


, לקוחות יקרים 
אותם  מגוון המוצרים אשר מוצג לפניכם נועד להציג את הקטלוג 

. חברתנו משווקת בתקופת החג הקרבה
ממוחשבת על  גבי כלל  רקמה / חריטה  / י הדפסה  "ניתן למתג ע

.  המוצרים
.ניתן להרכיב חבילות ומארזים בשילוב מספר מוצרים

. יין/לכל המארזים ניתן לצרף שוקולד 
ונציגינו  ישמחו ,חברתנו שמה דגש על אריזת מתנה מהודרת 

לעמוד לשירותכם על מנת למצוא את הפתרון המושלם עבור שי  
.  לחג

כמו כן חברתנו משווקת מארזי שי מתוקים בשילוב יינות  
נשמח  . לקבלת קטלוג מארזי שי יש לפנות לנציגנו,ושוקולדים 

לענות על כל שאלה נוספת  
.מ"בעברזילי פרסום ושיווק .י .צוות ש, שמחחג בברכת 



קרש חיתוך איכותי 
מ "ס35/24עשוי במבוק 

7"נירוסטה סנטוקוסכין 
'ג200וסילאןממרח חלב דבש 

'ג200קקאו ולוז סילאןממרח 
'ג200ולוז סילאןממרח חרובים 



מיקרוסאטןחלקים 6סט מצעים 
:הכולל200*160אל קמט גודל 

סדין זוגי
ציפה

ציפיות 4



ארקוסטילמ מבית "ס26ווק 
מגבות מטבח2סט 

כף עץ
ל"מ250שמן זית סבא חביב 

320רוטב שם דבש ושמן זית 
גרם



:מארז קרטון הכולל
מרלו/בקבוק יין אדום קברנה

ל "מ750–בינימינהיקב 
200CCגביעי יין 2

סט פותחן מלצרים מתכתי  
ופקק אטם לבקבוקי יין  



ר"מ150מגבת חוף עגולה 
צידנית צבעונית איכותית בסגירת 

חזק ריפסטופרוכסן ושילוב אריג 
במיוחד עם רצועת כתף

20*20*30וידית נשיאה 
גרם150צימוק בשוקולד מריר 

גרם250פרלין חלב במילוי קרם אגוזים 
גרם  40שומשום בציפוי שוקולד חלב 



בתיקמיקרופייברמגבת חוף 
75*150נשיאה 

תיק קיטבג 
סט מטקות עם כדור

מיכל מים מתקפל עם 
ליטר5–קרחון 



דו צדדית אלומניוםמחבת יציקת 
סגירה מגנטית , מ "ס32גודל 

פתח אחורי לשחרור , הרמטית
’אדים בזמן הבישול

ציפי פנימי אבן שיש איכותי 
שכבות ציפוי3בעל 

(.דו צדדית)אידוקציהתחתית 



כלי הגשה יוקרתי לעוגה
(ארקוסטילחברת ) 



חלקים3רטרוסט 
תה

קפה  
סוכר  



חלקים3רטרוסט 
תה

קפה 
סוכר  



סט למטבח  
חלקים  18



חלקים 18סט צלחות 
פורצלן צבע לבן

"10.5צלחות אוכל קוטר 6
"7.5צלחות מנה ראשונה 6
"7קערות מרק 6



ליטר1.5קנקן זכוכית לחליטה 
.מתאים גם לאש גלויה)

מאגים זכוכית דופן כפולה4
.ל עם ידית אחיזה"מ350

בתיק יוטה מהודר 



אוהל רוח
נוח ומהיר לפרישה, צליה גדולה

,קיפול ונשיאה
עמיד ברוחות חזקות

מוטות 2עוגני חול 4



לונג כולל כיס מובנה לקיפול 
–בד נעים למגע , הלונג 
מ"ס140קוטר 

.ניתן להדפסה בעיצוב אישי



רמקול בלוטוס עוצמתי עם צליל  
באיכות ועוצמה גבוהים עם ידית  

נשיאה דמוי עור וציפוי אריג  
10מותאם טווח קליטה של 
מטר ארוז באריזת מתנה

19X12X5.5: מ"מידות בס



עגול ענק עם בלוטוטרמקול 
צליל באיכות ועוצמה גבוהים 

במיוחד וחזית אריג
מטר10טווח קליטה של 

עם אפשרות חיבור למחשב
ארוז באריזת מתנה



מופעל , רמקול עם תאורת לד
באמצעות סוללת ליתיום נטענת 

, חיבור טלפון עם כבל 
ניתן לחבר דיסק און קי וכרטיס

.רדיו מובנה, זיכרון



רמקול + מיקרופון 
BTקריוקי אישי 

במארז קשיח 



מזוודות3סט מזוודות הכולל 
גלגלים  4, עם ידית נשיאה 

מעלות לנוחות 360מסתוביים
.ומאמץ מינימלימירבית

רוכסני ניילון חיצוני  
ועמידים  איכויתיים10מספר 



מתקפלתכסאצידנית 
.אלבדבתיק 





עץ מגש.קלהושתייה שייקיםסט כוסות 
וקשיחובתוכו ארבע כוסות עם מכסה 

.קשיחה רב שימושית
ל"מ450קיבולת כל כוס 

מ"ס6*18.5*18.5גודל מגש עץ 
אריזת מתנה מהודרת צבעונית 



מגרסת מלח פלפל מתכתית  
. חשמלית עם תאורה

אריזת מתנה מהודרת  
צבעונית 



סט של חמישה סכינים  
איכותיים על מעמד מגנטי  

מתקפל
אריזת מזוודה מהודרת  

צבעונית 



סט פנקייק

בישול מושלמתלחוויתסט פנקייק מעוצב 
:חלקים הכולל7
מ עם שקעים"ס26.5קוטר , מחבת פנקייק

,מטרפה
,מצקת

מלקחיים
מגבות מטבח3-ו



סינטה

בישול מושלמתלחוויתסט 
:חלקים הכולל10

מ "ס28.5X28.5מחבת סטייק 
,סכיני חיתוך5

מלקחיים
מגבות מטבח  3



ם"סכו

חלקים24ם "סט סכו
איכותי במיוחד במארז מתנה



זמן  לכושר

,  "23תיק ספורט עם תא לנעליים 
בקבוק אלומיניום עם פיה נשלפת 

,  ליטר0.8
אוזניות כולל דיבורית בקופסא  

,  עגולה
שאקל + בפאוץמיקרופייברמגבת 

.לתלייה



פיקניק

+  ליטר 28, מתקפלתכסאצידנית 
(לאחסון קל ונוח)אלבדתיק 

(חלקים5)סינר עם כלים למנגל 



ערכת כושר מקצועית
:הערכה כוללת

.רצועות מתיחה ויאמון, ידקפיץ 
מגיע בתיק נשיאה



סט של חמישה סכינים  
וקולפןאיכותיים 

אריזת מתנה מהודרת  
צבעונית 



כחולטרוליתיק 
ליטר  45

עם גלגלי סיליקון  
וידית  



סט של שלושה סכינים  
איכותיים 

אריזת מתנה מהודרת  
צבעונית 



למקלחת  'רמקול בלוטוס
עמיד במים איכות צליל  

.דיבורית מובנית, טובה



עגול עם  ' רמקול בלוטוס
סביבו איכות צליל  תאורת לד 

רדיו , מעולה דיבורית מובנית
. מובנה



חלקים 6סט עששת 
במארז מתנה



+ מפריד קניות לעגלת סופר 
צידנית



ערכת כלי מנגל משולבת  
בצידנית



מכונה לקילוף פירות וירקות 
על ידי סיבוב קל ללא מאמץ  

קלה ונוחה  , ובדיוק מושלם
לשימוש באישור מכון  

גרם 250דבש + התקנים 
ומקל דבש 



סט אספרסו

ספלים באריזה 4
מהודרת



ה'פלאנצ

מ "ס28.5X47פלטת גליל 
ARCOSTEELמבית 

עם  –על האש סילאןרוטב 
'גר320ודבש סילאן

עם שום –גריל סילאןרוטב 
'גר320ודבש 

–ממרח פסטו בזיליקום ואגוזים 
' גר180

'   גר180–ימיצורי'צממרח 



ARCOSTEELסכינים סט 
סט סכיני שף מקצועי



מגוון דגמי
רמקולים 
Bluetooth



מגוון אביזרים ומארזים ליין



רחבמבחר 
של סוללות גיבוי
בנפחים שונים





אנו מתאימים ללקוח את המוצר העונה במדויק על דרישתו  
.  ותקציבו אשר משדר את המסר התדמיתי המוצלח ביותר עבורו

מתנות ,חברתנו מתמחה במציאת פתרונות למתנות לעובדים 
ניתן להרכיב חבילות .מתנות לחגים ומתנות לימי הולדת ,למנהל 

אלכוהול וממתקים באיכות ,שי ממגוון  מוצרינו בשילוב יינות 
איכות מוצר  ,אנו שמים דגש על אריזה מהודרת .הגבוהה ביותר 

.  ברמה הגבוהה ביותר  ובמחירים המתאימים לכל כיס  

:הצעות מחיר וכל שאלה נוספת/ לקבלת רעיונות נוספים 
04-8666652
isb@017.net.il
www.isb-p.co.il

mailto:isb@017.net.il

