבוקים ופקק מתכתי  : הכולל

לסגירת בקבוקי יין

סט אביזרי יין
:במארז מתכת יוקרתי הכולל

משפך עם סוגר, פותחן 
וטבעת למניעת טפטופים



חלק מנירוסטה24ם "מערכת סכו•

Silver: דגם•
ם יוקרתית מנירוסטה אלחלד"מערכת סכו•

.חלקים לשישה סועדים24•

.אריזה מהודרת , עיצוב קלאסי •

חלק ציפוי זהב24ם "מערכת סכו

Gold: דגם
ם יוקרתית מנירוסטה אלחלד  "סכומערכת 

בציפוי זהב

.חלקים לשישה סועדים24

.אריזה מהודרת , עיצוב קלאסי 

חלק ציפוי נחושת24ם "מערכת סכו

Rose Gold: דגם
ם יוקרתית מנירוסטה אלחלד  "מערכת סכו

בציפוי נחושת

.חלקים לשישה סועדים24

.אריזה מהודרת , עיצוב קלאסי 

₪ 140: מחיר

₪ 90: מחיר

₪ 130: מחיר



₪ 100: מחיר

₪ 124: מחיר

₪ 150: מחיר

₪ 132: מחיר



הגשה ופריסה לאחסון מתקן רב שימושי 

ABSתחתון עשוי מ חלק •

לאכסן  ניתן  BAMBOעליון עשוי חלק •
...  ועודגבינות.לחם.עוגה

לשלב מארז עם בקבוק יין ניתן לפרוס ו או ניתן •
להגיש על משטח העץ 

ואפורלבן.ירוק:זמיניםצבעים •

₪ 48: מחיר

סכינים קרמים  3סט 

!רב שימושים 
במארז מתנה מהודר

.חלקים8סט סכינים 

מהודרים עם  מטבח קרמיים סכיני 

.  ידיות עץ

ומספריים במעמד  קולפןבתוספת 

.קופסא מתנה מפוארומארז 

₪ 122: מחיר

₪ 45: מחיר



₪ 196: מחיר

₪ 44: מחיר

₪ 50: מחיר



שחור–חלקים 7סט כלי ששת 

חלקים7כלי ששת סט 

מתקן , סילקון איכותי, עץידיות 

נוח לאחסון

גישה נוחה ומהירה לכלים

:הסט כולל 

,  כף ספגטי, מטרפה, מברשת

,לקקן

מצקת, תרווד מחורץ, הגשהכף 

משקל מטבח דיגיטלי
KE-A: דגם

סטיה' גר5עד 1למזון מדוייקמשקל 

כיבוי עצמי אוטומטי
LCDצג

,  משטח קל לניקוי

.מסך תצוגה גדול בורר סוגי משקל או נפח

₪ 120: מחיר

₪ 70: מחיר

חימום חשמלית משולבת בספל קרמיקה  פלטת 

כיסוי וכפית מוזהבתעם 

כאשר מניחים את הספל מופעל חיישן משקל באופן אוטומטי  
מעלות55אשר שומר על חום הנוזל בטמפרטורה של 

המוצר מגיע במארז קרטון מהודר

₪ 52: מחיר



ר’ובוצסט סכינים 
מקצועיר'בוצ+ סנטוקוסכיני 3סט 

מ"ס3*24*36: עץר'בוצ

לכל סוגי החיתוך במטבח

חזקות במיוחדסנטוקוסכיני 

מ"ס13סנטוקוסכין 

מ"ס16סנטוקוסכין 

מ"ס18סנטוקוסכין 

.אריזה מהודרת , עיצוב קלאסי 

מבמבוקחיתוך איכותי עשוי קרש 
סכין חיתוך עשויה נירוסטה

הקרש מתאים לחיתוך עם כל סוגי הסכינים
מ"ס35/24: גודל הקרש
7: "גודל הסכין

סכיני שף קרמיות3סט 
במיוחדות ומשמשות לחיתוך כל סוגי המזוןחזקות 

קרמי ללא חלודה בכלל100%עשויות •

ללא צורך בהשחזה•

משקל הסכין נמוך•

לא סופגות ריחות•

כל סכין מגיע עם כיסוי צבעוני מיוחד •

, כחול: צבע לכיסוי הסכין ללא אפשרות בחירה•
כתום, ירוק, סגול

:הסט כולל•

לחיתוך כל סוגי המזון' אינץ6.5סכין שף •

לחיתוך ירקות ופירות' אינץ5סכין שף •

'אינץ3סכין רב שימושית •

₪ 170: מחיר

₪ 99: מחיר

₪ 80: מחיר



להכנת פנקייקסט 

להכנת פנקייקסט 

.’אינצ24גודל •

.stick nonציפוי שיש •
.tach soft–ידית ארגונומית •
עמיד לאורך שנים. אינו נדבק ואינו מתקלף•

.  מתאים לאינדוקציה ולכל סוגי הכיריים•
.בישול עם מעט שמן

.מתאים למדיח הכלים. קל לניקוי•

nonמחבת המבורגר עם ציפוי  stick
איכותי המונע הידבקות למחבת יחד עם  

8שקעים בקוטר 7המחבת כוללת . דוחסן

.  מ עם חריצים לצלייה נכונה"ס

.מ"ס26.6קוטר 

מתכתימשקל מטבח 
ג"ק5עד 

₪ 45: מחיר

₪ 99: מחיר

₪ 99: מחיר



מכשיר להכנת עוגיות
Cookie: דגם

צורות שונות  6שבלונה מפלסטיק הכוללת 

להכנת עוגיות במגוון

בסיס ואקום הנצמד למשטח העבודה

דוחסן לדחיפת המזון לשימוש קל ובטוח

ידית סיבוב עשויה נירוסטה איכותית

נוחה לשימוש

ניקוי קל ומהיר

מגרדת מסתובבת רב תכליתית
Grater: דגם

חלד חזקים וחדים במיוחד-סכיני נירוסטה אל

לחצן נעילה ושחרור הסכין

.ואקום מובנה להצמדת המוצר למשטח העבודה

מתאים לשטיפה במדיח הכלים

:אביזרים נלווים
,  מתאים  לגירוד דק של שקדים–סכין לגירוד דק 

,  גבינות קשות,בצל , שום, אגוזים,בוטנים 

.סוגי שוקולדים ועוד, ביסקוויטים
תפוחי  , מתאים לגירוד של גזר–סכין לגירוד גס 

כל סוגי הגבינות הקשות  , שום, עגבנייה, אדמה

.ועוד,
מתאים לחיתוך פרוסות  –סכין לחיתוך פרוסות 

בטטה ועוד, א"תפו, גזר, מלפפון

₪ 90: מחיר

₪ 90: מחיר



1ב5סיר בישול רב תכליתי 
טיגון אפייה  ואידוי  ,צלייה ,לבישול משמש 

לשימוש בתנורמתאים,כירייםמתאים לכל סוגי 

תחתית אינדוקציה
ציפוי אבן שיש  NON STICKאינו נדבק ואינו מתקלף 

למדיח הכליםמתאים ,פיזור חום באופן אחיד 

קל ונוח לניקוי 

:מידות ואביזרים

מכסה זכוכית

לצלייהכפלנצהמכסה נוסף שיכול לשמש גם כמכסה לסיר קדירה וגם 
מ"ס24*24*9–סלסלת טיגון 

מ"ס20*20–משטח אידוי 

ליטר4.3: נפח הסיר

מ''ס24

גריל אבן שיש ה'פלנצ
.פלטת צלייה מלבנית כוללת ידיות מסיליקון

…לצלייה מושלמת של בשר דגים עוף ירקות ועוד 
Stick Nonציפוי שיש 

אינו נדבק ואינו מתקלף

עמיד לאורך שנים

מתאים לכל סוגי הכיריים

בישול עם מעט שמן

מתאים למדיח הכלים
37x27x4cm: מידות 

₪ 320: מחיר

₪ 170: מחיר



ליטר8רוסטרסיר 

שכבות ציפוי אבן שיש5

אינו נדבק ואינו מתקלף

כולל זוג ידיות סילקון לאחיזה נוחה ובטוחה

מעלות300מכסה זכוכית עמיד בחום של עד 

מתאים לבישול על כל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

מתאים לאפייה בתנור

בישול עם מעט שמן

מתאים למדיח הכלים

עמיד לאורך שנים
40X25X10: מידות 

ליטר8: נפח

לתנוררשת + תבנית 
סלסלת רשת המאפשרת סירקולציה

חם סביב האוכל  של זרימת אוויר 
ליצירת פריכיות וטעם מושלם

מגש תחתון לאגירת עודפי השומן  
והנוזלים ולשמירה על ניקיון התנור  

אינו נדבק ואינו מתקלףNON STICKציפוי שיש 

:מידות
מ"ס8*22.5*30.5: סלסלת רשת

מ"ס2*24.5*32.5: מגש תחתון

מחבתות אבן שיש3סט 
.stick nonשיש ציפוי 
.28, 24, 20: גדלים

.מארז מתנה
.tach soft–ידית ארגונומית סילקון דמוי עץ  

עמיד לאורך שנים. אינו נדבק ואינו מתקלף

.בישול עם מעט שמן. מתאים לכל סוגי הכיריים

.מתאים למדיח הכלים. קל לניקוי

,שחור: צבע

₪ 330: מחיר

₪ 99: מחיר

₪ 190: מחיר



חלקים 3סט סירי אבן שיש 
אבן שיש28מחבת 

ליטר6.5אבן שיש 28סיר 
Non Stickציפוי אבן שיש 

ידית אגרונומית עם סיליקון

אינו נדבק ואינו מתקלף 

עמיד לאורך שנים  

תחתית אינדוקציה מלאה

מפזר את החום באופן אחיד

.מתאים לכל סוגי הכיריים

בישול עם מעט שמן 

.  מתאים למדיח הכלים

.אחריות לשנה

חלקים4סט סירי אבן שיש 

ליטר2.24אבן שיש 20סיר 

ליטר6.5אבן שיש 28סיר 
Non Stickציפוי אבן שיש 

ידית אגרונומית עם סיליקון

אינו נדבק ואינו מתקלף 

עמיד לאורך שנים  

תחתית אינדוקציה מלאה

מפזר את החום באופן אחיד

.מתאים לכל סוגי הכיריים

בישול עם מעט שמן  

. מתאים למדיח הכלים

.אחריות לשנה

אבן שיש28מחבת 
ליטר2.24אבן שיש 20סיר 

ליטר3.32אבן שיש 28סוטאז
Non Stickאבן שיש ציפוי 

ידית אגרונומית עם סיליקון

אינו נדבק ואינו מתקלף 

עמיד לאורך שנים  

תחתית אינדוקציה מלאה

מפזר את החום באופן אחיד

.מתאים לכל סוגי הכיריים

בישול עם מעט שמן  

. מתאים למדיח הכלים

.אחריות לשנה

₪ 290: מחיר

₪ 320: מחיר

₪ 190: מחיר



חלקים  3סט סירי אבן שיש 

:כולל הסט 

אבן שיש28מחבת 

.ליטר6.5אבן שיש 28סיר 

Non Stickציפוי אבן שיש 
יציקת אלומיניום

ידית אגרונומית עם סיליקון

אינו נדבק ואינו מתקלף  

עמיד לאורך שנים  

תחתית אינדוקציה מלאה

מפזר את החום באופן אחיד

.מתאים לכל סוגי הכיריים

בישול עם מעט שמן  

.  מתאים למדיח הכלים

.אחריות לשנה

חלקים  4סט סירי אבן שיש 
:כולל הסט 

ליטר2.43אבן שיש 20סיר 

ליטר6.5אבן שיש 28סיר 

Non Stickציפוי אבן שיש 
ידית אגרונומית עם סיליקון

יציקת אלומיניום

אינו נדבק ואינו מתקלף 

עמיד לאורך שנים  

תחתית אינדוקציה מלאה

מפזר את החום באופן אחיד

.מתאים לכל סוגי הכיריים

בישול עם מעט שמן 

.  מתאים למדיח הכלים

.אחריות לשנה

₪ 310: מחיר

₪ 240: מחיר



חלקים5סט סירי אבן שיש 
:הסט כולל 

אבן שיש  24מחבת 
ליטר4.5אבן שיש 24סיר 

ליטר6.5אבן שיש 28סיר 

Non Stickציפוי אבן שיש 
ידית אגרונומית עם סיליקון

יציקת אלומיניום

אינו נדבק ואינו מתקלף 

עמיד לאורך שנים  

תחתית אינדוקציה מלאה

מפזר את החום באופן אחיד

.מתאים לכל סוגי הכיריים

בישול עם מעט שמן 

.  מתאים למדיח הכלים

.אחריות לשנה

חלקים8סט סירי אבן שיש 
:הסט כולל 

אבן שיש  28מחבת ,אבן שיש 20מחבת 

ליטר2.43אבן שיש 20סיר 

ליטר4.5אבן שיש 24סיר 

ליטר5.5אבן שיש 32סוטאז

Non Stickציפוי אבן שיש 
ידית אגרונומית עם סיליקון

יציקת אלומיניום

אינו נדבק ואינו מתקלף 

עמיד לאורך שנים  

תחתית אינדוקציה מלאה

מפזר את החום באופן אחיד

.מתאים לכל סוגי הכיריים

בישול עם מעט שמן 

.  מתאים למדיח הכלים

.אחריות לשנה

₪ 450: מחיר

₪ 660: מחיר



חלקים  13סט סירי אבן שיש 

אבן שיש  24מחבת , אבן שיש 20מחבת 
אבן שיש28מחבת 

ליטר4.5אבן שיש 24סיר ,ליטר 2.43אבן שיש 20סיר 

.ליטר 5.5אבן שיש 32סוטאזליטר 4אבן שיש 28סוטאז,ליטר 6.5אבן שיש 28סיר 

Non Stickאבן שיש ציפוי 
ידית אגרונומית עם סיליקון

יציקת אלומיניום

אינו נדבק ואינו מתקלף 

עמיד לאורך שנים  

תחתית אינדוקציה מלאה

מפזר את החום באופן אחיד

.מתאים לכל סוגי הכיריים

בישול עם מעט שמן 

.  מתאים למדיח הכלים

.אחריות לשנה

₪ 1160: מחיר



₪ 289: מחיר

₪ 500: מחיר

₪ 900: מחיר



ליטר5, מ"ס24סיר מאיץ בישול 

FORGEDאלומיניום 
הבישול בסיר מהיר וחסכוני כמו בסיר לחץ

ידיות הסיר עם מנגנון לנעילת המכסה

מבודדות חום, לשמירת לחץ פנימי

תחתית אינדוקציה| ציפוי אבן שיש | 

ליטר4–מ "ס24סיר יציקה 
פטנט עם מסננת מובניתמכסה 

מנגנון לנעילת המכסה לריקון הנוזלים

מתאים לכל סוגי הכיריים

מכסהווק עם סיר 

יציקת אלומיניום
תחתית אינדוקציה| ציפוי אבן שיש שחורה | מ "ס32

ליטר11אידוי משובח סיר 

חלקים3משובח 
פסטה וירקות, כיסונים, קוסקוס: לבישול בריא

ציפוי נון סטיק משובח| אינוקציהתחתית 

פיזור חום אחיד לבישול מושלם

ליטר9אידוי משובח סיר 

חלקים3משובח 
פסטה וירקות, כיסונים, קוסקוס: לבישול בריא

ציפוי נון סטיק משובח| אינוקציהתחתית 

פיזור חום אחיד לבישול מושלם

₪ 240: מחיר

₪ 136: מחיר

₪ 150: מחיר

₪ 240: מחיר

₪ 210: מחיר



24 "
150₪:  מ"עלות לפני מעמחיר 

SUPREMEסיר יציקת אלומיניום במגוון גדלים סדרת 
תוצרת גרמניה GRENBLONציפוי אבן שיש שחורה 

סיליקון נשלפיםאוחזי

תחתית אינדוקציה

משטח פנימי מאבן שיש בעל תכונות נון סטיק מעולות

בסיס עבה עם תחתית אינדוקציה מקצועית המשפרת את  , אינו מכיל מתכות רעילות

אפקטיביות פיזור החום לבישול בריא

ניתן לשימוש בכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

מעלות220ניתן לחמם ולבשל בתנור ללא ידיות הסיליקון עד 

בעל מכסה פטנט להוספת נוזלים ללא הרמת המכסה

28 "
170₪:  מ"עלות לפני מעמחיר 

20 "
130₪:  מ"עלות לפני מעמחיר 

32 "
220₪:  מ"עלות לפני מעמחיר 

32 "
240₪:  מ"עלות לפני מעמחיר 

28 "
180₪:  מ"עלות לפני מעמחיר 

36  "
260₪:  מ"עלות לפני מעמחיר 



24 "
106₪:  מ"עלות לפני מעמחיר 

יציקת אלומיניום במגוון גדלים מחבת 

תוצרת גרמניה   "GREBLON"שכבות פנימיות 3ציפוי אבן שיש , נשלפת יציקת אלומיניוםידית 

לבישול בריא יותר

מ אינדוקציה לפיזור חום אופטימלי"מ5תחתית עבה 

מעלות220המחבת מתאימה לתנור ללא הידית עד 

אינה מפרישה חומרים רעילים, לא מתקלפת, לא נשרטת, מתאימה לכל סוגי הכיריים

28 "
124₪:  מ"עלות לפני מעמחיר 

20 "
96₪:  מ"עלות לפני מעמחיר 

32  "
140₪:  מ"עלות לפני מעמחיר 



זכוכיתצלייה מרובעת עם מכסה פלטת 
ציפוי אבן שיש| אלומיניום יציקת 

לניקויקלה |ידיות סיליקון | תחתית אינדוקציה 

מ"ס34*34

אלומיניוםסיר יציקת 

ליטרים9

שכבות  3ציפוי פנימי אבן שיש 
GREBLON גרמניה לבישול בריא יותרתוצרת

מ אינדוקציה לפיזור חום אופטימלי"מ5תחתית עבה 

מעלות220הקדירה מתאימה לתנור עם המכסה עד 

,אינדוקציהכולל , מתאים לכל סוגי הכיריים

מתנהכפפות זוג 

מ"מ350*250*90: מידות

מחבת דו צדדית
מציין שהאוכל כמעט מוכן, פתח שחרור אדים

אגן לניקוז נוזלים עודפים בזמן הבישול אטם סיליקון

מונע נזילות ומקטין ריחות ועשן בזמן הבישול ציפוי אבן שיש שחור

מ"ס32: גודל

מ"ס28מחבת גריל 

יציקת אלומיניום
בציפוי אבן שיש שחורה

GREBLON תוצרת גרמניה

תחתית אינדוקציה| ידית נשלפת 

פלאנצ׳הפלטת גריל מלבנית 
שכבות  3אבן שיש ציפוי,אלומיניוםיציקת 

תוצרת גרמניה לבישול   GREBLONפנימיות 

יותרבריא 

מתאימה לתנור ללא הידיות  ה'הפלאנצ

לכל סוגי  מתאימה .מעלות 220סיליקון עד 

אינה  , לא מתקלפת, לא נשרטת, הכיריים

מפרישה חומרים רעילים

₪ 200: מחיר

₪ 160: מחיר

₪ 210: מחיר

₪ 120: מחיר

₪ 130: מחיר



ס״מ16קלחת עם מכסה 
שחורהציפוי אבן שיש , יציקת אלומיניום

בריאגרמניה לבישול תוצרת ,שכבות פנימיות 3

מ אינדוקציה לפיזור חום אופטימלי"מ5תחתית עבה 

אינו  , לא מתקלף, לא נשרט, מתאים לכל סוגי הכיריים

מפריש חומרים רעילים

אלומיניוםמחבתות שקשוקה זוג 

|  תחתית אינדוקציה | מ "ס18

ציפוי אבן שיש

מ"ס27מחבת שקעים לפנקייק קוטר 

אינדוקציה, ציפוי אבן שיש, סמיילי

אלומיניוםמ יציקת "ס26קרפמחבת 
שכבות פנימיות  5תחתית אינדוקציה ציפוי אבן שיש 

"GREBLON" תוצרת גרמניה לבישול בריא יותר

מ אינדוקציה לפיזור חום אופטימלי"מ5תחתית עבה 

דו שכבתי חיצוני המחבת מגיעה עם תרווד ומרדד

לא , לא נשרטת, מתאימה לכל סוגי הכיריים

אינה מפרישה חומרים רעילים, מתקלפת

₪ 120: מחיר

₪ 200: מחיר

₪ 100: מחיר

₪ 84: מחיר



מ"ס26–אלומיניום מחבת 

שכבות3אבן שיש ציפוי 

תחתית אינדוקציה

מ"ס28–אלומיניום מחבת 

שישאבן ציפוי 

תחתית אינדוקציה

מ"ס24–אלומיניום מחבת 
שכבות3אבן שיש ציפוי 

תחתית אינדוקציה

מ"ס20–אלומיניום מחבת 
שכבות3אבן שיש ציפוי 

תחתית אינדוקציה

₪ 76: מחיר

₪ 86: מחיר

₪ 50: מחיר

₪ 100: מחיר



₪ 170: מחיר

₪ 30: מחיר

₪ 30: מחיר



₪ 144: מחיר

₪ 48: מחיר

₪ 46: מחיר



קוצץ ירק שום בצל קומפקטי וחזק    
עם שלושה להבים נטען על ידי  

אריזת קרטוןUSBכבל 

מולטי שף ידני

קוצץ את כל סוגי הירקות  

אריזת מתנה

ופירותמכשיר פריסה לירקות 
.  להבים שונים לחיתוך מקצועי6

כלי קיבול שמתחבר ללהבים  

מתאים לחיתוך וקציצת  . השונים

.  ירקות ופירות

₪ 45: מחיר

₪ 65: מחיר

₪ 85: מחיר



מחיר עלות לפני  

134₪:  מ"מע

קופסאות עם סוגר ואקום  5סט •
מזון באריזת מתנהלאחסון 

99₪:  מ"מחיר עלות לפני מע

קופסאות עם סוגר ואקום  7סט 
לאחסון מזון באריזת מתנה

₪ 140: מחיר

₪ 100: מחיר



קופסת נשיאת אוכל בעלת שתי קומות  

.משולבת בסכום וחבק גומי

עליון עשוי במבוקמכסה 

לבן,כההאפור,בהיראפור : צבעים

בוקס עגול עם דופן נירוסטה' לאנצ•

.מוצרי מזון שוניםלאחסון שלוש קומות •

.ליטר2.1כ קיבולת "סה•

.ידיות נשיאה•

אריזת מתנה•

וירוקאפור,תכלתצבעים •

₪ 100: מחיר

₪ 30: מחיר

₪ 59: מחיר



₪ 160: מחיר

₪ 40: מחיר

₪ 20: מחיר



₪ 44: מחיר

₪ 40: מחיר

₪ 70: מחיר

₪ 48: מחיר

₪ 64: מחיר



ליטר  2.3סט קנקן בעל קיבולת של 
330ארבע כוסות מעוצבים בגודל 

.  ל”מ

מיוצר מפלסטיק עמיד ואיכותי

.ליטר1.5קנקן זכוכית חסין אש 
.פילטר נירוסטה לחליטה

.ל”מ350כוסות זכוכית 4

.מגש עץ מבמבוק

.הקנקן עמיד לשימוש על כיריים מגז

חלקי הזכוכית עמידים לשימוש במדיח  

כלים

ליטר 1.5קנקן תה לחליטה 
כירה עמיד באש ישירה/ניתן לשימוש על גז

ל"מ300כוסות זכוכית 4

₪ 40: מחיר

₪ 160: מחיר

₪ 130: מחיר



₪ 86: מחיר

₪ 90: מחיר

₪ 110: מחיר

₪ 96: מחיר

₪ 44: מחיר



₪ 28: מחיר

₪ 44: מחיר

₪ 30: מחיר

₪ 20: מחיר

₪ 36: מחיר



₪ 76: מחיר

₪ 50: מחיר

₪ 22: מחיר₪ 36: מחיר

₪ 76: מחיר



₪ 34: מחיר

₪ 40: מחיר

₪ 20: מחיר

₪ 20: מחיר

₪ 44: מחיר



ליטר10

₪ 20: מחיר

₪ 90: מחיר

₪ 76: מחיר

₪ 44: מחיר

ליטר15

₪ 48: מחיר



המוצר עשוי מתכת עדינה בעיצוב משגע• 

ניתן למיקום על כל משטח עמיד• 

י החלקת הקפסולות דרך הפתחים  "שימוש פשוט ע• 

הקלה  ושליפתם 
משני הצדדים-קפסולות36מכיל עד • 

קל לנשיאה• 

קפה עם  מתקן מתכתי לקפסולות 

.מגירה לקפסולות

ניתן להניח את מכונת הקפה על  

גבי המשטח העליון

לקפסולות  מתכתי מעוצב מתקן 

י החלקת  "שימוש פשוט ע

הקפסולות פנימה או החוצה

₪ 60: מחיר

₪ 60: מחיר

₪ 99: מחיר



Air fryerסיר טיגון חשמלי ללא שמן 

ירקות  , שניצלים, יפס 'צ, דגים, מהירה של בשרלהכנה 

מאפים ועוד, עוגות,

טיגון בריא על ידי אוויר חם

פיזור חום בצורה אחידה
צג דיגיטלי לשליטה נוחה,פונקציית טיימר 

גוף חימום מנירוסטה איכותית

ליטר3.5מיכל פנימי גדול 
עד  80שליטה בטמפרטורה של בין ,פילטר אינטגרלי

קל ונוח לניקוי,מעלות200

אחריות לשנה,1400W: עוצמה 

Magic chopperקוצץ חשמלי מהיר 
,דגים ועשבי תיבול, בשר, פירות, ירקותלקיצוץ 

מתאים גם להכנת ממרחים רטבים ועוד

מנוע חזק ועוצמתי גוף נירוסטה

מהירויות הפעלה רגיל וטורבו2

להבי נירוסטה חזקים וחדים במיוחד4

ליטר זכוכית מחוסמת משמשת גם להגשה2קערה 

ומיציםשייקיםבלנדר שייקר נייד נטען להכנת 

 ל"מ400מיכל זכוכית בנפח.

חלד  -מערכת להבים כפולה עשויה פלדת אל

.להבי חיתוך6כ "וכוללת סה

 מנוע חזקDC7.4V

 סיבובים לדקה  25000מהירות מנוע במצב ריק

/+-15%

 סיבובים לדקה  15000מהירות מנוע במצב מלא

/+-15%

 10-12זרם עבודהA

 4000סוללה נטענת עוצמתיתmah

₪ 400: מחיר

₪ 190: מחיר

₪ 80: מחיר



חשמלי ביתי ללא עשן בעל מנגנון  מנגל 

מבשל את המזון  אוטומטי אשר סיבוב 

מכל צדדיו

3מסתובבים מתוכם שיפודים 10כולל -

שיפודים

המיועדים לבישול נקניקיות-

לנקניקיותמתקן -
אינו  -, אינו נדבק non stickאקולוגי ציפוי -

מתקלף

מהיר ללא עשןבישול -

לניקויקל -

לשנהאחריות -

מטחנת קפה  + מולטי בלנדר שייק אנד טייק 

וטבלינים

קלה ונוחה באמצעות לחצןהפעלה -

קרחחזקים מנירוסטה המתאימים גם לריסוק להבים -

בקבוקים2כוללת הערכה -

ומתאימים למחזיקי כוסות  -נוחים לנשיאההבקבוקים -

במכונית

את הבקבוקים ניתן לשטוף  -לשטיפה וניקויקל -

במדיח כלים

גומי למניעת תזוזה ועבודה נוחהרגליות -
700Wמנוע עוצמתי -

בלנדר שייקר

500עוצמת מנוע 

הפעלה קלה ונוחה

מתאימים גם לריסוק קרח-להבים חזקים מנירוסטה 

ליטר כל אחד ומכסים עם פיה לשתייה0.6בקבוקים 2כולל 

מתאים למחזיקי כוסות במכונית-נוח לנסיעה 

את המכלים ניתן לשטוף במדיח כלים-קל לשטיפה וניקוי 

רגליות גומי למניעת תזוזה ועבודה נוחה

שחור/מגיע בצבעים אדום

₪ 430: מחיר



ליטרAIR FRYER OVEN 25תנור אובן חכם 

גריל| בשר | טיגון | ייבוש | טיגון אוויר | אפייה | צליה | בישול תוכניות

פאנל הפעלה-
של זמן וטמפרטורה   והתראות L E Dלהכנה לוח בקרה חכם עם תצוגת 1660-

ליטר למגוון רחב של בישול ואפיה6הסיר גודל -

גריל מיוחד לבשר לתוצאות מושלמות של צליהמשטח -

מעלות260עוצמות טיגון בישול וחימום עד -

בישול וטיגון בריאותי ללא צורך בשמן-

ליטר3.5גודל הרשת הפנימית -

שעות24טיימר עד -

אביזרים ניתנים לשטיפה במדיח-

וואט1660עוצמתי ביותר -

₪ 880: מחיר



ליטרAIR FRYER OVEN 25תנור אובן חכם 
AF-250ED1700W: דגם

טכנולוגיית בישול חדשנית בעזרת אוויר חם

מאפים ועוד, עוגיות, עוגות , יפס 'צ,ירקות , בשר , דגים , עוף : מתאים להכנת

.דלתות זכוכית מעוצבות לפתיחה נוחה עם יד אחת למניעת כוויות

.עשוי מנירוסטה איכותיֲתֲֲֲ העמידה לאורך שנים

טיגון בריא על ידי אוויר חם  -

תכניות בישול מובנות24-

תצוגה עם תאורת לד בעיצוב נוח וחדשני-

200°-60°שליטה בטמפרטורה בין -

פיזור חום באופן אחיד  -

דקות90טיימר עד -

ליטר25-מיכל פנימי גדול -

בישול בריא  ללא שמן  -

שומר על טעם ופריכיות המזון ועל הערך התזונתי-

:כולל שבעה אביזרים נלווים 

סלסלת צלייה עמוקה מגש רשת ועוד, תבנית אפייה, שיפוד מסתובב לצליית עופות ובשר 

אחריות לשנה

₪ 1088: מחיר



בעיצוב  מכונת פופקורן 

עגלת רחוב

בעיצוב  מכונת פופקורן 

רטרו

בעיצוב  מכונת פופקורן 

חדשני

מכונת שערות סבתא עגלת רחוב מכונת שערות סבתא

₪  190: מחיר

₪  110: מחיר

₪  99: מחיר

₪  190: מחיר₪  110: מחיר



מתנה+ ליטר 50פח אשפה אלקטרוני בנפח 

נפתח  | פתיחה גם בנגיעה| פתיחה גם עם הרגל | לא משאיר סימני ידיים | פח פנימי נוסך לשקית אשפה 

פתח מכסה רחב  | גימור נירוסטה קשיח ועבה ' |  טאצפאנל | ללא מגע 

חסכוני במקום, ליטר7פח אשפה נתלה בנפח ! מתנה• 
נייר סופג/ תא לשקיות אשפה • 

פתיחה מהירה מכל כיוון וסגירה שקטה , עם חיישן חכם בעל עינית רחבה' טאצפאנל -חיישן תנועה חכם• 

.אפשרות לפתיחה קבועה, ללא שום מאמץ

.סנסור לפתיחה על ידי נקישה קלה עם הרגל בזמן שהידיים תפוסות!  בלעדי• 

. עם ציפוי למניעת טביעת אצבעות, פח מעוצב בגימור נירוסטה מט עבה במיוחד-עיצוב• 

.מכסה פח רחב במיוחד מאפשר להכניס אשפה גדולה ללא קושי
חזק במיוחד בגימור פלסטיק קשיח המגן על  המיכל, קל לניקיון וניתן לשליפה ושטיפה-מיכל פנימי• 

.המעטפת החיצונית מפני פגיעות
המיכלמיוחד להלבשת שקית האשפה באופן בטוח ללא חשש מזליגת אשפה לתוך -תופסן שקיות• 

.מתאים לשקיות אשפה גדולות, הפנימי
כפתור הדלקה וכיבוי , סוללות בלבד3י "חסכוני באנרגיה מופעל ע-מנגנון הדלקה וכיבוי• 

₪ 499: מחיר



מגבות6סט 

2, 50/90פנים 2, 70/130גוף 2
מ "ס30/50ידיים 

סט מגבות  

70/140מגבות גוף 2סט 
550כותנה 100%מ  "ס

ר"מ/גרם

זוג מגבות מטבח
אחוז כותנה100

₪ 20: מחיר

₪ 80: מחיר

₪ 120: מחיר



160₪:  מ"מחיר עלות לפני מע

זוגיתמיקרופייברשמיכת 

מ"ס200*220: גודל

160₪:  מ"מחיר עלות לפני מע

70/140100%מגבות גוף 2סט 
ויסקו

,  לראשחומר גמיש המתאים את עצמו 
וכתףצוואר 

אלבדמגיע עם תיק 40*60: גודל
לנשיאה

85₪:  מ"מחיר עלות לפני מע

פוךשמיכת כבש זוגית עם מילוי 
גרם260

מ"ס200*220: גודל

:  מ"מחיר עלות לפני מע

56₪

פרווה  -פליזקורל שמיכת 

מ"ס200*150

44₪:  מ"מחיר עלות לפני מע

פליז מפנקת  כרבולית

עם שרוולים   



₪ 50: מחיר

₪ 150: מחיר

₪ 150: מחיר

₪ 120: מחיר



₪ 88: מחיר

₪ 60: מחיר

₪ 190: מחיר



₪ 80: מחיר

₪ 170: מחיר

₪ 120: מחיר



₪ 100: מחיר



תיק גב מעוצב נגד גניבות
למחשב נייד בשילוב אריג איכותי במיוחד

עם מנעול קוד לאבטוח כפול
עם תא נסתר בכתפייהאורטופדיכתפיות וגב 

טרוליושרוול לתלייה על מזוודות 
לחיבור סוללה ניידתUSBכולל שקע 

16.5*31*44:מ"מידות בס

HELLOLULUשל המותג DAYPACKתיק גב 
.פרקטי ושימושי

.התיק כולל גישה מהירה ונוחה לתא הקדמי עם סגירה מגנטית וקליפס למפתח
התיק לאחסון בקבוקי שתייהבצידימעוצב עם שני כיסים חיצוניים 

26.5*11*19: מידות. פוליאסטר בציפוי דוחה מים: חומרים. ורצועות כתף מתכווננות 
.ליטר6.5: תכולה. מ"ס

₪ 90: מחיר

₪ 200: מחיר



תיק גב מעוצב עם חלוקת תאים מעולה
אורטופדייםשקע גב וכתפיות 

.חלון יציאת אוזניות.LOCKERנעילת 
נשיאה מתכתיתידית 

אפשרות תליה על מזוודה
ואפורשחור:זמיניםצבעים 
מ"ס44*29*16:גודל

תיק גב מעוצב נגד גניבות עם חלוקת תאים •
מעולה

אורטופדייםשקע גב וכתפיות •

נסתר בכתפייהאחסון תא •

[POWER BANK]לחבור סוללה ניידתUSBשקע •

אפשרות תליה על מזוודה•

כחול ואפורשחור:זמיניםצבעים •

מ"ס46*30*18:גודל•

סט שלישיית תיקים•

תיק גב מעוצב עם חלוקת תאים מעולה•

אורטופדייםשקע גב וכתפיות •

נשיאה ידית.אוזניותחלון יציאת .LOCKERנעילת •

[POWER BANK]לחבור סוללה ניידת USBשקע •

כחול ואפורשחור:זמיניםצבעים •

מ"ס45*28*15:תיק גב גודל•

מ"ס24*20*6:תיק צד למסמכים•

מ"ס17.5*10.5:כבלים/תיק איפור•

₪ 70: מחיר

₪ 89: מחיר

₪ 79: מחיר



FLEX by ROLLINKהמזוודה הדקה בעולם 
21"המזוודה הדקה בעולם 

.רולינקשל פלקס! מזוודה מתקפלת בעיצוב חדשני

.כמתנה לעובדיםמוצר מעולה. מתנה מקורית ושימושית שכל עובד יאהב

.ניתן לרכוש כסט מזוודות או כל אחת בנפרד

הן במזוודות עליה למטוס  , בעוד שלכל חברת תעופה יש סטנדרט שונה בגודל המזוודה

ולכן מתאפשרת  , המידה גמישה בשל הבד FLEXבמזוודות ה, והן במזוודות לבטן המטוס

.התאמה לכלל החברות

20 X40X55 מ''ס:  מידות

מ בלבד"ס5מתקפלת ל 

ג"ק2.1קלה במיוחד 

ליטר40נפח אחסון ענק מעל 

אטומה למים

כיס חיצוני לשליפה מהירה של דרכון או טלפון נייד

להגנה מפני שבריםמפולפרופילןמעטפת קשיחה 

₪ 258: מחיר



₪ 160: מחיר

₪ 230: מחיר

₪ 28: מחיר



₪ 170: מחיר

₪ 800: מחיר

₪ 180: מחיר



₪ 140: מחיר

₪ 36: מחיר

₪ 24: מחיר

₪ 24: מחיר



גר 250בונבוניירה •

מארז מרמלדה בציפוי שוקולד ' יח1•

חפיסה שוקולד מריר מעולה 1•

טראפלס' יח1•

חבילה מינימיקס עלית 1•

חבילה ללבות שוקולד 1•

פרלינים בתפזורת ' יח5•

מארז קרטון מהודר עם מיתוג חג שמח 

' גר50ציטוסחטיף •
מיני מיקס עלית  * 4•

וופל 1•

פרלינים בתפזורת  *  8•

גרם  30דבשונית*  1•

המוצר מגיע ארוז עם צלופן וסרט  •
מתנה מהודר  

₪ 59: מחיר

₪ 129: מחיר

קערת המתוקים 

מארז ההנאות 

₪ 99: מחיר

מגדל מתוק

• בונבוניירה מרמלדה מצופה שוקולד ' יח1

• ל במגוון טעמים 'בונבוניירה פראג' יח1

• ביאנקהטראפלס' יח2

• חפיסת שוקולד מריר מעולה 1

• פרלינים בתפזורת ' יח5

המארז מגיע ארוז בצלופן וסרט מהודר •



ל כתית מעולה  "מ500שמן זית  
,  דובדבנים: קונפיטורות3

תות שדה ממרח חלווה  , תפוזים
1020

₪ 105: מחיר

₪ 105: מחיר

4ל כתית מעולה "מ500פח שמן זית  
צלי בקר  , דג עם שום: תבלינים

א פלפל שחור  "תערובת לתיבול תפו
גרוס דק 

1019
₪ 99: מחיר

ל כתית מעולה  "מ500שמן זית  
ממרח שוקולד בטעם אגוזי לוז  

תבלין תערובת דג עם שום 
תפוח וקינמון –חליטת תה 

קונפיטורת תפוח עץ 
1022

ל כתית מעולה  "מ500שמן זית  
שזיפיםרוטב שזיפים קונפיטורת 

1021
₪ 105: מחיר



ל כתית "מ250חית שמן זית  
מלח –מעולה מטחנת תבלינים 

,  קציצות: תערובות4מעושן 
למרק חוויג, שקשוקה סטייק

1024

₪ 112: מחיר

₪ 79: מחיר

ל כתית מעולה חליטת "מ500שמן זית  
תה פירות יער קונפיטורת פירות יער 

שוקולד  פרליניקופסת 

₪ 112: מחיר1023

ל כתית מעולה  "מ750שמן זית  
טבעי סילאן
1041

דג עם רוזמרין , צלי בקר: תבלינים
2למרק חוויג, פלפל שחור גרוס דק

תפוזים  , פירות יער: קונפיטורות
סילאןמלון הדרים –חליטת תה 

טבעי 
1025

₪ 112: מחיר



צלי בקר  , עם שוםדג:תבלינים3
א  "תערובת לתיבול תפו

1043
₪ 65: מחיר

₪ 79: מחיר

:קונפיטורות 3

שדהתות , פירות יער, ע"תפו

1042

₪ 72: מחיר

ל כתית  "מ250פחית שמן זית  
יערמעולה קונפיטורת פירות 

1045

ממרח פסטו עם אגוזים תבלין שום 
טבעיסילאן• פלפל 
1044

₪ 85: מחיר



פירות  , תפוזים: קונפיטורות2
תה חליטת , לפרגיות תבלין ,יער 

שוקולד  ממרח , יערפירות –
לוז דבש דבוריםבטעם אגוזי 

1047
₪ 85: מחיר

₪ 79: מחיר

,  ע"תפו, דובדבנים: קונפיטורות 3
שזיפים

סילאןצלי בקר , דג עם שום: תבלינים2
טבעי 

₪ 79: מחיר1046

,  תות שדה: קונפיטורות2•
אוכמניות שחורות

תות–חליטת תה •

ממרח שוקולד בטעם אגוזי לוז•

תערובת  • ממרח חלווה •
לקציצות

•1049

דג , פילדלפיה, סטייק: תבלינים3
חליטת , ממרח חלווה, רוזמריןעם 
טבעיסילאן, הדריםמלון –תה 

₪ 85: מחיר1048



ל כתית מעולה  "מ500שמן זית  
בטעם שקדים  רוזטהמשקה 

ל "מ700
טבעי סילאן, ע"תפוקונפיטורת 

מבושללדג ותבלין 
1002

₪ 229: מחיר

₪ 210: מחיר

ל כתית מעולה"מ500שמן זית פח -

או סובניוןל קברנה "מ750אדום יין -
מרלו

,  ע"תפו, דובדבנים: קונפיטורות3-
פירות יער

-10001

₪ 210: מחיר

לרוטב  "מ500שמן זית ח פ
3שזיפיםשזיפיםקונפיטורת

,  פסטו עם אגוזים: ממרחים
ארטישוק, עגבניות מיובשות

1004

ל כתית מעולה  "מ500שמן זית  
2ל "מ700ערק בטעם פסיפלורה 

. פלפלים קלויים, חלבה: ממרחים
אדרה'מגתערובת לאורז 

1003

₪ 249: מחיר



שזיף  , ע"תפו, דובדבנים: קונפיטורות3
זיתים  , פלפלים קלויים: ממרחים3

דג : תבלינים3ירוקים עגבניות מיובשות
תערובת תיבול , צלי בקר, עם רוזמרין

א"לתפו
1006

₪ 275: מחיר

₪ 229: מחיר

צלי בקר  , פרגיות, פילדלפיה: תבלינים3
,  צנוברשקד : תערובות תיבול לאורז3

פרסי, חמוציות
, וקינמוןתפוח : חליטות תה פירות3

תה תות  , אקזוטית
1007

₪ 275: מחיר

:צנצנות תבלינים9•

צלי בקר, דג עם שום•

, א"תערובת תיבול לתפו•
ןו'קייג, פילדלפיה

פלפל שחור גרוס דק, פרגיות•

למרק' חוויג, שום שמיר•

•1005



שזיף , פירות יער: קונפיטורות2
ממרח  , שוםדג עם , צלי בקר: תבלינים2

תיבול לאורז  תערובת ,מרינדה זית 
תה פירות  חליטת , טבעי סילאןמראקש

מרוקאישחור יבש בסגנון יערזית
1009

₪ 245: מחיר

, למרק' חוויג, דג מבושל: תבלינים3
2פילדלפיה 

קונפיטורת  , חלבה, ארטישוק: ממרחים
דארה'מגלתיבול אורז תערובת , ע"תפו

וקינמון תפוח –תה פירות חליטת 
טבעי סילאן
1010

₪ 255: מחיר

₪ 245: מחיר

,  פסטו עם אגוזים: ממרחים3
2שום שוקולד בטעם אגוז לוז

חמוציות  , תות שדה: קונפיטורות
. תערובת תיבול לאורז חמוציות

פלפלתבלין תערובת מלח שום 
זית סורי מבוקע

1008



ל'מארז שוקולד פראג•

מילו מרמלדה שוקולד  •

חבילת מיני מיקס  •

דלקור אצבעות שוקולד  •
ביאנקהחבילות טראפלס2•

חבילה סוריני פרלינים  •

חפיסת שוקולד מעולה  •
גרם  250בונבוניירה מארז •

גרם 50חטיפים מלוחים 2•

ליטר  27מארז מתוקים המגיע על ציידנית

משפחתית איכותית עם חיזוק אלומיניום

פיקניק מתוק

₪ 199: מחיר

ביאנקהטראפל' יח2•

כדור רושר ענק  1•

טופיפי' חב1•

גרם  250בונבוניירה 1•

גרם פרלין 150ל'בונבוניירה פראג1•

מעולה  
דליסים שוקולד מהודר  ' יח1•

גרם  100חפיסת שוקולד ' יח2•

גרם  250דבש גדול •

פרלין בתפזורת  ' יח10•

מגש החלומות

₪ 249: מחיר

מגש ענק דקורטיבי מפלסטיק קשיח 

תיק ההפתעות
איכותי קורדורהתיק גב 

2ביאנקהטראפלס' יח

ל מארז שוקולד  'פראג

  חפיסת שוקולד מריר מעולה

  סוריני פרלינים בתפזורת

3 גרם  50חטיפים מלוחים שונים

 חבילת וופל גדולה

 עוגת דבש הבית

  חבילת מינימיקס עלית

₪ 189: מחיר



ל'מארז שוקולד פראג•

מילו מרמלדה שוקולד  •

חבילת מיני מיקס  •

דלקור אצבעות שוקולד  •
ביאנקהחבילות טראפלס2•

חבילה סוריני פרלינים  •

חפיסת שוקולד מעולה  •
גרם  250בונבוניירה מארז •

גרם 50חטיפים מלוחים 2•

ליטר  27מארז מתוקים המגיע על ציידנית

משפחתית איכותית עם חיזוק אלומיניום

פיקניק מתוק

₪ 199: מחיר

ביאנקהטראפל' יח2•

כדור רושר ענק  1•

טופיפי' חב1•

גרם  250בונבוניירה 1•

גרם פרלין 150ל'בונבוניירה פראג1•

מעולה  
דליסים שוקולד מהודר  ' יח1•

גרם  100חפיסת שוקולד ' יח2•

גרם  250דבש גדול •

פרלין בתפזורת  ' יח10•

מגש החלומות

₪ 249: מחיר

מגש ענק דקורטיבי מפלסטיק קשיח 

תיק ההפתעות
איכותי קורדורהתיק גב 

2ביאנקהטראפלס' יח

ל מארז שוקולד  'פראג

  חפיסת שוקולד מריר מעולה

  סוריני פרלינים בתפזורת

3 גרם  50חטיפים מלוחים שונים

 חבילת וופל גדולה

 עוגת דבש הבית

  חבילת מינימיקס עלית

₪ 189: מחיר



₪ 250: מחיר

₪ 190: מחיר

₪ 70: מחיר



ופיקניקתיק צידנית עם כלי מנגל 
באריזת מתנה

כלי מנגל4תיק מתקפל עם 

₪ 40: מחיר

₪ 108: מחיר

כלי מנגל  4סינר עם 

₪ 48: מחיר

כלי מנגל  6סינר עם 

₪ 72: מחיר



ציידניתמנגל איכותי מתקפל בתיק 

מ"ס30*20: מידות

!מתנת שי שימושית לטיולים ופיקניק 

:מארז מזוודת אלומיניום הכוללת

כלי ברביקיו מנירוסטה במזוודה  5סט 

מ  "ס10*37: מידות 

₪  69: מחיר

₪ 70: מחיר

סיליקוןקומקום אקורדיון העשוי •

תחתית נירוסטה  •

מתקפל לגודל קטן•

1500MLקיבולת •

₪  50: מחיר



במארז  , סט תה יפני מסורתי מרהיב•
.הגנה קשיח מפואר

טיולים נסיעות  , מתאים גם לקפה•
וכמתנה ייחודית

:הסט עשוי קרמיקה וכולל•

נפח , מ"ס7.7*12קומקום תה בגודל •
.ל"מ130

בנפח  , מ"ס3*5.5כוסות תה בגודל 4•
.ל"מ30

שקיות תה  / קופסת אחסון לתה •
.מ"ס5.7*11.6בגודל 

.צדדית-דומיקרופייברמפת הגשה •

.מארז אחסון•

ערכת בישול רב פעמית לקמפינג
אן'פינגמחבת,סיר: כולל 

כוסות וסכום
בתוך תיק נישא עם שאקל

₪ 160: מחיר

₪  69: מחיר



:מארז אישי הכולל

מיכל מזון תרמי איכותי  -בוקס לאנץסט 

מנירוסטה

ם רב פעמי מתקפל מנירוסטה ארוז  "סכוסט 

בקופסת מתכת קומפקטית

,  עבה ניאפרןזכוכית מעוצב עם כיסוי בקבוק 

500MLנפח 
מאריג דו גווני איכותי-מארז צידנית אישית 

₪ 90: מחיר

₪ 126: מחיר

₪ 104: מחיר

:מארז אישי הכולל

ל עם דופן כפולה  "מ500וואקום תרמי בקבוק 

מנירוסטה

ליטר1.95קומות בנפח 3קופסאות אוכל סט 

ם רב פעמי מנירוסטה ארוז בקופסא  "סכוסט 

ונרתיק

:אישי הכוללמארז 

מיכל מזון תרמי איכותי מנירוסטה  

600ML
500MLזכוכית מעוצב בנפח בקבוק 
אישית מאריג דו גווני איכותיצידנית 



2סט קופסאות אוכל " בוקסלאנץסט "

ארוז  . ם תואם"ליטר וסכו1.3קומות בנפח 

.בתיק צידנית אישית
22x17x14: מ"מידות צידנית בס

₪ 60: מחיר

₪ 76: מחיר

₪ 46: מחיר

רב פעמי מנירוסטה ארוז  ם''סכוסט 

:  חלקים הכולל8סט בקופסא ונרתיק

קשים2, כף, סכין , מזלג 

ופסטיקס'צ, מברשת לניקוי קשי 

₪ 21: מחיר

קומות בנפח 3קופסאות אוכל סט 

.ליטר1.95

רב פעמי מתקפל מנירוסטה  ם''סכוסט 

חלקים מתברגים  4איכותית סט נייד 

כף, ופסטיקס'צ, סכין , מזלג : הכולל



רב פעמי מתקפלם''סכוסט 

חומר ידידותי  , עשוי מסיבי קש חיטה 

:חלקים הכולל4סט נייד . לסביבה 

ופסטיקס'צ, כף , סכין , מזלג 

ארוז בקופסת כיס קומפקטית

₪ 10: מחיר

₪ 10: מחיר

₪ 14: מחיר

סט קשים רב פעמי אקולוגי מבמבוק  

:חלקים הכולל6סט 

קשים עשויים במבוק טבעי4

נרתיק כותנה לנשיאה  מברשת לניקוי

₪ 10: מחיר

6סט קשים רב פעמי אקולוגי מנירוסטה סט 

:הכולל חלקים בקופסא 

קשים בגדלים שונים3

מברשות לניקוי2

כפיתקש משולב עם ראש 

סט  סט קשים רב פעמי אקולוגי מנירוסטה

:חלקים הכולל 5

מברשת לניקויקשים בגדלים שונים3

נרתיק נשיאה ואחסון

:חלקים הכולל 7סט 

,  מברשת שיניים , כף , סכין , מזלג 

קשית ומברשת לניקוי הקשית

בקייסארוז 

₪ 20: מחיר



פיקניק  .ערכה רב פעמית מושלמת לטיולים 
ונוחבמארז שימושי 

6 מזלגות,כוסות,צלחותסטים המורכבים מ
כפות וסכינים במארז

 מ"ס23.4קוטר צלחת

 מ"ס9.2גובה כוס . מ"ס7.5קוטר כוס

 מ"ס18גודל סכום

 מ"ס24*24גודל מארז

 גרם1099משקל כללי

המוצר עשוי מחומרPP 

 שמנת.אפור.ירוק.כחול:זמיניםצבעים

₪ 66: מחיר

ם”נרתיק אישי לאריזת סט סכו•

מברשת ניקוי, קש, סכין, מזלג, כף•

.לשמירה על היגיינה ובריאות•

₪ 25: מחיר



₪ 54: מחיר

₪ 124: מחיר



לנוחות מקסימלית עם  צידנית ענקית מוגבהת

פתח  , תא מרווח וסטנד מתכת בסגירת רוכסן
( לקרח)לניקוז הנוזל בתחתית הצידנית 

ניתן למלא בקרח לאחסון משקאות  

לשליפה מהירה של תכולת  יעודיתא סקוטש 

הצידנית
כולל תיק נשיאה תואם

משפחתית גדולהציידנית
על גלגלים  טרולי

קלה לנשיאה עם בידוד טרמי  
מ  "ס30*30*47: מידות

איכותית עם מסגרת  ציידניתסל 

אלומיניום מתקפלת כולל בידוד  

אלומיניום פנימי  
.כולל רוכסן כיס קדמי 

מ  "ס30*30*48: מידות

₪ 53.9: מחיר

₪ 70: מחיר

₪ 120: מחיר



:ים מפנק הכולל\סט חוף
מחצלת חוף בגודל  , תיק ים רשת מעוצב

זוג מטקות עם , כדור ים, מ"ס180*90
.וצלחת מעופפת, כדור

:  פיקניק אולטימטיבי הכולל/סט קיץ

צידנית משפחתית גדולה עם ידית  

מחצלת אישית בגודל  , אלומיניום

כדור ים  , צלחת מעופפת, מ"ס180*90

.ומטקות

₪ 150: מחיר

₪ 100: מחיר

ספת אויר מתנפחת

מתנה מושלמת לים לבריכה ולטיולים

₪ 75: מחיר



מ  "ס180*260!  מחצלת משפחתית גדולה 

איכותית

.עם תיק נשיאה תואם 

ניידת  1.8שמשיה מתקפלת קוטר 

בש-זוג מטקות עץ עם סט משחקים שש

ודמקה בתיק

:סט קמפינג הכולל

ספלים מנירוסטה באריזת מתנה2-וטרמוס

.צידנית משפחתית מאריג איכותי

נורת לד עוצמתית דמוי נורה תלויה

₪ 150: מחיר

₪ 150: מחיר

.דוגמת פסים, ערסל זוגי
מגיע בנרתיק  . קל ונוח לקיפול ונשיאה

.  תואם
.מוט מעץ למתיחה שווה

. בחצר ולנסיעות, נוח לשימוש בטבע
ג"ק200עד : משקל לנשיאה

₪ 130: מחיר



וחוף מתקפלים  פקניקזוג כסאות 

ג "ק90עד 

עם תיק נשיאה קל לאחסנה  

2סט שולחן מתקפל עם 

כסאות חוף מתקפלות

!בנרתיק נשיאה תואם 

בצבע ירוק

:מארז מתנה לים הכולל

כסאות ים מתקפלים איכותיים  2

.ג "ק100עד 

.קוטר מתקפלת1.8חוף שמשית 

₪ 150: מחיר

₪ 160: מחיר

₪ 170: מחיר



₪ 230: מחיר

₪ 370: מחיר



₪ 660: מחיר

₪ 230: מחיר



TRXסט רצועות 
למגוון תרגילי משקל גוף והתנגדות

מתאמים לתפיסה על הדלת או לשימוש  

כולל תיק נשיאה, בפארק

בנרתיק נשיאהסט רצועות 

כל רצועה בעלת  , למגוון תרגילי התנגדות

.התנגדות שונה

מתאמים לתפיסה על הדלת או לשימוש  

בפארק

חבל קפיצה מקצועי לשיפור הסיבולת

וירידה במשקל

גלגלת כושר לאימון וחיזוק שרירי הבטן

₪ 90: מחיר

₪ 60: מחיר

₪ 30: מחיר

₪ 79: מחיר



 BLUETOOTHמשקל זכוכית עם חיבור 
ואפליקציה

ואפליקציה משדר   BLUETOOTHחיבור 

נתונים למכשיר הנייד אריזת מתנה

שומןמשקל מד 
מדוייקתמשקל אדם מהפכני הכולל מערכת חיישנים 

הפעלה פשוטה בנגיעה וכיבוי אוטומטי

גרם100מודד משקל בדיוק של 

מודד אחוז שומן

0.1%מודד אחוז מים בגוף בדיוק של 

מ מחוסמת איכותית"מ8משטח עמידה עשוי זכוכית 

זיכרונות אישיים8מאגר של 

גיל ומין,הגדרת גובה 
גדול וברור לקריאה LCDצג 

רגליות עשויות ניקל

חשמלית  -הבדיקה מתבצעת לפי עקרון של ניתוח התנגדות ביו
B.I.A באמצעות זרם חשמלי בטוח ובלתי מורגש לחלוטין

מודד את היחס בין רקמות הגוף השונות תוך שניות ספורות

ג"ק150: משקל משתמש מקסימלי
(כלול) AAAי סוללה  "מופעל ע

דיגטלימשקל אדם 
משטח זכוכית עבה ובטוח

צג ספרות גדול

כיבוי אוטומטי

ג"ק150משקל מקסימלי עד 
LCDמסך תצוגה גדול 

כיבוי עצמי אוטומטי

מגיע באריזת קרטון איכותית

₪ 89: מחיר

₪ 79: מחיר

₪ 120: מחיר



ומראהתאורה מתקן איפור עם טבעת 

מתקן לאחסון כלי איפור כולל מגירות

עם מראה וטבעת תאורה

מינכיןארגונית איפור 
Idit: דגם

אקרילי רב תכליתי עם מראה  , ארגונית לאיפור

.איכותית

עפרון  , תאים עמוקים לארגון מברשות איפור4

לעיניים ועוד

תאים צדדיים לארגון קיסמי  3תאים לאחסון לקים 4

צמר גפן ועוד, אוזניים

תכשיטים ועוד, מגירה לאחסון כל סוגי האיפור

מתאים.אקרילימראה מקצועית בעלת מסגרת 

שולחן וחדר אמבטיה, שידה, לשימוש בארון

עיצוב.מושלמתאקרילי טהור רמת גימור 100%

.חדשני מתאים לכל בית

.30*14*19.5מידות 

₪ 80: מחיר

₪ 160: מחיר



HAPPY HUMIDIFIER–מכשיר להפצת אדים ושמנים ריחניים 

.  אפשרות להחליף את צבע התאורה או לכבות את התאורהעם  LEDתאורת 

.  במשרד וברכב, מתאים לשימוש בכל חדרי הבית. לחצן למצב פיזור האדים/בורר

אפשרות שימוש  . מכל מקור מתאים, (מצורף לאריזה) USBי חיבור כבל "הפעלה ע

.כולל הוראות שימוש. לילה מסייע בהגדלת אחוזי לחות/ כתאורת רקע 

HAPPY HUMIDIFIER–מכשיר להפצת אדים ושמנים ריחניים 

עם אפשרות להחליף את   LEDתאורת כולל 

.צבע התאורה או לכבות את התאורה

.לחצן למצב פיזור האדים/בורר

במשרד  , מתאים לשימוש בכל חדרי הבית

.וברכב

מצורף  )USBי חיבור כבל "הפעלה ע

.מכל מקור מתאים, (לאריזה

לילה/ אפשרות שימוש כתאורת רקע 

.מסייע בהגדלת אחוזי לחות

.כולל הוראות שימוש

₪ 45: מחיר

₪ 59: מחיר



1-ב 10ערכת טיפוח נטענת לגבר 

מכונת תספורת נטענת• 

 Tראש תספורת רחב • 
מ"מ0.6/0.8/1.0: שלבים לכיוון הלהב הראשי3לחצן  •

ראש גילוח קטן לקיצוץ פאות• 

ראש גילוח רשת• 

:  מצבים4ראשי מסרקים ב • 

מ"מ3/6/9/12
אף/קוצץ  שיער אוזניים• 

ראש להסרת שיער מהגוף ועיצוב זקן • 

מברשת ניקוי ושמן לניקיון המכשיר  • 

נטענת 3Dמכונת גילוח 

POWER BANKנטענת עם | נטענת גם ברכב | קלת משקל | קומפקטית 

או מתאמים/רכבת או בבסיס ללא צרוך בשנאים ו, טיולים, נוח לשימוש ברכב, גודל קומפקטי•  

POWER BANKבמצת הרכב או באמצעות , בבית, נטען בקלות בכל מקום•  
לשימוש על עור יבש או רטוב  מותאם •

כפתור נעילה חכם מונע הפעלת המכשיר באחסון ושומר על הסוללה טעונה•  

המאפשר טעינה מהירה ונגישה USBשקע טעינה מיקרו •  

שליטה וכוונון, עיצוב ארגונומי מאפשר אחיזה נוחה במיוחד•  

עם סכינים צפים וסליל כפול לתפיסה וחיתוך של שערות הפנים   3Dראש •  

לגילוח קרוב ומושלם (lift & cut)טכנולוגיית ליפט אנד קט •  

מתאים גם לגילוח הראש למראה חלק•  

דקות45טעינה אחת מאפשרת שימוש של עד , נטען במהירות•  

₪ 160: מחיר

₪ 130: מחיר



₪ 900: מחיר

₪ 1200: מחיר

₪ 200: מחיר



גדול עומד  אויר שולחן הוקי 

מ"ס70*38.5*9.5:מידה

משחקים621קונסולה עם 

מתנה כיפית לכל המשפחה  , קלאסים

שלטים  2מגיע עם 

כבל לחיבור לטלוויזיה

שולחן כדורגל שולחני  

מ"ס50*30:מידה

(פינבול)שולחני פליפרמשחק 

מ"ס20מ גובה "ס42*25:מידה

₪  180: מחיר

₪  70: מחיר

₪  108: מחיר

₪  80: מחיר



Lighting Atmosphereמנורת אווירה עם רמקול מובנה 

צבעים משתנים לחוויה של  3עם -פנימית  LEDתאורת • 

צבע עם המוזיקה שלכם
לשימוש   IP-44מאושרת בתקן בינלאומי -מוגנת מים • 

,  שמש חזקה: חיצוני עמידה בפני כל תנאי מזג האוויר

..גשם ועוד, לחות
חיבור אלחוטי להזרמת מוזיקה באופן  -חיבור בלוטוס• 

ומכל מכשיר תומך  טאבלט, מהסמארטפוןאלחוטי ישירות 

.בלוטוס
להחלפת צבע התאורה וכיוון עוצמת  -IRשלט רחוק • 

התאורה ושליטה על עוצמת השמע
חזקה במיוחד לשמיעה מכל -סוללה ליתיום נטענת • 

שעות שימוש עם תאורה  8מקום שתרצו לשימוש של עד 

שעות של מוזיקה עם תאורה6-בלבד ו
מנורה בצבע לבן עם ידית נשיאה סיליקון גמישה  -גימור• 

ונוחה  

ניתן לבחור  -מנורת לד מעוצבת

עיצובים או לייצר בעיצוב  ממגון

אישי

ניתן לעשות חיתוך צורני או  

הדפסה או שילוב של השניים

₪  155: מחיר

₪  99: מחיר



רמקול עמיד למים

עם סוללת ליתיום  נטעןBluetoothרמקול 

.ומיקרופון דיבור

עמיד בפני מים במקלחת וניתן לשימוש גם  

ברכב כדיבורית עם גומיית ואקום נצמדת  

המוצר מגיע בתוך אריזת מתנה  . למשטחים

.מפוארת

מיקרופון קריוקי משולב רמקול

רמקול  המשולב ניידBluetoothמיקרופון קריוקי

העלאת תכנים הרצאות בפני קהל או,ומהנה לקריוקיפתרון נוח 

.  'או שימוש כדיבורית בלוטות, השמעת מוזיקהליוטיוב

בעל מנגנון סינון רעשים עד פי שלושה לאיכות שמע מיקרופון 

.או הרצאה, שירה, לדיבור-צלולה 

,Echo:איכות הסאונדכפתורי כוונון לשליטה על  Bassו-

Treble.

360ו סוללה שעות 8עד , USBכבלדרך סוללת ליתיום נטענת 

.המתנהזמן שעות 

מחשבים ניידים  , טבלטים, מתאים למכשירי איפון ואנדרואיד 

.Bluetoothומתחבר לכל מכשיר בעל טכנולוגיית 

.USBכבל, מגיע עם כבל אודיו–קל משקל ונוח לנשיאה 

חצובהמ עם "ס26רינג תאורה צבעונית 

תאורה משתנה על ידי שלט

USBחיבור 

חצובה כוללת מעמד לטלפון

₪  35: מחיר

₪  59: מחיר

₪  129: מחיר



מעמד אוניברסלי למחשב נייד 

התאמת גובה המסך לגובה העיניים לישיבה נוחה ונכונה בזמן שימוש במחשב• 

הטיה מלאה של הסטנד על מנת להתאים לגובה הרצוי  • 

גרם קחו אותו אתכם לכל מקום370רק , קל משקל• 

קילוגרם7מסוגל להרים כל מחשב עד , חזק ויציב• 

גימור פלסטיק קשיח  • 

מבנה אגרונומי מתאים לישיבה אידיאלית מול המחשב• 

מסכי מחשב עם חיבור שולחני2-מתקן תלייה ל

הטייה/ מפרקים גמישים להזזה | ארגונומי 
התאמת אישית של גובה המסך לגובה המשתמש מולו-ארגונומי •  

מונע כאבי צוואר וכאבי גב  -בריאותי •  

ים  /זרוע סיבובית המאפשרת כיוון המסך אל המשתמש או אל  היושב-סיבוב המסך •  

מולו לצפייה משותפת 
/הגבהה, ניתן להזיז את הזרוע במגוון רחב של תנועות-מקסימום פונקציונליות •  

סיבוב המסך סביב עצמו, ציר סיבובי אנכי, למטה/הטיה למעלה, הנמכה
מפנה שטח על שולחן העבודה -חסכון במקום •  

ללא צורך בקידוח חורים! עשה זאת בעצמך-התקנה קלה •  

₪  78: מחיר

₪  155: מחיר



מנועי רטט9מזרן עיסוי 

מנועי רטט חיבור חשמלי כולל כרית חימום טיפולית לעיסוי גוף מלא  9מזרן עיסוי 

בבית עם מזרן מושלם ממש כמו  להינותמותניים ועוד , רגליים, להקלה על כאבי גב

רטט ועוצמות  , י שלט על מצב"פונקציות ראשיות עיצוב ארגונומי שליטה ע5בספא 

חווית שימוש משודרגת עיסוי מכתף ועד כף רגל המזרן כולל מתאם לשקע חשמלי  

מ"ס58*166גודל  110Vמזרן עשוי פלנל מתח 

מנועים5מושב עיסוי לבית או לרכב 

מנועים מערכת חימום באזור הגב התחתון שלט קל  5מושב עיסוי לבית או לרכב 

ישבן  , מותניים, כתפיים, צוואר–לתפעול עם אפשרות לבחירת אזור העיסוי 

ואפשרות לבחירת עוצמת העיסוי ברטט מושב עיסוי לרכב או לבית כולל שנאי  

חיבור למצת הרכב+ מתח לחיבור לחשמל 

₪  255: מחיר

₪  199: מחיר



חגורת עיסוי שיאצו עם חימום

כתפיים וגב  , מכשיר עיסוי עם דגש על צוואר, הכרית מיועדת לכל חלק בגוף

מגיעה עם זוג ידיות אחיזה נוחות לעיסוי הגוף מהירויות עיסוי לבחירה אישית של 

2בחירת כיוון העיסוי המדמה מגע מעסה מקצועי -כיווני-עוצמת העיסוי עיסוי דו

רולרים לעיסוי מפנק 4מנועים עם 2לחצנים 6שלט מובנה עם ( דרגות חימום 

שנאי חיבור לחשמל שנאי לחיבור למצת הרכב

XCOREמכשיר העיסוי הידני המפורסם 

עיסוי מקצועי  ר’מסגמכשיר מעולה לשחרור והרפיית כאב בכל נקודה בגוף מכשיר 

Xcoreראשי עיסוי  4מגיע עם . ידני עם ידית אחיזה ארגונומית לאחיזה נוחה

ידית אחיזה נוחה מצופה . בורר מהירות מובנה לשליטה נוחה ומהירה, מתחלפים 

.חומר מונע החלקה

₪  162: מחיר

₪  199: מחיר



מקצועית  1-ב6גיימינגערכת 

לקונסולותמתאם אוזניות + עם מיקרופון רגיש וגמיש גיימריםאוזניות סטריאו • 

 Omnidirectional: סוג מיקרופון,2.0סטריאו : סאונד

בעל משטח בד איכותיגיימריםפד לעכבר  •

תחתית המשטח מחוספסת ומונעת החלקה, מתאים לשימוש עם עכבר לייזר או עכבר אופטי

עם תאורה משתנהגיימריםמקלדת • 

תאורת תחתית צבעונית, מיליון לחיצות8: אורך חיי מקשים

 Dpi6400עכבר אופטי • 
צבעים משתנים7, אופטי: סנסור

RGBעם תאורת 2.0זוג רמקולים •
עם תאורה מתחלפת ובורר ווליוםגיימריםבעיצוב 

מקצועית  1-ב5גיימינגערכת 

לקונסולותמתאם אוזניות + עם מיקרופון רגיש וגמיש גיימריםאוזניות סטריאו • 

 Omnidirectional: סוג מיקרופון,2.0סטריאו : סאונד

בעל משטח בד איכותיגיימריםפד לעכבר  •

תחתית המשטח מחוספסת ומונעת החלקה, מתאים לשימוש עם עכבר לייזר או עכבר אופטי

עם תאורה משתנהגיימריםמקלדת • 

תאורת תחתית צבעונית, מיליון לחיצות8: אורך חיי מקשים

 Dpi2400עכבר אופטי • 
צבעים משתנים7, אופטי: סנסור

₪  155: מחיר

₪  215: מחיר



מעלות125מקצועי עם אפשרות שכיבה גיימריםכיסא 

ארגונומי ובטיחותי כולל כרית תמיכת ראש מובנית  גיימינגכיסא 

לישיבה ממושכת על הכיסא ללא כאביםלגיימריםתוכנן -מבנה ארגונומי • 

ג"ק120הכיסא מיוצר מרכיבים חזקים ובטיחותיים המאפשרים נשיאה של עד -בטיחותי• 

מתאים גם למשרדים שרוצים לרענן את סביבת העבודה , SPIDERגיימריםעיצוב -עיצוב• 

במשענת ובמושב לעטיפה של כל הגוף ואחיזה מושלמת  -משטחים רחבים ועמוקים • 

מעלות ובסיס  360ירידה וסיבוב מלא /מאפשר עלייה, מנגנון גז איכותי לשימוש לאורך שנים-מכניקה • 

גדול ויציב בעל גלגלים שקטים
בגב  -פתחי אוורור 2• 

מרופדותידיות | פתחי אוורור 2| כריות2

כרית תמיכת צוואר וכרית תמיכת גב מאפשר שעות ישיבה  -כריות 2• 

ממושכות ללא כאבים
מעלות125עם אפשרות לירידה של עד -משענת נשכבת• 

מרפק/ עם כריות רכות ונוחות להנחת היד-ידיות מרופדות• 

120הכיסא מיוצר מרכיבים חזקים ובטיחותיים לנשיאה של עד -בטיחותי• 

ג"ק
עם ריפוד עבה ונוח SPIDERמנהלים / גיימריםעיצוב -עיצוב• 

זווית כיפוף משענת ובמושב היוצרות אחיזת גוף ויציבות  -ישיבה מושלמת• 

מקסימאלית
כיוונון הכיסא ועצירה  , לשימוש לאורך שנים SGSמנגנון גז בתקן -מכניקה • 

בכל שלב
מ עם מנגנון עלייה  "ס123-כיסא גבוה במיוחד שמתחיל ב-גובה מושב •  

מ"ס135של עד 
בגב הכיסא לכניסת אוויר ומניעת זיעה  -פתחי אוורור 2• 

₪  524: מחיר

₪  639: מחיר



6סוללה נטענת עד . מקצועיאקדחי עיסוי 
.ראשי עיסוי4עבודה שעות 

 PATMASSAGEהטפיחותעיסוי בשיטת 
LEVEL 1

וצג  ' טאצמקצועי עם כפתורי אקדחי עיסוי 

6סוללה נטענת עד . דרגות32דיגיטלי עם 
.ראשי עיסוי4עבודה שעות 

 PATMASSAGEהטפיחותעיסוי בשיטת 
LEVEL 2

וצג  ' טאצמקצועי עם כפתורי אקדחי עיסוי 

6סוללה נטענת עד . דרגות32דיגיטלי עם 
.ראשי עיסוי4עבודה שעות 

 PATMASSAGEהטפיחותעיסוי בשיטת 
LEVEL 3

'  טאצמיני מקצועי עם כפתורי אקדחי עיסוי 

סוללה נטענת עד  . דרגות32וצג דיגיטלי עם 
.ראשי עיסוי4עבודה שעות 6

 PATMASSAGEהטפיחותעיסוי בשיטת 
LEVEL 3

₪  190: מחיר

₪  190: מחיר

₪  180: מחיר

₪  140: מחיר



POLAROID SMART WATCH PA80שעון ספורט חכם 

שעות ביממה  24מציג מד דופק • 

מד לחץ דם • 

מד חמצן בדם• 

מד צעדים כולל שריפת קלוריות• 

מצב שינה כולל שעון מעורר  • 

מתריע מפני זמן ישיבה ממושכת• 

מגוון מצבי ספורט• 

4.1חיבור בלוטוס • 

מציג שיחות נכנסות והודעות כולל אפשרות מענה וניתוק• 

מד טמפרטורה  • 

שליטה על המוזיקה• 

פונקציית צילום מרחוק• 

IP68תקן : מוגן מים• 
מגוון מצבי תצוגה לפי העדפה אישית •

  ROM+ RAM:  64 KB+ 512 KB +EXTRA  FLASH 4MBזיכרון  • 
+ ISO9.0, +4.4אנדרואיד  : מערכת הפעלה •
POLAROID ACTIVE:  אפליקציה •

 POLAROID ACTIVEאפליקציה | מצבי ספורט | מד לחץ דם | 4.1בלוטוס  IP68 |מוגן מים 

מחיר עלות לפני  

540₪:  מ"מע



POLAROID SMART WATCH PA80שעון ספורט חכם 

שעות ביממה  24מציג מד דופק • 

מד לחץ דם • 

מד חמצן בדם• 

מד צעדים כולל שריפת קלוריות• 

מצב שינה כולל שעון מעורר  • 

מתריע מפני זמן ישיבה ממושכת• 

מגוון מצבי ספורט• 

4.1חיבור בלוטוס • 

מציג שיחות נכנסות והודעות כולל אפשרות מענה וניתוק• 

מד טמפרטורה  • 

שליטה על המוזיקה• 

פונקציית צילום מרחוק• 

IP68תקן : מוגן מים• 
מגוון מצבי תצוגה לפי העדפה אישית •

  ROM+ RAM:  64 KB+ 512 KB +EXTRA  FLASH 4MBזיכרון  • 
+ ISO9.0, +4.4אנדרואיד  : מערכת הפעלה •
POLAROID ACTIVE:  אפליקציה •

 POLAROID ACTIVEאפליקציה | מצבי ספורט | מד לחץ דם | 4.1בלוטוס  IP68 |מוגן מים 

₪  290: מחיר



FMבלוטוס ורדיו 2.1רמקולים למחשב 
או אנדרואידמהאייפוןחיבור אלחוטי להזרמת מוזיקה באופן אלחוטי ישירות -בלוטוס •  

ישרות מכרטיס הזיכרון 3MPלניגון קבצי - USB/SDכניסת •  

עם טיונר דיגיטלי וסריקה אוטומטית- FMרדיו •  

.וכל מכשירי הנגינה עם יציאת אודיו חוטיתלסמארטפוניםמאפשר חיבור ישיר - PL 3.5mmחיבור •  

Gamingצפייה בסרטים ושימוש במוצרי , מערכת המאפשרת האזנה לכל סוגי המוזיקה•  
עם הגברה פנימית חזקה להפקת באס עוצמתי ודינאמי 3"אקטיבי בקוטר סאבוופר•

בוררי ווליום ובאס נפרדים•  

שליטה מלאה ונוחה על כל הפונקציות באמצעות שלט רחוק- IRשלט •  

1600DPIסט מקלדת ועכבר אלחוטי 
:  עכבר 

עיצוב ארגונומי קטן ונייד המספק תחושת יד נוחה ועוזר להפחית עייפות ביד• 

גרם לנוחות המשתמש49.5כ "קל משקל סה• 

משטח טפלון של העכבר מאפשר גלישה חלקה של העכבר תוך כדי שימוש  • 

מדויקות יותר וביעילות גבוהה יותר, חיישן אופטי מספק תזוזות מהירות יותר• 

1600DPIרגישות העכבר עד / מהירות• 
באריזהכלולות  AAסולל  •

:מקלדת
המאפשר שמירה על מקלדת נקייה וללא כניסת מים " Water Resistant" מקשים בטכנולוגיית • 

כפתורי קיצורים למולטימדיה ומחשבון• 

עם מקשים שקטים ונמוכים  יוקתיגימור שחור • 

מגביהים לשימוש נוח• 

עיצוב נוח וקומפקטי• 

Windows 7/8.1 & 10תומך במערכות הפעלה 

₪  120: מחיר

₪  99: מחיר



 MONSTER ICON ANCאוזניות סטריאו 

שעות שימוש  30עם בס עמוק וסאונד איכותי עד 5.0גרסת בלוטוס  OVER-EARאוזניות סטריאו 

ל ומייסד המותג יחד עם צוות העיצוב והפיתוח המקצועי של "תוכננו והונדסו על ידי נואל לי מנכ
MONSTER ב"ארה

ויצרו את האוזניות האלחוטיות המושלמות ביותר עם סאונד איכותי בעל בס עשיר המספקות חווית מוזיקה 

.עם שפע צלילים מדויקים וחדים ביותר

.Bluetoothומכל מכשיר התומך טאבלט,מהסמארטפוןהזרמת מוזיקה באופן אלחוטי 5.0גרסה -בלוטוס• 
לביטול רעשי רקע מספקת חוויית האזנה טובה יותר בכל - ANC (Active Noise Cancelling )טכנולוגיית •

בעת נסיעה בתחבורה ציבורית ואפילו במשרד רועש אתם תשמעו רק את  , במטוס-סביבה בה תהיו

.המוזיקה ללא כל הפרעה
 ANCשימוש יחד עם טכנולוגיית . שעות30שימוש באוזניות למשך זמן של עד –סוללה חזקה במיוחד• 
. לא תצטרכו לדאוג להטעין את האוזניות בנסיעות ארוכות( אחוז60בשימוש ווליום של )

נוחות ועמידות עם סיבוב של האוזניות להתאמה אישית ושמיעה נכונה לפי צורת -כריות האוזניות • 

.הראש של המשתמש
.ANCשליטה על עוצמת השמע ומעבר בין שירים והפעלת טכנולוגיית –כפתורים לשליטה ובקרה • 

₪  430: מחיר



אוזניות בלוטוס מתקפלות עם מיקרופון מובנה

 ANCעם קשת וכריות אוזניים מרופדות כולל , פרימיוםסטריאופוניות בעיצוב  Over Earאוזניות בלוטוס 
לנטרול רעשי רקע 

.מתאימות גם לשימוש בטיסות ונסיעות ארוכות. חיצוניים לקבלת חווית סאונד מלאה ועוצמתית
אוטמת את האוזן באופן מושלם ומעניקה חווית סאונד משופרת   Active Noise Cancelation–טכנולוגיית ה

עם באסים   

מודגשים וסאונד צלול ונקי
לסינון רעשי רקע וחווית סאונד מושלמת ונקייה ללא הפרעה מהסביבה- ANCמסנן רעשים • 

Bluetoothומכל מכשיר  התומך טאבלט, מהסמארטפוןהזרמת מוזיקה באופן אלחוטי -בלוטוס • 
למענה לשיחות בלחיצת כפתור במצב בלוטוס בלבד-דיבורית מובנת  •

ניתוק שיחות/שליטה על עוצמת השמע ומעבר בין שירים ומענה–כפתורי שליטה ובקרה • 

כריות נוחות ואטומות במיוחד לשימוש נוח לאורך זמן• 

..  ועודטאבלטים, סמארטפוניםלחיבור ישיר של -מ "מ AUX 3.5כניסת • 

עד למצב שטוח לאחסנה נוחה בתיק-אוזניות מתקפלות • 

₪  216: מחיר



OVER-EARאוזניות בלוטוס 

ומכל מכשיר התומך בלוטוסטאבלט, מהסמארטפוןהזנת מוסיקה באופן אלחוטי -בלוטוס • 

(במצב בלוטוס בלבד)מענה לשיחות בלחיצת כפתור -דיבורית מובנת • 

 •MP3 -  הזנת מוסיקה ישירות מכרטיס זיכרון

מאפשרת חיבור של האוזניות באופן חוטי  -מ ”מ3.5כניסת • 

מובנה FMרדיו • 

עוצמת שמע ומעבר בין שירים-כפתורי שליטה ובקרה • 

מטר בתנאים אופטימליים12עד -טווח קליטה• 

כריות רכות לאטימות מושלמת ושימוש ממושך-נוחות • 

קשת מתכווננת בהתאמה אישית-ארגונומי • 

אוזניות מתקפלות-אחסון  • 

שעות רצופות  4שימוש של עד , נטענת פנימית-סוללה • 

ON-EARאוזניות בלוטוס 

ומכל מכשיר התומך בלוטוסטאבלט, מהסמארטפוןהזנת מוסיקה באופן אלחוטי -בלוטוס • 

(במצב בלוטוס בלבד)מענה לשיחות בלחיצת כפתור -דיבורית מובנת • 

 •MP3 -  הזנת מוסיקה ישירות מכרטיס זיכרון

מאפשרת חיבור של האוזניות באופן חוטי  -מ ”מ3.5כניסת • 

מובנה FMרדיו • 

עוצמת שמע ומעבר בין שירים-כפתורי שליטה ובקרה • 

מטר בתנאים אופטימליים12עד -טווח קליטה• 

כריות רכות לאטימות מושלמת ושימוש ממושך-נוחות • 

קשת מתכווננת בהתאמה אישית-ארגונומי • 

אוזניות מתקפלות-אחסון  • 

שעות רצופות  4שימוש של עד , נטענת פנימית-סוללה • 

₪  80: מחיר

₪  130: מחיר



עם מיקרופון מובנה 5.0OVER-EARאוזניות בלוטוס 

קשת צווארעם  IN-EARאוזניות ספורט בלוטוס 

ומכל מכשיר התומך טאבלת, מהסמארטפוןהזרמת מוסיקה באופן אלחוטי -בלוטוס• 

Bluetooth
למענה לשיחות בלחיצת כפתור במצב בלוטוס בלבד-דיבורית מובנת •

עוצמת שמע ומעבר בין שירים-כפתורי שליטה ובקרה• 

לשמירה על האוזניות ללא קשרים–ראשים מגנטיים • 

להתאמה הטובה ביותר לאוזן-תושבות סיליקון גמישות• 

גדלים3-כלול בערכה ב-סט אטמים• 

גרם22.5רק -משקל נוצה• 

ומכל מכשיר התומך טאבלט, מהסמארטפוןמאפשר הזרמת מוסיקה באופן אלחוטי -5.0בלוטוס גרסת • 

Bluetooth
• MICRO SD - בסמארטפוןמאפשר האזנה מכרטיס זיכרון ללא צורך

למענה לשיחות בלחיצת כפתור במצב בלוטוס בלבד-דיבורית מובנת • 

בסמארטפוןהאזינו לתחנת הרדיו האהובה עליכם ללא צורך - FMרדיו • 

מאפשרת חיבור של האוזניות באופן חוטי  -מ ”מ3.5כניסת • 

עוצמת שמע ומעבר בין שירים-כפתורי שליטה ובקרה • 

כריות רכות לאטימות מושלמת ושימוש ממושך-נוחות • 

קשת מתכווננת בהתאמה אישית-ארגונומי • 

מתקפלת למצב שטוח לנשיאה קלה-אחסון קל • 

₪  60: מחיר

₪  58: מחיר



עם מיקרופון מובנה 5.0ON EARאוזניות בלוטוס 

אוזניות ספורט בלוטוס

מהסמארטפוןמאפשר העברת מוזיקה ושיחות קוליות באופן אלחוטי -בלוטוס• 

מיקרופון מובנה רגיש במיוחד לקבלת שיחות קוליות  -מיקרופון מובנה• 

ניתוק שיחות קוליות בלחיצה  /מספק שליטה מלאה על עוצמת השמע וקבלה-שלט מובנה • 

מגיע עם מספר . גרם לשימוש רב שעות ללא כאב באוזניים55קל משקל רק -נוח לשימוש• 

גדלי סיליקון  
עוצמתיים במיוחד לשימוש למוזיקה וסרטים  -צלילים חדים• 

איטום פנימי מספק פרטיות למשתמש , אוטם רעשים חיצוניים לחוויית שמע משודרגת-איטום • 

ומכל מכשיר התומך טאבלט, מהסמארטפוןמאפשר הזרמת מוסיקה באופן אלחוטי -5.0בלוטוס גרסת • 

Bluetooth
• MICRO SD - בסמארטפוןמאפשר האזנה מכרטיס זיכרון ללא צורך

למענה לשיחות בלחיצת כפתור במצב בלוטוס בלבד-דיבורית מובנת • 

בסמארטפוןהאזינו לתחנת הרדיו האהובה עליכם ללא צורך - FMרדיו • 

מאפשרת חיבור של האוזניות באופן חוטי  -מ ”מ3.5כניסת • 

עוצמת שמע ומעבר בין שירים-כפתורי שליטה ובקרה • 

כריות רכות לאטימות מושלמת ושימוש ממושך-נוחות • 

קשת מתכווננת בהתאמה אישית-ארגונומי • 

מתקפלת למצב שטוח לנשיאה קלה-אחסון קל • 

₪  59: מחיר

₪  49: מחיר



אלחוטי וסאבוופרמקרן קול עוצמתי עם כניסת 

מאפשרת שליטה על עוצמת השמע עם שלט  HDMI (ARC)כניסת 

הטלוויזיה המקורי

Voice Adjust -ייחודי לפולק

או השיר מבלי לנווט את המוסיקה  /מאפשר לכם לכוון את הווקאליות של הסרט ו
Dolby Digital Decoding

הטכנולוגיה מבטיחה לכם חווית שמע . נותן פיענוח של הצלילים בצורה הכי מדויקת בעולם המוסיקה היום

של עיצוב
Bluetooth

הטאבלטאו מהסמארטפוןמהיר ואיכותי , הזרמת מוסיקה באופן אלחוטי
(HDMI (ARC

י שלט הטלוויזיה  ”ומאפשר כיבוי המקרן ע HDMIלהעברת אודיו ברמה גבוהה ומדויקת באמצעות כבל 

(כבל כלול בערכה)
Optical Input

(כבל כלול בערכה)סאונד מושלמת ולחוויתחיבור אופטי דיגיטלי המתאים לאפקטים קוליים 
Low Profile 

, התקנה קלה על הקיר, מ המקרן מתאים לכל גדלי הטלוויזיות"ס5בגובה של רק 

על המזנון או מתחת לטלוויזיה

₪  1200: מחיר



260Wאלחוטי וופרמקרן קול בלוטוס עם סאב 

ועודטאבלט , Android-ו iPhoneמתאים לשימוש עם , הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול-בלוטוס •  

רמת צליל של קולנוע ביתי הממלא ומעצים את החדר עם בס עשיר ואפקטים  -2.1סאונד בר •  

אפקטים קוליים לשדרוג חווית השמע , סאב אלחוטי מעוצב המספק בס עמוק ורחב-אלחוטי וופרסאב •  

בעת

צפייה בסרט או משחק בקונסולה
... ועודטאבלטיםלסמארטפוניםמ מאפשר חיבור ישיר "מ 3.5PLכניסת -LINE INכניסת •  

סאונד מושלמת  ולחוויתחיבור אופטי דיגיטלי המתאים לאפקטים קוליים -כניסה אופטית •  

מאפשר ניגון מוזיקה וגישה קלה ונוחה לקבצים ישירות מכרטיס זיכרון  - USBכניסת כרטיס זיכרון •  

טיונר דיגיטלי המופעל על ידי סריקה אוטומטית לקליטת תחנות רדיו- FMרדיו •  

חיבור ישיר ופשוט להפעלה תוך מספר דקות בלבד  ! עשה זאת בעצמך-התקנה קלה •  

שלט רחוק• 

 UHFמיקרופונים אלחוטיים 2עוצמתי  עם סאונדברמיני 

לעיבוד הצליל ואיכותו לשילוב של המוסיקה עם השירה- DSPמעבד צליל •  

לרמקולמהסמארטפוןשמיעת מוזיקה -בלוטוס •  

הדרכות ועוד  , הרצאות , מטר לשירה40עם טווח שידור   UHFבתדר -מיקרופונים אלחוטיים 2•   

רמת צליל של קולנוע ביתי הממלא ומעצים את החדר עם בס עשיר ואפקטים  -2.0סאונד בר •  

...  ועודטאבלטיםלסמארטפוניםמ מאפשר חיבור ישיר "מ 3.5PLכניסת - LINE INכניסת •  

מאפשר ניגון מוזיקה וגישה קלה ונוחה לקבצים ישירות מכרטיס זיכרון  - USBכניסת כרטיס זיכרון •  

לחיבור רמקול נוסף עם אותו מקור שמע- LINE OUTיציאת •  

FMתצוגת לד גדולה מציגה את מקור המוזיקה ברמקול ותחנות רדיו -תצוגת לד גדולה •  
לשימוש ברמקול באופן נייד לאורך שעות4000mAhעם קיבולת  -סוללה נטענת   •

מרחוקכלול בערכה מאפשר שליטה על כל פונקציות הרמקול -שלט רחוק •  

120W |  שלט| נייד | בלוטוס

₪  590: מחיר

₪  450: מחיר



150Wמקרן קול בלוטוס  

.  רמת צליל של קולנוע ביתי הממלא ומעצים את החדר עם בס עשיר ואפקטים-2.0סאונד בר •  

כבל אופטי כלול , חיבור אופטי דיגיטלי מאפשר העברת אות שמע באיכות גבוהה-כניסה אופטית• 

ועודטאבלט , Android-ו iPhoneמתאים לשימוש עם , הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול-בלוטוס •  

... ועודטאבלטיםלסמארטפוניםמ מאפשר חיבור ישיר "מ 3.5PLכניסת -LINE INכניסת •  

מאפשר ניגון מוזיקה וגישה קלה ונוחה לקבצים ישירות מכרטיס זיכרון  - USBכניסת כרטיס זיכרון •  

טיונר דיגיטלי המופעל על ידי סריקה אוטומטית לקליטת תחנות רדיו- FMרדיו •  

חיבור ישיר ופשוט להפעלה תוך מספר דקות בלבד! עשה זאת בעצמך-התקנה קלה •  

שלט רחוק• 

שחור-גימור • 

וכניסה אופטית (ARC) HDMIעם  165Wמקרן קול 

הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול-בלוטוס •  

  •ARC) HDMI) - להעברת אודיו ברמה גבוהה ומדויקת באמצעות כבלHDMI,  מאפשר שליטה על עוצמת

השמע דרך שלט הטלוויזיה המקורי
חיבור אופטי דיגיטלי המעביר את האודיו בצורה אופטימלית  -כניסה אופטית •  

רמת צליל של קולנוע ביתי הממלא ומעצים את החדר עם בס עשיר ואפקטים  -2.0סאונד בר •  

כלול בערכה מאפשר שליטה על כל פונקציות הרמקול מרחוק-שלט רחוק •  

...  ועודטאבלטיםלסמארטפוניםמ מאפשר חיבור ישיר "מ 3.5PLכניסת - LINE INכניסת •  

מאפשר ניגון מוזיקה וגישה קלה ונוחה לקבצים ישירות מכרטיס זיכרון  - USBכניסת כרטיס זיכרון •  

חיבור ישיר ופשוט להפעלה תוך מספר דקות בלבד! עשה זאת בעצמך-התקנה קלה •  

שני מתלים בגב הרמקול מאפשרים תלייה על הקיר מתחת למסך-מתלה •  

₪  330: מחיר

₪  270: מחיר



מיקרופונים אלחוטיים2עם  600Wרמקול נייד 

אקטיביים ומעבד סאונד שמאפשר שליטה ועיבוד צליל מדהים עם  5.25‘’וופריםעם שני  DSPרמקול •  

600Wסאונד ובס חזק ודינמי בהספק 
חיבור בלוטוס שמיעת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול  •

  •TWS - רמקולים למקור שמע אחד אלחוטית לקבלת צליל סטריאופוני 2חיבור

וטאבלטיםלסמארטפוניםובלוטוס  AUX, USB, Micro SD-אפשרויות חיבור 4•  

 FMרדיו •  
כניסת מיקרופון חוטי, מיקרופונים אלחוטיים2-מיקרופונים   •

סוללה ליתיום מובנת ושנאי חיצוני-מקורות כוח 2•  

עם כפתור הפעלה וכיבויהוופרתאורת כדור דיסקו על •  

דקות השיר ועוד, תצוגת לד גדולה מציגה את מצב הרמקול•  

מ"מ3.5ולמקור מוזיקה עם יציאת טאבלטים, לסמארטפוניםחיבור ישיר - AUXכניסת •  

רחוק IRשליטה מלאה ונוחה על כל הפונקציות באמצעות שלט •  

שעות ניגון  8סוללת ליתיום נטענת המאפשרת עד •  

חוטייםמיקרופונים 2עם  300Wרמקול נייד 

₪  699: מחיר

₪  550: מחיר



 2500W P.M.P.O" 15ניידת  TWSבידורית קריוקי 

ממשק רמקול ידידותי למשתמש ומהיר לתפעול! להדליק ולשיר-הפעלה קלה •  

שימוש קל וחופשי לשני משתמשים, לקריוקי מושלם! כלולים באריזה-מיקרופונים אלחוטיים 2•  

מובנית בגוף הרמקול לשימוש נייד למשך שעות ארוכות4400mAh! חזקה במיוחד-סוללה נטענת• 

!עם טבעת תאורה מדהימה בעלת צבעים חזקים לאווירת מסיבה מושלמתוופר-RGBתאורת לד •  

מ להוספת זמר שלישי"מ6.3אפשרות חיבור מיקרופון חוטי  בכניסת -מיקרופון חוטי •  

או אנדרואידמהאייפוןחיבור אלחוטי בלוטוס להזרמת מוזיקה באופן אלחוטי ישירות -בלוטוס •  

  •TWS - מה שמעניק לכם  , רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי2טכנולוגיית בלוטוס המאפשרת חיבור

(חייב להיות רמקול מאותו דגם)חווית סטריאו עוצמתית  
ישרות מכרטיס הזיכרון MP3לניגון קבצי - USB/SDכניסת •  

לתפעול קל ופשוט AUX ,USB, בלוטוס: מראה את מקור המוזיקה בו הרמקול מופעל כגון-תצוגה •  

בורר עוצמת אקו למיקרופונים האלחוטיים-אקו •  

להתאמה מלאה של הסאונד-שליטה על בוררי בס וטרבל •  

בוררי טרבל ובס לכיוון סאונד מקצועי בהתאמה אישית-כיוון סאונד •  

מ "מ3.5וכל מקור מוזיקה בעל יציאת  טאבלטים, לסמארטפוניםחיבור ישיר - AUXכניסת •  

להעברת הבידורית ממקום למקום באופן בטיחותי וקל–ידית טלסקופית וגלגלים חזקים •  

 2000W P.M.P.O" 12ניידת  TWSבידורית קריוקי 

₪  578: מחיר

₪  430: מחיר



1500W" 8בידורית קריוקי ניידת דאבל 

חוטיתאורת דיסקו  ומיקרופון " 8וופרים2רמקול עם 

ממשק רמקול ידידותי למשתמש ומהיר לתפעול! להדליק ולשיר-הפעלה קלה •  

שימוש קל וחופשי למשתמש, לקריוקי מושלם! כלול באריזה-מיקרופון חוטי •  

חיבור אלחוטי בלוטוס להזרמת מוזיקה באופן אלחוטי  -בלוטוס •  

  •TWS - רמקולים למקור שמע אחד באופן  2טכנולוגיית בלוטוס המאפשרת חיבור

,  אלחוטי

(חייב להיות רמקול מאותו דגם)מה שמעניק לכם חווית סטריאו עוצמתית 
 AUX ,USB, בלוטוס: מראה את מקור המוזיקה בו הרמקול מופעל כגון-תצוגה •  

לתפעול קל ופשוט
ישרות מכרטיס הזיכרון MP3לניגון קבצי - USB/SDכניסת •  

בורר עוצמת אקו למיקרופון החוטי–אקו •  

3.5וכל מקור מוזיקה בעל יציאת טאבלטים, לסמארטפוניםחיבור ישיר - AUXכניסת •  

מ"מ
מאפשר טעינה גם דרך הרכב או באמצעות סוללת   ,USBמיקרו  5V/1A-שקע טעינה •  

גיבוי
לשימוש ברמקול באופן נייד לאורך שעות1800mAhעם קיבולת -סוללה נטענת •  

מהבהב לאווירת מסיבה   LEDעם אורות דיסקו " 8וופריםבעל שני -וופרדאבל דיסקו •  

מושלמת  
להעברת הבידורית ממקום למקום באופן בטיחותי וקל–ידית נשיאה •  

1000Wבידורית קריוקי ניידת 

חוטידיסקו  ומיקרופון תאורת 
מהאייפוןחיבור אלחוטי בלוטוס להזרמת מוזיקה באופן אלחוטי ישירות -בלוטוס •  

או אנדרואיד
  •TWS - רמקולים למקור שמע אחד באופן  2טכנולוגיית בלוטוס המאפשרת חיבור

,  אלחוטי

(חייב להיות רמקול מאותו דגם)*מה שמעניק לכם חווית סטריאו עוצמתית 
שימוש קל וחופשי למשתמש, לקריוקי מושלם! כלול באריזה-מיקרופון אלחוטי •  

טיונר דיגיטלי הכולל סריקה אוטומטית ושמירה תחנות בזיכרון הרמקול- FMרדיו •  

 AUX ,USB, בלוטוס: מראה את מקור המוזיקה בו הרמקול מופעל כגון-תצוגה •  
לתפעול קל ופשוט

ישרות מכרטיס הזיכרון MP3לניגון קבצי - USBכניסת •  

וכל מקור מוזיקה בעל יציאת  טאבלטים, לסמארטפוניםחיבור ישיר - AUXכניסת •  

מ"מ3.5
מאפשר טעינה גם דרך הרכב או באמצעות   ,USBמיקרו  5V/1A-שקע טעינה •  

סוללת גיבוי
מ מיקרופון חוטי”מ6.3-כניסת מיקרופון •  

לשימוש ברמקול באופן נייד לאורך שעות1800mAhעם קיבולת -סוללה נטענת •  

מהבהב לאווירת מסיבה מושלמת   LEDבעל אורות דיסקו -וופרדיסקו •  

להעברת הבידורית ממקום למקום באופן בטיחותי וקל-ידית נשיאה •  

₪  270: מחיר

₪  199: מחיר



TWSבידורית קריוקי ניידת אלחוטית עם 

חוטידיסקו  ומיקרופון תאורת 
הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול-בלוטוס •  

  •TWS - מה שמעניק לכם חווית  , רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי2חיבור

(עובד רק במצב בלוטוס וחייב להיות רמקול מאותו דגם )סראונד סטריאופונית  
טיונר דיגיטלי הכולל סריקה אוטומטית ושמירה תחנות בזיכרון הרמקול- FMרדיו •  

מאפשר ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס הזיכרון של – USB-כניסות כרטיס זיכרון ו•  

גישה קלה ונוחה לקבצים 3MPקבצי 

 PLמתחבר בכניסת , דינמי כלול באריזה לקריוקי הרצאות ועוד–מיקרופון חוטי •  
6.3mm כולל בורר עוצמת שמע נפרד

תצוגת לד גדולה מציגה את מקור המוזיקה ברמקול ותחנות  –תצוגת לד גדולה •  

FMרדיו 
מהבהב לאווירת מסיבה מושלמת   LEDבעל אורות דיסקו -וופרדיסקו   •

וכל מכשירי  לסמארטפוניםמאפשר חיבור ישיר  PL 3.5mmכניסה – AUXכניסת •  

הנגינה עם יציאת אודיו חוטית
בגוף התחתון של ונטותמעשיר את השמע באמצעות שתי -בס רפלקס כפול •  

הרמקול 
לשימוש ברמקול באופן נייד לאורך שעות1200mAhעם קיבולת -סוללה נטענת •  

מאפשר טעינה גם דרך הרכב או באמצעות   ,USBמיקרו  5V/1A-שקע טעינה •  

סוללת גיבוי

בידורית קריוקי בלוטוס ניידת

דיסקו  תאורת 
הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול  -בלוטוס • 

  •TWS - מה שמעניק לכם חווית  , רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי2חיבור

(עובד רק במצב בלוטוס וחייב להיות רמקול מאותו דגם )סראונד סטריאופונית  
מאפשר ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס זיכרון  - USBכניסות כרטיס זיכרון ן • 

טיונר דיגיטלי הכולל סריקה אוטומטית ושמירה תחנות בזיכרון הרמקול-FMרדיו • 

PL 6.3mmכניסת –כניסה למיקרופון חוטי • 
שעות 8-לשימוש ברמקול באופן נייד עד ל1200mAhעם קיבולת -סוללה נטענת •

שימוש
מאפשר טעינה גם דרך הרכב או באמצעות   ,USBמיקרו  5V/1A-שקע טעינה• 

סוללת גיבוי
מהבהב לאווירת מסיבה מושלמת  LEDבעל אורות דיסקו -וופרדיסקו • 

מעשיר את השמע לבס רחב ועמוק יותר-בס רפלקס• 

מסיבי ועמיד, חזק-מבנה רמקול • 

להעברת הבידורית ממקום למקום באופן בטיחותי וקל-ידית נשיאה •  

₪  108: מחיר

₪  70: מחיר



מקרן וידאו  + קול מקרן ערכת צפייה מושלמת 

מסך גלילה+ 

P1080-ו P 720-תומך ב 480x800רזולוציה טבעית של 
לתמונה בהירה וחדהלומנס1000נורה חזקה בעוצמה של -בהירות 

מטר מהמסך בהתאמה1-3במרחק 36”-110“תומך ב –גודל מסך 

Long Life Lamp -שעות50,000-נורה עם אורך חיים ארוך במיוחד כ

הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול-בלוטוס 

ARC) HDMI) - להעברת אודיו ברמה גבוהה ומדויקת באמצעות כבלHDMI, 
השמע דרך שלט הטלוויזיה המקורימאפשר שליטה על עוצמת

חיבור אופטי דיגיטלי המעביר את האודיו בצורה אופטימלית-כניסה אופטית 

רמת צליל של קולנוע ביתי הממלא ומעצים את החדר עם בס  -2.0סאונד בר 

עשיר ואפקטים

(1:1) מסך גלילה ידני בפורמט 

ייצור בסטנדרט איכותי ביותר עם מנגנון קפיצי אמין ושקט

ניתן לתלייה על קיר או תקרה

₪  990: מחיר


