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איטליה במטבח  | 0001

איטליה במטבח אבן טאבון להכנת פיצה מבית 
סולתם רדד בשילוב סט קולפנים במעמד ושק 

תבלין לפיצה מחוות דרך התבלינים.

אופים ותורמים | 0002

ספר "התחלות מתוקות" שהוא ספר שכל 
הכנסותיו הם תרומה לעמותת נוער בסיכון   

בשילוב כלי מידה, סט קורצנים, לקקן ומברשת 
לאפיה מושלמת.  

ארגז לחם | 0007390

ארגז לחם אותנטי מפח עם מכסה מעץ המשמש 
כקרש חיתוך ללחם, גובה 14 ס"מ רוחב 21 ס"מ 

ואורך 35.5 ס"מ.

קופסת עוגיות | 1000349

קופסת עוגיות אותנטית מפח, 
גובה 17 ס"מ קוטר 21 ס"מ.

אופים לחם | 0003

תבנית קרמיקה מקורית עם מתכון להכנת
לחם בירה בשילוב בירת "נגב", מטרפה, לקקן ותערובת 

גרעינים ללחם.

שנה של אפיה | 0004

שנה של אפיה סט תבניות מתכת 
מסדרת "סודות מתוקים למטבח" 

של קרין גורן תבנית עגולה קוטר 
24 ס"מ תבנית מרובעת 22 ס"מ 
תבנית שטוחה לעוגיות 38/25/3 

ס"מ וספר של קרין גורן "עם 
לסבתא היו גלגלים".

עוגה לחג | 0005

מגש אינגליש קייק עם הדפסת מתכון 
לעוגה בשילוב סט כלי סיליקון למטבח.
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בישול קלאסי | 0010

ערכה מושלמת לסלט: קוצץ סלט איכותי,שמן זית 
כתית מעולה 250 מ"ל תערובת גרעינים לסלט, 

מדרך חוות התבלינים ואת הכול מגישים קצוץ קטן 
קטן בקערה צבעונית עם זוג כפות.

קרש חיתוך | 0011

קרש חיתוך איכותי  במידות 34 ס"מ 
על 22 ס"מ עובי 3 ס"מ ,סט קולפנים 
במעמד,מגבת מגנט, שמן זית כתית 

מעולה 250 מ"ל וסיפרון בישול מהסדרה 
של איילת לטוביץ.

אוכלים בריא | 0012

ערכת אוכל בריא ונכון הכוללת את 
ספר הבישול של ליה שומרון עם העיון 

של שיטת MIX & MATCH ובשילוב כלי 
אחסון מזון מעוצבים.

גינה במטבח לתה | 0008

מארז יחודי בצורת גליל המכיל זוג עציצי חרס עם 
אדמה וזרעים לגידול צמחי תבלין לתה מבית כפר 
עידוד-דיור מוגן לאנשים בוגרים עם קשיי תפקוד 
ולמידה. בתוספת ספל סיליקון עם מכסה, כפית 

מסננת ודבשון 30 גרם מבית משק לין.
מיוצר בישראל | תרומה לקהילה

גינה במטבח לסלט | 0006

מארז יחודי בצורת גליל המכיל זוג עציצי חרס עם אדמה 
וזרעים לגידול צמחים לסלט מבית כפר עידוד-דיור מוגן 

לאנשים בוגרים עם קשיי תפקוד ולמידה. בשילוב זוג 
כפות עץ להגשת סלט ותערובת גרעינים לסלט מבית 

משק לין 100 גרם.
מיוצר בישראל | תרומה לקהילה
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גינה במטבח לפסטה | 0007

מארז יחודי בצורת גליל המכיל זוג עציצי חרס עם 
אדמה וזרעים לגידול צמחים לפסטה מבית כפר 
עידוד-דיור מוגן לאנשים בוגרים עם קשיי תפקוד 

ולמידה בתוספת כף מתכת להגשת פסטה. 
מיוצר בישראל | תרומה לקהילה

קוצץ ירקות ידני | 0009

קוצץ ירקות ידני, מכין סלט קצוץ בין רגע בשילוב 
ספרון מתכוני סלטים מהסדרה של אילת לטוביץ 

בהוצאת מודן, תערובת מושלמת לסלט ירקות ושמן 
זית אורגני 250 מ"ל מבית משק לין.

אדנית פח עם צמחים | 0006347

אדנית עם צמחים לגידול ביתי. פטנט ייחודי של סיבי 
קוקוס דחוסים המתנפחים כאשר מרטיבים אותם ושומרים 
על לחות באדנית. מיוצר בישראל | ידידותי לסביבה.
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בישול והגשה | 0014

סיר אנודייז איכותי 5 ליטר מבית סולתם רדד, 
משטח לסירים חמים על השולחן בעיצוב ראנר, 
 UGAV שמן זית כתית מעולה 250 מ"ל, יין לבן

מייקבי ירושלים וזוג מטחנות נירוסטה חשמליות 
למלח ופלפל.

סט מחבת וסוטאז' | 0004917

סיר סוטאז' 28 ס"מ קרמי יציקת אלומיניום 
קוטר 28 ס"מ. כולל מכסה פיירקס.

מחבת סטייק סולתם | 0007792

מחבת סטייק קרמי איכותי מיציקת 
אלומיניום 28/28 ס"מ מבית סולתם רדד.

מחבת 28 סולתם | 0004916

מחבת קרמי איכותי מיציקת אלומיניום 
קוטר 28 ס"מ מבית סולתם רדד.

בישול קלאסי | 0013

סט חמישה חלקים מבית סולתם רדד הכולל 
סוטאז' בקוטר 28 ס"מ, מחבת קוטר 24 ס"מ וסיר 
קוטר 24 ס"מ. בנוסף סט סכינים מושלם למטבח 

.NON STICK העשוי ממתכת על חלד וציפוי

פסח בצבע | 0015

סיר פסטה נירוסטה שלושה חלקים קוטר 24 ס"מ בנפח 
24 ליטר מבית סולתם רדד, זוג מטחנות אקרליות גובה 

20 ס"מ, כף הגשה בצורת בקבוק ופסטה לבבות צבעונית 
לפסטה ומגבת מגנט.
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טעמי מדורה בבית | 0018

סיר לתפוחי אדמה בתנור ועל הגז המעניק טעם 
אותנטי של מדורה לתפוחי אדמה בשילוב כפפת 

סיליקון לאחיזה בטוחה של הסיר.  

סטייק אדום אדום | 0017

מחבת סטייק יציקת אלומניום עם ציפוי קרמי מבית סולתם 
רדד, סט 6 סכינים לחיתוך בשר וסכין שף מקוריים מבית 

סולתם רדד, ולסיום הטעם המושלם זוג מטחנות עם מלח גס 
בטעמים מבית 424 מלח גס ייחודי המיוצר בים המלח. 

אדום אדום | 0016

מחבת סטייק פסים מבית סולתם רדד, מגבת מטבח, 
מלקחיים צבעוניות וזוג מטחנות חשמליות למלח ופלפל.

סלט בריאות | 0020

ערכת סלט בריאות לחג הכוללת קוצץ סלט ידני, זוג מגבות מגנט, פורט 
רימונים -פטנט ישראלי לפריטת רימון ושמן זית כתית איכותי 250 מ"ל.

מבשלים בלבן | 0019

סיר סוטז' בעל ציפוי קרמי קוטר 28 ס"מ וכף הגשה מקוריים מבית 
סולתם רדד,מטחנת מלח עם מלח גבישי בטעמים שונים ומגבת 

מגנט בצורת בקבוק.
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לחם טרי | 0022

ארגז לחם מפח בעיצוב רטרו עם 
קרש חיתוך המשמש כמכסה 
לקופסה בשילוב מפת שולחן 

)ס"מ 160/ ס"מ 200(, יין אדום 
קברנה סירה מבית תישבי, זוג ריבות 

130 גרם כל אחת, מבית משק לין.

תה ועוגיות | 0021

קופסת עוגיות מפח בעיצוב רטרו בשילוב סט 
ארבע כוסות תה, קומקום להגשת חליטת תה, 

חליטת תה לואיזינענע 30 גר' בשק אורגנזה ומארז 
עוגיות בצלופן.

רטרו למשרד | 0023

מגש אובלי צבע קרם 35.5/19.5/5 ס"מ 
שישיית מאגים רטרו במגוון צבעים, מעדן 
100% פרי 230 גרם, כפית מסננת לתה 

וחליטת צמחים "לאויזינענע". 

עוגיות כמו פעם | 0025

קופסת עוגיות רטרו גובה 17 ס"מ קוטר 
21 ס"מ בשילוב ספר העוגיות של מיקי שמו 
בהוצאת "על השולחן" בתוספת שני קורצני 

עוגיות צבעונים. 

הגשה במשרד | 0024

סט איחסוניות  של תה קפה וסוכר בעיצוב 
רטרו בשילוב מגש פח תואם ומגבת מגנט.

ם
חגי

ם
חגי



19 18

שנה של תפוח בדבש | 0031

מארז סימלי לחג הכולל צנצנת עם מכסה וכפית להגשת 
דבש, קורצן תפוחים, צנצנת דבש 130 גרם מבית משק לין 

והכול ארוז במארז ידיות מקורי.

דבש של שנה | 0028

מתנה מקורית וסמלית-בקבוק עם דבש 100 
מ"ל, עם רודה דבש מעץ ושניהם בשק בד ממותג 

על פי דרישה.

שנה של טעם וצבע | 0030

מעמד שלושה דליים מיני על מגשית בשילוב 
שלושה סוגי קונפיטורות 30 גרם כל אחת 

ממוצרים טבעיים בית יצחק וכרטיס ברכה מקורי.

בוקר של בריאות | 0029

ספל קרמי ייחודי עם תחתית וכפית בשילוב זוג קונפיטורות 
30 גרם כ"א וחליטת תה טבעית לואיזינענע. 

בריאות וחום | 0034

ערכה חורפית הכוללת צנצנת עם 25 גרם חליטת 
לואיזינענע כפית מסננת להכנת חליתת תה, דבש 

130 גרם בצנצנת גלילית כוס תה עם מסגרת 
.PVC מתכת מגיע במארז

תה בריאות | 0032

ערכת תה בריאות הכוללת קומקום תה עם מסננת בנפח 
1400 מ"ל שניתן גם להניח על הגז או כירה חשמלית, 

צנצנת דבש 130 גרם ,חליטת תה ירוק 100 גרם והכול 
מגיע בשקית TEA SHAPE גדולה.
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שנה של בריאות | 0027

מארז PVC מקורי עם מגוון טעמים, קונפיטורת 
תפוחים 130גרם, חליטת סיידר תפוחים מחוות 
דרך התבלינים, חטיף תפוחי עץ טבעי ממוצרים 

טבעיים בית יצחק וספל רטרו.

סל של טעמים | 0026

עגלת סופר מיני ל"פיצ'פקס" במשרד או בבית 
עם קונפיטורת תפוח בדבש 130 גרם, תערובת 

תבלינים לצ'ילי, ומבחנה עם תבלין נוסף.

תה קר לקיץ | 0033

ערכה מושלמת לקיץ החם-קומקום פטנט 
להכנת תה קר בנפח 1200 מ"ל, חליטת פירות 

פומלה מלון, זוג כוסות זכוכית "גידי גוב", 
מגשית סיליקון להכנת קוביות קרח והכל נכנס 

למארז קרטון עם ידיות. 
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מצה מצה | 0037

מוצר חדשני לאחסון והגשת מצות בערב 
החג. קיים בשילוב שני צבעים לבן+לבן 
או לבן+ירוק המוצר מגיע בשילוב שקית 

לאפיקומן אותה ניתן לעצב על פי דרישת 
לקוח. בתוספת חרוסת 130 גרם | סילאן 

130 גרם מבית משק לין.
מיוצר בישראל

שיכר בשק | 0041

מארז מקורי של שיכר שקדים מיקב 
געתון בתוספת 150 גרם שקדים 

קלופים וכוס לשוט ארוז בשק יוטה.

שיכר גדול | 0040

בקבוק ייחודי עם 500 מ"ל שיכר 
שקדים מיקב געתון עם שק 
כותנה עם 200 גרם שקדים 
קלופים, וזוג כוסות טקילה, 

הכול נארז במארז קרטון מקורי.

שנה של תפוח בדבש | 0038

מארז סימלי לחג הכולל צנצנת עם מכסה וכפית 
להגשת דבש, קורצן תפוחים, צנצנת דבש 130 גרם 
מבית משק לין ארוז והכול ארוז במארז ידיות מקורי.
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חג שמח | 0039

מתנה מקורית למנהלי קופת חולים 
כללית לחג הפסח מארז עץ מקורי 

המיוצר על ידי "העסק שלנו" עם תכולה 
של ערכת תה וחליטות.

שק אפיקומן | 0035

מתנה מקורית לחג הפסח, שק אפיקומן 
מבד המשמש כמעטפה להסתרת האפיקומן. 

בשילוב מפצח אגוזים ו-100 גרם אגוזי מלך.
מיוצר בישראל | פחות מ -25 ש"ח

מפצח בקופסה | 0036

מארז מעוצב עם מפצח אגוזים ייחודי 
מעץ וארבעה אגוזי מלך.
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קופה צבעונית | 0043

קופה מקורית עם חבק לצביעה עצמית, 
כולל 5 טושים לצביעה באריזת PVC. ניתן 

לעצב אטיקט על פי דרישת הלקוח. 
מיוצר בישראל

לביבה  בכותרת לתקן | 0041

מארז שק קנווס מקורי עם הדפס של מתכון להכנת 
לביבות לחנוכה, תרווד סיליקון ופומפיה מיני.

מיוצר בישראל
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חוגגים ביחד | 0042

ספרון מקורי לחנוכה המסביר את מהות החג וכולל 
בתוכו את ברכות החג,מתכונים ושירים,חבילת נרות 

לחנוכה. מגיע בשק קנווס מקורי עם הדפס ברכת 
הדלקת הנרות בחנוכה.

מיוצר בישראל

סופגניה מתוקה | 0044

מארז מקורי משק קנווס עם הדפס של מתכון לסופגניות 
על גבי השק, קונפיטורת תות מבית מוצרים טבעיים בית 

יצחק ומזרק למילוי הסופגניות בריבה..
מיוצר בישראל

מלח בפחית | 0045

שלוש צנצנות של מלח בטעמים 
שונים 200 גרם כל אחת, והכול 

במארז גלילי מקורי.

אומנות מתוקה | 0046

5 פרחי ארץ ישראל מסוכריות גומי 
במארז מקורי.

עט ירושלים | 0005670

עט השלום | 0006011

 0009145 | ICE WINE

יין קינוח ייחודי מיקב 
גת שומרון מגיע במארז 

גלילי מהודר.

יין בגליל | 0047

יין קברנה סירה במארז גליל 
ממותג.
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עציץ עץ | 0006346

שלוש צנצנות של מלח בטעמים 
שונים 200 גרם כל אחת, והכול 

במארז גלילי מקורי.

מתנת ט"ו בשבט לעובדי פלאפון 
מהוועד החדש. הערכה כוללת פירות 

יבשים עם גרפיקה היקפית על הפחית 
ובנוסף עציץ עם עץ האושר וספרון 

ארוחת בוקר.

ערוגה | 0005897

מגוון פחיות ממותגות לקוח עם מארז.
מיוצר בישראל | תרומה לקהילה | ידידותי לסביבה

אדנית פח עם צמחים | 0006347

אדנית פח עם צמחים לגידול ביתי. פטנט ייחודי של 
סיבי קוקוס דחוסים המתנפחים כאשר מרטיבים אותם 

ושומרים על לחות באדנית.
מיוצר בישראל | ידידותי לסביבה

מתפנקים בבית | 0096

מסתלבטים בבית עם ערסל שכיבה צבעוני 
עד 120 ק"ג בשילוב אוזניות איכותיות עם 

מיקרופון שניתן לחבר לנייד ולהאזין למוזיקה 
שלווה ובנוסף ספרון "פשוט השראה" עם 

מגוון משפטי השראה מעוררים. 

מעמד שיח | 0006153

מעמד שיח לעטים וסיכות ניתן גם 
להעמיד את הנייד בבסיס המוצר.

עט פרח בעציץ | 0006152

עט פרח בעציץ.

מוזיקה ומשחקים | 0095

שילוב מנצח בטיול עם משפחה או חברים  
מארז קוביה מקורי המכיל בתוכו  שבעה משחקים שונים, 

מגבר  סטראופוני איכותי נייד המתחבר לכל מכשיר שמע.  
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מוזיקה בפיקניק | 0050

 260X180 יוצאים לפיקניק בכיף עם מחצלת לכול המשפחה בגודל
ס"מ בשילוב מגבר רטרו נייד שניתן לחבר אליו מוזיקה ממקור חיצוני 

כדוגמת טלפון סלולארי, ולא נשכח קולר לשתיה בנפח 1.5 ליטר.

פיקניק מושלם | 0051

צידנית 28 ליטר בעל ידיות אלומיניום בשילוב 
 wwww180      מחצלת זוגית מתקפלת בגודל

ס"מ וסט כלי אוכל במארז קומפקטי לארבעה 
סועדים.

בישול מושלם בשטח | 0053

ערכת שטח מושלמת הכוללת כיריים לבישול בשטח, פינג'ן 
להכנת קפה,כפית, זוג צנצנות לסוכר וקפה, סט קולפנים 
במעמד, מחבת טפלון 16 ס"מ, כף עף קרש חיתוך והכול 

מגיע בתיק ציידנית ענק.  
  

מנגל בשטח | 0054

ערכת מנגל מושלמת המתקפלת למזוודה,נוחה לנשיאה 
ולאחסון. אל הערכה מצורף סינר כלי מנגל ונפנף לביצוע 

מנגל מושלם.

יוצאים לפיקניק | 0052

ערכת פיקניק מושלמת מחצלת משפחתית  
בגודל 180X260ס"מ, סיר תרמוס בנפח 4 ליטר 

לשמירת אוכל חם למשך 3 שעות וציידנית 
מתקפלת  עם ידית נשיאה בנפח 30 ליטר.
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ים וחופש | 0055

תיק ים מדליק וצבעוני, הכולל מחצלת 
אישית צבעונית 180/90 ס"מ, בקבוק 

ספורט אלומיניום 500 מ"ל ומטקות לים.

מנגל בגליל | 0057

מארז מקורי לכלי מנגל הכולל שלושה כלי 
מנגל מנירוסטה, מצית להדלקת גחלים 

ומפת אטרקציות. ניתן למתג את המארז 
הגלילי ע"פ דרישת הלקוח.

הפיקניק המושלם | 0056

הכול לפיקניק-מחצלת ענק )270 * 190 ס"מ( 
בתיק נשיאה, תרמוס נירוסטה מחולק לשני 

תאים 600 מ"ל כל אחד המאפשר הבאת שני 
סוגי משקאות לטיול ותיק ים עם שני תאי 

איחסון.

יוצאים לפיקניק | 0058

תיק ציידנית חדשני מתקפל שהופך לציידנית שניתן לשבת עליה 
ומנגל איכותי מתקפל עם ידית נשיאה.

מנגל מתקפל | 0006196

מנגל איכותי, עובי 0.7 מ״מ המתקפל בצורה נוחה 
והופך למזוודה עם נעילה וידית אחיזה.



31 30

נוסעים ללימודים | 0059

תיק גב מדליק לסטודנט 22 ליטר בשילוב אוזניות, 
מטען לניידים 2200MHA ומחברת A-5 המותג הספרדי

 UNO MASS

טיול זוגי | 0062

תיק צ'ימידן ענק 115 ליטר לטיולים בארץ או בחו"ל, 
זוג שקי שינה, זוג מזרנים לשינה בשטח ופנס חרום 

לדים הניתן לתליה או להצמדה עם מגנט 21.
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מטיילים בארץ | 0060

תיק גב איכותי 22 ליטר בשילוב כובע דרייפיט איכותי, 
תרמוס נירוסטה חצי ליטר ומטען נייד MAH 2600 לטעינת 

ניידים MAP 2600 שתמיד ניהיה בקשר בטיול.

טיול בשניים | 0061

כשהולכים לים או לפיקניק ביחד אז לוקחים את 
התרמוס 2 באחד, 600 מ"ל כל מיכל. כל אחד 

והמשקה שלו בתוספת משחק ששבש איכותי ונוח.

ים ומוזיקה | 0063          

סתם יום של חופש מכניסים לתיק ים 
מחצלת זוגית מתקפלת, בקבוק לשתיה 

קרה ומגבר כן ציור שנוכל לשמוע 
מוזיקה בכיף בחוף הים.
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קפה על הכיריים | 0064

ערכת קפה הכוללת כיריים לשטח,פינג' להכנת קפה 
או תה,3 כוסות זכוכית,כלי  אחסון לקפה וסוכר ותיק 

צידנית לנשיאת כל הערכה.

אוהל 4 אנשים | 0007268

 .GO NUTRE אוהל לארבעה אנשים מבית

אוהל ים -נירוונה | 0009036

אוהל ים 6 אנשים מבית גורו הנפתח ב30 שניות 
ומגיע עם אופציה לסגירת שני קירות נוספים.

אוהל 6 אנשים | 0008627

אוהל לשישה אנשים. 

אוהל ים- לגונה | 0008241

אוהל ים 3 אנשים הנפתח ב30 שניות בלבד
ומגיע עם דופן אחת סגורה. 
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שנה בלבן | 0066

מארז PVC מקורי בשילוב מוצרים בלבן,אוזניות 
 ,MAP 2200 איכותיות ,מטען למכשירם ניידים
ורמקול לנייד בצורת כן ציור.

ספורט באביב | 0068

ערכת ספורט וטיולים הכוללת תיק "שלוקר" עם 
מימיה אנטי בקטריאלית בנפח 2 ליטר אנטי בקטריילי 

,פאוץ' לזרוע לטלפון הנייד ואוזניות עם מיקרופון.

קום והתהלך בארץ | 0067

ספר טיולים מקורי למסלולים נבחרים בשביל 
ישראל בתוספת אוזניות כפתור ושק לשמירת 

החפצים.
שק חם קר | 0070

מארז בד מקורי עם הדפס ע"פ דרישת 
הלקוח עם תרמוס חצי ליטר לשתיה חמה 

ובקבוק ספורט תואם 750 מיל.

עושים ספורט | 0065

ערכה מושלמת לספורטאים הכוללת שלוקר 
איכותי ונוח עם מימיה אנטי בקטריאלית בנפח 2 
ליטר, מגבת דרייפיט בגודל 140/70 ס"מ בפאוץ 

שנשיאה ופנס ראש לד.
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מוזיקה וספורט
ערכה המשלבת בקבוק ספורט מתכתי 

ואוזניות כפתור עם מיקרופון שנארזו יחד 
ומותגו בהתאם לדרישת הלקוח.

ספורט של שנה | 0069

תיק ספורט איכותי בנפח 45 ליטר עם 
תא לנעלים,בקבוק ספורט 750 מ"ל 

עם שאקל תליה, מגבת דרייפיט 140 
על 70 ס"מ בפאוץ' נשיאה ופאוץ' 

לזרוע לטלפון נייד.
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מארז מהודר של מתוקים ויין הכולל | 0077

• יין קברנה סירה מיקב תישבי ,750 מיל • מטרה טרפו- 
בונבוניירה עם מבחר פרלינים במליות שונות, 400 גרם. • 

פרלינוטה- ממרח קרם אגוזי לוז משולב עם שוקולד לבן, 350 גרם. 
• אקסלוסיום- מבחר פרלינים בצורות וטעמים שונים, 200 גרם. • 
המלט- פרעצל, מאפה מסוכר, 250 גרם. • מטרה טרפו- פרלינים 

במילוי קרם קפוצי'נו, 125 גרם. • לה קרמה- עוגיות עם מילוי 
קרם פטסייר, 150 גרם. • לודוויניג- טבלת שוקולד עם מילוי קפה, 

100 גרם. • מטרה טרפו- אצבעות שוקולד מריר במילוי קרם 
קפה, 75 גרם. • עדן- עוגיות עם ג'לי תפוז בציפוי שוקולד, 135 

גרם. • מטרה טרפו- פרלינים משוקולד חלב במילוי קרם קפוצ'ינו, 
84 גרם. • מטרה טרפו- פרלינים משוקולד מריר במילוי קרם 

אספרסו, 84 גרם. • מטרה טרפו- שוקו קאפס, כוסיות שוקולד 
עם קרם שרי, 50 גר.

חבילת מתוקים ויין במארז מעוצב | 0071

• ביאנקה- טבלת שוקולד בלגי מריר 70% מוצקי קקאו, 80 גרם. • ביאנקה- טבלת שוקולד 
בלגי לבן עם שברי אגוזי לוז, 80 גרם. • מטרה טרפו- אצבעות שוקולד חלב עם קרם טרמיסו, 

100 גרם. • מטרה טרפו- פרלינים דאבל טוויסט עם מבחר מילוים, 8 יחידות.

מארז צבעוני עם ידית למתוקים | 0072

• בלג'יאן- טראפלס איכותי משוקולד בלגי, 200 גרם. • בלג'יאן- פרליני שוקולד בלגי 
במילוי קרם אגוזים, 195 גרם. • לה קרמה- עוגיות עם מילוי קרם קוקוס, 150 גרם. • 

מטרה טרפו- פרלינים במילוי קרם קוקוס, 125 גרם.

מארז מתוקים בקופה מעוצבת | 0076

המלט 125 גרם פרלינים דיזיין ליין שמנת גונץ פרלינים 84 
קרם אספרסו TLV ורוד פרלינים TLV שמנת עוגיות קוקוס 

ביאנקה טבלה 80 גרם חלב עם שקדים )צבע ירוק( אוזניות 
כפתור בטיובה של קורקט.

מארז מתוקים עם ידית נשיאה  | 0073

מארז המכיל: גונץ פרלינים 84 גרם לטה גונץ 125 גרם שקית פרלינים 
דואו, מארז TLV  עוגיות קוקוס ביאנקה טראפלס 175 גרם ביאנקה 
טבלת שוקולד 80 גרם לבן עם אגוזי לוז ומפצח אגוזים מקורי מעץ.

מארז מתוקים מלבני | 0074

יין אדום עין כרם,שוקולד ביאנקה 80 גרם, חרוסת 30 גרם, פרלינים 
בליג'יאן 125 גרם, 100 גרם אגוזי מלך, 100 גרם עוגיות קוקוס 

ו100 גרם פרלינם.

מוזיקה מתוקה | 0075

• בלג'יאן - פרליני שוקולד בלגיים עם מלית 
קרם אגוזים, 195 גרם. • עדן - עוגיות עם 

ג'לי תות בציפוי שוקולד, 135 גרם. • מטרה 
טרפו - פרלינים משוקולד חלב במילוי קרם 
קפוצ'ינו, 84 גרם. • מטרה טרפו - פרלינים 

משוקולד מריר במילוי קרם אספרסו, 84 
גרם. • מטרה טרפו - אצבעות שוקולד חלב 

במילוי קרם תפוז בשילוב רמקול קן ציור.
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שיכר גדול | 0083

בקבוק ייחודי עם 500 מיל שיכר שקדים 
מייקב געתון בתוספת שק כותנה עם 

שקדים קלופים, וזוג כוסות טקילה, 
הכול נארז במארז קרטון מקורי. 

שיכר בשק | 0082

מארז מקורי של שיכר שקדים 
מייקב געתון  בתוספת של 

150 גרם שקדים מקולפים וכוס 
לשוט,והכול ארוז בשק יוטה. 

מארז מתוקים מרובע | 0080

• בלג'יאן - פרליני שוקולד בלגיים עם מלית קרם אגוזים, 195 גרם. • עדן - עוגיות 
עם ג'לי תות בציפוי שוקולד, 135 גרם. • מטרה טרפו - פרלינים משוקולד חלב 

במילוי קרם קפוצ'ינו, 84 גרם. • מטרה טרפו - פרלינים משוקולד מריר במילוי קרם 
אספרסו, 84 גרם. • מטרה טרפו - אצבעות שוקולד חלב במילוי קרם תפוז.

מארז מתוקים בקופסה מרובעת | 0079

 - TLV המלט- פרעצל, מאפה מסוכר, 250 גרם. • קופסת •
פרלינים דאבל טוויסט עם מבחר מליות, 12 יחידות. • קופסת 

TLV - פרלינים וואן טוויסט עם מבחר מליות, 12 יחידות. • 
ביאנקה - שוקולד בלגי חלב עם שברי שקדים.

מארז מתוקים ויין הכולל | 0078

• יין עין כרם 750 מיל, קונפיטורת רימונים 250 גרם. • 
בלג'יאן- טראפלס איכותי משוקולד בלגי עם שברי פולי 
קקאו, 200 גרם. • המלט- פרעצל, מאפה מסוכר, 250 

גרם. • מטרה טרפו- פרלינים משוקולד חלב במילוי קרם 
קפוצ'ינו, 84 גרם. • מטרה טרפו- פרלינים משוקולד מריר 

במילוי קרם אספרסו, 84 גרם. • מטרה טרפו- אצבעות 
שוקולד חלב עם קרם טרמיסו, 100 גרם. • מטרה טרפו- 

פרלינים במילוי קרם קפוצי'נו, 125 גרם.
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יין בתיבה | 0081

מארז עץ מקורי עם מכסה קרטון, 
זוג יינות מייקב תישבי  אדום קברנה 

פטיט סירה  ולבן אמרלד ריזלינג, 
קונפיטורת תפוחים ואגרטל מבחנה.

טעמים בתיבה | 0084

מארז עץ עם מכסה קרטון המכיל 
בתוכו מכול טוב הארץ. שמן זית כתית 
מעולה 250 מיל, סילאן 130 גרם מבית 

משק לין, תערובת תבלינים לסטייק, 
תערובת לאורז ותערובת לתיבול סלט 

כולם מחוות דרך התבלינים.
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מתנות חברתיות | 0085

מתנה חברתית מבית "קוקית" צנצנת עם 
תערובת מוכנה לעוגיות, ניתן להוסיף מגוון 

מוצרים ולמתג ע"פ דרישת הלקוח.
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מארז יין | 0086

המעוצב על פי דרישת הלקוח, 
ניתן למתג את הבקבוק במיתוג 
זהה ולהוסיף חבל נשיאה לפחית.

מעמד פותחנים | 0009132 

מעמד פותחנים בצורת בקבוק 
גודל 375 מ"ל עם שלושה אביזרי יין.

מעמד פותחנים גדול | 0006384

מעמד פותחנים בצורת 
בקבוק גדול 750 מ"ל עם 

חמישה אביזרי יין.

פותחן יין | 0009133

פותחן יין בצורת בקבוק מיני.

מארז אביזרי יין | 0009133

מארז אביזרי יין בצורת חבית 
המכיל שלושה אביזרים.

מעמד פותחנים | 0006383

מעמד פותחנים בצורת גביע יין.

פקק ליין 

פקק ליין בצורת בקבוק B2B בלבד.
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שמפניה ושוקולד | 0089

שמפניירת נירוסטה לצינון יין 20 ס"מ גובה, 70 
גר' פולי קפה מצופים בשוקולד מריר, 70 גר' 

צימוקים מצופים, 70 גר' שקדים מצופים מבית 
שקדיה, ליקר שוקולד מריר מיקב אריה.

אייל  | 0009130

אייל מצוי-פריט נוי מדליק שמיוצר ע"י 
העסק שלנו כל אייל נראה אחרת ושונה 

מחברו.

מארז "תוצרת הארץ" | 0091

מארז "תוצרת הארץ" תיבת עץ בצורת 
ארגז תפוזים שנבנה ע"י "עשינו עסק" 

עמותה למען נוער בסיכון בשילוב יין לבן 
סובניון בלאן מסדרת גמלא, יין אדום  

מרלו מסדרת     גמלא, שק בד ממותג 
עם 200 גרם אגוזים, שוקולד 100 גרם 

עם ברכה לחג ומפצח אגוזים קוני.  

מותק של מיקס | 0090

גליל צילינדר )קוטר 10 ס"מ גובה 45 ס"מ( 
המכיל: יין נתזים למברוסקו, שלוש יחידות 

שוקולד שקדיה 70 גרם בטעמים "פולי 
קפה, בוטן וצימוק.

מארז "תוצרת הארץ" | 0092

מארז "תוצרת הארץ" תיבת עץ בצורת ארגז תפוזים 
שנבנה ע"י "עשינו עסק" עמותה למען נוער בסיכון 

בתוספת פורט רימונים, כלי קרמיקה בתצורת רימון 
להגשה על שולחן החג,שיכר רימונים 500 מיל, רוטב 
רימונים לבישול 200 גרם פרלינים ומתלה  מפתחות 

בעיצוב רימון של המעצבת נוגה פרשני. 

מארז דרומי | 0114

מארז עץ מקורי המיוצר ע"י "העסק שלנו"
בשילוב בקבוק שמן זית כתית מעולה 500 

מ"ל, ממרח פלפלים 130 גרם וצנצנת 
זיתים שחורים,כולם מבית "אנשי הזית".

'העסק שלנו בע"מ' 
עסק חברתי המקדם בני נוער 

באמצעות עבודה יצרנית, איכותית 
ומשמעותית. שיתוף פעולה בין 
עמותת ציונות 2000, הביטוח 

הלאומי ומשרד הרווחה.
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דברים שיעשו לך שמח בספורט | 0112

קיט ספורט מדליק המיוצר ע"י עמותת שק"ל
המאפשר לאחסן בתוכו מגוון מוצרים שכולנו צריכים בספורט

פיתוח משותף של עמותת שק"ל עם חברת קורקט.
מדגם רשום.

גן אדן | 0009131

אדנית עץ מקורית עם אדמה וזרעים 
לגידול גינה אישית בבית.

המוצר מיוצר ע"י עמותת "העסק שלנו".

מארז מקורי לחברת פלסאון שישלב שני 
מוצרים חברתיים.

בקבוק "חלב" עם תערובת להכנת עוגיות 
ופחית עם אדמה וזרעים.

שני המוצרים מיוצרים ע"י נוער בסיכוי.

מארז 6 בירות | 0093

שישית בירות ישראלי במארז עץ מקורי 
המיוצר ע"י  "העסק שלנו".

משטח סירים | 00000000

משטח סירים מתפתל מעץ אגוז. משטח 
מעוצב וססגוני לאירוח והגשת כלים חמים. 

מצב עגול, מתפתל וניתן אף לתלייה 
כמובייל כשאינו בשימוש. באריזה דף מידע 

מעוצב המספר גם את הסיפור החברתי 
של המוצר.

מיוצר ע"י בני הנוער מ'העסק שלנו'. 

ערוגה | 00000000

מגוון פחיות ממותגות ללקוח עם מארז
מיוצר בישראל | תרומה לקהילה | ידידותי 

לסביבה. מארז 4 בירות | 0094

רביעית בירות ישראלי במארז עץ מקורי 
המיוצר ע"י "העסק שלנו".

בישול קלאסי | 00000000

הרקע: מתנה ללקוחות-הרעיון המרכזי לתת מתנה 
משותפת לכל המשרד.

 HP המשימה: שימוש בטכנולוגיית ההדפסה של חברת
ושילובן במתנה.

הרעיון שתפס: ערכת תה מפוארת במארז עץ מקורי- 
"ארגז תפוזים".

דרך הפעולה: בניית ארגז ע"פ מידות משאריות של 
משטחים, הפקת מגוון גרפיקות ואטיקטים בעזרת 
טכנולוגיה דיגיטלית של חברת HP ואריזת המתנות 

בחברת קורקט.
התוצאה: מארז מקורי וייחודי שסופק ישירות ללקוחות.
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מיני קיוסק | 1000069

שלוש צנצנות זכוכית על מעמד מתכת 
עם תכולה ע"פ בחירה ומיתוג על מכסי 

הצנצנות.

התחלות מתוקות | 0105

המתכונים "התחלות מתוקות"
הכנסותיו הם תרומה לילדים בסיכוי 

בשילוב סט הכולל: ארבע קורצנים, לקקן, 
מטרפה וכלי מדידה.

שק פרגון | 0104

שק בד ממותג המכיל בתוכו כרטיסיות
עם 101 מילות פרגון ומרקר לסמן את 
מילים. מה שנותר לכם הוא לבחור את 

מילת הפרגון המתאימה ופשוט להעביר 
את זה הלאה. מדגם רשום.

ספל באהבה | 0106

ספל סיליקון במארז עם ידית נשיאה.

צנצנת חיוכים | 0108

צנצנת "סבתא" מלאה עוגיות חיוכים.

פחית המזל | 0109

המזל אצלך ביד... פחית מעוצבת ובה 15 
עוגיות מזל עם מסרים שונים וכרטיס חיש 

גד. ניתן לנסח לפי דרישה.

מסגרת מבורכת | 0110

מסגרת שולחנית או לתליה, עם ברכה 
בשילוב ספרון תהילים בשק אורגנזה.

מסגרות במגוון גדלים ופרופילים.

בקבוק ליקר | 0107

בקבוק זכוכית 100 מ״ל עם מיתוג מדליק
ומיני עדשים צבעוניות.

ביומבו | 0111

כל אחד יחיד ומיוחד...
לרגע עצר העולם מלכת ומאז היום 

הזה שלך... כמה מרגש היום בו 
נולדת ובטח מתנה אישית

המנציחה את כל מה שקרה ביום 
המיוחד שלך.
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יום הולדת בהום סנטר | 00000000

ערכת ברכות ולוח לעולם לעובדי
הום סנטר במארז ממותג.

חמשת החושים  | 0102

מתנה מיוחדת ושונה מארז מקורי עם 5 מתנות 
שונות כאשר כל מתנה או מוצר מייצג חוש אחר. 
טעם-חטיף אנרגיה, ריח ספרי ריח לחדר, ראיה- 
מסגרת מראה, שמיעה -דיסק מוזיקה, מישוש- 

קרם ידיים. ניתן לבנות ע"פ מגוון תקציבים 
ומוצרים ע"פ דרישת הלקוח.

שוקולטה | 0103

ספל מקורי עם מתכון להכנת שוקולטה 
בשילוב שוקולד 100 גרם ממותג

עם ברכה ליום הולדת
פרנץ' ונילה | 0104

מאג מעוצב עם מתכון להכנת פרנץ ונילה
בשילוב פרלינים 150 גרם וזוג שקיות 

להכנת קפוצ'ינו.

יום המשפחה בשל"ה | 00000000

ערכת אפיה ועוגיות מבית קוקיות
לעובדי של"ה לכבוד יום המשפחה

במארז גלילי ממותג.

גלריה משפחתית | 0004

קולז' מדהים של 21 תמונות הנתלה על הקיר, 
ניתן לקבל במארז גלילי ממותג.
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זרוע סלפי בלוטוס | 0009129

זרוע טלסקופית המתאימה לכל הניידים 
ומגיעה עם זוג מתאמים למכשירים שונים 

וכבל טעינה למחשב.
קפה ישראלי על הבוקר | 0098

ספל סיליקון עם תחתית וכפית.

קום והתהלך בארץ | 0067

ספר טיולים מקורי לאורך שביל ישראל בשילוב 
אוזניות כפתור  ושק נשיאה מקורי שלמירת 

החפצים בטיול או בכול מקום.

סינר כלי מנגל | 0006285

סינר  עם שלושה כלי מנגל.

כיסא צידנית | 0006302

צידנית 28 ליטר ההופכת לכסא.

פיקניק בכחול לבן | 0101

תיק ציידנית ידיות אלומיניום בשילוב מחצלת 
זוגית מתקפלת וסט כלי אוכל ל-4 סועדים.

פחית משחקים ישראלים | 0100

פחית ממותגת בגובה 22 ס"מ עם משחקי 
הילדות שלנו.

שומעים רק מוזיקה ישראלית | 0099

פאוץ נשיאה ממותג עם אוזניות לשמיעת מוזיקה 
ישראלית.

יום עצמאות מתוק | 0097

שוקולד 100 גרם ממותג ליום העצמאות.

66 נשיקות למדינה | 0096

פחית מעוצבת עם נשיקות.

רמקול כן ציור | 0006284

מתאים לסמארטפונים וטאבלטים.

מגבר רטרו | 1000332

מגבר מיני שולחני בעיצוב רטרו המתחבר לכול 
 DOK, SIMC נייד או מכשיר שמע, ניתן לחבר

נטען ע"י חיבור למחשב. אוזניות דגם 4800 | 0008977

מתקפלות ופאוץ' נשיאה ומיקרופון לדיבור בנייד.

״שמענו שיש לך 
      יום הולדת...״
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0000072

גינה גדולה חום 24/14/17

0001933

מארז 25/25/5

0001311

ארבע עונות-מארז מאורך 
מכסה ובסיס 62/18.5/9.5

0000464/3

צופית 9 מארז בסיס ומכסה
גבוה 37/35/19 נמוך 37/35/9

0006390

מארז מל"מ.

0000035

פינות כסף מארז מכסה 
ובסיס 29.5/37.6/7

0002100

שלושה תאים חום 8/12/39.

0006315

סט שלוש קופסאות שקופות.

0006391

מארז תלושים.

0006375

מטמוניה- מארז מכסה ובסיס 
40/36/20

0000073

גינה בינונית חום ולבן
17.5/9/16

0000074

גינה קטן חום ולבן 
10/10/20

משחק מנהלים שיווי משקל | 0009142

משחק מנהלים באולינג | 0009143

קוביות קרח רב פעמיות | 0009141

טאבלטרון | 0009144

מעמד לטאבלט מעץ אגוז ביצור כחול לבן.

מכונת כתיבה רטרו | 0009140

מטוס רטרו  | 0009135

 0009145 | ICE WINE

יין קינוח ייחודי מיקב גת שומרון 
מגיע במארז גלילי מהודר.

ערכת קוקטיילים 
יין קינוח  | 0009139במארז עץ מהודר  | 0009138

יין קינוח 24K 500 מיל עם זוג גביעי 
יין וזוג תחתיות במארז מהודר.

דה שבו רטרו  | 0009137טרנספורטר רטרו  | 0009136




