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KR71’נורת
   סט טיולים

  תיק נסיעות טרולי 20 אינץ’ על גלגלים מדגם “סקאלי”
  תיק נסיעות מדגם “ספינינג”

 תיק גב מעוצב מדגם “מונקו”

KR80איסט
 סט נסיעות הכולל

תיק טרולי איכותי גדול 21 אינץ’ מדגם “טסמן”
 תיק גב איכותי 2 תאים מדגם “מדריד”

תיק רחצה מדגם “סקראב”

KR59מסביב לעולם
סט טיסה מאובזר הכולל

רצועת ביטחון למזוודה עם מנעול מדגם “לוק”
משקל דיגיטלי למזוודה מדגם “אובר”

 מארז נוחות לטיסה הכולל כיסוי עיניים, אטמי אוזניים
 וכרית לצוואר מדגם “אטמוספירה”

KR70ווסט
 סט ספורטיבי הכולל

 תיק גב מעוצב מדגם “מונקו”
 צידנית אישית לשמירה על קור וחום מדגם “לאנץ”

 ספל טרמי מדגם “היט”
 אוזניות סטריאופוניות מדגם “בלוז”

KR52טורס
 סט טיסה הכולל מזוודה 20 אינץ’ מדגם “צ’ק אין”

 תיק גב מהודר ללפטופ מדגם “ז’נבה”
משטח עבודה לטאבלט מדגם “איידסק”

KR55טריפ
סט טיסה הכולל מזוודה 20 אינץ’ מדגם “צ’ק אין”

תיק צד קשיח ללפטופ מדגם “פרסטיג”
סוללת גיבוי נטענת MAH 5000 מדגם “סטרונג”
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KR33אדום-אדום
סט מנגל יוקרתי הכולל

מנגל איכותי מתקפל מדגם “על האש”
סט כלים לברביקיו 5 חלקים מדגם “מאצ’ו”

KR38ברביקיו
סט מושלם לקמפינג הכולל

צידנית משפחתית גדולה במיוחד המתקפלת לכיסא מדגם “סיט”
מחצלת זוגית בגודל X 180 180 ס”מ מדגם “פלוטו”

מנגל איכותי מתקפל מדגם “על האש”
מתקן שתייה מתקפל 5.5 ליטר מדגם “קמפר”

KR30אתר
סט טיולים וקמפינג הכולל

 מחצלת משפחתית ענקית X 180 260 ס”מ מדגם “פומיקי”
 צידנית כלים ל-4 סועדים עם ידית אלומינים מדגם “פארק”

 סט 7 משחקים בקופסא מעוצבת מדגם “גיימר”

KR90צוק
סט לים ולקמפינג הכולל

 זוג כיסאות מתקפלים מדגם “במאי”
  שמשיה ענקית 1.8 קוטר מדגם “סאני”

 מערכת סטריאו איכותית מדגם “סטארט”

KR31שלטר
סט טיולים וקמפינג הכולל

 אוהל חוף ענק להגנה מהשמש מדגם “פמילי”
 צידנית קשיחה 36 ליטר לשמירה על קור / חום

   עם ידית טרולי לנשיאה נוחה מדגם “סיאון”

KR39סחנה
סט מושלם לקמפינג וטיולים הכולל

צידנית משפחתית גדולה במיוחד המתקפלת לכיסא מדגם “סיט”
מחצלת זוגית בגודל X 180 180 ס”מ מדגם “פלוטו”

פנס / עששית שטח מקצועית מדגם “טוסון”
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KR83פמילי-טיים
סט קיץ/פיקניק אולטימטיבי הכולל

צידנית משפחתית גדולה עם ידית אלומיניום מדגם “קארי פלוס”
מחצלת אישית בגודל X 90 180 ס”מ מדגם “מיקי”

צלחת מעופפת מדגם “סלייד”
כדור ים מדגם “דונלד”
 ומטקות מדגם “רוקט”

KR81בניאס
סט קיץ/פיקניק אולטימטיבי הכולל

צידנית בעיצוב ספורטיבי עם תא למטקות מדגם “איסלנד”
זוג מטקות עם כדור מדגם “רוקט”

מחצלת זוגית בגודל X 180 180 ס”מ מדגם “פלוטו”
מזרן מתנפח מדגם “סטלבט”

כרית צוואר מתנפחת עם מקום לבקבוק מדגם “פילאו”

KR80נחלים
סט חוף / ים מפנק הכולל

תיק ים רשת מעוצב מדגם “מעיין”
מחצלת חוף בגודל X 90 180 ס”מ מדגם “מיקי”

כדור ים מדגם “דונלד”
זוג מטקות עם כדור מדגם “רוקט”

צלחת מעופפת מדגם “סלייד”

KR85פלמחים 
 סט חוף / ים הכולל

 מגבת חוף ענקית X 150 75 ס”מ, 600 גרם מדגם “יארד”
 כפכפי אצבע מדגם “פליפ פלופ”

“ERATH“ תיק אל בד מדגם

KR78היברידי
 סט לרכב הכולל

 זרוע מתכונננת למכשיר נייד מדגם “ברקן”
 ספל תרמי מדגם “היט”

 מפצל USB בעל 2 יציאות מדגם “אקסס”
 זוג צילוני צד מדגם “צל”

KR77אוטו
 סט בטיחות והייטק לרכב הכולל

 מצלמת רכב איכותית HD מדגם “פוטוקאר”
 אוזניית Bluetooth  מדגם “ג’ווה”

 ספל תרמי עם חיבור USB לשמירה על חום מדגם “טרמוקאר”

KR74מוטוקאר
 סט לרכב הכולל

צילון לרכב לשמשיה הקדמית מדגם “שאדו”
 ספל תרמי נירוסטה מעוצב מדגם “גרניטה”

 סוללת גיבוי חיצונית MAH 2200 ומפצל USB רכב בנרתיק רב שימושי
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KR68וואן
סט ספורט הכולל

תיק ספורט מעוצב מדגם “ספינינג”
מגבת מיקרופייבר אנטיבקטריאלית גודל X 70 130 ס”מ מדגם “ריף”

פאוץ’ לזרוע למכשיר נייד מדגם “איקייס”
  ואוזניות כפתור מעוצבות מדגם “תו”

KR66טו-מי
סט אישי מפנק ושימושי הכולל

צידנית אישית איכותית מדגם “פוג’י”
מגבת פנים X 50 90 ס”מ עשויה מיקרופייבר מדגם “שונית”

 ובקבוק ספורט נפתח ומעוצב מדגם “ספירל”

KR62ספין
סט ספורט אולטימטיבי לכל מתאמנ/ת הכולל

מגבת קירור X 35 100 ס”מ מדגם “ספיד”
בקבוק ספורט נפתח ומעוצב מדגם “ספירל”

פאוץ’ לזרוע למכשיר נייד מדגם “איקייס”
אוזניות כפתור איכותיות מדגם “תו”

 ופאוץ’ אלסטי מתרחב עד פי 6 לציוד אישי מדגם “סטרץ’”

KR47אכזיב
סט למתגייס/ת הכולל

תיק גב גדול 75 ליטר מדגם “רגילה”
 סל כביסה X 40 60 ס”מ מדגם “אלוף”

שלוקר 2 ליטר מדגם “שלוקר”
תיק רחצה נפתח ל-3 שלבים מדגם “בייסיק”

מגבת מיקרופייבר אנטיבקטריאלית X 70 130 ס”מ מדגם “ריף”

KR45ארץ
סט למתגייס/ת הכולל

תיק גב גדול 55 ליטר מדגם “חמשוש”
 סל כביסה X 40 60 ס”מ מדגם “אלוף”

כרבולית מפנקת X 120 150 ס”מ מדגם “בא לי”
וסוללת גיבוי נטענת MAH 2200 מדגם “קומפליט”

KR42שביל
סט טיול הכולל

תיק גב ייחודי עם שקית שתיה 2 ליטר מדגם “איירון”
אוזניות Bluetooth מדגם “סטריאו”

פאוץ’ זרוע למכשיר נייד מדגם “איקייס”

KR69ראן
סט ספורט הכולל

תיק רחצה מדגם “סקראב”
בקבוק ספורט נירוסטה עם פיה נשלפת מדגם “אוזון”

מגבת מיקרופייבר אנטיבקטריאלית גודל X 70 50 ס”מ מדגם “שונית”

89

LO
V

E
 G

IF
TS



KR96ביתלי
 סט ביתי הכולל הדום יוקרתי מתקפל

 עשוי דמוי עור לאחסון וישיבה מדגם “הדום”
שעון קיר בעיצוב רטרו קוטר 35 ס”מ מדגם “טודור”

KR93האגמיי
 סט מפנק הכולל

 שמיכת פליז X 130 170 ס”מ מדגם “בא-לי פלוס”
”HUG“ וזוג כוסות חיבוקי מדגם

KR95בודיליין
סט מפנק לאמבטיה הכולל

 3 מגבות צבעוניות בגודל X 70 130 ס”מ, 420 גרם מדגם “שובל”
 סט מעוצב עשוי פורצלן מדגם “אמבט”

KR6748סינטה
 סט לחווית בישול מושלמת

10 חלקים הכולל מחבת סטייק X 28.5 28.5 ס”מ
 5 סכיני חיתוך מלקחיים ו-3 מגבות מטבח

 X 7.5 X 38.5 43 ס”מ

KR6747פנקייק
 סט פנקייק מעוצב לחווית בישול מושלמת

7 חלקים הכולל מחבת פנקייק, קוטר 26.5 ס”מ
מטרפה, מצקת, מלקחיים ו-3 מגבות מטבח

 X 7.5 X 38.5 43 ס”מ

KR6745פלפלת
 מטחנת מלח / פלפל חשמלית איכותית

דו-כיוונית עשויה מתכת

KR91טנדר
 סט ספא מפנק הכולל

  חלוק רחצה מפנק עשוי מגבת מדגם “טאץ”’
  נעלי ספא 5 מ”מ מדגם “ימית”
 מפיץ ריח מעוצב מדגם “קולון”
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KR9710נייס
 זוג צלחות הגשה דקורטיבי 2 קומות

עשוי פורצלן

KR6749סוויט
סט מהודר לאפייה 11 חלקים

עשוי סיליקון באריזת מתנה מהודרת
X 7.5 X 38.5 43 ס”מ

KR9768ברולה
סט קעריות הגשה לקינוחים שונים

בעיצוב מודרני, 12 חלקים, 6 קעריות ו-6 כפיות
עשוי פורצלן באריזת מתנה מהודרת

KR9728ארטה
סט קפה בעיצוב מודרני

8 חלקים, 4 כוסות ו-4 כפיות
עשוי פורצלן באריזת מתנה מהודרת

KR6746קייק
סט פונקציונאלי לאפייה 11 חלקים

עשוי סיליקון באריזת מתנה מהודרת

KR9769מונטנה
סט הגשה ייחודי לגלידות, 12 חלקים

6 גביעים ו-6 כפיות
עשוי פורצלן באריזת מתנה מהודרת

KR9741אובן
תבנית אפייה או הגשה עשויה קרמיקה

34 ס”מ
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KR9776סושי
סט סושי רב פעמי בעיצוב פאנג שוואי

12 חלקים הכולל 4 מחצלות, 4 קעריות פורצלן, ו-4 מקלות אכילה עם מעמד
באריזת מתנה מהודרת

KR7022אמבט
סט פורצלן מעוצב ויוקרתי לאמבט 3 חלקים

באריזת מתנה

KR9760הדום
הדום יוקרתי דמוי עור מתקפל

 משמש כמושב ו/או לקופסת איחסון מעוצבת
X 38 38 ס”מ

KR9779פומדורו
סט מרקיות / קעריות הגשה בעיצוב ייחודי

הכולל 12 חלקים, 4 קעריות, 4 כפות ו-4 מכסים
עשוי פורצלן באריזת מתנה מהודרת

KR9777מוראנו
סט דקורטיבי לשתייה קלה הכולל

קנקן 1.5 ליטר עם דפיוזר להכנת משקאות בטעמים
ו-6 כוסות זכוכית, באריזת מתנה מהודרת

KR370גיימר
סט 7 משחקים במארז קוביה מעוצב

 X 20 20 ס”מ

KR6770גם
מכונת מסטיקים בעיצוב רטרו למילוי חוזר

קוטר 12.50 ס”מ, גובה 24 ס”מ
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KR9711שירז
מארז עץ מהודר ליין עם מגוון אביזרי יין

X 35 11.5 ס”מ

KR9712גפן
מארז דמוי עור מהודר לזוג יינות

עם מגוון אביזרי יין
X 35 19 ס”מ

KR9715קברנה
מארז מעוצב ליין עם חלון תצוגה עליון

עם מגוון אביזרי יין
X 35 19 ס”מ

KR9714שחמט
 מארז אביזרי יין מעוצב

הכולל לוח שחמט וכלי משחק
X 24 16 ס”מ

KR9709אשכול
מארז אביזרי יין בעיצוב אשכול ענבים

KR9727שקדיה
פותחן יין חשמלי בעיצוב מודרני

באריזת מתנה

KR9720שיכר
 סטנד מעוצב מעץ לבקבוק יין

KR9717פיקולו
פותחן יין מקצועי עשוי מתכת

11 ס”מ

KR9718פותחן יין
פותחן יין נשלף ומתקפל

11 ס”מ

KR9729אמדאוס
 סטנד מעוצב למשקאות

KR9725תבור
סט אביזרים ליין בעיצוב חדשני הכולל

פותחן בצורת בקבוק ופקק אטימה בצורת אשכול ענבים
באריזת מתנה
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KR9112קומפליט

סוללת גיבוי חיצונית נטענת עם 5 מתאמים
  וכבל USB מתאימה למגוון טלפונים ניידים

X 2.5 , MAH 2200 9 ס”מ

KR9111סטרונג
 סוללת גיבוי חיצונית נטענת איכותית וחזקה במיוחד

עם פנס ומסך תצוגה מתאים למגוון טלפונים ניידים וטאבלטים
X 4.5 , MAH 5000 9.5 ס”מ

KR9115וולט
סוללת גיבוי חיצונית נטענת עם 5 מתאמים

עם מחזיק מפתחות וכבל USB מתאימה למגוון טלפונים ניידים
X 2.5 , MAH 2200 8.5 ס”מ

KR9114קוונט

סוללת גיבוי חיצונית נטענת בצורת כרטיס אשראי
 מתאימה למגוון טלפונים ניידים

X 5 , MAH 2200 9.5 ס”מ

KR9116אלקטור

USB סוללת גיבוי חיצונית נטענת באמצעות
 עם רמקול מובנה ומסך תצוגה

מתאימה למגוון טלפונים ניידים
 X 4 ,MAH 5000 13 ס”מ
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KR9311הרץ

רמקול שולחני המשמש גם כמעמד שולחני
  מופעל באמצעות 3 סוללות AA, מתאים למגוון טלפונים ניידים

 נגנים וטאבלטים, עוצמת שמע חזקה במיוחד

KR9310בלו
Bluetooth רמקול שולחני / נייד

מופעל באמצעות סוללת ליתיום, מתאים למגוון טלפונים ניידים וטאבלטים
עוצמת שמע חזקה במיוחד

KR9306סטארט
מערכת סטריאו איכותית עם שלט

USB ויציאת SD ורדיו מובנה, קורא כרטיס זיכרון 
עם ידית מתכווננת לנשיאה נוחה, מופעל באמצעות סוללת ליתיום נטענת

30 X 14 X 18 גודל ,AA או באמצעות 3 סוללות  

KR9318מג’יק
 רמקול שולחני / נייד מופעל באמצעות

 3 סוללות AAA , מתאים למגוון טלפונים ניידים
ללא צורך בכבלים, פשוט להניח את הנייד על גבי הרמקול

עוצמת שמע חזקה במיוחד

KR9307רסיבר
 מערכת שמע איכותית בעיצוב חדשני

SD עם שלט ורדיו מובנה, מסך תצוגה צבעוני, קורא כרטיס זיכרון
 ויציאת USB,מופעל באמצעות סוללת ליתיום נטענת, קל ונוח לנשיאה

X 12 X 14 18 ס”מ

KR9182די ג’יי

רמקול שולחני עם רדיו מובנה
 מתאים למגוון טלפונים ניידים, נגנים

טאבלטים ומחשב, עוצמת שמע חזקה במיוחד

KR9301סאב
מערכת סטריאו עוצמתית עם שלט

 ורדיו מובנה, קורא כרטיס זיכרון SD ויציאת USB מתאים גם לקריוקי
עם ידית מתכווננת לנשיאה נוחה, מופעל באמצעות סוללת ליתיום נטענת

30 X 14 X 18 גודל ,AA או באמצעות 3 סוללות  

KR9321סאונד
רמקול תהודה, הופך כל משטח

 עליו הוא מונח לרמקול
  מתאים למגוון טלפונים ניידים, נגנים וטאבלטים
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KR9319תו
 אוזניות איכותיות עם מיקרופון המאפשר דיבור

מתאים למגוון טלפונים ניידים ונגנים
 באריזה מעוצבת

KR9315בלוז
 אוזניות סטראופוניות מעוצבות

בעלות צליל נקי וברור עם מיקרופון המאפשר דיבור בטלפון נייד
 מתאים למגוון טלפונים ניידים, נגנים, טאבלטים ולמחשב

KR9329אודיו
מיני רמקול חדשני בעל עוצמת שמע חזקה

מתאים למגוון טלפונים ניידים, נגנים וטאבלטים

KR9314ג’ווה
אוזנית Bluethooth מפחיתת קרינה

עוצמת שמע חזקה, מתאימה למגוון טלפונים ניידים
 באריזת מתנה

KR9309ביט
  אוזניות סטראופוניות מעוצבות ואיכותיות

בעלות צליל נקי וברור עם מיקרופון המאפשר דיבור בטלפון נייד
 מתאים למגוון טלפונים ניידים, נגנים, טאבלטים ולמחשב

KR9312מיוז
  אוזניות איכותיות עם מיקרופון המאפשר דיבור

מתאים למגוון טלפונים ניידים, נגנים וטאבלטים
באריזה מהודרת

KR9313סטריאו
Bluetooth אוזניות סטראופוניות 

 בעלות צליל נקי וברור מתאים למגוון טלפונים ניידים, נגנים וטאבלטים

2223
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KR9159מפתח
זיכרון נייד בצורת מפתח

 GB32 , GB16 , GB8 , GB4 , GB2 : במגוון נפחים

KR9317דיפו
 עט כדורי עם דיסק און קי נשלף

 GB32 , GB16 , GB8 , GB4 , GB2 : במגוון נפחים

KR9140דוק
זיכרון נייד 

 GB32 , GB16 , GB8 , GB4 , GB2 : במגוון נפחים

KR9143גלאס
 זיכרון נייד יוקרתי עשוי מתכת וזכוכית

עם תאורה פנימית
 GB32 , GB16 , GB8 , GB4 , GB2 : במגוון נפחים

KR9158קרדיט
זיכרון נייד בצורת כרטיס אשראי

 GB32 , GB16 , GB8 , GB4 , GB2 : במגוון נפחים

KR9374קיט
 מארז פונקציונאלי הכולל אוזניות

PU ופנס לד , בנרתיק שימושי ורב פעמי עשוי 
 

KR9370קאבר
PU נרתיק שימושי ורב פעמי עשוי

 8 ס”מ
 

KR9372מגאן
PU נרתיק שימושי ורב פעמי עשוי 

 X 14 8 ס”מ

KR9373SOS
 מארז חירום הכולל מטען USB לרכב

MAH 2200 ו-5 מתאמים, סוללת גיבוי חיצונית USB עם 2 יציאות , כבל
PU בנרתיק שימושי ורב פעמי עשוי 
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KR9257קליק
עכבר אופטי אלחוטי בעיצוב חדשני

USB אנטנה ,AAA כולל 2 סוללות
 במארז מתנה

KR9251נויס
עכבר אופטי עם כבל USB,  גלגלת טאץ’

 במארז מתנה

KR9250ג’ובס
 עכבר אופטי אלחוטי ארגמוטרי

USB אנטנה ,AAA כולל 2 סוללות
מתקפל וקל לשימוש. במארז מתנה מתכתי

KR9256נטקום
עכבר אופטי אלחוטי בעיצוב ארגונומי

USB אנטנה ,AAA כולל 2 סוללות
במארז מתנה

KR9525ניוטק
עכבר אופטי אלחוטי מעוצב עם גלגלת טאץ’

USB אנטנה ,AAA כולל 2 סוללות
במארז מתנה

KR9254אסטרה

סט פונקציונאלי למחשב וטלוויזיות חכמות
USB הכולל מקדלת ועכבר אלחוטיים עם אנטנה

עיצוב מהודר, במארז מתנה X 15 45 ס”מ

KR9253נאפסטר
עכבר אופטי אלחוטי מעוצב כרכב ספורט

USB אנטנה ,AAA כולל 2 סוללות
במארז מתנה
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KR1808אבניו
מעמד שולחני לכרטיסי ביקור עשוי מתכת

עם עט מתכת ולוחית למיתוג

KR1800טראסק
מעמד שולחני משולב דמוי עור

לכרטיסי ביקור, לטלפון נייד או טאבלט עם לוחית למיתוג

KR1809דואו
מעמד שולחני דמוי עור

 לכרטיסי ביקור או לטלפון נייד עם לוחית למיתוג

KR1814בוקס
מעמד שולחני דמוי עור הכולל דפי ממו וסיכות

X 11 X 11 12 ס”מ

KR1816מן
  מעמד כרטיסי ביקור שולחני עשוי מתכת

בעיצוב איש

KR1812תזכורית
 מעמד ממו שולחני מתכתי

כולל דפי ממו 10X10, 2 מגנטים חזקים במיוחד, במארז מתנה
X 17 11.2 ס”מ

KR1810צ’יינג
מעמד כרטיסי ביקור שולחני עשוי מתכת

בעיצוב יורו ודולר

KR1817ליסינג
מעמד כרטיסי ביקור שולחני עשוי מתכת

 בעיצוב משאית

KR1818אפקטיבי
מעמד שולחני דמוי עור מהודר

עם דפי ממו 10X10, כוס לעטים, מעמד למכשיר נייד וסיכות
  X 10 X 11 23 ס”מ

KR1819ארגון
מעמד שולחני דמוי עור מהודר

עם כוס לעטים ומעמד למכשיר נייד, מתקפל ומתאים לדיוור
  X 8 X 9 20 ס”מ

KR1813מעמד
 מעמד שולחני דמוי עור

עם עם דפי ממו 10X10 וכוס לעטים
 X 13 X 11 21 ס”מ
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KR8128תלטק
מארז כרטיסי ביקור עשוי מתכת

KR8125בורסה
מארז כרטיסי ביקור ממתכת בכריכת דמוי עור

KR8121אופציה
מארז כרטיסי ביקור ממתכת בכריכת דמוי עור

KR8129אינווסט
מארז כרטיסי ביקור ממתכת בכריכת דמוי עור

עם פתיחה דו כיוונית

KR8130מדד
מארז כרטיסי ביקור ממתכת בכריכת דמוי עור

KR8124נאסדק
מארז כרטיסי ביקור ממתכת בכריכת דמוי עור

KR8229אלפא
 סט מהודר הכולל מארז כרטיסי ביקור

  עם פתיחה דו כיוונית ועט מתכת במארז יוקרתי

KR8227ברגמו
סט מהודר הכולל מארז כרטיסי ביקור עשוי מתכת

  כיסוי דמוי עור לדרכון ועט מתכת במארז יוקרתי

3031

LO
V

E
 &

 B
U

ISN
E

SS



KR9246עמינח
 פד לעכבר עם כרית ג’ל ארגונומית

לנוחות מפרק כף היד
קוטר 22 ס”מ

KR9247באג
 פד לעכבר עם כרית ג’ל ארגונומית

לנוחות מפרק כף היד
X 19 23 ס”מ

KR8015איידסק
משטח עבודה חדשני לטאבלטים, רב שימושי

לבית, למשרד ולנסיעות, עם כרית מרופדת
באריזת מתנה

KR8010קליניק
מעמד שולחני מתקפל לטלפון נייד

עם מנקה מסך איכותי, מתאים לדיוור

KR9450פרוטק
נרתיק אטום ועמיד למים, איכותי במיוחד

עשוי TPU, סגירה כפולה לאיטום מושלם, עם רצועת נשיאה
מתאים למגוון טלפונים ניידים

KR8012סטנד
מעמד שולחני עם משטח למניעת החלקה

 לטלפון נייד, מתאים לדיוור

KR8089סטופ
 מעמד לטלפון נייד, מתחבר

 לגב המכשיר באמצעות וואקום
    עם לוחית מיוחדת למיתוג

KR9308סילון
מאוורר שולחני עם תאורה 13 לדים

USB חזקה במיוחד , ידידותי לסביבה ללא חשמל עם כבל 

KR9355הייטק
USB שעון דיגיטלי עם מפצל 4 יציאות

מד טמפרטורה, תאריכון ולוח מחיק עם תאורה ועט

KR8017כיסים
מדבקת כיס לאחסון כרטיסים, אוזניות ועוד

נדבק לגב המכשיר, מתאים למכשירים ניידים וטאבלטים
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KR8060אורגנייזר
10X10 ארגונית לשולחן עם דגלונים, דפי ממו

דבקיות, לוח שנה דו שנתי וכוס לעטים
עשוי קרטון ממוחזר

KR3034סקיצה
פנקס ממו שולחני עם עט, דבקיות ודפי ממו

X 12 15 ס”מ

KR365דארט
משחק קליעה למטרה שולחני

X 11.5 10 ס”מ

KR8057טראש
מעמד שולחני לעטים

KR8065טרי
ארגונית שולנית בעיצוב דקורטיבי עם דגלונים

דפי ממו 10X10, דבקיות, לוח שנה דו שנתי וכוס לעטים
עשוי קרטון ממוחזר

KR9341איקס מיקס
 מחשבון שולחני ענק

X 20 14.5 ס”מ

KR9345חשבון
 מחשבון שולחני ענק

X 18 10 ס”מ

KR9348פיתגורס
 מחשבון שולחני בצורת אייפד

X 24 18 ס”מ

KR5991מקסימום
מחשבון צבעוני עם סט 5 מרקרים נשלפים

X 6.5 12.5 ס”מ

3435

1+1=LO
V

E



KR2016רולס
שעון שולחני בעיצוב עתיק עשוי מתכת

X 13 10 ס”מ

KR2008פריזמה
שעון שולחני מעוצב עם תאריכון ומד טמפרטורה

תאורה מתחלפת בנגיעה
X 12 8 ס”מ

KR2015טאייר
שעון שולחני בצורת גלגל

X 12 10 ס”מ

KR2022מקרן
שעון שולחני בעל תצוגה דיגטאלית

מד טמפרטורה, תאריכון ושעון מעורר, עם מקרן שעה על הקיר
X 17 8 ס”מ

KR2014’גרינג
שעון שולחני בעיצוב עתיק עשוי מתכת

X 17 10 ס”מ

KR714קאמרה
זוג מסגרות מתכת ל-4 תמונות

בגודל X 6 4 ו- X 7 5 אינץ’ על ציר קינטי
26 ס”מ גובה

KR709קאסט
מסגרת לתמונה ממתכת בעיצוב קלאסי

מתאים לתמונה בגודל X 7 5 אינץ’
X 19 18 ס”מ

KR702צמצם
מסגרת לתמונה ממתכת

מתאים לתמונה בגודל X 7 5 אינץ’
X 19 13 ס”מ

KR2009קפיצי
שעון שולחני מעוצב עשוי מתכת

גובה 22.5 ס”מ קוטר 8.5 ס”מ

KR711פייסטיים
 מעמד שולחני בעיצוב “לייק”

עם לוחית לחריטה
 17 ס”מ

KR713ביזניס
 מעמד שולחני בעיצוב “ לחיצת ידיים”

  עם לוחית לחריטה
 16 ס”מ

KR001אטלס
מעמד גלובוס שולחני מפואר

X 26 17 ס”מ
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KR9750אורלוגין
שעון קיר עם מנגון שקט

   קוטר 35 ס”מ

KR9759מיניט
שעון קיר עם מנגון שקט

   קוטר 30 ס”מ

KR9749’סוויץ
שעון קיר עם מנגון שקט

   קוטר 30 ס”מ

KR9747עידן
שעון קיר עם מנגון שקט

   קוטר 30 ס”מ

KR9746הרמוניה 
  שעון קיר מרובע בעיצוב רטרו עשוי מתכת

עם מנגנון שקט
40*47 ס”מ

KR9752אינפיניטי
שעון קיר מעוצב עשוי עץ עם מקום לתמונות

X 33 33 ס”מ

KR9757טודור 
  שעון קיר עגול בעיצוב רטרו

עם מנגנון שקט
35 ס”מ

KR9748פדאני 
  שעון קיר אליפטי בעיצוב רטרו

עם מנגנון שקט
40 ס”מ
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KR1006צ’אק-אין
ABS מזוודה קשיחה, קלה ואיכותית עשויה 
 מתרחבת לאחסון מירבי, 4 גלגלים כפולים

מנעול קומבנציה, ידית טלסקופית מתכווננת
20 אינץ’

 

KR1009קלאס
ABS מזוודה קשיחה, קלה ואיכותית עשויה 
 מתרחבת לאחסון מירבי, 4 גלגלים כפולים

מנעול קומבנציה, ידית טלסקופית מתכווננת
24 אינץ’

 

KR1005אלעל
ABS מזוודה קשיחה, קלה ואיכותית עשויה 
 מתרחבת לאחסון מירבי, 4 גלגלים כפולים

מנעול קומבנציה, ידית טלסקופית מתכווננת
28 אינץ’

 

KR1020מרקו פולו
תיק נסיעות על גלגלים, עשוי בד קורדורה

  ידית טרולי איכותית, תא מרכזי גדול, תא קדמי, עם ידיות נשיאה ורצועת כתף
 עם פתיחת רוכסן רחבה המאפשרת אחסנה מירבית

 מתאים לעליה למטוס
 21 אינץ’

KR1041טסמן
 תיק נסיעות על גלגלים עשוי בד קורדורה

בשילוב בד 1680D, ידית טרולי איכותית תא מרכזי גדול, 2 תאים קדמיים
 עם פתיחת רוכסן רחבה המאפשרת אחסנה מרבית, ידיות נשיאה ורצועת כתף

 מתאים לעליה למטוס
 21 אינץ’

28“

24“

20“

KR1011סקלי
תיק נסיעות על גלגלים, עשוי בד קורדורה

 ידית טרולי איכותית, תא מרכזי גדול, תא קדמי, עם ידיות נשיאה ורצועת כתף
  מתאים לעליה למטוס

 19 אינץ’

KR1007טרוולר
 סט מזוודות קשיחות ב-3 גדלים, עשוי ABS קשיח

 מתרחבות לאחסון מירבי, 4 גלגלים כפולים
מנעול קומבנציה, ידית טלסקופית מתכווננת לנשיאה נוחה

מידות: “28 ,“24 , “20
 

28“

24“

20“
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KR275קינג
1680D תיק גב למחשב איכותי במיוחד, בד

 3 תאים ורשתות צד, גב ורצועות אורתופדים
  X 45 33 ס”מ

KR285פרינס
1680D תיק גב למחשב איכותי במיוחד, בד

 3 תאים גדולים ורשתות צד, גב ורצועות אורתופדים
  X 45 33 ס”מ

KR247ליברפול
תיק גב למחשב, בד קורדורה

 2 תאים גדולים ורשתות צד, גב ורצועות אורתופדים
  X 45 32 ס”מ

KR253ניו יורק
1680D תיק גב למחשב איכותי במיוחד, עשוי בד

 2 תאים, גב ורצועות אורתופדים
  X 42 30 ס”מ

KR279ברון
1680D תיק גב למחשב איכותי במיוחד, בד

 3 תאים ורשתות צד, גב ורצועות אורתופדים
  X 45 33 ס”מ

KR249טוקיו
תיק גב למחשב בעיצוב מודרני, בד קורדורה

2 תאים גדולים ותא קדמי, רשתות צד, גב ורצועות אורתופדים
 X 45 32 ס”מ
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KR160ריו
 תיק גב מעוצב, בד ריפסטופ

  2 תאים גדולים, תא קדמי ורשתות צד, גב ורצועות אורתופדים
  X 42 30 ס”מ

KR272ז’נבה
תיק גב למחשב בעיצוב ייחודי, בד קורדורה

  3 תאים גדולים ו-2 תאי צד, גב ורצועות אורתופדים
  X 44 31 ס”מ

KR142סידני
תיק גב למחשב, בד ניילון

2 תאים גדולים ו-2 תאי צד, גב ורצועות מרופדים
  X 45 32 ס”מ

KR130טראק
 תיק גב איכותי, בד ריפסטופ

 3 תאים גדולים ותא קדמי, רשתות צד, גב ורצועות אורתופדים
  X 45 32 ס”מ

KR271טורונטו
 תיק גב בעיצוב קלאסי, בד קורדורה

3 תאים גדולים ורשתות צד, גב ורצועות אורתופדים
 X 45 32 ס”מ

KR250פנמה
 תיק גב מעוצב, בד ריפסטופ

2 תאים גדולים ורשתות צד, גב ורצועות מרופדים
  X 46 30 ס”מ
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KR200לייק
תיק גב, בד קורדורה

 2 תאים גדולים, תא קדמי ורשתות צד, גב ורצועות מרופדים
  X 46 32 ס”מ

KR231סאול
 תיק גב, בד ריפסטופ

 2 תאים גדולים, ורשתות צד, גב ורצועות אורתופדים
  X 45 32 ס”מ

KR210קומפאס
תיק גב, בד קורדורה

תא מרכזי גדול, תא קדמי ורשתות צד, גב ורצועות מרופדים
  X 44 31 ס”מ

KR255לימה
תיק גב, בד קורדורה

 2 תאים גדולים ורשתות צד, גב ורצועות מרופדים
 X 44 32 ס”מ

KR238מדריד
תיק גב גדול במיוחד, בד קורדורה

2 תאים גדולים ורשתות צד, גב ורצועות אורתופדים
  X 48 33 ס”מ

KR278מונקו
תיק גב בעיצוב חדשני, בד קורדורה בשילוב ריבסטופ

2 תאים גדולים ורשתות צד, גב ורצועות מרופדים
 X 46 32 ס”מ

4647

LO
V

E
 B

A
G



KR256בון
תיק גב, בד קורדורה

תא מרכזי גדול ורשתות צד, גב ורצועות מרופדים
  X 43 30 ס”מ

KR254שיקגו
תיק גב, בד קורדורה

2 תאים גדולים ורשתות צד, גב ורצועות מרופדים
  X 42 30 ס”מ

KR260אתונה
תיק גב, בד קורדורה

2 תאים ורשתות צד, גב ורצועות מרופדים
X 43 29 ס”מ

KR244בריסל
תיק גב, בד קורדורה

2 תאים גדולים ורשתות צד, גב ורצועות מרופדים
  X 45 31 ס”מ

KR240פריק
תיק גב, בד קורדורה

2 תאים גדולים ורשתות צד, גב ורצועות מרופדים
  X 45 30 ס”מ

KR230פורט
תיק גב, בד קורדורה

 2 תאים גדולים ורשתות צד, גב ורצועות מרופדים
  X 46 32 ס”מ
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KR879איזי
תיק מעוצב מתקפל לכדור, בד ניילון

    X 42 38 ס”מ

KR888דור
תיק צד / תיק ים / תיק קניות מעוצב

  עשוי בד קורדורה, תא גדול ותא קדמי, סגירת רוכסן
 X 17 X 50 32 ס”מ

KR872מעין
תיק צד / תיק ים / תיק קניות מעוצב

  עשוי בד קורדורה בשילוב רשת, סגירת רוכסן
 X 17 X 50 32 ס”מ

KR883כנרת
תיק צד / תיק ים / תיק קניות מעוצב

  עשוי בד קורדורה, תא גדול ותא קדמי, סגירת רוכסן
 X 17 X 50 32 ס”מ

KR219גן
תיק גב לילד, מתאים להדפסת סובלימציה, בד קורדורה
תא מרכזי גדול, תא צידי לבקבוק, גב ורצועות מרופדים

  X 36 25 ס”מ

KR222קינדר
תיק גב לילד, מתאים להדפסת סובלימציה, בד קורדורה
תא מרכזי גדול, תא צידי לבקבוק, גב ורצועות מרופדים

  X 34 25 ס”מ

KR296מליבו
תיק שרוכים עשוי ניילון עם 2 כיסים חיצונים

    X 36 43  ס”מ

KR298הוואי
תיק שרוכים עשוי ניילון עם כיס חיצוני

  X 36 40 ס”מ
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KR400דלתא
 תיק גב, בד קורדורה, מגוון רב של תאים

גב ורצועות אורתופדים
  X 44 34 ס”מ , 19 ליטר

KR430חמשוש
 תיק גב/תיק טיולים, בד קורדורה

מגוון רב של תאים, גב ורצועות אורתופדים
  X 51 35 ס”מ , 55 ליטר

KR460חובש
  תיק גב/תיק טיולים, בד קורדורה

תא מרכזי גדול במיוחד, 2 תאי צד, גב ורצועות אורתופדים
  X 55 30 ס”מ , 45 ליטר

KR455רגילה
 תיק גב / תיק טיולים גדול במיוחד, בד קורדורה

מגוון רב של תאים לנוחות מקסימלית, גב ורצועות אורתופדים
  X 61 40 ס”מ , 75 ליטר

KR410קומנדו
 תיק גב, בד קורדורה, מגוון רב של תאים

גב ורצועות מרופדים
  X 44 34 ס”מ , 17 ליטר

KR4610שיא
 תיק גב/תיק טיולים, בד ריפסטופ

  תא מרכזי גדול במיוחד, גב ורצועות אורתופדים
 פטנט אמריקאי, גב התיק נפתח למושב עם משענת

  X 46 35 ס”מ , 50 ליטר

KR451אפטר
 תיק גב, בד קורדורה, בעל תא מרכזי גדול במיוחד

 3 תאים חיצונים גדולים, גב ורצועות מרופדים
  X 44 40 ס”מ , 20 ליטר
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KR920פורמה
  תיק ספורט מעוצב, בד קורדורה, תא גדול, תא חיצוני

תא לנעליים, ותא לבקבוק ספורט
    X 25 X 54 32 ס”מ

KR944אקסטרים
תיק ספורט מעוצב, בד ריבסטופ, 2 תאים גדולים

 תא צדדי ותא לנעליים
    X 25 X 57 30 ס”מ

KR950ספורטיבי
 תיק ספורט מעוצב,  בד קורדורה, תא גדול, תא קדמי

  תא צדדי ותא לנעליים
    X 27 X 52 33 ס”מ

KR966צ’מפיון
תיק צ’ימידן, בד קורדורה, 2 תאים גדולים

תא לנעליים ורשת צד
    X 28 X 55 32 ס”מ

KR990סטפר
 תיק צ’מידן, בד קורדורה, תא לנעליים ורשת צד

  X 28 X 55 32 ס”מ

KR922יוגה
 תיק ספורט, בד קורדורה, 2 תאים ורשתות צד

    X 27 X 52 33 ס”מ
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KR945ספינינג
תיק ספורט, בד קורדורה, 2 תאים גדולים

    X 27 X 55 27 ס”מ

KR815בייסיק
תיק רחצה הנפתח ל-3 שלבים, עם וו תלייה ומראה

 

KR819סקראב
תיק רחצה, 2 תאים, עם ידית נשיאה

KR830טורבו
תיק רחצה עם תא אחד

KR846קלין
תיק רחצה, 3 תאים
 עם וו תלייה ומראה

KR7361סטיילינג
תיק איפור / תיק רחצה

X 11.5 19 ס”מ

KR942טריאתלון
 תיק ספורט, בד קורדורה, 2 תאים גדולים

עם תא לנעליים ותא רשת לבקבוק ספורט
    X 25 X 52 32 ס”מ

KR975דינאמי
 תיק ספורט, בד קורדורה, תא מרכזי

    X 27 X 51 29 ס”מ

KR7359ג’סמין
תיק איפור / תיק רחצה

X 22 14.5 ס”מ
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KR561טרגט
תיק צד, בד קורדורה , 2 תאים, רשת צד

 רצועת נשיאה אלכסונית
  X 13 X 40 31 ס”מ

KR535ברנד
תיק מחשב , בד מיקרופיבר, 2 תאים

   ידית נשיאה ורצועת נשיאה אלכסונית
  X 12 X 39 30 ס”מ

KR551קאסטל
תיק צד, בד קורדורה, 2 תאים ורשת צד

  X 13 X 39 31 ס”מ

KR630אוסקר
תיק כתף, בד ריפסטופ, 3 תאים

  X 20 16 ס”מ

KR528סונטה
תיק ועידה, בד קורדורה, 2 תאים ורשת צד

  X 10 X 40 32 ס”מ

KR560קורן
תיק צד , בד קורדורה , 2 תאים ורשת צד

  X 11 X 39 31 ס”מ

KR543מסלול
תיק צד, בד קורדורה, תא מרכזי גדול

רשת צד, עם תא ל-5 עטים
  X 11 X 39 31 ס”מ
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KR557פרסטיג
 תיק קשיח דמוי עור למחשב נייד, אורגנייזר פנימי

ידיות נשיאה קשיחות ורצועת כתף
  X 39 30 ס”מ

KR554דיוק
 תיק מחשב, בד ניאופרינט, 2 תאים

   ידיות מתכת ורצועת כתף
  X 38 30 ס”מ

KR3662לומה
תיק נשיאה מעוצב לטאבלט, עשוי בד ניאופרינט, 2 תאים

עם רצועת כתף לנשיאה נוחה
מתאים לטאבלט ‘‘10.2

KR553דוט
 תיק למחשב נייד עשוי בד ניאופרינט, תא מרכזי גדול

  עם ידית נשיאה ורצועת כתף
   X 38 30 ס”מ

KR505טרייטק
תיק מחשב, בד ניילון 1680D, 3 תאים

 אורגנייזר פנימי, ידית נשיאה ורצועת נשיאה אלכסונית
  X 13 X 41 31 ס”מ

KR3770מטריקס
 תיק נשיאה לטאבלט, עשוי בד ניאופרינט

  2 תאים, מתאים לטאבלט “10.2

KR3660ניאו
 תיק נשיאה לטאבלט, עשוי בד ניאופרינט

2 תאים, עם רצועת כתף לנשיאה נוחה
  מתאים לטאבלט “10.2
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KR3214קורנל
  מחברת דמוי עור מהודרת

 באריזת מתנה
A5 גודל

KR3227אקסנט
מחברת דמוי עור מהודרת סגירת מגנט , עם תאים

   לכרטיסי ביקור
A5 גודל

KR3410בוסטון
מכתביה דמוי עור עם ידיות נשלפות

 דפדפת ומנגנון טבעות
A4 גודל

KR3230ייל
מכתביה, דמוי עור, עם מחשבון ודפדפת, סגירת רוכסן

A4 גודל

KR3222אלמרה
 מכתביה, דמוי עור, עם תא לטאבלט ודפדפת

KR3210פרינסטון
מכתביה יוקרתית בעיצוב חדשני, דמוי עור עם דפדפת

ומעמד מתכוונן לטאבלט )3 מצבים( מתאימה למגוון טאבלטים
A4 גודל

KR3216קמפוס
  מחברת דמוי עור מהודרת

A5 גודל

KR3219אימפרס
   מחברת דמוי עור מהודרת סגירת מגנט

A5 גודל
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KR3990טלקון
 מכתביה, בד קורדורה עם תאים פנימיים, סגירת סקוץ’

A4 גודל

KR3110גל
 מכתביה, בד קורדורה , עם מנגנון מנוף או מנגון טבעות

A4 גודל 

KR3530גלילאו
PVC תיק מהנדס עשוי

 עם מנגנון קליפס ותא פנימי אלכסוני
A4 גודל

KR3042גרין בוק
מכתביה מנייר ממוחזר

עם דפדפת, עט, דיגלונים ודפי ממו
A4 גודל 

KR3048קלסרון
פולדר מהנדס מנייר ממוחזר, עם מנגנון מנוף

A4 גודל 

KR3031דפרון
מחברת מנייר ממוחזר עם עט ממוחזר

A5 גודל

KR3038פסרון
 פנקס כיס מנייר ממוחזר עם עט

A6 גודל

KR3215מדור
מכתביה, בד קורדורה,עם תא פנימי ודפדפת

A4 גודל 
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KR6969ג’ויה
ערסל ישיבה מרופד עם ידיות עץ 100% כותנה

מתאים למשקל עד 130 ק”ג
  X 27 X 97 74 ס”מ

KR6970סיישל
 ערסל ברזילאי 100% כותנה עם חבל כיוונון

נרתיק נשיאה תואם, מתאים למשקל עד 130 ק”ג
  X 200 100 ס”מ

KR4907סליפי
מיטת אוויר זוגית עם ריפוד קטיפה למניעת הזעה והחלקה

  X 13 X 185 137 ס”מ

KR6939סאני
 שמשייה לים מתכווננת

 קוטר 1.8 מטר

KR4910פמילי
אוהל חוף משפחתי ענק, להגנה מהשמש

    קל ופשוט להרכבה, כולל תיק נשיאה
   X 120 X 240 130 ס”מ
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KR6985ספילברג
 כיסא נוח מתקפל עם גגון מתכוונן

ותיק נשיאה, מתאים עד 120 ק”ג
X 54 X 85 54 ס”מ

KR6989במאי
 כיסא נוח מתקפל עם כרית לראש

ותיק נשיאה ,מתאים עד 120 ק”ג
 X 54 X 85 54 ס”מ

KR6984גוליבר
כיסא נוח לילדים קל לנשיאה

עם מנגון נעילה לשמירה על בטיחות הילד/ה
לילדים מגיל 5-2, מתאים להדפסת סובלימציה

KR4998מאצ’ו
ערכת כלים לברביקיו הכוללת 5 חלקים

במארז מתכת מהודר
  X 8 X 37 10 ס”מ

KR4993מאונטן
כירת גז ניידת במארז נשיאה קשיח

KR4992פורסט
ערכת קפה המכילה גזיה, בלון גז, 4 כוסות בנרתיק מרופד

2 מיכלים לתה/קפה, כף, מזלג, פינג’אן ומחבת בצידנית נשיאה
  X 22 X 35 26 ס”מ

KR4996על האש
 מנגל מתכת מתקפל, קל ונוח לשימוש ואחסון

  X 5 X 43 27 ס”מ
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KR6942אלמוג
מגבת חוף עשויה מיקרופייבר המתקפלת לתיק גב

עם שני כיסים בצידי המגבת
  X 160 75 ס”מ

KR7522פיפו
מגבת חוף מעוצבת וגדולה עם 3 משחקים

שחמט, שש-בש ואיקס עיגול
   X 100 150 ס”מ

KR7512יארד
מגבת חוף גדולה במיוחד

   X 75 150 ס”מ 600 גרם

KR6952מיקי
מחצלת חוף מתקפלת לתיק נשיאה עם ידיות

 ועם כרית מתנפחת
X 180 90 ס”מ

KR6953פו
 מחצלת חוף אישית מתקפלת לתיק

עם כרית מתנפחת ועם רצועת כתף לנשיאה נוחה
X 180 60 ס”מ

KR6954פומיקי
מחצלת חוף משפחתית ענקית מתקפלת

 עם תיק נשיאה עשוי אל בד
X 260 180 ס”מ

KR6956פלוטו
 מחלצת חוף זוגית שימושית במיוחד

  מתקפלת לתיק נשיאה עם ידיות
X 180 180 ס”מ
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KR6915שש-בש
 שש-בש גדול

X 4 X 39 22.5 ס”מ

KR6920ונטה
מאוור נייד מעוצב כולל סוללות

KR6919רוח
מאוור נייד מעוצב בצורת בקבוק ספורט

עם מכסה, כולל סוללות

KR6918סקווש
זוג מטקות עם משחק שש בש ושחמט / דמקה

בתיק נשיאה

KR8097מניפה
מניפת יד עשויה בד פוליאסטר

KR370גיימר
סט 7 משחקים במארז קוביה מעוצב

 X 20 20 ס”מ

KR6922דונלד
 כדור ים
16 אינץ’

KR6913’גליצ
צלחת מעופפת
 קוטר 23.5 ס”מ

KR9610סטלבט
מזרן ים מתנפח

X 180 70 ס”מ

KR6911פילאו
כרית מתנפחת לצוואר

 עם מקום לבקבוק שתייה

KR6903וויסטל
משרוקית ענקית

KR6917רוקט
זוג מטקות עם ידית צבעונית וכדור תואם
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KR9040פיקניק
סלסלת פיקניק רומנטית עשויה קש

עם ידיות מתכווננות, צידנית פנימית וסט כלים ל-4 סועדים

KR4091פילד
תיק גב צידנית עם סט כלים ל-4 סועדים

KR4089הרדקור
 צידנית טרולי משפחתית גדולה במיוחד

 קלה לנשיאה
X 26 X 41 40 ס”מ

36 L

2.5 L

KR4099קולר
סט צידניות קשיחות עם בידוד מוגבר

לשמירה על קור וחום הכולל צידנית טרולי נוחה לנשיאה 36 ליטר
צידנית משפחתית 16 ליטר ומכל מים 2.5 ליטר

16 L

KR4090סיאון
 צידנית טרולי קשיחה עם בידוד מוגבר

 לשמירה על קור וחום עם ידית נשיאה מתכווננת
ההופכת לתפס בטיחות למכסה

36 ליטר

KR4096אלפים
 צידנית קשיחה עם בידוד מוגבר

 לשמירה על קור וחום עם ידית נשיאה מתכווננת
ההופכת לתפס בטיחות למכסה

16 ליטר

KR4092תרמוקן
 מיכל מים קשיח עם בידוד מוגבר

 לשמירה על קור וחום עם ידית נשיאה מתכווננת
 וברז למזיגה נוחה

2.5 ליטר
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KR4030אברסט
 צידנית משפחתית בעיצוב חדשני לנשיאה נוחה וקלה

 עם רשתות צד, תא מרכזי גדול, תא קידמי, גב ורצועות מרופדים
   26 ליטר

KR4060איסלנד
 צידנית ספורטיבית , רשתות צד

עם תא מעוצב מיוחד לזוג מטקות
16 ליטר

KR4041צ’ילי
 צידנית משפחתית, רשתות צד

עם תא עליון לשליפה מהירה ונוחה
  24 ליטר

KR4033קארי פלוס
צידנית משפחתית עם כיס קדמי וידית נשיאה מאלומיניום

27 ליטר

KR4066סיט
 צידנית שהופכת לכיסא ישיבה, בסיס קשיח עשוי עץ

 עם ציפוי פנימי לשמירה על קור וחום, מתקפלת וקלה לאחסון
  X 24 X 38 34.50 ס”מ, 30 ליטר

KR4047פארק
 צידנית משפחתית עם ידית נשיאה מאלומיניום

 וסט כלים ל-4 סועדים
 27 ליטר
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KR4025’לאנץ
צידנית אישית עם ידית נשיאה

 3 ליטר

KR4022פוג’י
צידנית אישית עם ידית נשיאה קשיחה ורצועת נשיאה אלכסונית

 4 ליטר

KR4042הרלי
צידנית אישית עם ידית נשיאה ורצועת נשיאה אלכסונית

 4 ליטר

KR4006סנאו
צידנית משפחתית מעוצבת

 26 ליטר

KR4026פרייז
 צידנית משפחתית מעוצבת

24 ליטר

KR4013אלפי
  צידנית משפחתית , רשתות צד

15 ליטר
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KR6555היידרו
מידנית לבקבוק 1.5 ליטר, 2 תאים

MP3 רצועת נשיאה אלכסונית ותא לנגן   

KR6531שלוקר
תיק נשיאה עם שקית שתיה 1.5 ליטר

KR6510אקווה
מידנית לבקבוק 0.5 ליטר

KR6560נביעות
מידנית לבקבוק 1.5 ליטר

עם כיס חיצוני וזוג כתפיות עם סגירת רוכסן שנסגרת לכתפיה אחת

KR6520בייקר
תיק גב / תיק טיולים מעוצב, 2 תאים

עם שקית שתייה 2 ליטר, מערכת גב לחלוקת משקל דינאמית
רצועות אורתופדיות

KR6526איירון
תיק גב / תיק טיולים חדשני, 3 תאים

עם שקית שתייה 2 ליטר, מערכת גב לנוחות מקסימאלית
רצועות אורתופדיות

KR6508עדן
מידנית לבקבוק 0.5 ליטר

עם משטח הדפסת סובלימציה

KR6550מינרל
 מידנית לבקבוק 1.5 ליטר

זוג כתפיות נשיאה מרופדות
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KR6406קמפר
 מיכל מים מתכוננן למספר מצבים עם ברז

 למזיגה נוחה וזוג קרחונים , באישור מכון התקנים
 5.5 ליטר במצב פתוח

KR6144פיור
בקבוק שתיה עשוי אלומיניום

   עם פיה מתכווננת
800 מ”ל

KR6150זיפ
בקבוק שתייה בשילוב נירוסטה

  תחתית הבקבוק נשלפת לכוס שתיה
  באישור מכון התקנים, 800 מ”ל

KR6511טרופית
 בקבוק שתיה רב פעמי, מתקפל עם שאקל

 באישור מכון התקנים
500 מ”ל

KR6400T אייס
בקבוק שתיה עם קרחון פנימי

באישור מכון התקנים
 600 מ”ל

KR6100ג’ק
 בקבוק שתיה ספורטיבי

 באישור מכון התקנים
750 מ”ל

KR6103ספירל
בקבוק ספורט מתכוונן עם פיית גומי

 נוח לשימוש, באישור מכון התקנים
מצב סגור 400 מ”ל, מצב פתוח 800 מ”ל

KR6104אוזון
 בקבוק שתיה מעוצב עשוי נירוסטה

  עם פיה מתכווננת
750 מ”ל

KR6064טסקו
תרמוס 1.2 ליטר עם זוג כוסות שתיה

 באישור מכון התקנים

KR6106אקזוטי
בקבוק שתייה בעיצוב ייחודי

עם דפיוזר להכנת משקאות בטעמים
באישור מכון התקנים, 750 מ”ל
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KR9735לאטה
ספל עשוי זכוכית חלבית

330 מ”ל

KR9730נספרס
ספל פורצלן

330 מ”ל

KR9731ויסוניק
ספל זכוכית עם ידית צבעונית

330 מ”ל

KR9734ונילה
ספל עשוי זכוכית חלבית

330 מ”ל

KR6726קרמה
כוס טרמית בעיצוב מודרני בשילוב נירוסטה

באישור מכון התקנים, 450 מ”ל

KR6720אנרג’י
ספל טרמי מנירוסטה

באישור מכון התקנים, 450 מ”ל

KR6714גרניטה
כוס טרמית בשילוב נירוסטה

עם דפנות כפולות
באישור מכון התקנים, 450 מ”ל

KR6712Take Away
 ספל טרמי עשוי פלסטיק

עם חבק סיליקון מכסה מתכוונן לידית נשיאה
באישור מכון התקנים, 500 מ”ל

KR6710היט
כוס טרמית מפלסטיק

באישור מכון התקנים, 450 מ”ל

KR6750טרמוקאר
 כוס טרמית מנירוסטה

USB עם אפשרות לחיבור
באישור מכון התקנים, 500 מ”ל

KR6729טמפרטורה
כוס טרמית בעיצוב מודרני בשילוב נירוסטה

באישור מכון התקנים, 450 מ”ל
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KR9744ביסקוויט
ספל פורצלן מעוצב עם כיס לעוגיה

 280 מ”ל

KR9743בונז’ור
ספל פורצלן מעוצב מכסה ותחתית עשויים סיליקון

 280 מ”ל

KR9756מקיאטו
ספל פורצלן

330 מ”ל

KR9754סובלימציה
ספל פורצלן מתאים לסובלימציה

330 מ”ל

KR9737צ’ייסר
כוס שוט עשויה זכוכית

50 מ”ל

KR9739ארומה
ספל פורצלן מעוצב עם כפית

300 מ”ל

KR9736טו גו
ספל פורצלן עם מכסה וחבק עשויים סיליקון

400 מ”ל

KR9733HUG
ספל פורצלן מעוצב

450 מ”ל

KR9738צ’ירס
כוס שוט עשויה זכוכית

30 מ”ל
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KR3659מרתון
סטופר, שעון ותאריכון

KR899אלוף
 סל כביסה עשוי רשת

X 60 40 ס”מ

KR3956פוקר
זוג מגיני זיעה לפרק כף היד

KR3959’סטרץ
פאוץ’ אלסטי מתרחב עד פי 6

KR7558ספיד
מגבת ספורט מקררת , פטנט מיוחד, מקררת את הגוף

הודות לחומר ספיגה חדשני ומתקדם
X 35 100 ס”מ במארז מתנה

KR3958אי-קייס
 נרתיק לזרוע עשוי ניאופרינט

מתאים למגוון טלפונים ניידים

KR7550ריף
 מגבת גוף עשויה בד מיקרופייבר, בעל כושר ספיגה גבוה

יכולת נידוף גבוהה, ייבוש מהיר, בתיק נשיאה תואם
X 130 70 ס”מ

KR7560שונית
מגבת פנים עשויה בד מיקרופייבר

בעל כושר ספיגה גבוה ויכולת נידוף גבוהה, ייבוש מהיר, בתיק נשיאה תואם
X 90 50 ס”מ
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KR7918אקסס
USB למצת הרכב, בעל 2 יציאות USB מטען 

USB עם תאורה, 4 מתאמים למגוון טלפונים ניידים וכבל 
בעל שטח פרסום גדול

  

KR7921הולד
מעמד לטלפון נייד לרכב מתלבש

 על שלבי המזגן עם פתח המאפשר הטענת המכשיר
   מתאים למגוון טלפונים ניידים

KR7991סיקריט
ריחן חדשני, רב פעמי לרכב

עם שטח פרסם גדול המתחבר לכנפי המזגן

KR7920ברקן
מעמד אחיזה לרכב, זרוע תושבת עם וואקום

המתאימה למגוון טלפונים ניידים, מפרק כפול
לסיבוב והתאמה מקסימלית, בעל מנגנון נעילה חזק

KR7979פוטוקאר

מצלמה לרכב המקליטה ומתעדת את מהלך הנסיעה בזמן אמת

HD מצלמה באיכות *

* מסך מתכוונן בגודל 2.5 אינץ’

* זרוע סיבובית 270 מעלות להתאמה מקסימלית

* תאריך ושעה מוצגים ומוטבעים על גבי הצילום

* חיישן בקרת תנועה המאפשר צילום אובייקטים בתנועה

* נצמדת לשמשה באמצעות זרוע חזקה ופשוטה להרכבה

* כולל סוללת ליתיום נטענת באמצעות USB / מטען רכב

* מוצר חובה בכל רכב לשימוש מול חברות הביטוח ורשויות האכיפה
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KR7910ממו קאר
מעמד ממו עם עט לרכב

נתפס בפתחי האיוורור

KR7990פרש
 ריחן לרכב, על פי עיצוב הלקוח

 כולל הדפסת פרוצס 2 צדדים

KR7915קאבר
זוג כיסויים למשענת ראש כיסא הרכב

  מתאים להדפסת סובלימציה

KR7914סיד
 זוג כיסויים למראות הרכב

 מתאים להדפסת סובלימציה

KR7913פלאש
פנס נייד עם 2 מצבי תאורה, ותאורת חירום

 כולל סוללות

צל

KR7916שאדו
 וילון משקפיים לשימשה הקדמית

PVC של הרכב מתקפל וקל לאיחסון, באריזת
X 150 70 ס”מ

KR7922צל
זוג וילונות צדדיים לחלונות הרכב

PVC מתקפלים וקלים לאיחסון באריזת

KR7931סטיישן
זוג וילונות צדדיים לרכב, בעל שכבה כפולה

לכיסוי אופטימלי לחלון צד אחורי
X 70 50 ס”מ
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KR7911אובר
משקל דיגיטלי למזוודות ותיקי נסיעה

 כולל סוללה
 עד 50 ק”ג

KR297וואר
 תיק גב לטיולים עשוי ניילון, נפתח למעיל גשם

 עם קפוצ’ון

KR6910קומפי
 כרית מתנפחת לצוואר בנרתיק בד

KR9460אטמוספרה
 סט טיסה מושלם הכולל כרית מתנפחת לצוואר

 כיסוי עיניים , אטמי אוזנים בנרתיק רב שימושי

KR9457ליש
 רצועת בטחון למזוודה כולל תג שם

KR9455לוק
 רצועת בטחון למזוודה

 עם מנעול קומבינציה כולל תג שם

KR9456מטייל
תג שם למזוודה עם ערכת כלי תפירה

KR9458תגית
תג שם למזוודה

KR9461בונוס
סט טיסה עשוי PVC 3 חלקים

הכולל תג שם למזוודה, נרתיק כריכה לדרכון ונרתיק כרטיסי טיסה
PVC באריזת
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KR635עש
פנס שטח מקצועי עם 2 מצבי תאורה

עששית לתלייה ופנס יד
במארז מתנה כולל סוללות

KR670לונג
פנס שטח מקצועי טלסקופי חזק במיוחד

 מתכוונן, עם 2 מגנטים בכל צד, 5 לדים במארז מתנה, כולל סוללות
  17 ס”מ נפתח לאורך של 26.5 ס”מ

KR616טוסון
 עששית שטח מקצועית קלה לנשיאה ולשימוש

 תאורה חזקה במיוחד, ניתנת לכיוונון עד 360 מעלות, כולל סוללות
  30 לדים, באריזת מתנה

KR7913פלאש
פנס נייד עם 2 מצבי תאורה, ותאורת חירום

 כולל סוללות

KR688קומבו
אולר עץ גדול עם 9 פונקציות ופאוץ’ נשיאה

במארז מתנה

KR677מאסטר
אולר עם 5 פונקציות ופנס לד

במארז מתנה ממתכת

KR648מגיוור
אולר עם 9 פונקציות ופנס 9 לדים

במארז מתנה ממתכת

KR671ניוהרקולס
אולר מקצועי מושחר עם 9 פונקציות

ופאוץ’ נשיאה במארז מתנה
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KR1040ריינבו
מחזיק מפתחות פנס לד

KR1045קי
מחזיק מפתחות פנס לד בצורת מפתח

KR1127הוק
מחזיק מפתחות עם שאקל נפתח

KR649ניאון
מחזיק מפתחות מתכתי עם 5 פנסי לד

KR1126לאגר
מחזיק מפתחות עם פותחן בקבוקים

KR646אספקט
 מחזיק מפתחות מתכתי פנס לד

עם פותחן לבקבוקי שתייה

KR9721נגב
 מחזיק מפתחות פנס לד

עם פותחן לבקבוקי שתייה

KR622קוגר
פנס ראש מתכוונן 8 לדים

 2 מצבי תאורה

KR626ג’ייד
 פנס לכובע מצחיה

 3 לדים, 2 מצבי תאורה

KR628קופר
פנס שטח מקצועי 13 לדים

  עם פאוץ’ נשיאה במארז מתנה, כולל סוללות
 13 ס”מ

KR625קרן
פנס שטח 9 לדים

   כולל סוללות
 9.5 ס”מ

KR627אקילה
 פנס לייזר ופנס לד, 8 לדים

  עם פאוץ’ נשיאה במארז מתנה, כולל סוללות
 13 ס”מ

KR629אולטרה
 פנס שטח מקצועי 13 לדים

  עם פאוץ’ נשיאה במארז מתנה, כולל סוללות
 13 ס”מ
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KR1122מוזאיקה
 מחזיק מפתחות מתכת עם מגן דוד

 במארז מתנה

KR1175קריסטל
מחזיק מפתחות צבעוני בצורת חמסה

 במארז מתנה

KR1121כוכב
 מחזיק מפתחות מתכת בצורת כוכב

 במארז מתנה

KR1140לב
 מחזיק מפתחות מתכת בצורת לב קינטי

 במארז מתנה

KR1191קונקשין
 מחזיק מפתחות עשוי מתכת

עם שלושה תליונים ולוחית מתכת לחריטה
במארז מתנה

KR1172חמסה פייב
 מחזיק מפתחות מתכת בצורת חמסה

עם מטבע לעגלות סופר, במארז מתנה

KR1174חמסה
  מחזיק מפתחות מתכת בצורת חמסה

 במארז מתנה

KR1177סופר חמסה
 מחזיק מפתחות מתכת בצורת חמסה

עם מטבע נשלף לעגלות סופר במארז מתנה

KR1151ישראל
 מחזיק מפתחות עשוי מתכת

עם שלושה תליונים ולוחית מתכת לחריטה
במארז מתנה

KR1150קונטק
 מחזיק מפתחות עשוי מתכת

עם שלושה תליונים ולוחית מתכת לחריטה
במארז מתנה

KR1189שלום
מחזיק מפתחות קינטי מתכת בצורת יונת השלום

במארז מתנה

KR1161מגן דוד
 מחזיק מפתחות מתכת בצורת מגן דוד קינטי

 במארז מתנה

KR1173חמסה ווי
 מחזיק מפתחות מתכת בצורת חמסה

 עם תפילת הדרך,  במארז מתנה

KR1190חושן
 מחזיק מפתחות מתכת בצורת חמסה

 עם אבני חושן ולוחית חריטה במארז מתנה

KR1188תהילים
מחזיק מפתחות מתכת עם ספרון תהילים

 ותפילת הדרך
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KR8910סטרס
כדור לחץ

KR8944סמיילי
כדור לחץ

KR8942אסק
כדור לחץ בצורת קובית החלטות

KR8921נרוו הום
כדור לחץ בצורת בית

KR8590מולטי
סרגל עם מחורר

KR8940שייפ רגבי
כדור לחץ בצורת כדור רוגבי

KR6420ספרינג
שרוך למכשיר נייד עם שאקל ניתוק מהיר

וניתוק ביטחון
X 88 2 ס”מ

KR6415סאמר פלוס
 שרוך לתג עובד עם ניתוק מהיר

ניתוק ביטחון ותג קשיח X 9 5 ס”מ
X 88 2 ס”מ

KR6437מגה אופס
 מחזיק לתג עובד עשוי ניקל

עם שרוך משיכה קפיצי

KR6433מגה אופס מרובע

 מחזיק לתג עובד עשוי ניקל
עם שרוך משיכה קפיצי

KR6410סאמר
שרוך לתג עובד עם ניתוק מהיר וניתוק ביטחון

X 88 2 ס”מ

KR6430תג
 תג קשיח

X 9 5 ס”מ

KR6439מרובע
מחזיק לתג עובד

עם שרוך משיכה קפיצי

KR6450אופס
מחזיק לתג עובד

עם שרוך משיכה קפיצי

KR6411אקספו
שרוך לתג עובד

X 88 1 ס”מ

102103

SH
O

W
 YO

U
R

 LO
V

E



KR5800הולי רולר
 עט רולר יוקרתי עשוי מתכת עם

 תבליט ירושלים
 

KR5801הולי כדורי
 עט כדורי יוקרתי עשוי מתכת עם

 תבליט ירושלים

KR5808דרך רולר
עט רולר יוקרתי עשוי מתכת עם תבליט

  תפילת הדרך

KR5809דרך כדורי
 עט כדורי  יוקרתי עשוי מתכת עם תבליט

 תפילת הדרך

KR5810מארז דרך
סט עטי מתכת כדורי ורולר עם תבליט

  תפילת הדרך
  במארז מתנה מהודר עם לוחית מתכת

KR5811מארז הולי
 סט עטי מתכת כדורי ורולר,עם תבליט ירושלים

  במארז מתנה מהודר עם לוחית מתכת
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KR5890טופז
Germanink עט כדורי עשוי מתכת

KR5897האבל
 מצביע לייזר עם פנס לד, פנס לייזר, עט כדורי

 במארז מתנה עשוי מתכת

KR5893ספקטרום
 מצביע לייזר עם 5 סמנים שונים, עט כדורי

 במארז מתנה עשוי מתכת

KR5860טאבלט
 מצביע לייזר

TOUCH עם פנס לד, פנס לייזר, עט כדורי, כרית 
 במארז מתנה עשוי מתכת

KR5960ספיר
Germanink עט כדורי עשוי מתכת

KR5892ענבר
Germanink עט כדורי עשוי מתכת

KR5930טורקיז
Germanink עט כדורי עשוי מתכת
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KR5921אבץ
Germanink עט כדורי עשוי מתכת

KR5918בריום
עט כדורי

עם כרית TOUCH למסכי מגע, טאבטלטים וניידים
Germanink עשוי מתכת

KR5971טיטניום
Germanink עט כדורי עשוי מתכת

KR5959ברקת
Germanink עט רולר עשוי מתכת

KR5950גרניט
Germanink עט כדורי עשוי מתכת

KR5920קווארץ
Germanink עט כדורי עשוי מתכת
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KR5028מור
 עט כדורי, מדגש, כרית TOUCH למסכי מגע

טאבלטים וניידים
Germanink

KR5199צוף
עט משולב, עט כדורי ומדגש צהוב

Germanink 

KR5409מורן
   עט כדורי עם מדגש מיוחד שלא מתייבש

Germanink

KR5500תמר
Germanink עט רולר

KR5001אלוורה
Swisstechnology  עט ג’ל    

Swissink 

KR5112שקד
עט כדורי עם שרוך לצוואר

Germanink פנס וניירות דביקים
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KR5859בלוג
עט כדורי

 עם כרית TOUCH למסכי מגע, טאבלטים וניידים
Germanink 

KR5007איתן
עט כדורי

עט כרית TOUCH למסכי מגע, טאבלטים וניידים עם שילובי מתכת
Germanink 

KR5380אינדיגו
עט כדורי

עט כרית TOUCH למסכי מגע, טאבלטים וניידים
Germanink 

KR5604אירוס
 עט כדורי עם שילובי מתכת

Germanink 

KR5403קאלה
 עט כדורי עם שילובי מתכת

Germanink 

KR5301יערה
 עט כדורי עם שילובי מתכת

Germanink 
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KR5449אלון
 עט כדורי עם שילובי מתכת

Germanink

KR5117אגוז
 עט כדורי עם שילובי מתכת

Germanink

KR5499אלה
 עט כדורי עם שילובי מתכת

Germanink 

KR5511ורד
 עט כדורי עם שילובי מתכת

Germanink 

KR5120אורן
 עט כדורי

Germanink 

KR5700סיגל
 עט כדורי

Germanink 
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KR5100כלנית
 עט כדורי עם שילובי מתכת

Germanink 

KR5410יסמין
 עט כדורי עם שילובי מתכת

Germanink 

KR5660ארז
עט כדורי

Germanink
KR5017בשמת

עט כדורי
Germanink 

KR5016בשמת צבעוני
עט כדורי

Germanink 

KR5133רוזמרין
 עט כדורי עם שילובי מתכת

Germanink 
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KR5022ברוש
 עט כדורי

Germanink 

KR5416פקאן
 עט כדורי

Germanink 

KR5000טוליפ
 עט כדורי עם שילובי מתכת

Germanink 
KR5221כותרת

עט כדורי
Germanink

KR5267מנטה לבן
עט כדורי

Germanink

KR5266מנטה
עט כדורי

Germanink
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KR5233הדר
עט כדורי

Germanink

KR5411חצב
עט כדורי

Germanink

KR5444כרמל
עט כדורי

Germanink

KR5993מרכולית
Germanink עט עם מטבע נשלף ומגנט פטנט

KR5799ליפ
עט כדורי מעוצב כשפתון

KR8019קלארק
 מעמד שולחני מעוצב לעט עם עט כדורי

KR5400אשל
עט כדורי

Germanink
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KR5901ונוס
סט חמישה מדגשים בצורת פרח

KR5990בולי
  מעמד שולחני מתנדנד בצורת איש

 עם מרקר ומגנט לשיכות שולחן

KR3037קלמרון
קלמר ממוחזר עם 3 עטים ממוחזרים וסרגל

KR5005טריפל
מארז כלי כתיבה עם עט, מרקר ועט עיפרון

KR8591סרגל
סרגל עם עט, עפרון ומחק

 30 ס”מ

GB925Weinner Plus
   תיק אל בד לזוג בקבוקי יין , עובי בד 100 גרם

    X 8 X 31 18 ס”מ

GB920Weinner
   תיק אל בד לבקבוק יין , עובי בד 100 גרם

    X 8 X 31 10 ס”מ

KR870מונה
תיק כותנה, עובי בד 80 גרם

    X 42 38 ס”מ

דה וינצ’י GB850
תיק אל בד לכנסים, עובי בד 100 גרם

  X 40 36 ס”מ, רצועות 75 ס”מ

KR5010צדק
 סט 3 מדגשים שלא מתייבשים

    במארז קפיצי
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GB200Gio
תיק אל בד לכנסים עם ידית מובנית, עובי בד 90 גרם

 X 40 36 ס”מ

GB300
תיק אל בד לקניות עם רצועות חובקות, עובי בד 100 גרם

X 20 X 36 40 ס”מ, רצועות 50 ס”מ

Enviorment

GB330ריסייקל
   תיק אל בד לכנסים, עובי בד 100 גרם

  X 7 X 26 32 ס”מ, רצועות 70 ס”מ

איי-פק GB667
תיק אל בד מעוצב עם 2 תאים צדדיים, עובי בד 100 גרם

  X 10 X 42 36 ס”מ, רצועות 75 ס”מ

GB164סטודנט
תיק אל בד אלכסוני רצועה אחת, עובי בד 100 גרם

   X 10 X 37 31 ס”מ

GB102צלול
תיק גב אל בד עם רצועות שרוך, עובי בד 100 גרם

   X 40 36 ס”מ

תיק אל בד לקניות ולכנסים, עובי בד 100 גרם
X 8 X 40 36 ס”מ, רצועות 75 ס”מ

GB100Earth

תיק אל בד לקניות ולכנסים, עובי בד 100 גרם
X 13 X 45 34 ס”מ, רצועות 75 ס”מ

GB101Nature
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KR2983פוך
 כירבולית ,שמיכת טלוויזיה מתקפלת לכרית

PVC עשויה קורל פליז 240 גרם למטר, במארז מתנה  
 X 150 120 ס”מ

KR2991פלאפי
שמיכת טלוויזיה עשויה קורל פליז נעימה במיוחד

PVC במארז מתנה  
 260 גרם, X 170 130 ס”מ

KR2980שייפ
 שמיכת טלוויזיה מפנקת

עשויה שכבת קורל פליז ושכבה שניה עשויה צמר
 X 150 120 ס”מ

KR2997קשמיר
 שמיכת טלוויזיה מפנקת

עשויה פילוסין רך ונעים למגע
 280 גרם, X 150 120 ס”מ

KR2994נועם
 שמיכת טלוויזיה מפנקת

עשויה פילוסין רך ונעים למגע
 280 גרם, X 150 120 ס”מ

KR2990בא לי
כירבולית ,שמיכת פליז, 220 גרם למטר

PVC במארז מתנה  
 X 150 120 ס”מ

KR2995בא לי פלוס
כירבולית ,שמיכת פליז, 220 גרם למטר

PVC במארז מתנה  
 X 170 130 ס”מ
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KR7015חוויה
סט ספא מפנק 5 חלקים

בתיק מעוצב עשוי קנבאס

KR7016סוואנה
ערכת טיפוח מפנקת 5 חלקים

באריזת מתנה מהודרת

KR7021פרפיום
מפיץ ריח עם מקלות במבוק מעוצבים כפרחים

מכיל תמצית ריח מחוזקת
  בניחוחות לבנדר או וניל

KR7029קולון
מפיץ ריח עם מקלות במבוק מעוצבים כפרחים

מכיל תמצית ריח מחוזקת
  בניחוחות לבנדר או וניל

KR7020סנס
מפיץ ריח עם מקלות במבוק מעוצבים

מכיל תמצית ריח מחוזקת
  בניחוחות לבנדר או וניל

KR7712קוסמטיק
 סט מניקור וסט מברשות איפור בנרתיק מעוצב

עשוי מתכת בשילוב דמוי עור עם לוחית מתכת למיתוג
10 חלקים שימושיים

X 17 10 ס”מ

KR7719ביוטי
סט מניקור פדיקור בנרתיק מעוצב

4 חלקים שימושיים
X 12 6 ס”מ

KR7721סטייל
סט מניקור וסט מברשות איפור בנרתיק מעוצב

15 חלקים שימושיים
 X 18 12.5 ס”מ

KR7710מניקור
סט מניקור פדיקור בנרתיק מעוצב

5 חלקים שימושיים
X 10.5 7 ס”מ
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KR7618פיקה
ONE SIZE חלוק פיקה 100% כותנה

משקל 1000 גרם

KR7620’טאץ
ONE SIZE חלוק מגבת 100% כותנה

משקל 1100 גרם

KR7610האג
ONE SIZE חלוק קטיפה 100% כותנה

משקל 1100 גרם

KR7028מוניק
מראת כיס בצורת כוכב עם מברשת נשלפת

KR7027מדונה
מראת כיס עם מראה רגילה

ומראה מגדילה פי 3

KR7026סייל
מראת כיס עם מראה רגילה

ומראה מגדילה פי 3

KR7025שיק
מראת כיס עם מראה רגילה

ומראה מגדילה פי 3

KR7120לגונה
כפכפי ספא מבד מגבת

מידת גבר/אישה
עובי סוליה 2 מ”מ

KR7150ימית
כפכפי ספא מבד מגבת

מידת גבר/אישה
עובי סוליה 5 מ”מ

KR7470חופית
כפכפי ספא עשויים אל בד

מידת גבר/אישה
עובי סוליה 2 מ”מ

KR712פליפ-פלופ
נעלי אצבע עובי סוליה 12 מ”מ

 מידות על פי בחירה

KR7518קומפורט
  מגבת גוף 100% כותנה ,עם סגירת סקוץ

 470 גרם , X 145 70 ס”מ
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KR7510שובל
מגבת גוף 100% כותנה 420 גרם עם / בלי עיטור

X 130 70 ס”מ

KR7510שובל צבעוני
מגבת גוף 100% כותנה 420 גרם עם עיטור

X 140 70 ס”מ

KR7515קצף
מגבת גוף 100% כותנה 380 גרם עם / בלי עיטור

X 130 70 ס”מ

KR7516אגם
מגבת גוף 100% כותנה 320 גרם

X 130 70 ס”מ

KR7533אדווה צבעוני
מגבת גוף 100% כותנה 500 גרם עם עיטור

X 140 70 ס”מ
KR7558ספיד

מגבת ספורט מקררת , פטנט מיוחד, מקררת את הגוף
הודות לחומר ספיגה חדשני ומתקדם

X 35 100 ס”מ במארז מתנה

KR7550ריף
 מגבת גוף עשויה בד מיקרופייבר, בעל כושר ספיגה גבוה

יכולת נידוף גבוהה, ייבוש מהיר, בתיק נשיאה תואם
X 130 70 ס”מ

KR7560שונית
מגבת פנים עשויה בד מיקרופייבר

בעל כושר ספיגה גבוה ויכולת נידוף גבוהה, ייבוש מהיר, בתיק נשיאה תואם
X 90 50 ס”מ

KR7540טיפה
מגבת ידיים 100% כותנה

X 30 30 ס”מ

KR7520גלית
מגבת פנים 100% כותנה 180 גרם עם / בלי עיטור

 X 70 50 ס”מ
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KR2211קפטן
כובע מצחיה 5 פאנל, חצי רשת חצי בד, סגר תיק-תק

מתאים לכל סוגי ההדפסות
מידה 59 ס”מ

KR2213מג’ור
 כובע  מצחיה, 5 פאנל, בד מנדף זיעה דרייפיט

 סגר סקוץ’
 מידה 59 ס”מ

KR2220דרי
כובע מצחיה, 6  פאנל, בד מנדף זיעה דרייפיט

 סגר סקוץ’
  מידה 59 ס”מ

KR2410פיראט
כובע בנדנה, 100% כותנה

מידה 59 ס”מ

KR2416פאף
 בנדנה בסגנון “הישרדות”,

המתאימה ליד, לראש, לזרוע ועוד

KR2415בנדנה
בנדנה משולשת, 100% כותנה

מידה: X 90 60 ס”מ

KR2020אינטר
  כובע מצחיה, 5 פאנל, 100% כותנה, סגר סקוץ’

  מידה 59 ס”מ
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KR2110נאפולי
כובע מצחיה, 5  פאנל, 100% כותנה סרוקה

 סגר מתכת
  מידה 59 ס”מ

KR2210סרג’נט
כובע מצחיה, 6  פאנל, 100% כותנה סרוקה

 סגר מתכת
  מידה 59 ס”מ

KR2118סיינה
כובע מצחיה, 6  פאנל, 100% כותנה סרוקה

 סגר מתכת
  מידה 59 ס”מ

KR2130טורינו
כובע מצחיה 100% כותנה סרוקה, 5 פאנל, סגר מתכת

  מידה 59 ס”מ

KR2120רומא
כובע מצחיה 100% כותנה סרוקה, 5 פאנל, סגר מתכת

  מידה 59 ס”מ

KR2145מילאנו
  כובע מצחיה, 5 פאנל, 100% כותנה, סגר סקוץ’

  מידה 59 ס”מ

KR2146ורונה
  כובע מצחיה, 5 פאנל ,100% כותנה, סגר סקוץ’

  מידה 59 ס”מ
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KR2910פוקס
צעיף פליז

KR2925דאבל דיר
 כובע פליז, דו שכבתי

 מתאים גם כמחמם צוואר או כובע

KR2920דיר
 כובע פליז

 מתאים גם כמחמם צוואר או כובע

KR2927חורף
 כובע צמר איכותי

KR2383עוז פלוס
כיפה עשויה סאטן

עם ביטנה פנימית ועיטור כסף
מידה 20 ס”מ

KR2381עוז
כיפה עשויה סאטן
עם ביטנה פנימית

מידה 20 ס”מ

KR2382כותל
כיפה עשויה עור הפוך, זמש

מידה 17 ס”מ

KR2350קומנדר
כובע פטרייה 100% כותנה

מידה 59 ס”מ

KR2398אוטבק
כובע רחב שוליים 100% כותנה סרוקה

KR2311מגן
כובע 5 פאנל עם הגנה לעורף, בד מנדף זיעה דרייפיט

מידה 60 ס”מ

KR2310ליגיונר
כובע 5 פאנל עם הגנה לעורף, 100% כותנה

   מידה 60 ס”מ
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KR2650חולצת פולו
חולצה עם צווארון פולו

200 גרם

KR2610חולצת טישרט MyStyle
חולצת טישרט
160 / 140 גרם

KR2710סווטשרט  YourStyle
סווטשרט
280 גרם

KR2810HomeStyle
מעיל פליז חד צדדי 320 גרם

KR2820LifeStyle
מעיל פליז דו צדדי 550 גרם

KR2720OurStyle
סווטשרט עם קפוצ’ון
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KR6881מלודי
מטריה עם מוט אלומיניום, ידית אחיזה מעץ

מנגנון פתיחה אוטומטי
25 אינץ’

KR6891ג’מבו
מטריה עם מוט אלומיניום, ידית אחיזה מעץ

מנגנון פתיחה אוטומטי
27 אינץ’

KR6885מיוסיקל
 מטריה מתקפלת 3 חלקים,

21 אינץ’

KR6886שואו
מטריה עם מוט אלומיניום, ידית אחיזה מעץ

מנגנון פתיחה אוטומטי
21 אינץ’

KR6871סולו
מטריה עם מוט אלומיניום, ידית אחיזה מעץ

מנגנון פתיחה אוטומטי
23 אינץ’

KR6861סימפוני
מטריה מרובעת עם מוט אלומיניום, ידית אחיזה מעץ

מנגנון פתיחה אוטומטי
23 אינץ’
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KR6833אופרה
מטריה איכותית עמידה לרוח עם סיבי פיברגלס

 המעניקים גמישות וחוזק למטריה, ידית אלומיניום
27 אינץ’

KR6853קונצרטו
 מטריה יוקרתית ואיכותית עמידה לרוח

 עם סיבי פיברגלס, נפתחת ונסגרת בלחיצת כפתור, ידית דמוי עור
21 אינץ’
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