
2019         שנהסוףמוצריםקטלוג
8( קופסת אוכל עם כפית

+ פלטת אלומיניום:
8850-1: תכלת
8850-3: ורוד

קלמר דו-צדדי בצבע לבן:
1( 7304- קלמר עשוי נאופרין

2( 7331- קלמר בד

A4 פאזל קרטון
עם 4 פינות מעוגלות

ומעמד אחורי:
3( 9312-3: פאזל

9( מדליה 5 ס"מ כולל סרט
עיטור עלים:

8950-1: זהב
8950-2: כסף 
8950-3: ארד

10(מדליה 5 ס"מ כולל סרט
עיטור מלבנים:
 8952-1:  זהב
8952-2: כסף 
8953-3: ארד

תמונה מעץ עם רגל ניקל:
11( 8360-1: 15*10 ס"מ
12( 8360-2: 18*13 ס"מ
13( 8360-3: 15*15 ס"מ
14( 8360-4: 20*15 ס"מ
15( 8360-5: 25*20 ס"מ

אריזת מתנה מבד סאטן:
4( 7361-1/2: 7*10 ס"מ
5( 7362-1/2: 15*10 ס"מ
6( 7363-1/2: 15*20 ס"מ
7( 7364-1/2: 30*20 ס"מ

       צבעי מוצר:
       לבן/שמנת          

זכוכית דקה
 עם מעמד פלסטיק:

22( 6459-1: מלבן 23*18 ס"מ 
23( 6459-2: עגול קוטר 20 ס"מ

16( בקבוק שתייה מאלומיניום:
8703-1: לבן

8703-2: כסף

פד עכבר למחשב
)בצורת מלבן(:

20( 7402-1- בעובי 3 מ"מ
21( 7402-2- בעובי 6 מ"מ

   צבעי מוצר: לבן

בלוק MDF עובי 28מ"מ:
25( 8328-1: בלוק 10*10 ס"מ
26( 8328-2: בלוק 15*15 ס"מ
27( 8328-3: בלוק 10*15 ס"מ
28( 8328-4: בלוק 13*18 ס"מ
29( 8328-5: בלוק 15*20 ס"מ

17( מנורת שולחן לד
:USB 3 מצבים כולל 

9607: לבן
מידות מוצר: 25X13 ס"מ
שטח הדפסה: 5*10 ס"מ

19( וילון צד לרכב 
זוג כולל ואקומים: 
7611: 43*36.5 ס"מ

24( מנורת לילה
)הכנסת תמונה(:

מספר קטלוגי: 9801
צבעי מוצר: לבן

36( סדין לבן למזרן צהרון:
7620: 57*116 ס"מ

30( בקבוק פלסטיק עם
ידיות לילדים 
6214-1: תכלת
6214-2: ורוד

18( תיבת איחסון מתקפלת מבד:
7750-3: ורוד

7750-5: תכלת
7750-7: אדום

7750-13: ירוק זוהר

33( ציפה מרובע סאטן לבן:
7173-0: 40*40 ס"מ

37( ציפה לבנה לכרית
שינה 50*70 ס"מ:

מספר קטלוגי: 7175 

34(לבן עם תפר צבעוני:
7185-3: 40*40 ס"מ

32( סימנייה מאלומיניום
מספר קטלוגי: 8723

מידות מוצר: 5.7*7.7 ס"מ

35( תמונה מעור עם רגל
מספר קטלוגי: 8609

מידות מוצר 25*20 ס"מ

31( שק כביסה:
מספר קטלוגי: 7618

צבעי מוצר: לבן
מידות מוצר + שטח הדפסה:50*70 ס"מ



70( עיפרון מכני חכם
"עיפרון הקסם" - 60 יח':

מספר קטלוגי: 10220

51( ספל פלסטיק לבן:
מספר קטלוגי: 6211

55( כורסא מתנפחת 
עם כיסוי להדפסה:

8612-1- תכלת
8612-2- ורוד

53( כיסא מתקפל
תכלת עם פלסטיקים כתומים:

8613-1- תכלת

52( כסא עגול מתקפל:
8614-1: תכלת
8614-2- ורוד

38( מחברת A5 חלקה:
8330-1: לבן 
8330-2: שחור

47( מגנט עץ צפצפה 
10*15 סמ:

מספר קטלוגי: 8381

44( תיק שרוכים:
7307-1:פוליאסטר שרוך לבן
45( 7307-2: סאטן מבריק

39( תיק גב עם קלפה לגן ילדים:
מספר קטלוגי + צבעי מוצר:

7306-3: כחול
7306-5: ירוק

7306-6: אדום
7306-7: ורוד

7306-13: סגול

46( קלמר 3 תאים:
X-7326 - קלמר 3 תאים
צבעי מוצר: כחול, סגול, 

אדום, ורוד, ירוק

54( תיק אלבד לבן 33*40 ס"מ
מספר קטלוגי: 7324-4

63-65( חולצת סובלימציה
לבנה איכותית:

X-7001 - מידות: לילד,

66( חולצת דרייפיט
איכותית )לבנה(:
X-7011 - מידות:

לנוער, למבוגר

42( קוף / כלב / דוב פנדה
עם חולצה להדפסת סובלימציה:

מידות מוצר: 30 ס"מ
מספר קטלוגי: 7734: קוף
                     7735: כלב

43( דובי 30 ס"מ                             7736: דוב פנדה
עם חולצה להדפסת סובלימציה

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
7733-3-1: דובי לבן

7733-3-2: דובי חום בהיר
7733-3-3: דובי חום כהה

צבע לבן:
60( 7201: 35*55 ס"מ
61( 7202: 50*90 ס"מ

62( 7203: 70*130 ס"מ

מגבת מטבח / אמבט:
צבע אופווייט:

57( 7211: 35*55 ס"מ
58( 7212: 50*90 ס"מ

59( 7213: 70*130 ס"מ

49( מחזיק מפתחות מעץ
צד-אחד / דו-צדדי + שרשרת:

4ww2( 9011-X: צד-אחד
X )50-9001: דו-צדדי
צורת מוצר: מגוון צורות

40( שעון עץ לתלייה
)פלטה + מנגנון( 10 יחידות:

8034-1: לב 20 ס"מ
8034-2: ריבוע 19.8 ס"מ
8034-3: עיגול 20 ס"מ
8034-4: זיגזג 20 ס"מ

56( כדור שלג תמונה:
9802-1: שקוף
9802-2: שחור
9802-3: אדום

48( ציפה פייטים מרובע:
7195-1: אדום 40*40 ס"מ

7196: לבן 40*40 ס"מ

67( מגבת קפוצ'ון )פונצ'ו( לבן
עם פס צבעוני לילדים:

7242: 59*60 ס"מ

41( טנגרם משחק - תמונה
מספר קטלוגי: 8811 

68( סינר לתינוק
עם פס צבעוני

מספר קטלוגי: 7601

71( שעון מעורר
עם תאורה מתחלפת
מספר קטלוגי: 9605
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69( סינר לילד
סובלימציה + טרנספר:

7602: 34*45 ס"מ
צבעי מוצר: לבן


