
 

Æגודל∫          ∞¥≥™∞¥≥ ס¢מ
Æס¢מ ±∑≤Æµ ∫גובה מוטות

™ ¥ עוגני חול ©מתאים לחיבור לעץ¨ יתד או אבנים®
Æבד דוחה חול¨ אלסטי¨ נעים למגע ™

TX1460 ≠ נסו
אהל רוח נוח ומהיר לפרישה¨ קיפול ונשיאהÆ עמיד 

Æברוחות חזקות

מוצרי
קיץ



TX5829 ≠ סיאסטה
מגבת חוף עגולה¨ גימור פרנזים הדפס קייצי וצבעוני

בד מיקרופיבר עבה ורך לספיגה מושלמת ומהירה
מגיע עם גומייה תואמת לסגירה ונשיאה נוחה

ניתן למתג על גבי הגומייה או ישירות על החבק
מידות המוצר∫ קוטר ∞µ± ס¢מ

מוצרי
קיץ



TX5827 - מליבו 
מגבת חוף דוחה חול° מוצר חובה לקיץ

מגבת חוף מיקרופיבר בצבעים מרהיבים
בעלת כושר ספיגה וייבוש מהיר קלה ונוחה לנשיאה ¨ 

Æמגיעה עם גומייה לתפסיה ומיתוג
מידות המוצר∫ ∞∏™∞∂± ס¢מ

TX5828 ≠ דור
מגבת חוף ¨ דוגמת פסים קייצית וזוהרת

מגבת מיקופייבר נעימה ¨ נוחה לשימוש בחוף בים וכל 
פעילות ספורט כל מגבת מגיעה בתיק נשיאה ¨ נוח 

לשימוש חוזר אפשרות מיתוג ע∫ג התיק
מידות המוצר∫ µ∞™∑µ± ס¢מ

מוצרי
קיץ



מוצרי
קיץ
מוצרי
קיץ

GT2060
ערסל יחיד¨ קל במיוחד¨ בד חזר ונוח לקיפול ונשיאה

מגיע בנרתיק תואם  עם חבלים לקשירה לעץ Øעמוד¨
Æנוח לשימוש בטבע¨ בחצר ונסיעות

מידות המוצר ∫ ∞∞±™∞∞≥ ס¢מ ˇ משקל לנשיאה עד ∞≥± ק¢ג

 

GT2055
ערסל זוגי¨ מוט עץ למתיחה שווה¨ מידה ∞∂±™∞∞≥ ס¢מ

כל יחידה בפאוץ ¨ קל לנשיאה ואיחסון דוגמת פסים
משקל לנשיאה עד ∞µ± ק¢ג

 GT2050
ערסל יחיד¨ דוגמת פסים

מידות המוצר∫ ∞∞±™∞∞≥ ס¢מ
משקל לנשיאה  עד ∞∞± ק¢ג



HP2185 ≠ לייזי
מחצלת חוף עם משענת גב 

תומכת המתקפלת לתיק חוף 
מרווח¨ ¥π∞ ™ µ¥ ™ µ ס“מ¨ רצועת 

כתף מתכווננת

מוצרי
קיץ

HP2150 ≠ אמאלפי
Æכיסא מתקפל עם כיס ורצועת נשיאה

מידות המוצר∫ ∞µµÆ∞∞Æ∞∞xµ¥Æ∞∞x∂∏Æµ ס“מ

HP2160 ≠ ספארי
כיסא מתקפל¨ בד קורדורה¨ שרוול נשיאה¨

Æעד ∞∞± ק¢ג



TX1450 ≠ סינקלייר
גזיבו פתוח¨ קל לנשיאה¨ קל להרכבה באמצעות 

מוטות פיברגלס¨ ציפוי פנימי מכסף למניעת 
התחממות והגנת קרינה מירבית¨ כולל יתדות ותיק¨ 

Æפתרון מושלם לחוף הים ולאירועי קמפינג

HP2160 ≠ ספארי
כיסא מתקפל¨ בד קורדורה¨ שרוול נשיאה¨

Æעד ∞∞± ק¢ג

מוצרי
קיץ

TX1450 ≠ סינקלייר
גזיבו פתוח¨ קל לנשיאה¨ קל להרכבה באמצעות 

מוטות פיברגלס¨ ציפוי פנימי מכסף למניעת 
התחממות והגנת קרינה מירבית¨ כולל יתדות ותיק¨ 

Æפתרון מושלם לחוף הים ולאירועי קמפינג

מוצרי
קיץ

TX1318 ≠ עדן
Æמחצלת חוף משפחתית¨ ארוזה בתיק נשיאה

מידות המוצר∫ ∞∞Æ∞∞x±∏∞Æ∞∏± ס“מ

HP2190 ≠ קאפל
זוג כסאות מתקפלים לחוף ולגינה¨ 
צידנית איחסון לשתייה קרה¨ מקום 

לכוס שתייה ¨ תיק נשיאה תואם



TX2346 ≠ספורטק
צידנית רחבה ≥¥ ליטר¨ בד ריפ סטופב¨ כיס 

≤π ™ ≥≤Æµ ™ ¥∏ רשת פנימי ¨ מידה

TX2342 ≠ספורטק
צידנית גבוהה ≥± ליטר¨ בד ריפ סטופ¨ כיס 

רשת פנימי ¨ מידה ≤≥ ™ ∏± ™ ≥

TX2343 ≠ספורטק
צידנית רחבה ±≥ ליטר¨ בד ריפ סטופ ¨ כיס 

רשת פנימי¨ מידה ±≤ ™ ≤≥ ™ π≥ ס“מ

TX2340 ≠ספורטק
צידנית אישית Æµ≤ ליטר¨ בד ריפ סטופ¨ 

מידה ∞± ™ ∑± ™ ≥≥ ס“מ

מוצרי
קיץ



מוצרי
קיץ

TX2541 - סניק 
תיק קניות עשוי אל≠בד עם בידוד אלומיניום וסגירה עם 

סקוצ‘ים לשמירה על טמפרטורה
מידות המוצר∫ ∞∞Æ∞∞ ™ ≥∂Æ∞∞ ™ ±∑Æ∞¥ ס¢מ

TX2334 ≠ ליר
צידנית אישית¨ מבד ניילון לבידוד חוםØקור¨

Æליטר עם סכו“ם ±Æ≤ קופסה 
מידות מוצר∫ ∞∞Æ∞∞x±∂Æµ∞x∑Æ¥≥ ס“מ

USB6300 ≠ בוטס
רמקול BT עמיד למים בעיצוב חדשני¨ להשמעת מוזיקה¨ מיקרופון 

וקבלת שיחות טלפון¨ צליל נקי ואיכותי¨ עם צמדן ואקום¨
מתאים לתליה על כל משטח חלק¨ כולל סוללה נטענת¨ מתאים לכל 

BluetoothÆ מכשיר בעל יכולת שידור של
מידות המוצר∫ קוטר ∞µÆµ∞xπÆµ ס“מ



מוצרי
קיץ

HP0042 ≠ בולט
בקבוק שתיה¨ ∞µ∑ מ¢ל¨ פיה קשיחה 

עם קשית¨ גוף AS¨ טבעות סיליקון לאחיזה
Æבאישור מכון התקנים ¨BPA בטוחה¨ ללא

HP0043 ≠ מיריט
בקבוק שתיה¨ ∞¥∂ מ¢ל¨  מסננת לחליטת פירות או עלים למשקה 

Æבאישור מכון התקנים BPA ללא ¨AS בריאותי¨ פיית ספורט¨ גוף קשיח

 HP0042T
בקבוק שתיה¨ ∞µ∑ מ¢ל¨ פיה קשיחה 

עם קשית¨ גוף Tritan¨ טבעות סיליקון לאחיזה
Æבאישור מכון התקנים ¨BPA בטוחה¨ ללא

 HP0043T
בקבוק שתיה¨ ∞¥∂ מ¢ל¨  מסננת לחליטת פירות או עלים למשקה 

Æבאישור מכון התקנים BPA ללא ¨Tritan בריאותי¨ פיית ספורט¨ גוף קשיח

 



מוצרי
קיץ

HP0036 ≠ אדיר
בקבוק שתיה¨ ∞∞∏ מ¢ל¨ פיית ספורט

רכה¨ גוף גמיש LDPE מתאים לסחיטה של 
Æבאישור מכון התקנים  ¨BPA הבקבוק¨ נוח לאחיזה¨ ללא

HP0038 ≠ רוט
בקבוק שתיה¨ ∞∞∂ מ¢ל¨ פיית ספורט¨

גוף גמיש LDPE מתאים לסחיטה של הבקבוק¨ 
Æבאישור מכון התקנים ¨BPA נוח לאחיזה¨ ללא

HP0157 ≠ בודי
בקבוק שתיה¨ ∞µ∑ מ¢ל¨ ציפוי פנימי לבטיחות שימוש 

Æבריאותי¨ גוף אלומיניום¨ לאחיזה¨אריזת מתנה

TX2057 - סקסון
Æליטר¨ רצועת כתף¨ בד ניילון ±Æµ מידנית לבקבוק שתיה בנפח

מידות המוצר∫ ∞∞Æ∞∞ ™ ≥µÆ±± ס¢מ



מוצרי
קיץ

GT2015 ≠ רונלדו
Æכדור ים

מידות המוצר∫ ∞∞Ø≤∏Æ ס“מ

GT0029 ≠ נירוונה
צלון משקפיים 

לשימשה קידמית ברכב¨
בד עם הגנת ∞≥UV למניעת 

Æהתחממות¨ נרתיק נשיאה

TX2525 ≠ ואלו
תיק גב עם שרוכים¨ מבד לא ארוג¨

Æידידותי לסביבה
מידות המוצר∫ ∞∞Æ∞∞x¥≥Æ∑≤ ס“מ

TX2005 ≠ בובקט
תיק עם שרוכים¨ כיס עם רוכסן¨ 

Æפוליאסטר ≤±∞D
מידות המוצר∫ ∞∞Æµ∞x¥≥Æ≥≤ ס“מ



GT0045 ≠ נף≠נף
מניפת איוורור אישית¨ לימי קיץ חמים¨ אירועי מוסיקה¨

חתונות¨ ספורט¨ או כל אירוע בשטח פתוח¨ מוצר 
Æזול עם שטח פרסום גדול¨ למגוון רחב של שימושים

מוצרי
קיץ

GT2320 ≠ ים
Æסט מטקות מעץ עם כדור
מידות המוצר∫ ∞∞Ø≤≥Æ ס“מ

GT0008 ≠ פליפ
 EVA כפכפי אצבע¨ סוליית

Æבעובי ≤± מ¢מ

SP0046 ≠ סירונית
Æצלחת מעופפת

מידות המוצר∫ ∞∞Ø≤≥Æ ס“מ

 TX1573
כובע רשת איכותי¨ מתאים במיוחד לפעילות ספורט¨ 
מאוורר¨סרט הזעה רחב •∞∞± פוליאסטר¨ סגר אחורי 

Æאבזם פלסטיק¨ מתאים להדפסה או לרקמה


