
קלמר דו-צדדי בצבע לבן:
 מק"ט-7304 קלמר עשוי נאופרי

מק"ט 7331- קלמר בד

 מנורת לילה )הכנסת תמונה(:
צבעי מוצר: לבן
מק"ט 9801 

בקבוק אלומיניום 600 מל עם קשית שתיה:
מק"ט 8703-3: לבן

  מק"ט 8703-4: כסף

סימנייה מאלומיניום
 מק"ט 8723 

 מידות מוצר: 8*5 ס"מ

מזוודת 36 צבעי פנדה+ פלטת להדפסה
מק"ט 8800-1  ורוד

 מק"ט 8800-2 תכלת 
מידות מוצר: 22*20 ס"מ

 מידות הדפסה: 12*19 ס"מ

:USBמנורת שולחן לד 3 מצבים כולל
 מק"ט 9607

מידות מוצר: 25X13 ס"מ
 שטח הדפסה: 5*10 ס"מ

תיבת איחסון מתקפלת מבד: 
מק"ט 7750-3: ורוד

 מק"ט 7750-5: תכלת
מק"ט 7750-13: ירוק זוהר

קטלוג סוף שנת הלימודים  2020 

שעון מעורר עם תאורה מתחלפת
מק"ט 9605

קלמר 3 תאים:
מק"ט X-7326 - קלמר 3 תאים

צבעי מוצר: כחול, סגול, אדום, ורוד, ירוק

תיק גב עם קלפה לגן ילדים:
7306-X מק"ט
7306-3: כחול
7306-7: ורוד

בקבוק פלסטיק עם ידיות לילדים 
מק"ט 6214-1: תכלת
מק"ט 6214-2: ורוד

מחברת A5 חלקה: 
מק"ט 8330-1: לבן  
מק"ט 8330-2: שחור

ספל פלסטיק לבן:
מק"ט 6211

עיפרון מכני חכם "עיפרון הקסם" - 60 יח':
 מק"ט 10220 צבעי מוצר: מגוון צבעים 

9802-X כדור שלג תמונה: מק"ט 
צבעי מוצר: שחור, אדום, שקוף

תיק שרוכים:
 מק"ט 7307-1 פוליאסטר שרוך לבן

מק"ט 7307-2: סאטן מבריק

 פד עכבר למחשב )בצורת מלבן(:
   צבעי מוצר: לבן

מק"ט 7402-1- בעובי 3 מ"מ
מק"ט 7402-2- בעובי 6 מ"מ
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מחזיק מפתחות מעץ צד-אחד/דו-צדדי+שרשרת:
 מק"ט X-9011: צד-אחד
 מק"ט X-9001: דו-צדדי

צורת מוצר: מגוון צורות )ניתן לערבב(

צבע לבן:
מק"ט 7201: 35*55 ס"מ 
 מק"ט  7202: 50*90 ס"מ 
 מק"ט 7203: 70*130 ס"מ

 

צבע אופווייט:
מק"ט 7211: 35*55 ס"מ
מק"ט 7212: 50*90 ס"מ

מק"ט 7213: 70*130 ס"מ

מגבת כותנה עם פס הדפסה:

תיק אלבד לבן 33*40 ס"מ
 מק"ט 7324-4 מחיר ליח' 3.5 ש"ח 

חולצת סובלימציה לבנה איכותית:
 מק"ט 7001-2-8

מק"ט 7001-10-18: נוער
מק"ט S-XXL-7001 מבוגר

 חולצת דרייפיט איכותיות )לבנה(: 
 7011-X מק"ט 

מבוגר/ילד

מגנט עץ צפצפה 10*15 סמ:
 מק"ט 8381 

 כורסא מתנפחת עם כיסוי להדפסה:
מק"ט : 8612-1 תכלת
 מק"ט : 8612-2 ורוד

 

 כסא עגול מתקפל:
מק"ט 8614-1: תכלת
 מק"ט 8614-2- ורוד

כיסא מתקפל תכלת עם
 פלסטיקים כתומים:

מק"ט-8613-1 

תמונה מעץ עם רגל ניקל:
מק"ט 8360-1: 10*15 ס"מ 
מק"ט 8360-4: 15*20 ס"מ

 סדין לבן למזרן צהרון:
מידות: 57*116 ס"מ

מק"ט 7620

ציפה לבנה לכרית שינה 50*70 ס"מ:
 מק"ט: 7175 

שק כביסה:
 מק"ט 7618

 צבעי מוצר: לבן
מידות מוצר + שטח הדפסה:

50*70 ס"מ

אריזת מתנה מבד סאטן:  לבן/שמנת  
מק"ט 7362-1/2: 15*10 ס"מ 
מק"ט 7363-1/2: 15*20 ס"מ 
מק"ט 7364-1/2: 20*30 ס"מ 

                

סינר לתינוק עם פס צבעוני
 מק"ט 7601

סינר לילד סובלימציה + טרנספר:
מק"ט 7602: מידות מוצר 34*45 ס"מ

צבעי מוצר: לבן

A4 מק"ט 9312-3 - פאזל קרטון
עם 4 פינות מעוגלות ומעמד אחורי

מק"ט 8609 תמונה מעור עם מעמד אחורי
מידות: 20*25 ש"ח

*אין החזרת סחורה מבצע סוף שנת הלימודים


