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Asobu | מוצרי שתייה מעוצבים וטרנדיים מקנדה
ECO בקבוקים וספלים תרמיים, בקבוקי ספורט וספלי | H2O pro

PiZZi | רמקולים ואוזניות
אלקטרוניקה – רמקולים, אוזניות, גאדג'טים ואביזרים למחשב

ספורט ובריאות

מחנאות, פנסים וכלי עבודה

צידניות, תיקי חוף ופיקניק     

למטבח, לבית

אביזרים וריהוט ליין ואלכוהול

מוצרי עיסוי, פינוק ומוצרי יופי

כנסים ותערוכות

משחקי חשיבה מעץ

אביזרים לנסיעות וטיסות

Rollink | מזוודות חכמות הדקות בעולם ואביזרי נסיעות
Bange | תיקים בינלאומיים בעיצוב אירופאי חדשני

תיקי נסיעות, תרמילי גב, תיקי כנסים ועסקים

Limon | תיקים עשויים מחומרים ממוחזרים מלונדון
מוצרי טקסטיל ומוצרי חורף

מחברות עסקים ומכתביות

מעמדים למשרד, מחשבונים ומארזים לכרטיסי ביקור

מגיני הוקרה

שעונים

מתנות לשולחן המנהל

Gracia Gallery | פסלים אומנותיים
מסגרות לתמונות

מחזיקי מפתחות

עטי פלסטיק ועטי במבוק

קופסאות ומארזים לעטים

עטי מתכת

עטי אומנות בתבליט פיוטר

X-PEN | עטי יוקרה מובחרים
 GIVONY | גבעוני - מוצרי עור ומתנות לעולם העסקים

תיקי עסקים, מכתביות, מחברות וארנקים
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 COLDBREW
מכשיר לחליטת קפה קר 

 משולב עם מיכל תרמי נירוסטה
BPA FREE אל חלד

Asobu 1000 | מביתcc

6900

TWIN PACK
סט משולב עם בקבוק 

וספל תרמיים נירוסטה 
עם מכסה טריטן

900cc בקבוק
Asobu 600 | מביתcc ספל

6633

Asobu | מוצרי שתייה מעוצבים וטרנדיים מקנדה

6633-6 שחור6633-9 לבן

3



6660-6 שחור6660-9 לבן

Asobu | מוצרי שתייה מעוצבים וטרנדיים מקנדה

6624-8 לימון 6624-9 לבן6624-6 שחור

URBAN
 בקבוק תרמי אופנתי 

נירוסטה אל חלד חם/קר
Asobu 460 | מביתcc

6624

6624-1 מעוצב שיש 6624-2 מעוצב פרחים 6624-4wood 6624-7 פסטל כחול

WIRELESS
בקבוק תרמי נירוסטה חם/קר

 משולב עם רמקול אלחוטי 
Asobu 500 | מביתcc

6660
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ORB
 בקבוק תרמי נירוסטה 

אל חלד חם/קר
Asobu 420 | מביתcc

6630

6630-1 כסוף6630-4Stone 6630-2 כחול פסטל6630-6 שחור

6630-9wood 6630-7 לבן 6630-8 צהוב
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ULTIMATE
 ספל תרמי נירוסטה 

ציפוי קרמי פנימי לשמירת החום
עם מכסה טריטן

Asobu 360 | מביתcc

6730

6730-9 לבן

6730-2 ורוד6730-4 תכלת6730-6 שחור wood 6730-7

Asobu | מוצרי שתייה מעוצבים וטרנדיים מקנדה

6604-1 מעוצב שיש

6604-6 שחור

6604-2 מעוצב פרחים

6604-9 לבן

IMPERIAL COFFEE
ספל תרמי נירוסטה

עם מכסה טריטן
Asobu 300 | מביתcc

6604
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INNER PEACE
 בקבוק זכוכית 

עם דופן כפולה
Asobu 500 | מביתcc

6650

6650-4 כחול6650-5 בורדו6650-6 שחור6650-9 לבן

6690-2 ורוד 6690-9 לבן

6690-6 שחור

6690-5 אדום6690-7 ירוק מנטה

TOWER MUG
ספל תרמי נירוסטה

 ציפוי קרמי פנימי 
לשמירת החום

עם מכסה טריטן
Asobu 600 | מביתcc

6690
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AQUALINA
ספל תרמי נירוסטה

עם קש מובנה ומכסה טריטן
Asobu 600 | מביתcc

6623

ALPIN FLASK
בקבוק תרמי נירוסטה

עם טבעת נשיאה
Asobu 530 | מביתcc

6656

6623-9 לבן 6623-7 ירוק מנטה6623-5 אדום 6623-4 כחול 6623-2 ורוד6623-6 שחור

Asobu | מוצרי שתייה מעוצבים וטרנדיים מקנדה

6656-9 לבן 6656-7 ירוק6656-5 בורדו 6656-6 שחור6656-4 כחול
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SKINNY MINI
בקבוק תרמי

עם רצועת אחיזה
Asobu 230 | מביתcc

6620

REUSABLE STRAW
סט זוג קשים

 נירוסטה רב שימושי 
 עם מברשת ניקוי 

במארז סיליקון
Asobu מבית

6652

 6620-6
שחור

 6620-4
תכלת

 6620-1 
מעוצב שיש

 6620-2 
ורוד

 6620-3 
מעוצב פרחים

 6620-9
לבן

6652-4 תכלת 6652-2 סגול6652-7 ירוק מנטה 6652-5 אדום
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בקבוק תרמי נירוסטה חם/קר  
מתאים לסובלימציה

H2O pro 500 | מביתcc
4872

בקבוק תרמי נירוסטה חם/קר 
עם מכסה מעץ  

מתאים לסובלימציה
H2O pro 570 | מביתcc

4873

4874-6 שחור

4872-4 כחול

4873-6 שחור4873-4 כחול

4874-9 לבן

4872-9 לבן

4873-2 ורוד4873-9 לבן

4874-4 כחול

4872-2 ורוד

ספל תרמי נירוסטה חם/קר
H2O pro 420 | מביתcc 4874

ECO בקבוקים וספלים תרמיים, בקבוקי ספורט וספלי | H2O pro
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בקבוק תרמי נירוסטה חם/קר4050
H2O pro 500 | מביתcc

4050-6 שחור

בקבוק תרמי נירוסטה חם/קר4694
H2O pro 540 | מביתcc

4694-1 כסוף4694-6 שחור

בקבוק תרמי נירוסטה חם/קר4750
H2O pro 750 | מביתcc 4750-9 לבן 4750-6 שחור4750-1 כסוף

&HOT  
COLD

4694-9 לבן
מתאים לסובלימציה

4050-9 לבן
מתאים לסובלימציה
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 "ANTI SLIP" ספל תרמי נירוסטה 
 עם הצמדת ואקום למשטח השולחן 

 )שחרור ההצמדה במשיכה אנכית כלפי מעלה( 
H2O pro 400 | מביתcc 

4269

4541-9 | לבן

4541-3 | אפור

״וויב״ 
ספל תרמי נירוסטה עם מכסה אקרילי

H2O pro 500 | מביתcc

4541

ספל תרמי נירוסטה 
עם מכסה אקרילי שקוף
H2O pro 500 | מביתcc

4168

 "WOOD"
ספל תרמי מתכתי דמוי עץ

H2O pro 400 | מביתcc

4512

ECO בקבוקים וספלים תרמיים, בקבוקי ספורט וספלי | H2O pro

 PP ספל תרמי עשוי
דופן כפולה לבידוד חום/קור

  300cc
4576
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"דרינקר" ספל תרמי 
בסיס גומי

H2O pro 400 | מביתcc
2294

2929-1 כסוף2929-4 כחול2929-9 לבן

"טריפר"
 ספל תרמי נירוסטה 

H2O pro 500 | מביתcc
2929

 3W רמקול אלחוטי 
משולב עם בקבוק תרמי נירוסטה

H2O pro 380 | מביתcc
4403

 3W רמקול אלחוטי 
משולב עם בקבוק ספורט

H2O pro 500 | מביתcc
4404
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 "ECO TREE"
ספל אקולוגי עשוי מבמבוק

"SAVE THE PLANET" עם מכסה סיליקון בעיצוב
400cc

4767

4768-2 ירוק4768-1 לבן4768-3 חום

4767-3 חום4767-1 לבן4767-2 ירוק

2563-5 אדום2563-4 תכלת2563-1 אפור 2563-9 לבן2563-3 כתום 2563-7 ירוק

 ספל זכוכית 
דופן כפולה לבידוד חום/קור  עם מכסה סיליקון

300cc
2563

סט )זוג( זכוכית משולב עם ספל לשתייה חמה 
וכוס לשתייה קרה במארז נייר ממוחזר

500cc 350 | כוסcc ספל
ספל זכוכית לשתייה חמה4892

350cc ספל זכוכית לשתייה חמה חלבי 4893
350cc 4894

מיקום הדפס לוגו

מיקום הדפס לוגו

 "ECO TREE"
ספל אקולוגי עשוי מבמבוק

עם מכסה סיליקון בעיצוב ״יער במבוק״
400cc

4768

ECO בקבוקים וספלים תרמיים, בקבוקי ספורט וספלי | H2O pro
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 "ECO TREE"
ספל תרמי אקולוגי משולב נירוסטה עם במבוק בעיצובים שונים

450cc
4725

 "ECO TREE"
ספל אקולוגי עשוי מבמבוק עם חבק שעם בעיצובים שונים

400cc
4724

 "ECO TREE"
 ספל אקולוגי עשוי מבמבוק בעיצובים שונים

400cc
3758
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"אתלטיקו" 
BPA FREE בקבוק ספורט 

עם מאחז יד ארגונומי
באישור מכון התקנים

H2O pro 800 | מביתcc

4156

4324-1 כסוף4324-4 כחול4324-5 אדום4324-6 שחור

 "ווינר" בקבוק ספורט אלומיניום 
750cc | עם פיה נשלפת

4324
 בקבוק ספורט אלומיניום 

עם פיה נשלפת וידית נשיאה 
750cc | מתאים לסובלימציה

4897

 ״ספרינטר״ 
 BPA FREE בקבוק ספורט

באישור מכון התקנים 
H2O pro 800 | מביתcc

4715

4715-4 כחול 4715-5 אדום 4715-6 אפור 4715-7 ירוק 4715-1 שקוף 4715-3 כתום

ECO בקבוקים וספלים תרמיים, בקבוקי ספורט וספלי | H2O pro

4156-3 כתום 4156-7 ירוק 4156-4 כחול 4156-5 אדום 4156-9 לבן
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 בקבוק לחליטת תה 
זכוכית דופן כפולה 

לבידוד חום 
במארז גליל מהודר

H2O pro 400 | מביתcc

4704

 ״אקו״ 
 בקבוק ספורט 

עם פילטר לפירות
H2O pro 800 | מביתcc

2946

2947-4 כחול2947-7 ירוק
 בקבוק 

 שייקר ספורט
750cc

2947

 ״צ׳אי״ 
בקבוק משולב

עם פילטר לחליטת תה
H2O pro 650 | מביתcc

4320

4320-9 לבן 4320-7 ירוק 4320-5 אדום 4320-4 כחול 4320-3 כתום 4320-1 אפור

2946-5 אדום2946-4 כחול 2946-7 ירוק 2946-1 שקוף 2946-3 כתום
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אלקטרוניקה | רמקולים, אוזניות, גאדג׳טים ואביזרים למחשב

HOT
NEW

3W רקמול קטן אלחוטי עוצמתי
באיכות סאונד מדהימה

אפשרות חיבור בין שני רמקולים 
TWS בשיטת

דיבורית לטלפון נייד
SHUTTER לצילומי סלפי

גודל 35 מ״מ
PiZZi מבית המותג

4700
[Single]MINI

4700-1 כסוף 4700-5 אדום 4700-6 שחור

Pocket Size Easy to Carry Selfie Remote Control

בתקשורת מדברים על 

סט של שני רמקולים אלחוטיים
2x3W עוצמתיים

באיכות סטריאו מדהימה
אפשרות חיבור בין שני רמקולים 

TWS בשיטת
דיבורית לטלפון נייד

SHUTTER לצילומי סלפי
גודל 35 מ״מ

PiZZi מבית המותג

Pz
5700

5700-5 אדום 5700-6 שחור

MINI DUO

5700-1 כסוף

״עוצמתי״״סאונד אדיר״״מושלם״״איכות מרשימה״

Pz
4700
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2x5W סט של שני רמקולים אלחוטיים עוצמתיים
עוצמת בס מרשימה

TWS אפשרות חיבור בין שני רמקולים בשיטת
דיבורית לטלפון נייד

SHUTTER לצילומי סלפי
גודל 58 מ״מ

PiZZi מבית המותג

8500-1 כסוף8500-6 שחור

5W רקמול אלחוטי עוצמתי 
עוצמת בס מרשימה

אפשרות חיבור בין שני 
TWS רמקולים בשיטת

דיבורית לטלפון נייד
SHUTTER לצילומי סלפי

גודל 58 מ״מ
PiZZi מבית המותג

Pz
8000

8000-5 אדום8000-1 כסוף8000-6 שחור

8500-5 אדום

[Single]BOOM

[Twin]BOOM
Pz

8500
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אלקטרוניקה | רמקולים, אוזניות, גאדג׳טים ואביזרים למחשב

 אוזניות אלחוטיות 
מעוצבות מקצועיות

במארז אלומיניום
באיכות גבוהה ביותר

PiZZi מבית המותג

Pz
3700NOVA

 רמקול עוצמתי 
iPX7 עמיד במים

360º 10 | סאונד היקפיW
PiZZi מבית המותג

Pz
9000SPLASH

Pz
3500HYBRID 

IN-EAR
אוזניות אלחוטיות איכותיות

HYBRID IN-EAR
PiZZi מבית המותג
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אוזניות מקצועיות 
איכותיות 
 אלחוטיות 

במארז טעינה נשלף

206

Ear Buds i12-mini
 אוזניות אלחוטיות 

עם בית טעינה

4548

The SOUND of FUN

מנורת לד שולחנית 
עם עוצמת תאורה משתנה

משולבת עם רמקול אלחוטי
)USB חיבור(

4883

״סאונד בר״ 
רמקול אלחוטי איכותי

)2x5W 2 רמקולים מובנים(
מידות: 40x7x5.5 ס״מ

4803
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4125-9 לבן

4125-4 כחול

 3W רמקול אלחוטי
משולב עם תרמוס נירוסטה

H2O pro 380 | מביתcc

44034404

 3W רמקול אלחוטי
משולב עם בקבוק ספורט

H2O pro 500 | מביתcc

 3W רמקול אלחוטי
COB משולב עם תאורת טיולים/חירום לד 4551

אלקטרוניקה | רמקולים, אוזניות, גאדג׳טים ואביזרים למחשב

"סאב-מרין"
 רמקול אלחוטי מוגן מים 

עם כרית הצמדה

4125

Best  
SOUND 
Great 
Vibe
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 מצלמה WI-FI HD ביתית 
עם אינטרקום דו כיווני

רמקול לשמיעה
 ראיית לילה 

)לצפייה מהטלפון הנייד(

4533

 ״דנוור״ 
מצלמת רכב

 1920/1080HD
מסך ״2.4 

 32GB זכרון עד 
)לא כלול(

4516

״אקשן״ 
מצלמת ספורט-פרו

FULL HD 
 1080P WIFI 

 32GB זיכרון עד 
)לא כלול(

4598

 מצלמת רשת 
1080P FULL HD

עם תריס ביטחון להגנת הפרטיות

4819
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  8000 MAH חזקה Power Bank סוללת
 משולבת עם מעמד מתכוונן מתקפל שולחני 

לטלפון נייד

4882

 סוללת Power Bank עוצמתית וחזקה
 10,000 MAH 

15W משולבת עם מטען אלחוטי חזק
עם כבלי טעינה מובנים בגוף הסוללה

4876

 סוללת Power Bank עוצמתית וחזקה
 10,000 MAH 

עם כבלי טעינה מובנים בגוף הסוללה

4793

אלקטרוניקה | רמקולים, אוזניות, גאדג׳טים ואביזרים למחשב
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   10W מטען אלחוטי שולחני עוצמתי
משולב עם מאוורר )3 עוצמות(

ומנורת לד שולחנית

4898

מנורת שולחן לד חזקה   
משולבת עם מטען אלחוטי מהיר 

USB 10 וכוס לעטים, חיבורW חזק

4800

Whatsapp???
4898-6 שחור 4898-9 לבן
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מטען אלחוטי שולחני 
15W עוצמתי ומהיר

4891

  עמדת טעינה אלחוטית + קבועה
לטלפונים ניידים

IPHONE/TYPE-C/ANDROID

4506

אלקטרוניקה | רמקולים, אוזניות, גאדג׳טים ואביזרים למחשב

Charge me with GOOD ENERGY
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סט טעינה 
סט כולל משטח לעכבר משולב 

 10W עם מטען אלחוטי מהיר
ועכבר אלחוטי למחשב

4871

A5 מחברת עסקים מהודרת
משולבת עם מטען אלחוטי עוצמתי

4887

משטח לעכבר משולב 
עם מטען אלחוטי מהיר 

10W

4890
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1,2m
4325

 כבל טעינה ודאטה 
 2.5A מהיר במיוחד

IPHONE/TYPE-C/ANDROID תואם
)העט להמחשה בלבד(

4739-6 שחור 4739-9 לבן

מטען בינלאומי
 USB משולב )5 חלקים(, 3 שקעי 

בעוצמה 3.4A סה"כ, בנרתיק נשיאה

4153

אלקטרוניקה | רמקולים, אוזניות, גאדג׳טים ואביזרים למחשב

כבל טעינה מהיר
2.4A בגלגלת ספירלית

IPHONE/TYPE-C/ANDROID תואם
4739
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מעמד שולחני מתקפל
למחשב נייד/טאבלט

ABS עשוי

4832

 מעמד מקצועי 
מתכוונן מאלומיניום
למחשב נייד/טאבלט

48x28 ס״מ

4828

עכבר אלחוטי 
אופטי מקצועי 2880

מאוורר
USB עם חיבור 2639

תחתית לחימום ספל קפה
USB בחיבור

עיצוב קלאסי דמוי עור

4643

 מגש פינוק גדול למחשב 
עם מקום לכוס ולעט 

ותאורת לד 38x48 ס״מ
1993

ON TOP
of things
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 מעמד שולחני 
מתכוונן מתקפל, אפשרות להגדלה

לטלפון נייד/טאבלט
4830

4531-9
לבן

4531-3
אפור

מעמד שולחני מתכתי מהודר
מתכוונן לטלפון נייד, גובה 16 ס״מ 4531

 מעמד שולחני 
מתכוונן מתקפל לטלפון נייד

4782-9
לבן

4782-6
שחור 4782

אלקטרוניקה | רמקולים, אוזניות, גאדג׳טים ואביזרים למחשב
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מעמד לטלפון נייד לרכב
ע״י מאחז טבעת ״רינג״ המוצמדת לגב הנייד

גובה 10 ס״מ

מעמד שולחני 
מתקפל

לטלפון נייד

4834

מוט סלפי טלסקופי
 משולב עם חצובה 
ועם שלט אלחוטי

4784

״פוני״ מעמד חצובה
גמיש לטלפון נייד 4774

 מעמד מגנטי 
360º לטלפון נייד לרכב

4048

4774-6 שחור 4774-4 כחול

כחול
4834-4

ירוק
4834-7

אדום
4834-5

שחור
4834-6

לבן
4834-9

4507
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 "קליבר" דיסק און קי 
)בנפחי זיכרון שונים(

במארז אלומיניום
4326

"טוויסטר" דיסק און קי 
)בנפחי זיכרון שונים(

במארז פלסטי
1978

"שאקל" דיסק און קי 
)בנפחי זיכרון שונים(

במארז פלסטי
2411

 "קארדיסק" דיסק און קי פלסטיק
 כרטיס אשראי )בנפחי זיכרון שונים( 

PVC בנרתיק
2800

 "קארדיסק" דיסק און קי אלומיניום
 כרטיס אשראי )בנפחי זיכרון שונים( 

PVC בנרתיק
4698

 "מפתח" דיסק און קי 
)בנפחי זיכרון שונים(

במארז פלסטי
2200

"אמדאו" דיסק און קי 
)בנפחי זיכרון שונים(

במארז אלומיניום
2802

אלקטרוניקה | רמקולים, אוזניות, גאדג׳טים ואביזרים למחשב
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 עט דיסק און קי 
בציפוי עור

נפח זכרון 32 ג'יגה
2583

16 ג'יגה זיכרון

מעביר מצגות
AIR MOUSE משולב עם

עכבר אויר וסמן לייזר

4314

מעביר מצגות
משולב עם סמן לייזר

4313

 מעביר מצגות 
 משולב עם דיסק און קי

16 ג'יגה זיכרון וסמן לייזר

2119

&CREATE       PRESENT
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ספורט ובריאות

מזרון ספורט/יוגה מקצועי 
עובי 6 מ״מ

180x60 ס״מ

4785

תיק גב שלוקר לטיולים ורכיבה 
עם מיכל שתייה בנפח 2 ליטר

4799

ערכת כושר מקצועית 
11 חלקים רצועות התנגדות 

לאימון וחיזוק הגוף

4786

4397-2 אפור4397-6 שחור

 ערכת ספורט
4 חלקים בתיק נשיאה

4446

"מג'יק" מגבת הפלא לטיולים וספורט
יבוש מהיר, אנטי בקטריאלי

70x140 ס״מ

23212321-4
כחול

2321-6
אפור

4397

 כובע צמר 
 USB נטענת בעזרת SMD עם תאורת לד
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נרתיק נגד מים
לטלפון נייד

עם שרוך נשיאה

4885

סט מטקות 
שחמט ושש בש

2159

2237-3
כתום

2237-4
כחול

אוהל ציליה
רוחב 220 ס״מ 

2944

מאוורר מים 
לצינון והתרעננות

2237

אוהל צילייה )אוהל רוח( 
210x210 ס״מ

משולב ב 4 שקי חול

4825

BEACH TIME 
is THE BEST TIME
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מחנאות, פנסים וכלי עבודה

 ערכת כלי עבודה 
במארז גלגל צמיג

קוטר 16 ס״מ
4197

ערכת כלי עבודה
במארז מנעול גדול

גובה 20 ס״מ
4376

ערכת כלי עבודה
במארז מנעול קטן

גובה 16 ס״מ
4504

ערכת הישרדות
במארז ספר
12x18 ס״מ

4505
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 סט רב כלי פלייר ואולר
שחור/קרבון במארז אלומיניום 4311

רב כלי ״סמאש״
MULTI TOOL 

אפור מטאלי

1734

Handy Man  
is the real 
SUPERMAN 
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 ערכת מחנאות 
 פנס לד עוצמתי 3W עם פוקוס משתנה 

וסט רב כלי איכותי
4747

 OPTO-LED פנס מקצועי 
בעוצמה 500 לומנס

תאורת פוקוס משתנה במארז מתכתי
4707

4551

COB תאורת חירום/טיולים לד
נשלפת עוצמתית

3W משולבת עם רמקול אלחוטי

LED UP תאורת חירום/טיולים
נשלפת עוצמתית

4056

מחנאות, פנסים וכלי עבודה
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שחור
2056-6

4397
 כובע צמר 

 USB נטענת בעזרת SMD עם תאורת לד

4397-2 אפור4397-6 שחור

 HUMMER FOCUS 
 פנס ראש מקצועי, פוקוס משתנה 
תאורת לד 3W למרחק של 50 מטר

6016

 פנס ראש עוצמתי 
 חזק עם תאורת לד לבנה מרוכזת 
ושתי תאורות לד צידיות אדומות

4575

4575-9 לבן4575-6 שחור

מחזיק מפתחות
פנס לד מגנטי כסוף
 בעוצמה 15 לומנס 

מופעל בהפרדה מגנטית

4655

כסוף
2056-1

מחזיק מפתחות לד  עם מטבע פלסטיק לעגלות2056

כחול
2056-4

אדום
2056-5

LIGHT
DARKNESS

the 
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פיקניק, טיולים, חוף הים

צידנית טרולי איכותית
50 ליטר, 37x35x40 ס״מ 4696

צידנית טרולי איכותית
משולבת עם סט כלי אוכל ואביזרים שונים

50 ליטר, 45x34x32 ס״מ
4835

מחצלת ירדנית מקורית
מחצלת ארוגה מחומר סינטטי קל משקל

קלה לקיפול ופריסה ניתנת לניקוי ושטיפה

300x300 ס"מ 4901

300x200 ס"מ4900

Life is not  
a picnic but 
PICNIC IS LIFE!
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4795-1 אפור4795-4 כחול4795-6 שחור

 צידנית מעוצבת 
עם ידית אלומיניום

30 ליטר, 40x28x27 ס״מ

4719

 צידנית גב איכותית 
עם כתפיות

 17 ליטר, 35x27x18 ס״מ

4795
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4726-4 כחול

4726-1 אפור
צידנית נשיאה

לבקבוקי יין או שתייה קלה
8 ליטר, 35x23 ס״מ

4726

צידנית אישית איכותית
12 ליטר, 25x20x20 ס״מ 4536

4536-4
כחול וואש

4536-1
אפור וואש

4340-4 כחול

4340-1 אפור צידנית אישית איכותית
8 ליטר, 26x16x20 ס״מ 4340

פיקניק, טיולים, חוף הים
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מידנית/צידנית נשיאה
לבקבוק בנפח ליטר וחצי

32x10 ס״מ
4798

4798-1 אפור4798-6 שחור4798-4 כחול

״בוקס״ צידנית אישית
14 ליטר, 20x25x28 ס״מ 4746

״גליל״ צידנית אישית
12 ליטר, קוטר 23 ס״מ, גובה 28 ס״מ  4745
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תיק חוף אופנתי משולב עם צידנית
24 ליטר, 40x44x14 ס״מ 4718-5 אדום4718

4718-4 כחול4718-1 אפור

״קיטבג״ חוף אופנתי משולב עם צידנית
16 ליטר, 40x28x14 ס״מ

4717
4717-1 אפור4717-5 אדום 4717-4 כחול

מגבת חוף מעוצבת 
עגולה בתיק נשיאה

קוטר 150 ס״מ 
5016

5016-7 ירוק

5016-5 אדום

פיקניק, טיולים, חוף הים

5016-4 כחול
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ערכת ברביקיו
משולבת סינור עם כלי מנגל 1745

1745-2
״היחיד שמבין בבשר זה אני״

1745-1
״מלך המנגל״

1745-3
״BBQ TIME״

ערכת כלי מנגל
בנרתיק נשיאה 2001

ערכת כלי מנגל
משולבת עם צידנית

20 ליטר, 40x24 ס״מ

24802480

ערכת קפה לשטח
להכנת תה וקפה בתיק נשיאה

)לא כולל מיכל גז( 30x20x14 ס"מ
24804899
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למטבח, לבית

משקל דיגיטלי למטבח
עשוי מבמבוק

23x16 ס״מ

ערכת אוכל משולבת4802
הכוללת משקל דיגיטלי 

וקופסת אוכל כפולה 
עשויים מבמבוק
וחומר ממוחזר  

4827

קופסת אוכל כפולה
משולבת עם מגש סכו״ם 

עשויים מבמבוק וחומר ממוחזר 
)באישור מכון התקנים(

18x10x9.5 ס״מ

4826
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מארז עץ טבעי לתה
4 תאים, 17x16x8 ס״מ

)שקיות התה להמחשה בלבד( 
4286

מארז עץ טבעי לתה
6 תאים, 22x16x8 ס״מ

)שקיות התה להמחשה בלבד (
4287

מארז עץ
 ל-15 קפסולות קפה 

24x15 ס״מ 
)הקפסולות להמחשה בלבד(

4634

 סט סכינים מהודר יוקרתי 
EVERWEALTH 6 חלקים

5094

&FRESH       HEALTHY
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אביזרים וריהוט ליין ואלכוהול

מארז מתנה לאביזרי יין
20x14.5 ס״מ 4690

מארז מתנה לאביזרי יין
24x16.5 ס״מ 4691

מארז מתנה לאביזרי יין
23.5x22.5 ס״מ 4689

מארז מתנה לאביזרי יין
26.5x21.5 ס״מ

4692

Take a  
W

INE BREAK
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שייקר נירוסטה
לקוקטיילים ומשקאות

750cc

4794

ערכת ברמן 
 שייקר נירוסטה 750cc וכלי הכנה

לקוקטיילים ומשקאות

4612

מארז מתנה לאביזרי יין
23.5x14 ס״מ 4610

שייקר זכוכית
400cc 3801

ערכת ברמן 
 שייקר נירוסטה 750cc וכלי הכנה

לקוקטיילים ומשקאות
4801

ערכת מתנה 
 הכוללת פותחן בקבוקי יין 

ומפצח אגוזים
27x19 ס״מ

4613
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מארז ויסקי מהודר
,750cc הכולל דיקנטר 

שתי כוסות ויסקי
34x23x11 ס״מ

4685

פותחן יין רטרו 
נחושת מעוצב בקופסת עץ

גובה 16 ס״מ

2990

מארז ויסקי מהודר 
 ,800cc הכולל דיקנטר

שתי כוסות ויסקי, 6 אבני קרח
31x26x15 ס״מ

4792

4645

מארז ויסקי מהודר
הכולל שתי כוסות ויסקי,

8 אבני קרח
20x18x9.5 ס״מ

אביזרים וריהוט ליין ואלכוהול
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מארז ויסקי מהודר 
הכולל פלאסק 8oz לשתייה חריפה

שתי כוסות ויסקי, 6 אבני קרח
33x15.5x10 ס״מ

4856
מארז ויסקי מהודר 

 ,200cc הכולל בקבוק ויסקי
שתי כוסות ויסקי, 6 אבני קרח

27x23x10 ס״מ

4853

 9 אבני קרח לויסקי 
בפאוצ׳ קטיפה

4790

מארז ויסקי מהודר 
הכולל כוס ויסקי,

4 אבני קרח, מלקחיים
18x14x10 ס״מ

4791

HAPPY HOUR
Treat yourself in

51



מעמד לבקבוק יין ו-2 כוסות
גובה 33 ס״מ  

)היין והכוסות להמחשה בלבד(
3562

מעמד ל-2 בקבוקי יין ו-3 כוסות
גובה 31 ס״מ  

)היין והכוסות להמחשה בלבד(
3563

צ'לו קטן מעמד ל-3 בקבוקי יין
גובה 60 ס״מ 

)היין להמחשה בלבד(
3485

 מארז עץ אגוז 
 לבקבוק יין עם ערכת פותחנים 

)היין להמחשה בלבד(
1997

אביזרים וריהוט ליין ואלכוהול
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פותחן מלצרים בעיצוב בקבוק יין 
בקבוק יין מעורב צבעים

גובה 11 ס״מ
4401

סט מתנה
 פותחן מלצרים מתכתי 
ופקק אוטם לבקבוק יין

10x14 ס״מ

2987

"בקבוק יין" 
 ערכת פותחנים

גובה 24 ס״מ
2067

"בקבוק יין גדול" 
 ערכת פותחנים

גובה 32 ס״מ
2667

פותחן חשמלי ליין
)סוללות לא כלולות(

גובה 27 ס״מ
2647

פלאסק לשתיה שחור 
6OZ פלאסק לשתיה כסוף 4611

6OZ 3535
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מוצרי עיסוי, פינוק ומוצרי יופי

HUMMER מכשיר מסג׳
עם ראשים מתחלפים )6 מהירויות(

USB טעינת

4831

״רויאל״
מכשיר עיסוי ידני

)כדורי עיסויי דינמיים(

4577

 ״אטומיק״מסג׳ר פינוק חשמלי 
משולב תאורת לד

)סוללות לא כלולות(
1704

1704-5
אדום

1704-4
כחול

1704-9
לבן

 עיסוי תרפי 
)3 כדוריות בריאות(

להפגת מתחים
4625

״טרק״ מכשיר מסג׳ פינוק 
עם גלגלת וזרוע טלסקופית 

)בצבעים שונים(
4294
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מראת איפור שולחנית
עם מאוורר מובנה נסתר בגוף המראה

)USB סוללות או חיבור(

4845

סט מניקור בינוני איכותי
7 חלקים במארז עור יוקרתי

2432

 ״ריינבו״ 
מאוורר אישי ופנס 4755

4755-4
כחול

4755-3
כתום

4755-5
אדום

4755-7
ירוק

Looking

FEELING
Good

GREAT
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מצת אלקטרוני 
רב פעמי

4881

כנסים ותערוכות

מחזיק למשקפיים ברכב
על צלון הרכב עם אוחז לעט ולממו 4626

כדור גומי לחיץ
קוטר 7 ס"מ

502

 פנקס ספירל 
 עם עט וניירות וממו סטיק

9x13 ס״מ 
2124

2124-9 לבן2124-5 אדום2124-6 שחור2124-4 כחול

502-7 ירוק 502-1 כסוף502-5 אדום 502-4 כחול 502-9 לבן

4881-6 שחור 4881-9 לבן

מעמד שולחני מתקפל 
לטלפון נייד 4834

4834-9 לבן 4834-4 כחול 4834-6 שחור 4834-7 ירוק 4834-5 אדום
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משחקי חשיבה מעץ

 מארז 4 משחקי מחשבה 
מעץ

4474  מארז 6 משחקי מחשבה 
במארז עץ

4471

4653-1 4653-2

מארז 
 3 משחקי מחשבה 

מעץ
4473

מארז 
 2 משחקי מחשבה 

מעץ
4472

 מארז משחק מחשבה בודד 
מעץ 4653
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אביזרים לנסיעות וטיסות

משקל דיגיטלי מתכתי
למזוודות נסיעות

עד 50 ק״ג
4688

 ״טרוול מאסטר״ 
 ערכת נסיעות הכוללת: 

4 בקבוקי נסיעות במארז פטנט
משקל דיגיטלי מתכתי

4706

"HAVE A NICE FLIGHT"
ערכת נסיעות משולבת הכוללת:

משקל דיגיטלי למזוודה 	 
תג מזוודה 	 
רצועת ביטחון למזוודה	 

4646

משקל דיגיטלי 
למזוודות נסיעות

עד 40 ק"ג
רצועה צבעונית למזוודה2877

עם מנעול קומבינציה
2878

״טרוול מאסטר״
4 בקבוקי נסיעות במארז פטנט 4705
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4316-4 כחול 4316-6 שחור

תיק נסיעות גדול
בנפח 32 ליטר

מתקפל לנרתיק קטן
43x46x18 ס״מ

4316

ערכת נסיעות 
7 חלקים לאריזה יעילה

4574

4317-6 שחור4317-4 כחול 4317-1 אפור

"טריפ" תרמיל גב מתקפל4317
לנרתיק 45x30 ס״מ 
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אביזרים לנסיעות וטיסות

"טרוול" 
ערכת נסיעות הכוללת: 
 תיק כלי רחצה משולב 

עם סט בקבוקונים

4722

HAVE A NICE FLIGHT
ערכת טיסה הכוללת: 

• כרית מתנפחת לנסיעות
• משקל מזוודה 
• רצועה למזוודה

4002

2126-1 אפור 2126-4 כחול

 ערכת נסיעות 
משולבת הכוללת:

כרית מתנפחת
כיסוי לעיניים
אטמי אוזניים

2126

 "פרימיום" 
 תג מזוודה נשלף מהודר 
דמוי עור  |  11x7.5 ס״מ 

4315

4315-9 לבן4315-6 שחור4315-7 ירוק4315-8 תכלת 4315-4 כחול 4315-3 כתום
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כרית ארגונומית לנסיעות  
 MEMORY FOAM עם כיסוי עיניים

בנרתיק נשיאה
4647

 כרית ארגונומית לנסיעות 
MEMORY FOAM

בנרתיק נשיאה קשיח
4723

4074-4 כחול

"כרמל" 
 MEMORY FOAM  כרית ארגונומית לנסיעות 

עם קפוצ'ון וכיסוי לעיניים
4074

2900-4 כחול

2900-1 אפור

 "סליפי" 
כרית נסיעות עם קפוצ'ון 2900

 נרתיק מהודר לדרכון 
דמוי עור נרתיק נסיעות4111

8x12 ס״מ  4318 נרתיק נסיעות מהודר 
כמאל/אפור | 13x21 ס״מ  4544

4074-1 אפור

61



 תיק צד לנסיעות
)2 תאים( 20x25 ס״מ 4833

4833-4 כחול4833-6 שחור

 פאוצ׳ מותן 
לנסיעות וספורט

25x12.5 ס״מ
4721

4721-6 שחור

4721-4 כחול

 ״טרוול״ תיק כלי רחצה 
מתקפל עם וו תליה
24x19.5x9.5 ס״מ

4712
 תיק כלי רחצה 

פתיחה גדולה עליונה
30x20x9 ס״מ

4728

4712-4 כחול

4712-1 אפור

4728-4 כחול

4728-1 אפור

אביזרים לנסיעות וטיסות

&
PACK

GO
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 תיק צד לנסיעות
)2 תאים( 20x25 ס״מ

תיק נעליים לנסיעות 
20x38x13 ס״מ

4307

תיק כלי רחצה 
27x17x13 ס״מ

4537

4537-1 אפור כהה 4537-4 כחול

תיק כלי רחצה 
21x12x6 ס״מ 

4538

4538-1 אפור 4538-4 כחול

4307-1 אפור 4307-4 כחול

 תיק כלי רחצה 
2 תאים

25x14x16 ס״מ

4305

4305-6
שחור/אפור

4305-4
כחול/אפור
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Rollink | מזוודות חכמות הדקות בעולם ואביזרי נסיעות

21" 1021-6
26" 1026-6
אפור

21" 1021-2
26" 1026-2
ורוד

26" 1026-7
ירוק

26" 1026-3
כתום

26" 1026-4
כחול

1121-4
כחול כהה
Atlantic Blue

1121-6
תכלת
Aron

1121-8
צהוב
Yellow Iris

1121-9
כחול
Deep Lagoon

1121-5
ורוד
Rose Smoke

1121-1
אפור
Warm Grey

FLEX VEGA 
המזוודה המתקפלת הדקה ביותר בעולם

Rollink של מותג המזוודות
55x40x20 ס״מ | 2.2 ק"ג | 40 ליטר

עליה 1121
למטוס
21"

1121-7
ירוק אמרלד
Aquifer

FLEX EARTH 
המזוודה המתקפלת הדקה ביותר בעולם

Rollink של מותג המזוודות

55x40x23 ס״מ | 2.3 ק"ג | 40 ליטר
21" 1021

64x43x26 ס״מ | 3.1 ק"ג | 65 ליטר
26" 1026

עליה 
למטוס
21"
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21" 1421-9
29" 1429-9
לבן

21" 1421-8
29" 1429-8
צהוב

21" 1421-4
29" 1429-4
כחול

1221-8
ירוק

1221-6
שחור

1221-4
כחול

1221-2
ורוד

FLEX AURA 
המזוודה המתקפלת הדקה ביותר בעולם

Rollink של מותג המזוודות
55x40x20 ס״מ | 2.4 ק"ג | 40 ליטר

עליה 1221
למטוס
21"

עליה 
למטוס
21"

NEO 
 המזוודה החכמה עם האפליקציה 

לנסיעה נכונה ובטוחה
Rollink של מותג המזוודות החכמות

55x38x23 ס״מ |  2.8 ק"ג | 42 ליטר
21" 1421

76x51x31.5 ס״מ |  4.4 ק"ג | 115 ליטר
29" 1429
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TRAVEL PILLOW
Ergonomic Memory Foam כרית לצוואר

Rollink בנרתיק נשיאה מבית המותג 
25x25x4 ס״מ |  350 גרם

26x24x7 ס״מ |  4.4 ליטר

50x25x39 ס״מ |  18 ליטר

Rollink | מזוודות חכמות הדקות בעולם ואביזרי נסיעות

1800

TOILETRY BAG & TRAVEL LAUNDRY BAG
 סט נסיעות הכולל תיק כלי רחצה ונרתיק כביסה 

Rollink מבית המותג

1804

TOILETRY BAG
 תיק כלי רחצה עמיד במים

Rollink מבית המותג
26x24x7 ס״מ |  4.4 ליטר

1802

EASY TRAVEL
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Bange | תיקים בינלאומיים בעיצוב אירופאי חדשני

22085

22085-7 מנומר

22085-6 שחור

תיק צד אלכסוני 
 SLING BAG 

עמיד במים, נגד גניבות 
)נעילת קומבינציה(
USB ויציאת טעינה

8 ליטר
BANGE מבית המותג

67



תיקי נסיעות, תרמילי גב, תיקי כנסים ועסקים

 "טייפון" תיק צימידאן ספורט 
עם תא לנעליים 58x28x26 ס״מ 4656

4703-6 שחור4703-4 כחול

 "FLIP"
תיק טרולי מתקפל ״20 4703

Be the
WINNER 
YOU ARE
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 ״טרווליסט״ 
 תיק כתף קטן לנסיעות

22x17 ס״מ
4660

4660-1 אפור 4660-6 שחור

4660-4 כחול

 תיק גב שרוכים
41x34 ס״מ 4180

4180-4 כחול 

4180-6 שחור 4180-5 אדום  4180-9 לבן

 תיק גב שרוכים 
שחור/אפור עם תא קדמי

43x35 ס״מ
4738

 תיק גב שרוכים 
עם תא קדמי | 35x40 ס״מ 4418

4418-7 ירוק 4418-4 כחול4418-5 אדום
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תיקי נסיעות, תרמילי גב, תיקי כנסים ועסקים

"קרוז" תיק גב
45x33 1403 ס״מ

4514-1 אפור 4514-4 כחול

 "דיילי" תיק גב 
38x27 ס״מ 4732

4732-4 כחול 4732-6 שחור

״לואר״ תיק גב 
42x28 ס״מ 4514

USB סלינג" תיק צד אלכסוני עם יציאת"
32x17 ס״מ 4847
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"מטרו" תיק גב אופנתי 
40x30 ס״מ 4733

4733-6 שחור4733-1 אפור 4733-4 כחול

 "ווקר" תיק גב 
40x30 ס״מ

4338
4338-4 כחול4338-1 אפור

ME and my
BACKPACK
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 ״ניפון״ תיק גב מהודר 
USB למחשב נייד ויציאת

40x29 ס״מ 
4895

 ״קיוטו״ תיק גב מהודר 
USB למחשב נייד ויציאת

47x33 ס״מ 
4896

"הורייזן" תיק גב מהודר 
למחשב עם גב אורטופדי 

USB ויציאת
44x32 ס״מ

4748

 "מרקורי" תיק גב מהודר 
 למחשב נייד עם גב אורטופדי 

וידית נשיאה מתכתית
48x32 ס״מ

4142

תיקי נסיעות, תרמילי גב, תיקי כנסים ועסקים
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 "דיקאן" תיק גב למחשב נייד 
USB עם יציאת

40x27 ס״מ

4734
4734-1 אפור 4734-4 כחול 4734-6 שחור

"אלפין" תיק גב 
USB למחשב נייד עם יציאת

40x30 ס״מ

4710

4710-4 כחול 4710-6 שחור

 "דאטה" תיק גב מהודר 
 למחשב נייד עם גב אורטופדי

46x36 ס״מ
2540 NAILED IT!
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 תיק מעטפה מרופד 
למחשב נייד
40x30 ס״מ

4762

4762-1 אפור 4762-6 שחור

4357-4 שחור/כחול 4357-1 שחור/אפור

 "הוק" 
 תיק גב מהודר 

נגד גניבות למחשב נייד
USB עם יציאת 

44x30 ס״מ

4357

תיקי נסיעות, תרמילי גב, תיקי כנסים ועסקים

4572-1 אפור 4572-4 כחול

״קראון״ תיק גב 
למחשב נייד 
40x29 ס״מ

4572
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 ״טופר״ 
 תיק צד 

 עסקים/כנסים 
37x28 ס״מ

4570

"סטאר״ 
 תיק עסקים/כנסים 

למחשב נייד
40x30 ס״מ

4727

4727-4
כחול

4727-1
אפור

 ״מיטינג״ 
 תיק צד

 עסקים/כנסים
עם תא למחשב

40x30 ס״מ

4535

4571-1 אפור4571-4 כחול

״קראון״ 
 תיק צד 

 עסקים/כנסים 
37x31 ס״מ

4571

4570-1 אפור 4570-4 כחול

4535-1
אפור

4535-4
כחול
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ANOA ״אנואה״
תיק גב למחשב נייד עשוי מחומרים ממוחזרים

17 ליטר, 38x30x16 ס״מ 
6021

Limon | תיקים עשויים מחומרים ממוחזרים מלונדון

6020-1
אפור סטון

6020-6
שחור

6021-6
שחור

6020-4
כחול

6020-3
אפור מלאנז׳ כהה

6021-3
אפור מלאנז׳ כהה

6021-2
אפור מלאנז׳ בהיר

6021-1
אפור סטון

תיקי הגב האיכותיים של המותג Limon מלונדון 
מיוצרים מחומרים ממוחזרים בלבד

GRS מאושרים על פי תקן מיחזור גלובלי *

 TAKHI ״טאקי״
תיק גב למחשב נייד עשוי מחומרים ממוחזרים

12 ליטר, 40x33x11 ס״מ 
6020

L O N D O N
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6022-6
שחור

6022-3
אפור מלאנז׳ כהה

6022-2
אפור מלאנז׳ בהיר

6022-1
אפור סטון

FOSSA ״פוסא״
תיק גב למחשב נייד עשוי מחומרים ממוחזרים

7 ליטר, 32x28x8 ס״מ

6022

VAQUITA
תיק מעטפה למחשב נייד עשוי מחומרים ממוחזרים

40x30x2 ס״מ 
6029

L O N D O N
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Limon | תיקים עשויים מחומרים ממוחזרים מלונדון

6027-2
אפור מלאנז׳/שחור

6027-6
שחור/אפור/כחול

6024-3
אפור מלאנז׳ כהה

6024-6
שחור

6023-3
אפור מלאנז׳

6023-6
שחור

PANDA ״פנדה״
תיק גב למחשב נייד עשוי מחומרים ממוחזרים

21 ליטר, 46x35x13 ס״מ 

6024

RHINO ״ריינו״
תיק גב למחשב נייד עשוי מחומרים ממוחזרים

30 ליטר, 50x40x15 ס״מ 
6023

BONOBO ״בונובו״
תיק גב למחשב נייד עשוי מחומרים ממוחזרים

20 ליטר, 43x36x13 ס״מ 
6027

L O N D O N
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6028-2
אפור מלאנז׳

6026-2
שחור/אפור מלאנז׳

6026-6
שחור

6026-1
אפור סטון/אפור מלאנז׳

6028-1
אפור סטון

6028-6
שחור

6025-4
כחול

6025-2
אפור מלאנז׳

ADDAX ״אדקס״
תיק גב למחשב נייד עשוי מחומרים ממוחזרים

14 ליטר, 39x31x12 ס״מ 
6026

SAOLA ״סאולה״
תיק גב למחשב נייד עשוי מחומרים ממוחזרים

16 ליטר, 40x34x14 ס״מ 
6028

SAIGA ״סאיגה״
תיק גב למחשב נייד עשוי מחומרים ממוחזרים

21 ליטר, 40x30x17 ס״מ 
6025

L O N D O N
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מוצרי טקסטיל ומוצרי חורף

חולצת טי שרט
כותנה איכותית, שרוול קצר 5000

חולצת טי שרט דרייפיט
איכותית, שרוול קצר 5002

חולצת פולו צווארון 
איכותית, שרוול קצר 5004

  "OLYMPIC PRO"
 כובע דרייפיט

מקצועי ואיכותי מאוד
4066

 4066-9
לבן

 4066-4
כחול

 4066-6
שחור

כובע כותנה | 5/6 פאנל מצחייה 5012

5012-4 כחול5012-5 אדום5012-1 אפור5012-6 שחור5012-9 לבן

כחולאדוםשחורלבן

כובע דרייפיט
6 פאנל מצחייה 4759

4759-9
לבן

4759-6
שחור

4759-4
כחול

לבן אדוםשחורכחול
כובע כותנה מוברשת

5 פאנל מצחייה
6 פאנל מצחייה

4757
4758

כובע רשת
5 פאנל מצחייה
6 פאנל מצחייה

4760
4761
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 שמיכת פליז עם שרוולים לפינוק וחימום
140x180 ס״מ  2287

מטרייה איכותית "27
זרועות סיליקון גמישות 
)עמידה ברוחות חזקות(

2926

2926-9
לבן

2926-6
שחור

2926-4
כחול

4075-4 כחול/שחור

4075-9 לבן

 מטרייה מתהפכת "25
דו שכבתית 4075

שמיכת קנגורו פינוקית
LAVATELLI ITALY בעיצוב

2866

״ג׳מבו״ מטרייה מתקפלת "27
זרועות סיליקון גמישות
)עמידה ברוחות חזקות(

4749

4749-6 שחור

4749-4 כחול

4749-5 אדום

2866-8 כחול 2866-3 קאמל 2866-2 נקודות

2866-7 סנופי 2866-1 כלבלבים 2866-4 כוכבים

4749-9 לבן

HELLO KITTY 2866-6
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מחברות עסקים ומכתביות

 A5 מחברת עסקים
כריכה עיצובית משולבת קשיחה עם מקום לעט

14x21 ס״מ )העט להמחשה בלבד( 
4720

4720-4
כחול

4720-5
אדום

4720-6
שחור

4720-7
ירוק

 A5 מחברת עסקים
עם מקום לעט וכיס קדמי לטלפון נייד וכרטיסי ביקור

15x21 ס״מ  )העט להמחשה בלבד(
4713

4713-4 כחול4713-6 שחור4713-1 אפור

4138-7 ירוק

A5 מחברת עסקים
 דו כיוונית פתיחה עברית או אנגלית

עם מקום לעט )העט להמחשה בלבד(
14.5x21 ס״מ 

4138

4138-5 אדום

4138-6 שחור 4138-8 תכלת 4138-9 לבן

4138-4 כחול 4138-3 כתום
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 A6 ביזנס" פנקס עסקים"
עם כריכת PU קשיחה, 

14x10 ס״מ
2623

מחברת עסקים A5 מהודרת
עם טעינה אלחוטית לטלפונים ניידים

21x14.5 ס״מ
4887

2624-3
כתום

2624-6
שחור

2624-5
אדום

2624-4
כחול

2624-7
ירוק

 A5 ביזנס" מחברת עסקים"
עם כריכת PU קשיחה

14x21 ס״מ  
2624

2624-9
לבן

2918-5
אדום

2918-4
כחול

2918-6
שחור

2918-7
מחברת עסקים A5 ירוק

 כריכה דמוי עור 
 עם מקום לעט, )העט להמחשה בלבד(

14x21 ס״מ  

2918
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מחברות עסקים ומכתביות

4875-5 אדום

4875-3 כתום4875-4 כחול

4875-6 שחור4875-7 ירוק4875-8 צהוב

A5 מחברת עסקים
דו כיוונית פתיחה עברית/אנגלית

15x21 ס״מ
4552

 A5 מחברת עסקים
כריכה דמוי עור עם מקום לעט

14x21 ס״מ 
2919

מחברת 
עם כריכה צבעונית ממותגת

)עפ"י דרישות הלקוח(
1441

 A5 מחברת עסקים 
דו כיוונית כריכה אפורה 

דמוי עור ומאחז לעט
)העט להמחשה בלבד(

15x21 ס״מ 

4875

WRITE IT DOWN
AND GO FOR IT
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4545-4 כחול4545-6 שחור

873-4 כחול873-6 שחור

 "קלסיקו" 
 מכתבית עסקים

24x32 ס״מ
873

 "וולסטריט" 
מכתבית עסקים מהודרת עם מחשב

26x35 ס״מ
2916

״קונסול״
מכתבית עסקים

26x31 ס״מ
4545
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מחברות עסקים ומכתביות

מכתבית עור 
ידיות נשלפות 36x27 ס״מ  906

מכתבית דמוי עור עם מחשב
ידיות נשלפות 36x28 ס״מ  2938

 "מאסטר" 
 מכתבית דמוי עור עם מחשב

35x26 ס״מ 
1088

906-7 חום

906-6 שחור

2938-6 שחור

2938-7 חום

1912
 "פורום" 

 מכתבית דמוי עור עם מחשב 
33x25 ס״מ 
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מעמדים למשרד, מחשבונים ומארזים לכרטיסי ביקור

2861-7
חום

2861-3
כאמל חום בהיר

2861-5
בורדו

 "קוברה" מארז כרטיסי ביקור
דמוי עור מתכת 2144

 "קיפקארד" 
מארז לכרטיסי ביקור מתכתי 1902

 "גארד" מארז לכרטיס ביקור
דמוי עור חום ומתכת 4365

 ארנק בטיחות דמוי עור 
לכרטיסי אשראי "גבעוני"

RFID and NFC מוגן
4888

"ארנק הקסם"
דמוי עור חום

4364

מארז יוקרתי לכרטיסי ביקור 
"גבעוני" דמוי עור

2861

4398-1
כסוף

4398-3
טיטניום אפור

ארנק בטיחות מתכתי לכרטיסי אשראי
NFC and RFID מוגן 4398

LET'S TALK
BUSINESS

@
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מעמדים למשרד, מחשבונים ומארזים לכרטיסי ביקור

מעמד עץ במבוק קלנדר קוביות
רוחב 15 ס"מ 4829

מעמד עץ מעוצב קלנדר קוביות 
עם כוס לעטים

רוחב 21 ס״מ
4218

מעמד עץ טבעי ענתיק קלנדר קוביות 
עם מעמד לכרטיסי ביקור

רוחב 13.5 ס״מ
4503

מעמד עץ קלנדר קוביות
בעיצוב בית 

רוחב 20 ס״מ
4605

מעמד עץ טבעי קלנדר קוביות 
עם כוס לעטים

רוחב 19 ס״מ
2986

מעמד עץ טבעי קלנדר קוביות
עם כוס לעטים ומעמד לכרטיסי ביקור

רוחב 29 ס״מ
4112
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 "THE BOSS"
 מעמד עץ ענתיק

לכרטיסי ביקור
44334434

"THE BOSS" 
מעמד עץ ענתיק

לכרטיסי ביקור ולטלפון נייד

2828
"THE BOSS" 

  מעמד שולחני 
לכרטיסי ביקור

 "מטוס" 
מעמד לכרטיס ביקור 

ודפי ממו
2410

2844-7 חום

2844-6 שחור

"טנדם" מעמד שולחני2844
לכרטיסי ביקור ולטלפון נייד
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מעמד שולחני
מהודר יוקרתי

35x16 ס״מ
1340

1759
"קאונטר" 

מחשב שולחני סולארי
9x13 ס״מ

2412
 "ביג"  

 מחשב שולחני מתקפל 
 ספרות גדולות במיוחד

17x10 ס״מ 

מעמדים למשרד, מחשבונים ומארזים לכרטיסי ביקור

ALWAYS STAY 
DOWN TO EARTH
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 "ידיים" 
מעמד שולחני כסוף לעטים וכרטיסי ביקור

רוחב 20 ס״מ
2063

 "שור" 
מעמד שולחני כסוף עם כוס לעטים

רוחב 24 ס״מ
2220

״עוצמה״ 
מעמד שולחני כסוף עם כוס לעטים

רוחב 28 ס״מ
4578

"הבוס" 
מעמד שולחני כסוף עם כוס לעטים

רוחב 28 ס״מ
4139

"יד לוחצת יד" 
מעמד שולחני כסוף עם כוס לעטים

רוחב 28 ס״מ
4159
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מעמדים למשרד, מחשבונים ומארזים לכרטיסי ביקור

 ״יד ביד״ 
מעמד שולחני כסוף

גובה 25 ס״מ
4702

"יד לוחצת יד"
מעמד שולחני כסוף

רוחב 20 ס״מ
2498

״ידיים״ 
מעמד שולחני כסוף

לכרטיסי ביקור
רוחב 10 ס״מ

2272

"בהצלחה/לחיצת יד"
מעמד שולחני כסוף 

גובה 29 ס״מ
2223

 "עוצמה" 
מעמד שולחני כסוף

גובה 20 ס״מ
4584
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מגיני הוקרה

 מגן/פסל חייל לוחם 
גובה 21 ס״מ 4648

 מגן/פסל חייל לוחם 
גובה 24 ס״מ 4650

 מגן/פסל חייל לוחם 
גובה 25 ס״מ 4649

 מגן הוקרה אדם מוזהב 
ב-3 גדלים

3525-2 בינוני גובה 23 ס״מ
3525-3 גדול גובה 27 ס״מ
3525-4 ענק גובה 41 ס״מ

3525

No man is A MAN  
until he has been 
A SOLDIER
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מגן זכוכית
21x15 ס״מ  3902 מגן זכוכית

21x15 ס״מ  מגן זכוכית3833
21x15 ס״מ  3901

 מגן זכוכית פריק 
21x14 ס״מ 4658

מגן זכוכית
17x12 ס״מ  3900

 מגן זכוכית פריק 
19x13 ס״מ 4657

 מגן זכוכית פריק 
26x20 ס״מ 4659

מגיני הוקרה

With
APPRECIATION 
& GRATITUDE
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שעונים

 שעון חול מסגרת עץ קטן
3 דקות, גובה 11 ס״מ  3560

שעון חול מגנטי גדול4077
3561גובה 25 ס״מ 

3 שעוני חול
 מסגרת עץ

גובה 13 ס״מ 

 שעון חול מסגרת עץ בינוני3559
5 דקות, גובה 15 ס״מ 

The key is not in
SPENDING TIME... 
but in INVESTING IT
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שעונים

שעון מפת עולם 
קוטר 50 ס״מ

4402

שעון מפת עולם  
קוטר 40 ס״מ

2481

"ביג-בן" 
שעון קיר 

מסגרת מתכת 
קוטר 35 ס״מ

1584

 שעון קיר כסוף 
מסגרת מתכת 
קוטר 36 ס״מ

2112

No one can
HOLD THE TIME 
from MOVING
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שעון קיר דיגיטלי ענק
ספרות אדומות

52x18 ס״מ
4547

שעון קיר דיגיטלי
תאריכון ומד מעלות 

30x19 ס״מ 
2077

שעון קיר דיגיטלי גדול
תאריכון ומד מעלות

36x24 ס״מ
4238

4238-5 אדום 4238-4 כחול
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מתנות לשולחן המנהל

גלובוס ענתיק מהודר 
עבודת יד

קוטר 20 ס״מ | גובה 33 ס״מ
4435

גלובוס ענתיק מהודר  
עבודת יד

קוטר 12.5 ס״מ | גובה 22 ס״מ
4208

גלובוס ענתיק מהודר  
עבודת יד

קוטר 12.5 ס״מ | גובה 22 ס״מ
4209

 גלובוס מאיר 
קוטר 25 ס״ממפת עולם בעברית קוטר 20 ס״מ2650 2651

SAVE OUR PLANET
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גלובוס ענתיק מהודר 
עם ארונית עץ משולבת במגירה

קוטר 20 ס״מ | גובה 37 ס״מ
4501

גלובוס ענתיק מהודר 
עם ארונית עץ ומגירה כפולה
קוטר 20 ס״מ | גובה 42 ס״מ

4836

גלובוס ענתיק מהודר  
עבודת יד

קוטר 20 ס״מ | גובה 35 ס״מ
3507

 גלובוס ענתיק יוקרתי 
 משולב עם מצפן ימאים

קוטר 15 ס״מ | גובה 30 ס״מ
3646
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מתנות לשולחן המנהל

"מרקו פולו"
מצפן כיס מהודר במארז עץ

קוטר 7 ס״מ
3645

 מצפן נחושת מהודר 
במארז עץ

קוטר 8 ס״מ 
3464

 טלסקופ מתכת
מצופה בעור במארז עץ 3298

 ״מגלן״ סט ענתיק מהודר
 הכולל מצפן, שעון חול 

וטלסקופ מתכתי במארז עץ 
4205

SAILING
is PASSION
IN MOTION

100



 מצפן בועה
במארז עץ 

קוטר 6 ס״מ 

3918

 מצפן "עדשה" ענק
במארז עץ

קוטר 12 ס״מ
3620

"נלסון" מצפן מהודר 
 במארז עץ

קוטר 9 ס״מ4502קוטר 7 ס״מ3212

4436
מצפן ימאים גדול 

במארז עץ
קוטר 12 ס״מ
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מתנות לשולחן המנהל

4206
 שעון חול מהודר 

 מעוצב מנחושת
גדול מתהפך על בסיס עץ

5 דקות, גובה 26 ס״מ 

3644
שעון חול מהודר 

 מנחושת במעמד שולחני 
עם מצפן ימאות

5 דקות, גובה 21 ס״מ 

4213
 שעון חול מהודר 

 בשילוב עץ/נחושת
5 דקות, גובה 21 ס״מ 

 מאזניים מנחושת
על בסיס עץ, גובה 24 ס״מ  3296

 פעמון מנהלים מנחושת
קוטר 12.5 ס״מ 4214

 פטיש מנהלים/שופטים3468
ענתיק על מעמד עץ, 26 ס״מ
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 פסל אומנותי מוזהב ״ידי הלב״4879
גובה 29 ס״מ

4846
״צעד אחד לפני כולם״

GRACIA GALLEY פסל אומנותי 
גובה 42 ס״מ

פסל אומנותי4730
פסל אומנותי4731רוחב 34 ס״מ

רוחב 34 ס״מ

 פסל אומנותי מוזהב ״יד לוחצת יד״4878
גובה 28 ס״מ
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Gracia Gallery | פסלים אומנותיים

"עבודת צוות" 
 "GRACIA GALLERY" פסל אומנותי

גובה 43 ס״מ
3487

"אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד" 
"GRACIA GALLERY" פסל אומנותי 

גובה 35 ס״מ
3677

 "ביחד מצליחים" 
 "GRACIA GALLERY" פסל אומנותי

גובה 20 ס״מ
4171

''ביחד מנצחים" 
 "GRACIA GALLERY" פסל אומנותי

גובה 43 ס״מ
3619
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''דבקות במטרה" 
 "GRACIA GALLERY" פסל אומנותי

גובה 30 ס״מ
4359

"האדם במימד השלישי" 
 "GRACIA GALLERY" פסל אומנותי

גובה 34 ס״מ
4568

''יד לוחצת יד" 
 "GRACIA GALLERY" פסל אומנותי

גובה 42 ס״מ
3663

"לא ניתנים לעצירה" 
 "GRACIA GALLERY" פסל אומנותי

גובה 30 ס״מ
4006
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Gracia Gallery | פסלים אומנותיים

"המעז מנצח" 
פסל אומנותי 

 "GRACIA GALLERY"
גובה 37 ס״מ

3678

"שביל ההצלחה" 
 "GRACIA GALLERY" פסל אומנותי

גובה 37 ס״מ
4169

"שילוב כוחות" 
 "GRACIA GALLERY" פסל אומנותי

גובה 16 ס״מ
3679

"גלגלי המוח - ראש האדם" 
 "GRACIA GALLERY" פסל אומנותי

גובה 31 ס״מ
3530

"עוצמת האדם" 
 "GRACIA GALLERY" פסל אומנותי

גובה 21 ס״מ
3454
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"מצוינות" 
 "GRACIA GALLERY" פסל אומנותי

גובה 40 ס״מ
4358

"רוכבים בשביל האתגר" 
 "GRACIA GALLERY" פסל אומנותי

גובה 33 ס״מ
4567

״איש מרתון״ 
 "GRACIA GALLERY" פסל אומנותי

גובה 32 ס״מ
4392

״עזרה הדדית״ 
 "GRACIA GALLERY" פסל אומנותי

גובה 42 ס״מ
4390

"עולים לפסגה" 
פסל אומנותי 

 "GRACIA GALLERY"
גובה 28 ס״מ

3676
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מסגרות לתמונות

מסגרת 
לתעודה/דיפלומה

A4
3872

3872-1 כסוף 3872-6 שחור 3872-9 לבן

 מסגרת לתמונה מעץ 
 6x4" 3749

 מסגרת לתמונה מעץ 
 6x4" 3751

 מסגרת לתמונה מעץ 
 6x4" 3752

 מסגרת לתמונה דו צדדית, מסתובבת 
בשני גדלים בגימור פיוטר

7x5" 4629 6x4" 4628

שתי מסגרות דו צדדיות מסתובבות
4x6" 4630 בגימור פיוטר

 מסגרת לתמונה מעץ 
 6x4" 3750
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״רגעים של אושר״
מסגרת לתמונה

6x4"
4631

5x7" 4633

6x4" 4632

 ״פספרטו״ 
מסגרת קלאסית לתמונה

בשני גדלים

 MEMORIES מסגרת לתמונה 
4x6" לב עץ/זכוכית 2589

 מסגרת לתמונה מעץ 
 6x4" 2837

מסגרת לתמונה על סטנד
4x6" 2091

2091-9 לבן 2091-6 שחור
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מחזיקי מפתחות

"שני חצאי לב" 
מחזיק מפתחות 975

 "לב עם אבני 
שיבוץ זוהרים" 
מחזיק מפתחות

2147

 "הלב" 
 מחזיק מפתחות 

עם אבנים משובצות
4107

"מפתח הלב" 
 מחזיק מפתחות 

עם אבנים משובצות
2857

 "LOVE"
 מחזיק מפתחות 

עם אבנים משובצות
2981

 "לבבות" 
 מחזיק מפתחות 

עם אבנים משובצות
2860

 "אהבה" 
 מחזיק מפתחות 

עם אבנים משובצות
2980

 "פתח הלב" 
 מחזיק מפתחות 

עם אבנים משובצות
4109

"מנעול הלב" 
מחזיק מפתחות 4108
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 ״כדורגל״ 
מחזיק מפתחות 4663

 "כל מסע מתחיל בצעד אחד קטן" 
מחזיק מפתחות 4065

 "V" 
מחזיק מפתחות 4059

 "אופנוע" 
מחזיק מפתחות  "המפתח" 4195

מחזיק מפתחות צמה מעור 2859

 "כתר יהלומים" 
מחזיק מפתחות 4194

 "פאזל" 
זוג מחזיקי מפתחות  "חתול" 2858

מחזיק מפתחות  "כלב" 4061
מחזיק מפתחות 4060

2859-6
שחור

2859-7
חום

111



מחזיקי מפתחות

 "חמסה, לב, מגן דוד" 
מחזיק מפתחות

1819

 ״כוכב״ 
 מחזיק מפתחות 

עם אבנים משובצות

4662

"תפילת הדרך" 
מחזיק מפתחות
עם מטבע נשלף

2822

"חמסה עין"
מחזיק מפתחות

עם אבנים משובצות
2146

"חמסה" מטבע נשלף 
מחזיק מפתחות 1983

 "Marine" 
מחזיק מפתחות 4582

״מטוס״ֿ
מחזיק מפתחות 4661
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 לב, מגן דוד, דגל ישראל 
מחזיק מפתחות 4780

"תפילת הדרך" 
מחזיק מפתחות חמסה 499

"מגן דוד כסוף כחול לבן" 
מחזיק מפתחות 2078

"חמסה, לב, כתר זהב"
מחזיק מפתחות 4378

 מארז מחזיק מפתחות 
מגן דוד, דגל ישראל, לב עם מקום לעט 

)העט להמחשה בלבד(
4781

 מארז מחזיק מפתחות 
מגן דוד, חמסה ולב עם מקום לעט

)העט להמחשה בלבד(
1981

 מארז מחזיק מפתחות 
מגן דוד עם מקום לעט
)העט להמחשה בלבד(

2079

 מארז מחזיק מפתחות 
חמסה תפילת הדרך עם מקום לעט

)העט להמחשה בלבד(
720
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עטי פלסטיק ועטי במבוק

 עט "פגסוס" 
 פלסטיק 

ראש סיכה ג'ל 
 רפיל מקורי 

תוצרת שוויץ

2852

 עט "פסטל״ 
 RUBBRIZED בגימור 

 עם מילוי ג׳ל יפני מיוחד 
 לכתיבה קטיפתית 

חלקה ורכה

4870
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 עט ״פגסוס-נרו״
 פלסטיק, ראש סיכה ג׳ל 

ורפיל מקורי
תוצרת שוויץ

4683

עט "פגסוס-סוליד" 
 פלסטיק 

ראש סיכה ג'ל
 רפיל מקורי 

תוצרת שוויץ

2854
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עטי פלסטיק ועטי במבוק

עט "סופט"  
 פלסטיק ראש סיכה ג'ל

רפיל מקורי תוצרת שוויץ
2577

עט ״רויאל״ 
פלסטיק ראש סיכה ג׳ל

רפיל מקורי תוצרת שוויץ
כרית טאצ׳ למסכי מגע

4905
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עט "בוורלי"  
פלסטיק ראש סיכה ג'ל

רפיל מקורי
תוצרת שוויץ

4076

עט "סוהו פלאסט" 
פלסטיק ראש סיכה ג'ל 

רפיל מקורי
תוצרת שוויץ

4597

 עט ״אייס״
פלסטיק ראש סיכה ג׳ל עם גריפ סיליקון

רפיל מקורי תוצרת שוויץ
4682
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עטי פלסטיק ועטי במבוק

עט "דומינו" 
 פלסטיק ראש כדורי 

)German Ink(

1922

 "HOTEL" עט
פלסטיק ראש כדורי

)German Ink(

2562

עט "פיקוק"
פלסטיק ראש כדורי 

דקה ואלגנטית
)German Ink(

4511
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עט "פלמנגו" 
פלסטיק ראש כדורי

)German Ink(

2273

עט "סוהו-פלאסט" 
פלסטיק ראש כדורי

)German Ink(

1937

 עט "פורסט"  
 מעץ במבוק טבעי 

)German Ink( ראש כדורי

4258
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עטי פלסטיק ועטי במבוק

2655-3
כתום

2655-7
ירוק

2655-5
אדום

2655-4
כחול

4235-6
שחור

4235-5
אדום

4235-4
כחול

4235-9
לבן

2817-4
כחול

2817-7
טורקיז

4281-9
לבן

4281-7
ירוק

4281-5
אדום

4281-4
כחול

4281-3
כתום

עט "ספינר" 
להפגת מתחים

4235

 עט "רופא" קומי 
 לניקוי מסך 

עם כרית טאצ' 
למסכי מגע

2817

עט "פופ-טופ" קומי
לניקוי מסך עם כרית טאצ' 

למסכי מגע

2655

"עט שיכור"  
 Drunken Pen
במעמד מתנדנד

4095

 עט "הראש המסתובב" 
 עם השיער 

לניקוי מסכים

4281
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קופסאות ומארזים לעטים

קופסא שחורה מהודרת
לעטים עם לוחית אלומיניום חיצונית 1585

נרתיק מגנטי
x-pen מהודר דמוי עור לעטי

)העט להמחשה בלבד(

XP 
4555

קופסא מקורית
x-pen מהודרת לעטי

)העטים להמחשה בלבד(

XP 
1001

קופסת גליל לעט
)העט להמחשה בלבד( 2816

שרוול קטיפה לעט
)העט להמחשה בלבד( 801

פאוצ' דמוי עור
רחב לעט

)העט להמחשה בלבד(
694

קופסא שקופה לזוג עטים
 תוצרת גרמניה

)העטים להמחשה בלבד(
2337

קופסא לעט
חצי גליל שקופה תיק תצוגה לעטים1150 4681
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עטי מתכת

עט ״רוטרי גולד״ 
מתכתי ראש סיכה ג׳ל

רפיל מקורי תוצרת שוויץ
4752

עט ״רוטרי סילבר״ 
מתכתי ראש סיכה ג׳ל

רפיל מקורי תוצרת שוויץ
4751

עט ״רוטרי סטון״
מתכתי ראש סיכה ג׳ל

רפיל מקורי תוצרת שוויץ
4851
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עט ״לינק״ 
)German Ink( רולר מתכתי

4763r

עט ״לינק״ 
)German Ink( כדורי מתכתי

4763b

 עט ״פומפידו״ 
מתכתי ראש סיכה ג׳ל

רפיל מקורי תוצרת שוויץ
4654

 עט "סילון" 
מתכתי ראש סיכה ג'ל 

רפיל מקורי תוצרת שוויץ
2631

 עט "טולדו" 
מתכתי ראש סיכה ג'ל

רפיל מקורי תוצרת שוויץ
4167
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עטי מתכת

)German Ink( עט ״טיטאן״ מתכתי משולש 4470

)German Ink( עט "פולריס" מתכתי 2908

)German Ink( עט "אורנוס" מתכתי עם כרית טאצ' למסכי מגע 2683
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)German Ink( עט ״מונקו״ מתכתי 4441

)German Ink( עט "סוהו" מתכתי 1741

)German ink( עט "טורפדו" מתכתי 4753
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עטי אומנות בתבליט פיוטר

 סט עטי ירושלים 
בתבליט פיוטר 340BF

1560 עט "תפילת הדרך" בתבליט פיוטר

1721 עט "אנא בכח" בתבליט פיוטר

1672 עט "שבועת הרופא" בתבליט פיוטר

1723 עט "תהילים" בתבליט פיוטר

2375 עט "שמע ישראל" בתבליט פיוטר

2073 עט "עורך דין" בתבליט פיוטר

2217 עט לאוהבים בתבליט פיוטר

 4382 עט משטרת ישראל בתבליט פיוטר
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1586 עט "ברכת העסק" בתבליט פיוטר

1559 עט "מזל וברכה" בתבליט פיוטר

1870 עט "חייל, חיילת" בתבליט פיוטר

1863 עט נצרות בתבליט פיוטר

1833 עט תפילת הדרך בערבית בתבליט פיוטר

1864 עט "ארץ ישראל" בתבליט פיוטר

4773 עט ״ירושלים של זהב״ בתבליט פיוטר

 עט "השלום" 
בתבליט פיוטר 436

4239 עט ״למורה״ בתבליט פיוטר
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X-PEN | עטי יוקרה מובחרים

Victory
Victory
b | 686b

Victory
f | 686f

Victory
r | 686r

Timber

Empire

Timber
b | 692b

Timber
b | 693b

Empire
b | 702b

Empire
f | 702f

Empire
r | 702r
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Peninsula
b | 642b

Peninsula
f | 642f

Peninsula
r | 642r

Peninsula
b | 646b

Peninsula
f | 646f

Peninsula
r | 646r

Peninsula

GOLD 
PLATED

Peninsula
b | 649b

Peninsula
f | 649f

Peninsula
r | 649r

129



Lord
b | 632b

Lord
b | 539b

Lord
b | 532b

Lord
b | 535b

GOLD 
PLATED

Regatta
Regatta
b | 601b

Regatta
b | 602b

Regatta
b | 603b

Regatta
b | 604b

Regatta
b | 606b

Regatta
b | 609b

Lord
X-PEN | עטי יוקרה מובחרים

Lord
b | 530b

Lord
b | 536b

Lord
b | 538b

Lord
b | 537b
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Poem

Poem
b | 376b

Poem
f | 376f

Poem
r | 376r

Sorrento
b | 446b

Sorrento
f | 446f

Sorrento
r | 446r

Sorrento

Poem
b | 622b

Poem
f | 622f

Poem
r | 622r

GOLD 
PLATED

Poem
b | 372b

Poem
b | 373b
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Legend
b | 401b

Legend
f | 401f

Legend
r | 401r

Legend
b | 408b

Legend
f | 408f

Legend
r | 408r

Legend
b | 402b

Legend
f | 402f

Legend
r | 402r

Legend
b | 403b

Legend
f | 403f

Legend
r | 403r

GOLD 
PLATED

X-PEN | עטי יוקרה מובחרים

Legend

132



Legend
Legend
b | 405b

Legend
f | 405f

Legend
r | 405r

Legend
b | 409b

Legend
f | 409f

Legend
r | 409r

Legend
b | 407b

Legend
f | 407f

Legend
r | 407r
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Podium
b | 311b

Podium
f | 311f

Podium
b | 314b

Podium
f | 314f

Podium
b | 315b

Podium
f | 315f

Podium

Podium
b | 312b

Podium
f | 312f

Podium
r | 312r

Podium
b | 313b

Podium
f | 313f

Podium
b | 319b

Podium
f | 319f

X-PEN | עטי יוקרה מובחרים
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Symphony

Symphony
b | 263b

Symphony
f | 263f

Symphony
r | 263r

Symphony
b | 261b

Symphony
f | 261f

Symphony
r | 261r

Giza
Giza
b | 661b

Giza
b | 663b

Matrix

Matrix
b | 257b

Matrix
b | 250b

Matrix
b | 255b
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Novo

Novo
b | 141b

Novo
r | 141r

Novo
b | 140b

Novo
f | 140f

Novo
b | 143b

Novo
b | 145b

Novo
r | 145r

Novo
b | 146b

Novo
r | 146r

Atlantic

Atlantic
b | 101b

Atlantic
f | 101f

Atlantic
b | 103b

Atlantic
p | 103p

X-PEN | עטי יוקרה מובחרים
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Classic

Classic Mezzo

Classic mezzo
b | 122b

Classic mezzo
f | 122f

Classic mezzo
b | 127b

Classic
b | 121b

Classic
f | 121f

Classic
b | 123b

Classic
f | 123f

Classic
f | 125f

Classic
b | 125b

Classic
b | 126b

Classic
f | 126f

Classic
b | 128b

Classic
f | 128f

Classic mezzo
b | 129b
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Triple-X
Triple-X
b | 162b

Triple-X
b | 160b

Triple-X
b | 161b

Triple-X
b | 163b

Triple-X
b | 169b

GOLD 
PLATED

Bureau

Bureau
b | 671b

Bureau
b | 672b

Bureau
b | 676b

Mechanical 
Pencil 4

Blue ink3
Red ink2

Black ink1
4 in1 click pen

Nero
Nero
b | 651b

Nero
b | 656b

X-PEN | עטי יוקרה מובחרים
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Renaissance
b | 561b

Renaissance
f | 561f

Renaissance
r | 561r

Renaissance
b | 567b

Renaissance
f | 567f

Renaissance
r | 567r

Renaissance

Paradise

Paradise
f | 486f

Paradise
b | 485b

Paradise
f | 485f

Paradise
r | 485r

Paradise 
Leather
b | 480b

Paradise 
Leather
f | 480f

Paradise
b | 481b
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GIVONY | גבעוני - מוצרי עור ומתנות לעולם העסקים
תיקי עסקים, מכתביות, מחברות וארנקים

 GV 4766
מארז מתנה ״גבעוני״ מעץ

הכולל ארנק שולף כרטיסי אשראי ועט 
)אביזרים להמחשה בלבד(

18x16x6.5 ס״מ

 GV 4764
מארז מתנה ״גבעוני״ מעץ

הכולל בלוק ממו עסקים מהודר ועט 
)אביזרים להמחשה בלבד(

23.5x22x7 ס״מ

כל המארזים 
בקופסת עץ מהודרת

 GV 4771
מארז מתנה ״גבעוני״ מעץ

הכולל מחברת עסקים מהודרת ועט 
)אביזרים להמחשה בלבד(

26.5x24.5x6 ס״מ

 GV 4765
מארז מתנה ״גבעוני״ מעץ

 ארנק שולף כרטיסים, 
מחברת עסקים ועט 

)אביזרים להמחשה בלבד(
33.5x26.5x6 ס״מ
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 GV 4686
משטח מהודר 

 לשולחן המנהל
״גבעוני״
דמוי עור 

40x60 ס״מ 

GV 4686-6 | שחורGV 4686-7 | חום

 GV 2971
בלוק ממו עסקי "גבעוני"

 דמוי עור עם שרוך
250 דף 13x16 ס״מ 

מחברת עסקים "גבעוני"
Givony Lined Note Book

GV 2971-7 | חום GV 2971-6 | שחור

שחור 
21x13 A5 | GV 4884-6 ס״מ  
 29x21 A4 | GV 4906-6 ס״מ 

חום 
21x13 A5 | GV 4884-7 ס״מ
29x21 A4 | GV 4906-7 ס״מ

אדום
21x13 A5 | GV 4884-5 ס״מ

לבן
 21x13 A5 | GV 4884-9 ס״מ
29x21 A4 | GV 4906-9 ס״מ

כחול
21x13 A5 | GV 4884-4 ס״מ

אפור
21x13 A5 | GV 4884-1 ס״מ

 GV 4586
 יומן שבועי "גבעוני"

 יוקרתי 16 חודש
הכולל מחברת עסקים 24 עמוד

GV 4586-4 כחולGV 4586-7 חוםGV 4586-6 שחור24x17 ס״מ

GV 4884-6EN
פתיחה אנגלית

21x13 A5 ס״מ
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מחברת עסקים יוקרתית "גבעוני" 
דמוי עור שוליים מוזהבים

168 דף במארז מתנה

חום 
15x21 A5  |  GV 2930-7 ס״מ
22x30 A4  |  GV 4423-7 ס״מ

שחור
15x21 A5  |  GV 2930-6 ס״מ
22x30 A4  |  GV 4423-6 ס״מ

 מחברת עסקים 
יוקרתית "גבעוני" 

 דמוי עור במארז מתנה
 168 דף 

חום 
15x21 A5  |  GV 2931-7 ס״מ
22x30 A4  |  GV 4422-7 ס״מ

שחור
15x21 A5  |  GV 2931-6 ס״מ
22x30 A4  |  GV 4422-6 ס״מ

GIVONY | גבעוני - מוצרי עור ומתנות לעולם העסקים
תיקי עסקים, מכתביות, מחברות וארנקים

GV 4585-6 | שחור

GV 4585-1 | אפורGV 4585-9 | לבןGV 4585-4 | כחולGV 4585-5 | אדום

GV 4585
מחברת עסקים יוקרתית "גבעוני" 

 A5 15 ס״מx21 דמוי עור
80 דף

GV 4585-7 | חום
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 GV 4530
מחברת עסקים יוקרתית "גבעוני" 

 דמוי עור עם מחברת נשלפת במארז מתנה
 A5 17 ס״מx24 ,96 דף

 מכתבית עסקים יוקרתית "גבעוני" 
דמוי עור, סגירת רצועה

במארז מתנה

חום 
20x26 A5  |  GV 4131-7 ס״מ
24x32 A4  |  GV 4132-7 ס״מ

שחור
20x26 A5  |  GV 4131-6 ס״מ
24x32 A4  |  GV 4132-6 ס״מ

 מכתבית עסקים 
 יוקרתית "גבעוני" 

דמוי עור עם סגירה מגנטית
במארז מתנה

חום 
15x21 A5  |  GV 4144-7 ס״מ
22x30 A4  |  GV 4143-7 ס״מ

שחור
15x21 A5  |  GV 4144-6 ס״מ
22x30 A4  |  GV 4143-6 ס״מ

GV 4530-7 | פתיחה עברית
GV 4530-7E | פתיחה אנגלית

חום
GV 4530-6 | פתיחה עברית

GV 4530-6E | פתיחה אנגלית

שחור
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GIVONY | גבעוני - מוצרי עור ומתנות לעולם העסקים
תיקי עסקים, מכתביות, מחברות וארנקים

 GV 2465
כריכת עור לדרכון "גבעוני"

10x14 ס״מ 
GV 2465-9 | חום GV 2465-6 | שחור

 GV 4346
כריכת עור לדרכון "גבעוני" 

10x14 ס״מ 

GV 4346-3
כאמל בהיר

GV 4346-7
כאמל כהה

 GV 4345
כריכת עור לדרכון "גבעוני" 

עור נאפה שחור | 10x14 ס״מ 
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 GV 4438
ארנק נסיעות מהודר עור ״גבעוני״

13x20 ס״מ

 GV 2462
ארנק נסיעות מהודר עור "גבעוני"

12x21 ס״מ 

 GV 2466
ארנק נסיעות מהודר עור "גבעוני"

עור נאפה | 13x20 ס״מ 

 GV 2889
ארנק נסיעות מהודר ״גבעוני״

עור נאפה שחור | 24x13 ס"מ

GV 4438-7 | חוםGV 4438-6 | שחור

GV 2462-9 | חוםGV 2462-6 | שחור

GV 2466-2 | חוםGV 2466-1 | שחור
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GIVONY | גבעוני - מוצרי עור ומתנות לעולם העסקים
תיקי עסקים, מכתביות, מחברות וארנקים

 GV 4637
״עניבון״

מעור נאפה ״גבעוני״ 
נרתיק מהודר לעניבות 

לנסיעות
40x13 ס״מ

 GV 2468
תיק כלי רחצה יוקרתי "גבעוני"

עור נאפה שחור | 28x14 ס״מ 

 GV 4641
תיק כלי רחצה יוקרתי "גבעוני"

עור נאפה | 27x15 ס"מ 

GV 4641-7
חום

GV 4641-6
שחור

 GV 4638
״חולצתיק״

מעור נאפה ״גבעוני״ 
תיק מהודר לחולצות לנסיעות

42x30x12 ס״מ 
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 GV 4565
תיק עסקים "גבעוני״

יוקרתי עם תא למחשב נייד ״15.6 
45x30 ס״מ 

 GV 4556
תיק עסקים "גבעוני״

מעור יוקרתי עם תא למחשב נייד ״15.6 
41x30 ס״מ 

 GV 4788
תיק מעטפה "גבעוני״

מעור נאפה יוקרתי עם תא למחשב נייד ״15.6  
40x30 ס״מ 

 GV 4640
 תיק עסקים 

מעטפה יוקרתי "גבעוני״
עם תא למחשב נייד ״15.6 

GV 4640-6 | שחור40x30 ס״מ  GV 4640-7 | חום

 GV 4425
תיק עסקים "גבעוני״

מעור נאפה יוקרתי 
עם תא למחשב נייד ״15.6 

GV 4425-6 | שחורGV 4425-7 | חום41x30 ס״מ 
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GIVONY | גבעוני - מוצרי עור ומתנות לעולם העסקים
תיקי עסקים, מכתביות, מחברות וארנקים

 GV 4888
ארנק בטיחות דמוי עור ״גבעוני״

RFID+NFC
10.5x7 ס״מ

 GV 4859
ארנק בטיחות עור נאפה ״גבעוני״

RFID+NFC הגנה
11x7 ס״מ

GV 2861
מארז יוקרתי "גבעוני" 

לכרטיסי ביקור
10x6 ס״מ

GV 2861-7
כאמל כהה

GV 2861-3
כאמל בהיר

GV 2861-5
בורדו

 GV 4889
ארנק בטיחות דמוי עור ״גבעוני״

RFID+NFC הגנה
שולף כרטיסי אשראי

עם תא לשטרות
10x7 ס״מ
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 GV 4858
ארנק בטיחות עור ״גבעוני״

RFID+NFC הגנה
10x7.5 ס״מ

 GV 4860
ארנק בטיחות עור ״גבעוני״

RFID+NFC הגנה
10x8 ס״מ

GV 4860-5
עור כאמל כהה

GV 4860-3
עור כאמל בהיר

GV 4860-1
עור נאפה שחור

GV 4858-9
עור איטלקי חום

GV 4858-8
עור איטלקי שחור

 GV 4857
ארנק בטיחות עור ״גבעוני״

RFID+NFC הגנה 
שולף כרטיסי אשראי

10x8 ס״מ

GV 4857-3
עור כאמל בהיר

GV 4857-4
עור כאמל שחור

GV 4857-8
עור איטלקי שחור

GV 4857-9
עור איטלקי חום

GV 4857-5
עור כאמל כהה

 GV 4861
ארנק בטיחות עור ״גבעוני״

RFID+NFC הגנה
10x7.5 ס״מ

GV 4861-3
עור כאמל בהיר

GV 4861-4
עור כאמל שחור

GV 4861-8
עור איטלקי שחור

GV 4861-9
עור איטלקי חום

GV 4861-5
עור כאמל כהה
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GIVONY | גבעוני - מוצרי עור ומתנות לעולם העסקים
תיקי עסקים, מכתביות, מחברות וארנקים

 GV 2469
ארנק עור ״גבעוני״

10x9 ס״מ

 GV 2615
ארנק עור ״גבעוני״

11x9 ס״מ

 GV 2617
ארנק עור ״גבעוני״

11x9 ס״מ

 GV 2473
ארנק עור ״גבעוני״

11x9 ס״מ

 GV 4742
ארנק עור ״גבעוני״

עור נאפה
19.5x11 ס״מ

GV 2469-1
עור נאפה שחור

GV 2469-5
עור כאמל כהה

GV 2469-6
עור האנטר שחור

GV 2469-7
עור האנטר חום

GV 2615-1
עור נאפה שחור

GV 2615-5
עור כאמל כהה

GV 2615-6
עור האנטר שחור

GV 2615-7
עור האנטר חום

GV 2617-1
עור נאפה שחור

GV 2617-5
עור כאמל כהה

GV 2617-6
עור האנטר שחור

GV 2617-7
עור האנטר חום

GV 2617-8
עור איטלקי שחור

GV 2473-1
עור נאפה שחור

GV 2473-3
עור כאמל בהיר

GV 2473-5
עור כאמל כהה

GV 2473-6
עור האנטר שחור

GV 2473-7
עור האנטר חום

GV 2473-8
עור איטלקי שחור

GV 2473-9
עור איטלקי חום
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 GV 4426
ארנק בטיחות עור ״גבעוני״

RFID+NFC הגנה
שולף כרטיסי אשראי

עם תא לשטרות
7x9.5 ס״מ

GV 4426-3
עור כאמל בהיר

GV 4426-5
עור כאמל כהה

GV 4426-4
עור כאמל שחור

GV 4426-7
עור האנטר חום

GV 4426-6
עור האנטר שחור

GV 4426-1
עור נאפה שחור

GV 4426-2
עור נאפה חום

GV 4426-22
עור נאפה סגול

GV 4426-55
עור נאפה אדום

GV 4426-99
עור נאפה ורוד

151



|
GIFTS &

 PROM
OTION

2022 COLLECTION
מתנות ומוצרי פרסום

COLLECTION
2022

GIFTS & PROMOTION

מתנות ומוצרי פרסום




