


:סט מתנה שולחני הכולל
מ"ס60X30X0.3משטח ענק לעכבר ומקלדת -פד גדול 

ומעמד לנייד ומפצל, מנורת שולחן רב שימושית עם לוח מחיק וטוש -סימפלקס 
EVERCHARGEעכבר מחשב אלחוטי אופטי בעיצוב חדשני מבית -טוקיו 

סט שולחני-8888



8889-NEWTON

:סט לימודים הכולל
עכבר מחשב אלחוטי אופטי מתקפל בקופסת מתכת-אופטיק 

THERMOGUARDל "מ500בקבוק נירוסטה תרמי -תרמוגארד 

EVERCHARGEמעמד שולחני מתקפל למחשב נייד מבית -טופיק 
תיג גב מעוצב למחשב נייד מאריג איכותי-גרייסטון 



8890-FUNDAY SET

:סט מתנה יום יומי  הכולל
ל עם דופן כפולה מנירוסטה"מ500בקבוק וואקום תרמי -תרמוצג 

EVERCHARGEאוזניות קשת בלוטוס מתקפלות מבית -וויס 

תיק גב קומפקטי מעוצב ליום יום -דיילי 

לבן



:סט מתנה אקולוגי הכולל
: מעמד שולחני משולב -אינדו 

ומעמד לסמארטפון ועטים  USBמפצל , משטח טעינה אלחוטי 
אקולוגית A5ספירלה -מחברת במבוק 

אקולוגי עשוי שעם טבעי  -קלמר שעם  
מילוי כדורי, עטי במבוק בשילוב אביזרי מתכת 3סט של -במבוק פן

8891-PLANET



:סט מתנה הכולל
בשילוב קלמר פנימי נסתר A5מחברת ספירלה -אול אין 

עם כיסוי ניאופרן ורצועת נשיאהל"מ500בקבוק זכוכית -מיסטר גלאס 
ומעמד לנייד ומפצל, מנורת שולחן רב שימושית עם לוח מחיק וטוש -סימפלקס 

8892-PICASSO



8893-VIRTUL

:סט מתנה הכולל
ליטר10תיק גב קומפקטי מעוצב ליום יום נפח -דיילי 
מעמד סמארטפון מתקפל  -קופר
AOXאוזניות חוט כבל -אודיו



4889-ATLANTIS

:סט אקולוגי הכולל
כוס נירוסטה תרמית איכותית במיוחד-תרמו מאג 

סט אקולוגי מבמבוק בקייס עם שאקל-פלורה



5889-GLAMPING

:סט לטיולים
תיק גב צידנית יוקרתית גדולה עם כתפיות וגב מרופד -מיקונוס 

THERMOGUARDל "מ500בקבוק נירוסטה תרמי -תרמוגארד 

ם רב פעמי מתקפל מנירוסטה איכותית"סט סכו-פורטלרי 



6889-HAWAII

:סט לטיולים
צידנית משפחתית מאריג איכותי עם רצועות כתף וידיות-קליף 

THERMOGUARDל "מ500בקבוק נירוסטה תרמי -תרמוגארד 

אוזניות בלוטוס קשת מתקפלות  -מאסטרו 



7889-MOVE

:סט לטיולים
תיק גב מעוצב עם כתפיות מרופדות בסגירת מגנט ואבזמים -סולו 
כוס נירוסטה מעוצבת עם ידית שאקל לתלייה על תיקים וחגורות-ייטי 

ם רב פעמי מתקפל מנירוסטה איכותית"סט סכו-פורטלרי 



8889-SUNNY

:סט לטיולים
כיס כרטיסי אשראי אחורי לסמארטפון-כיס לייקרה 

cc700בקבוק שתייה מנירוסטה עם פיה נשלפת וקשית -סנפלינג לבן 
AOXאוזניות חוט כבל -אודיו



8899-THERME

:סט לטיולים
THERMOGUARDל "מ500בקבוק נירוסטה תרמי -תרמוגארד 

תרמי מנירוסטה דופן כפול לשמירת טמפרטורה ML350מיכל מזון -בראסרי 
וטריות המזון

אוזניות בלוטוס בתיבת טעינה חכמה כולל דיבורית לביצוע שיחות  -אוטופיה 



0890-COCKTAIL

:סט שתייה יוקרתי 
THERMOGUARDל "מ500בקבוק שאקל מנירוסטה תרמי -תרמוגארד 

פותחן בקבוקים גדול עשוי מתכת  -איביזה 
סט קשים רב פעמי אקולוגי ממתכת-אקו דרינק 



1890-SWEET

:סט לטיולים
ליטר10תיק גב קומפקטי מעוצב ליום יום נפח -דיילי 

נוחות במיוחד עם ניטרול רעשים  ,  אוזניות קשת בלוטוס מתקפלות -קנדריק 
לשמיעה איכותית 



:סט טיולים 
עם כיסוי ניאופרן ורצועת נשיאהML500בקבוק זכוכית -מיסטר גלאס 

EVERCHARGEאוזניות קשת בלוטוס מתקפלות מבית -וויס 

איכותיRIPSTOPליטר עשוי ניילון 10תיק גב נפח -תיקי 

2890-LONDON



:סט קיץ  
THERMOGUARDל "מ500בקבוק שאקל מנירוסטה תרמי -תרמוגארד 

רמקול בלוטוס עם שאקל לתלייה ורגלית נשלפת  -סאונד

8903-CHILL



:סט לימודים 
עם כיסוי ניאופרן ורצועת נשיאהל"מ500בקבוק זכוכית -מיסטר גלאס 

דפי שורה  100כריכה קשה דמוי עור דו גווני A5מחברת -אלמנט 
תיק גב מעוצב עם כתפיות מרופדות בסגירת מגנט ואבזמים -סולו 

EVERCHARGEעכבר מחשב אלחוטי אופטי בעיצוב חדשני מבית -טוקיו 

8904-SOLARIS



:סט טיולים 
ליטר10תיק גב קומפקטי מעוצב ליום יום נפח -דיילי 

כוס נירוסטה מעוצבת עם ידית שאקל לתלייה על תיקים וחגורות-ייטי 
עם סגר מתכתי  A5מחברת מאריג לייקרה -דיטייל 

8905-DESIGNER



:סט שולחני 
עם כיסוי ניאופרן ורצועת נשיאהל"מ500בקבוק זכוכית -מיסטר גלאס 

מ"ס60X30X0.3משטח ענק לעכבר ומקלדת -פד גדול 
עכבר מחשב אלחוטי אופטי מתקפל בקופסת מתכת-אופטיק 

8906-GAMING



8907-SUMMER

:סט לימודים 
THERMOGUARDל "מ500בקבוק שאקל מנירוסטה תרמי -תרמוגארד 

דפי שורה  100כריכה קשה דמוי עור דו גווני A5מחברת -אלמנט 
עוצמות כולל בסיס שולחניUSB3מאוורר נייד נטען -בריזר



8908-LADY

:סט איפור 
עוצמות כולל בסיס שולחניUSB3מאוורר נייד נטען -בריזר

כלי רחצה עם סגירת שרוך ותאים פנימיים /תיק קוסמטיקה-קוסמטיק 
מראת יד עגולה דו צדדית  גדולה עם מסגרת אקרילית שקופה-אסטטיק 



8909-DESKTOP

:ללימודים  /סט משרדי 
סגירת גומי ומקום לעטP.Uדמוי עור A5מחברת -פוינטר

מ"ס60X30X0.3משטח ענק לעכבר ומקלדת -פד גדול 
מתקן  , מספריים , עיפרון מכני , עט כדורי : חלקים הכולל10סט ציוד משרדי -קבינט 

אטבים וסיכות3, שדכן , מחורר , סלוטייפ 
EVERCHARGEעכבר מחשב אלחוטי אופטי בעיצוב חדשני מבית -קליק 



,מובנה power bank 4000mahמאריג איכותי עם  A5מכתביית 
טאבלט/דפי שורה ומעמד לסמארטפון

מתאים למגוון מכשירים

1598-START UP



8910-RELAX

:סט הכולל 
סגירת גומי ומקום לעטP.Uדמוי עור A5מחברת -פוינטר

אוזניות בלוטוס קשת מתקפלות  -מאסטרו 
cc700בקבוק שתייה מנירוסטה עם פיה נשלפת וקשית -סנפלינג לבן 



8911-SYDNEY

:סט קיץ  
איכותיRIPSTOPליטר עשוי ניילון 10תיק גב נפח -תיקי 
AOXאוזניות חוט כבל -אודיו



8912-BEAUTY

:סט לאישה 
THERMOGUARDל "מ500בקבוק שאקל מנירוסטה תרמי -תרמוגארד 

קור עם ידיות נשיאה קשיחות /צידינית אישית מבודדת חום-מרסיי 
דו צדדית מגדילה , מראת כיס עגולה נפתחת -גלאמור 

עשויה ממתכת



8913-JOBS

:ללימודים  /סט משרדי 
EVERCHARGEמעמד שולחני מתקפל למחשב נייד מבית -טופיק 

ללא חוטים  TWSעכבר אלחוטי חדשני משולב באוזניות -רובוטיקס 
מ"ס80X40X0.3משטח לעכבר ומקלדת -פד ענק 

ל   "מ350כוס נירוסטה תרמית עם דופן כפול לבידוד –תרמו מאג 



8914-CAMP

:סט ספורטיבי הכולל 
THERMOGUARDל "מ500בקבוק שאקל מנירוסטה תרמי -תרמוגארד 

איכותיRIPSTOPליטר עשוי ניילון 10תיק גב נפח -תיקי 
פנס ראש נטען עם חיישני תנועה להפעלה ללא צורך במגע  –פורס לייט 



:סט קיץ  
ליטר עשויה מבד קורדורה15קור בנפח /צידנית רכה מבודדת חום–פרוזן 

עוצמתיתCOBקמפניג נפתחת עם תאורת -מיני עששית

8915-ICE



8916-IGLO

:סט קיץ  
ליטר25קור בנפח /צידנית משפתית מבודדת חום-בקלר 
ם אקולוגי מבמבוק בקייס עם שאקל"סט סכו-פלורה



8917-ONLINE

:ללימודים  /סט משרדי 
ל עם כיסוי ניאופרן ורצועת נשיאה"מ500בקבוק זכוכית -מיסטר קורק 

: מעמד שולחני משולב -אינדו 
ומעמד לסמארטפון ועטים  USBמפצל , משטח טעינה אלחוטי 

אקולוגי עשוי שעם טבעי  -קלמר שעם  
דפי שורה 100כריכה קשה דמוי עור דו גווני A5מחברת -אלמנט 



8918-VISUAL

:ללימודים  /סט משרדי 
ל עם כיסוי ניאופרן ורצועת נשיאה"מ500בקבוק זכוכית -מיסטר קורק 
אקולוגי עשוי שעם טבעי -קלמר שעם  

דפי שורה סגירת גומי100מחברת שעם בשילוב דמוי עור –נטורל 



8919-FOX

:סט שולחני ללימודים  
עם כיסוי ניאופרן ורצועת נשיאהל"מ500בקבוק זכוכית -מיסטר גלאס 

מ"ס60X30X0.3משטח ענק לעכבר ומקלדת -פד גדול 
EVERCHARGEעכבר מחשב אלחוטי אופטי בעיצוב חדשני מבית -טוקיו 



1222-AMAZONAS

בלוק ספירלה עם דבקיות ועט " אמזונס"
x 14.5 x 18 1.5: מ "מידות בס

1692-bamboo 

בלוק  " מחברת במבוק "
A5ספירלה 

דפי שורה מנייר ממוחזר  
סגירת גומי



1849-FOREST

כריכה קשה A5מחברת שעם" פורסט"
משולבת שעם טבעי ועור  

דפי שורה100סגירת גומי תואם 



1874-ELEMENT

מעוצבתA5מחברת " אלמנט"
כריכה קשה דמוי עור דו גווני איכותי

מעטפה פנימית ומקום לעט , דפי שורה 100



1726-DETAIL

מאריג לייקרה נעים למגעA5מחברת " דיטייל"
בעיצוב מודרני עם סגר מתכת  

עברית/פתיחה אנגלית 



1727-ALL INN

ספירלה דפי שורה  A5מחברת " אול אין"
אביזרים וכלי כתיבה  , לאכסון סמארט פון 

עברית/פתיחה אנגלית 



1761-USER

MAH5000פונקציונלי עם מטעו נייד נשלף בנפח A5פולדר "  יוזר"
כולל משטח טעינה אלחוטי פנימי 

עם מחברת דפי שורה אם אפשרות להחלפה שנגמרתp.uעשוי מאריג 
עם סגר מגנטי וכבל טעינה באריזת מתנה



1597-PEAK

, בשילוב דמוי עור ובד ניילון עם תאים מרובים A4מכתביית " פיק"
מקום לעט ובלוק נייר עם תאריכון



1708-SOLO

תיק גב מעוצב בעל תא אחד גדול בסגירת מגנט ואבזמים" סולו"
עם תא פנימי למחשב נייד וכתפיות מרופדות

x 32 x 20 42: מ "מידות בס



1592-GREYSTONE

תיק גב מאריג דו גווני  " גרייסטון"
עם תא למחשב נישא

x 30 x 20 46: מ "מידות בס



1792-THERMO FOOD

ל תרמי איכותי מנירוסטה"מ600מיכל מזון  " תרמו פוד"
ת טמפרטורת וטריות המזוןדופן כפול לשמיר

קור לאורך זמן/שומר חום 
כפית נירוסטה מתקפלת במכסה ותא פנימי עם הפרדה לתוספות ורטבים

x 9.2 x 8 18.5: מ "מידות בס



1682-THERMO GURD

טרמי איכותי במיוחד ML500בקבוק נירוסטה " תרמו גארד"
שכבה כפולה לבידוד הנוזל 

שעות24וקור עד , שעות 12שומר חום עד 
x 7 x 7 26: מ "מידות בס



בקבוק נירוסטה  " תרמו גארד"
ל טרמי איכותי במיוחד  "מ500

שכבה כפולה לבידוד הנוזל 
וקור עד , שעות 12שומר חום עד 

שעות24
בגימור עץ

בקבוק נירוסטה  " תרמו גארד"
ל טרמי איכותי במיוחד"מ500

שכבה כפולה לבידוד הנוזל 
וקור עד , שעות 12שומר חום עד 

שעות24
להדפסת סובלימציה

1725-THERMO 1724-THERMO



כוס נירוסטה תרמית איכותית -" תרמו מאג"
במיוחד

ל"מ350דופן כפולה לבידוד הנוזל 

1792-THERMO MUG



1869-YETI

כוס נירוסטה מעוצבת עם ידית שאקל לתלייה על תיקים וחגורות" ייטי"



1781-SQUEEZ

ל מתקפל אקולוגי"מ450בקבוק קומפטי " סקוויז"



1784-ELASTIC POCKET

כיס כרטיסי אשראי אחורי לסמארטפון עשוי אריג לייקרה נמתח" כיס לייקרה"



5178-SILICON POCKET

כיס כרטיסי אשראי אחורי לסמארטפון עשוי סיליקון" כיס סיליקון"



נרתיק כרטיסי אשראי ושטרות הנצמד לנייד  " איי פוקט"
עשוי מחובר דו שכבתי  

9160-I POCKET



1462-LIGHTPULL

הפתרון לתאורה בכל מקום ללא צורך בחשמל" תלי אור"
הדלקה וכיבוי במשיכה כלפי מטה, תאורה בצורת נורה קלאסית 

:  מיועד לתלייה ושימוש במגוון מקומות
מסיבות ואירועים, מחסנים , ארונות , אוהלים , קמפינג 



מעמד לסמארטפון שולחני נייד"  קופר"
מתקפל ומתכוונן למגוון מצבים שונים

בסיס כבד ליציבות מקסימלית 
עשוי פלסטיק בשילוב אלומיניו בצבע זהב 

x 7.5 x 2.5 12.5: מ במצב סגור "מידות בס

1843-COOPER



" סנפלינג סובלימציה "
בקבוק שתייה

עשוי  מנירוסטה עם פיה 
נשלפת וקשית

700CC

x 7 25.5: מ "מידות בס

SNEPLING

בקבוק  " סנפלינג שחור"
שתייה

עשוי  מנירוסטה עם פיה 
נשלפת וקשית

700CC

x 7 25.5: מ "מידות בס

1286 1661



:חלקים הכולל8ם רב פעמי מנירוסטה "סט סכו" קאטלרי"
ופסטיקס  'צ, מברשת לניקוי הקש , קשים 2, כף , סכין , מזלג 

ארוז  בקופסא וקייס רשת מרופד תואם
I-cologyמבית 

x 6 x 2.9 24.5: מ "מידות בס

1828-CUTLERY



בקופסת מבחנה בשילוב מנקה "  רוק"אוזניות -1721
מסך ומעמד לטלפון

x 2.5 x 2.5 10.5: מ "מידות בס

במארז  " פאנקי"אוזניות -1722
המשמש כמעמד לסמארטפון  

3 x 5.5 x 5.5

קומפקטיות במארז מבחנה  " פופ"אוזניות -1500
שקוף עם מכסה סיליקון ושאקל לתלייה על תיקים 

וחגורות
x 3 x 3 11: מ "מידות בס



תיק כלי רחצה מתקפל נתלה" בודי קאר"
עשוי מאריג ריפסטופ

x 26 x 9 18.5: מ "מידות בס

תיק כלי רחצה נתלה  " ריפראש"
עשוי אריג דו גווני

x 18 x 8.5 21.5: מ "מידות בס

1803

1555





1763-SAFE

פאוץ פרקטי רב תאים עשוי מאריג ריפסטופ" סייפ"
תאים קדמיים ותא נסתר אחורי2חלוקה ל

ניתן לנשיאה על המותן או כפאוץ צד על הכתף
x 11 30: מ "מידות בס



1775-FLASHBACK

פאוץ איכותי מאריג מיוחד מחזיר אור" פלאשבק"
בצילום עם פלאש מחליף צבע

תא קדמי+ תא מרכזי גדול 
x 17 x 11 37: מ "מידות בס



רמקול בלוטוס עם מאוור פנימי מפיץ ריחות ותאורת אווירה צבעונית" רילקס"
x 11 x 11.2 11: מ "מידות בס

1660-RELAX



"רובוטיקס"עכבר ואוזניות באחד -1862

! ללא חוטים TWSעכבר אלחוטי חדשני משולב באוזניות " רובוטיקס"
העכבר נטען עם סוללה עוצמתית המשמשת גם כתיבת טעינה חכמה לאוזניות 

עם נטרול רעשים מובנה כולל דיבורית , איכותית ונקייה במיוחד HDאיכות צליל 
עכבר מקצועי שקט ונוח לשימוש

x 5.2 x 2 4.3: מ "מידות בס



1860-MAESTRO

אוזניות קשת בלוטוס מתקפלות " מאסטרו"
 EVERCHARGEמבית 

באיכות סאונד מצוינת ועיצוב חדיש
,אפשרות שמיעה מכרטיס זיכרון,כולל דיבורית לביצוע שיחות 

AUXואפשרות חיבור כבל 



אוזניות בלוטוס מתקפלות" קנדריק"
 EVERCHARGEמבית 

איכותית ונקייה במיוחד עם נטרול רעשים מובנה כולל דיבורית  HDאיכות צליל
AUXחיבור כבל , אפשרות שמיעה מכרטיס זיכרון 

1861KENDRICK-



אוזניות בלוטוס מתקפלות" וויס"
 EVERCHARGEמבית 

איכות סאונד נקייה במיוחד 
כולל דיבורית לביצוע שיחות

AUXחיבור כבל , אפשרות שמיעה מכרטיס זיכרון 

1797-VOICE



1807-AUDIO

אוזניות קשת מתקפלות" אודיו"
AUXחיבור כבל 

כולל דיבורית לביצוע שיחות



:  חלקים הכולל10סט ציוד משרדי " קבינט"
אטבים וסיכות3, שדכן , מחורר , מתקן סלוטייפ , מספריים , עיפרון מכני , עט כדורי 
x 10 x 2.5 16: מ "מידות בס

1805-CABINET



עכבר מחשב אלחוטי בעיצוב חדשני" טוקיו"
x 6 x 2.5 11: מ "מידות בס

1839-TOKYO



מעמד שולחני מתקפל למחשב נייד" טופיק"
זוויות6בסיס כבד ליציבות מקסימלית מתכוונן ל

בנוסף מסייע למניעת חימום יתר של הלפטופ
כולל נרתיק 

x 6 x 2 26.5: מ "מידות בס

1844-TOPIK



1858-GIANT DESK PAD

לעכבר ומקלדת ענקמשטח" פד ענק"
לארגון וסדר שולחן העבודה

x 40 x 0.3 80: מ "מידות בס



לעכבר ומקלדת גדולמשטח" פד גדול"
לארגון וסדר שולחן העבודה

x 30 x 0.3 60: מ "מידות בס

1859-BIG DESK PAD



1811-BASKET

ליטר עם ידיות אלומיניום  24צידנית סלסלה משפחתית " בסקט"
מתקפל ונוח לאכסון-קור /מבודדת חום 

x 28 x 25 48: מ "מידות בס



1779-TOPIK

מילויים וראשי דיו בצבעים שונים4עט פטנט מעוצב עם " קואטרו"
ירוק  , אדום , שחור , כחול : כותב בצבעים 



1734-1-DUAL

רמקול בלוטוס עם תאורת לד מתחלפת  " דואל יחיד"


