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מארז מתנה ל-2 אביזרי יין
באריזה מעוצבת בצורת ספר

פותחן / חולץ פקקים
פיה אקרילית

המארז כולל:

מידות: 14.5x20x5 ס"מ

469046904690 דגם: דגם: דגם: 

מארז מתנה ל-4 אביזרי יין
באריזה מעוצבת בצורת ספר

פותחן רטרו זרועות
פיה אקרילית

חולץ שעם (נוסף)
סכין קילוף לפקק

המארז כולל:

מידות: 22.5x23.5x6.5 ס"מ

468946894689 דגם: דגם: דגם: 

מארז מתנה ל-5 אביזרי יין
באריזה מעוצבת בצורת ספר

משאבת ואקום
פותחן

סכין קילוף לפקק
2 פקקים

המארז כולל:

מידות: 16.5x24x5 ס"מ

469246924692 דגם: דגם: דגם: 



מארז מתנה מהודר ל-3 אביזרי יין

פותחן
פיית מזיגה / משפך

סכין קילוף לפקק

המארז כולל:

מידות מארז: 14x23.5x5 ס"מ

461046104610 דגם: דגם: דגם: 

 "RABBIT"
מארז מתנה מהודר ל-2 אביזרי יין

פותחן בקבוקי יין מחוזק
מפצח אגוזים (האגוזים להמחשה בלבד)

המארז כולל:

מידות פותחן: 15.5 ס"מ
מידות מפצח: 16.5x4.5x11 ס"מ

461346134613 דגם: דגם: דגם: 

"WINE BOOK"
מארז מתנה ל-4 אביזרי יין

באריזה מעוצבת בצורת ספר

460946094609 דגם: דגם: דגם: 

פותחן / חולץ פקקים
סכין קילוף לפקק

פיית מזיגה
משפך טבעת למניעת טפטופים

המארז כולל:

מידות: .16.5x22x4 ס"מ



שייקר נירוסטה במארז מתנה מהודר

479447944794 דגם: דגם: דגם: 

שייקר קוקטיילים ומשקאות
מבנה 3 חלקים

מכסה עליון רחב מנירוסטה ובו מסננת מובנית
בעל פקק המשמש גם למדידת נפח בעת הוספת מרכיבי

הקוקטייל לשייקר
נפח: 750 מ"ל

ערכת ברמן מעוצבת ואיכותית 12 חלקים
במעמד במבוק

שייקר נירוסטה הכולל מסננת מובנית וסוגר הרמטי - 750 מ"ל
ג'יגר - כוס מדידה כמויות למזיגה מדויקת של משקאות

 מלקחיים לקרח - 16.5 ס"מ
כפית ערבוב - 20 ס"ממ

אדלר מקצועי ראש שטוח - 20.5 ס"מ
פותחן / חולץ פקקים - 12 ס"מ

4 פיות נירוסטה - 11 ס"מ
מסננת לקוקטייל ספירלה - 14 ס"מ

מעמד במבוק - 27.5x11x7 ס"מ

מארז כולל:

480148014801 דגם: דגם: דגם: 

"COCKTAIL SHAKER"
ערכת ברמן מעוצבת ואיכותית
 8 חלקים במארז מתנה מהודר

שייקר נירוסטה הכולל מסננת מובנית - 750 מ"ל
ג'יגר - מדיד כמויות למזיגה מדויקת של משקאות 

מלקחיים לקרח - 16.5 ס"מ
כפית ערבוב - 21 ס"מ

מאדלר מקצועי ראש שטוח - 20 ס"מ
פותחן שטוח - 18 ס"מ

2 פיות נירוסטה - 11 ס"מ

המארז כולל:

461246124612 דגם: דגם: דגם: 



מארז מתנה וויסקי הכולל כוסות
 ואבני קרח בקופסת עץ מהודרת

464546454645 דגם: דגם: דגם: 

2 כוסות
8 אבני קרח

שקית קטיפה לשמירת האבנים

המארז כולל:

מידות: מארז 20x18x9.5 ס"מ
            קוביה 2 ס"מ מרובע

מארז מתנה וויסקי הכולל דקנטר וכוסות 
בקופסת עץ מהודרת

2 כוסות
דקנטר

המארז כולל:

מידות: מארז 23x34x11 ס"מ
           נפח דקנטר - 750 מ"ל

           נפח כוס - 325 מ"ל

468546854685 דגם: דגם: דגם: 

מארז עץ מהגוני לבקבוק יין
ואביזרים 4 חלקים

המארז כולל:
פותחן / חולץ פקקים
פיית מזיגה / משפך

פקק
טבעת למניעת טפטופים

מידות: 36.5x11.5x12 ס"מ
 

(היין להמחשה בלבד)

479247924792 דגם: דגם: דגם: 



מארז מתנה וויסקי הכולל דקנטר וכוסות 
בקופסת עץ מהודרת

2 כוסות
דקנטר

המארז כולל:

מידות: מארז 23x34x11 ס"מ
           נפח דקנטר - 750 מ"ל

           נפח כוס - 325 מ"ל

479147914791 דגם: דגם: דגם: 

סט 9 אבני קרח כולל שקית קטיפה
בקופסה מהודרת

479047904790 דגם: דגם: דגם: 

9 אבני קרח
שקית קטיפה לשמירת האבנים

המארז מתנה וויסקי הכולל:

מידות אבן: 2 ס"מ מרובע

מארז עץ מהגוני לבקבוק יין
ואביזרים 4 חלקים

המארז כולל:
פותחן / חולץ פקקים
פיית מזיגה / משפך

פקק
טבעת למניעת טפטופים

מידות: 36.5x11.5x12 ס"מ
 

(היין להמחשה בלבד)

199719971997 דגם: דגם: דגם: 



206720672067 דגם: דגם: דגם: 

פותחן מלצרים בעיצוב בקבוק
 

440144014401 דגם: דגם: דגם: 

*מעורב צבעים
  מידות: גובה 11 ס"מ

מארז מתנה לאביזרי יין באריזה מעוצבת

298729872987 דגם: דגם: דגם: 

פותחן מלצרים
פקק 

המארז כולל:

מידות: 13x10x2.5 ס"מ

מארז מתנה ל-3 אביזרי יין
באריזה מעוצבת בצורת בקבוק

פותחן / חולץ פקקים
פיית מזיגה / משפך

פקק
טבעת למניעת טפטופים

סכין קילוף לפקק

המארז כולל:

מידות: גובה 33 ס"מ, קוטר 7.5 ס"מ

מארז מתנה ל-5 אביזרי יין
באריזה מעוצבת בצורת בקבוק

266726672667 דגם: דגם: דגם: 

פותחן
חולץ פקקיםפיית מזיגה

משפך
טבעת למניעת טפטופים

המארז כולל:

מידות: גובה 23.5 ס"מ, קוטר 6.5 ס"מ



פלאסק 6oz נירוסטה חלק קלאסיפלאסק 6oz נירוסטה שחור חלק קלאסי

353535353535 דגם: דגם: דגם:  461146114611 דגם: דגם: דגם: 

מכיל בקבוק פלאסק לשתייה חריפה
מידות: 26x17x6 ס"מ

"שלושת המוסקטרים"
ספר כספת עתיק עם פלאסק 

359235923592 דגם: דגם: דגם: 

פותחן חשמלי מהודר לבקבוקי יין

264726472647 דגם: דגם: דגם: 

גובה: 27 ס"מ
 

מופעל ע"י סוללות (לא כולל)



בר יין עץ בצורת כד
ל- 2 בקבוקים ו-2 כוסות

מידות: 
קוטר בסיס 20 ס"מ, גובה 51 ס"מ

 
(היין והכוסות להמחשה בלבד)

438743874387 דגם: דגם: דגם: 

מידות: גובה 40ס"מ
 

(היין להמחשה בלבד)

בר יין בעיצוב חבית ל - 3 בקבוקים 

408240824082 דגם: דגם: דגם: 

בר יין עץ בצורת גרמופון
ל- 2 בקבוקים

438843884388 דגם: דגם: דגם: 

מידות: 25x25x44 ס"מ
 

(היין להמחשה בלבד)

מידות: גובה: 60 ס"מ
 

(היין להמחשה בלבד)

"צ'לו קטן"
בר יין ריצפתי ל-3 בקבוקים

348534853485 דגם: דגם: דגם: 



"COFFEE BREAK"
 מארז עץ ל-15 קפסולות קפה

463446344634 דגם: דגם: דגם: 

 "TEA TIME"
מארז עץ טבעי לתה, 4 תאים

428642864286 דגם: דגם: דגם: 

מידות: 22x16x8 ס"מ

"TEA TIME"
מארז עץ לתה 6 תאים

428742874287 דגם: דגם: דגם: 

קופסת אחסון לקפסולות מכסה זכוכית
 

מידות: 24x15x5.5 ס"מ

מידות: 17x16x7.5 ס"מ

משקל דיגיטלי למטבח עשוי במבוק

480248024802 דגם: דגם: דגם: 

משקל מטבח דיגיטלי עד 5 ק"ג
המשקל כולל אופציה לאיפוס (ברוטו נטו)

מסך מגע, רמת דיוק של גרם
 

oz, ml, g, lb :אופציות מדידה
מידות: 23x16x2 ס"מ



צידנית נשיאה לשני בקבוקים שתייה

צידנית לשני בקבוקי שתייה כולל חוצץ
כולל כיס קדמי לפותחנים ומפיות

מידות: 35x23 ס"מ
צבעים: אפור / כחול

472647264726 דגם: דגם: דגם: 

צידנית 30 ליטר עם ידית אלומיניום

471947194719 דגם: דגם: דגם: 

מידות: 48x28x27 ס"מ
נפח: 30 ליטר

צידנית טרולי 50 ליטר
מתקפלת משפחתית

צידנית שומרת חום / קור
כוללת ידיות קטנות לנשיאה

מידות: 37x35x40 ס"מ

469646964696 דגם: דגם: דגם: 



סט כלים לברבקיו 5 חלקים בנרתיק נשיאה

5 חלקים:
מלקחיים, תרווד,

מזלג בשר, מלחייה, פלפליה
 

אידיאלי גם לשימוש ביתי וגם לפיקניק
ניתן לניקוי בקלות, בטוח בשימוש במדיח

200120012001 דגם: דגם: דגם: 

"COOLER GRILL" ערכת מנגל עם צידנית

248024802480 דגם: דגם: דגם: 

2 סכינים
מזלג

מלחייה / פלפלייה
קרש חיתוך קטן
תרבד מלקחיים

מזלג בשר
פותחן אלכוהול (בירה+יין)

כפפת בישול
צידנית נפח 20 ליטר

ערכת 11 חלקים הכוללת:

 
מידות: 36x22x25 ס"מ

ערכת מנגל סינר עם כלים לברביקיו
כיתוב "המבין בבשר"

סט 7 כלים מושלם לברבקיו
 

הכולל: סינר מקצועי, מזלג ענק, מחית,
מלקחיים, מלחייה ופלפלייה,

כפפה מבודדת חום
 

מידות סינר: רוחב 42 ס"מ

1745-21745-21745-2 דגם: דגם: דגם: 


