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2021הנחיות כלליות-אפריל 

עובדים יקרים.

הקורונה מאחורינו

חברת  "אני מתנות עם חיוך" תעשה הכל למען רווחת העובד

 לבחירתכם2021להלן הלהיטי  חודש אפריל /מאי    

 anniegeyor@gmail.com   הזמנות  ישירות למייל שלי

052-3883331בוחרים מקט או מס הצעה מציינים כמות ומעבירים לי דרך המייל . ביצוע תשלום לטלפון מס 

BIT או- PAYBOX  או באשראי דרך חשבונית עיסקה שתועבר אליכם למייל למילוי פרטי כרטיס.  

 שח15מרגע התשלום , שלושה ימי אספקה או למשרדים ללא עלות. או עד בית הלקוח בתוספת עלות של 

 שח , ללא עלות משלוח100קנייה מעל 

נשמח לעמוד לרשותכם

תודה אני
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  5W עוצמתי Bluetooth רמקול PiZZi Boomפיצי בום -948000:מק"ט 
  שח110מחיר 

?חושבים ששמעתם הכל 

PiZZiהכירו את 
סופר-סאונדרמקול בלוטוס ננו אלחוטי

5Wעם צליל שישאיר אתכם מסוחררים

רמקול פיצי אתכם בכל מקום במסיבת חוף

רמקולבפארק, במכונית .PiZZi
המתנה המושלמת לאנשים עם

אהבה למוסיקה ותשוקה לחיים 

 איכות צליל עוצמתית, עוצמת בס מרשימה 
רמקול דיבורית אלחוטי נייד המאפשר להזרים אודיו מכל  

מכשיר
התומך ב     

 עיצוב חכם וקומפקטי בטכנולוגיית 
 שלט לסמארטפון לצילום 

 מ״מ בלבד58 גרם בלבד גודל 193משקל 

Bluetooth
Nano

Selfies
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רמקול בלוטוס כפול באריזת מתנה-948500:מק"ט

 שח200במחיר 
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 נרות ליד כולל הסוללות3סט - 944531:מק"ט

 שח 100מחיר 
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שואב אבק ציקלוני נטען, אחריות לשנה, מבית היוצר ניו- פאן   -939000:מק"ט
 שח בלבד 600 שח 999מחיר במקום     

CRV970דגם



2021 אפריל 5מוצר מספר 

7

 מארז עציץ חרס דקורטיבי  עפ פרח הקקטוס [ בדגמים שונים] - 0010:מק"ט
באריזת מתנה

בתוך שקית נשיאה שקופה קשיחה[ מיועדת לקקטוס] 

 סמ10-15 סמ גובה בין 5.5גודל הצמח קוטר 

          

 שח70מחיר כל המארז 
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מראקש משחק שש בש בקופסת עץ  + דמקה מידות - 933305:מק"ט
 סמ22.584*39.5

 שח 38    מחיר 
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משחקי שש בש, שח דמקה , קופסת עץ באריזת מתנה-933320:מק"ט 

  שח45מחיר  סמ           4*22.5*39גודל 
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] וגריל פחמים משובח מתקפל, 932029סט סינר עם כלים לברבקיו [-932029:מק"ט
מהיר ונוח להכנה .

930045] בתוספת מניפת איורור אישית המסייעת להכנה מהירה של הבשר.[ 937115[

   שח 170במחיר כל הסט 
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כסא מתקפל לתוך פאוץ נשיאה מאוד בקלות .-932175:מק"ט

יעיל לחוף ולטיולים, קל להרכבה, נוח לישיבה.

 ש'ח 99במחיר  * סמ         64*46*54מידות 
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 גוונים, 2 ליטר מנגנון טרולי לנשיאה נוחה בד ב40ציידנית -932347:מק"ט
קל לניקוי

בידוד עבה לשמירה על חום וקור, ציפוי פנימי מחומר שמתאים למזון 

תא מרכזי גדול

  ש'ח 126במחיר               
 כיסי צד2תא קידמי, רוכסן, 

 סמ, נח לקיפול40*27*35מידות 
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 סמ70*60*120 כסאות, גודל השולחן 4שולחן מתקפל עם - 933100:מק"ט

ידית נשיאה  נוחה לכל הסט, קל ונח לפתיחה  וסגירה.

       ש'ח222במחיר          מתאים לשטח לים ולבית
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 גר, 330ערסל ברזילאי זוגי עם מוט , בד כותנה קופה קבנה זוגי    - 932055:מק"ט
  סמ200*120 קג,מידות 100חבלים לקשירה לעמוד , תיק תואם, משקל נשיאה עד 

  ש'ח 138במחיר                  
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 סט הגשה   לתה   רויאל- 938575:מק"ט

 שח כל הסט176מחיר               

. ליטר1.5קנקן זכוכית חסין אש, 
.פילטר נירוסטה לחליטה

. מיל, מגש עץ במבוק350כוסות זכוכית  4
.הקנקו עמיד לשימוש על כיריים מגז

.מתנה מטריפה מגיעה באריזת מתנה
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 זוג כוסות עם דופן כפולה, עמיד למשקה חם וקר, מתאים - 938527:מק"ט
למדיח.

          ש'ח 39במחיר          מ"ל250
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 סט כוסות זכוכית עם ידית , דופן כפולה , עמיד לשימוש  –938541:מק"ט
במדיח.

         ש'ח42במחיר           מ"ל150
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 כוסות נפרדות2 מ"ל, מורכב מ100 זוג כוסות דופן כפולה  –938523:מק"ט

  ש'ח לסט29במחיר   
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 מ"ל259סט כוסות דאבל עם ידית, מתאים למדיח, נפח - 938542:מק"ט

 שח לסט44מחיר 
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  פאוור בנק   מומלץ ביותר –944793:מק"ט

 שח 67מחיר 

14מידות:  x7x2 ס"מ
צבעים: לבן

 / Type-C / iPhone :תואם
Android
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  שחמט דקורטיבי     –944922:מק"ט

 שח 105מחיר 
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 לוח קליעה חדש-  94839:מק"ט

 שח 68מחיר 



2021 אפריל 20מוצר מספר 

23

משחק פוקר מקצועי לכל המשפחה בקופסת פח-   94976:מק"ט

 שח 68מחיר 
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עונת הטיולים החלה והביאה עימה מבחר מזוודות הכי - 941021:מק"ט
חדישות בתחום,

 שח228מחיר-  

FLEX EARTH
המזוודה המתקפלת הדקה ביותר בעולם עליה 

Rollink'' של מותג המזוודות החכמות21למטוס 
FLEX EARTHהמזוודה מסדרת

הפרקטית במיטבה, התאמה מושלמת 
לחובבי השופינג. במקום לסחוב מזוודה 

נוספת ולשלם פעמיים פשוט ארזו את 
הפלקס שלכם מקופלת בתוך המזוודה 
הגדולה ותרוויחו עוד מקום לארוז את 

קניותיכם. מזוודה עם נפח אריזה 
מקסימאלי בשילוב נפח אחסון מינימאלי, 
תכונה זו מאפשרת לשמור את המזוודה 

בקלות במגוון מקומות כמעט בלתי מוגבל 
.ולנצל באופן יעיל יותר של שטח האחסון

מתקפלת - מבוססת על פטנט ישראלי 
המאפשר לקפל בקלות את המזוודה לעובי 

 ס"מ לאחסון אופטימלי וכמזוודה 5של 
נוספת

חזקה – מזוודה חצי קשיחה,  חזית וגב 
עשויים פרופילן קשיח עמיד בפני שברים
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 10,000mAh  המזוודה היחידה בישראל עם פאוור בנק RT-  941321:מק"ט
  Rollink'' של מותג המזוודות החכמות    21נשלף עליה למטוס 

 שח276מחיר 

 
המזוודה היחידה בישראל עם סוללה תקנית מובנת ונשלפת. 

.איתה לעולם לא תישארו מנותקים שאתם מטיילים
 סבבי טעינה תואם 6מובנה ונשלף - מתאים ל- USB מטען

10,000כל מכשיר בהספק של  mAh
שומר על ביטחונם ופרטיותם  - TSA מנעול קוד בתקן עולמי

ומאפשר גישה נוחה לרשות שדות התעופה. המאפשר 
פתיחה וסגירה בידי רשויות לצורך בדיקה ביטחונית

 סגרים 3סגירה בטוחה - במקום רוכסן מותקנים במזוודה 
לפתיחה מהירה וסגירה הרמטית ומאובטחת למניעת פריצה

אטם מים מובנה - מספק הגנה בכל מזג אויר
ידית טלסקופית - מאלומיניום נשלפת חזקה ועמידה בעלת 

אחיזה ארגונומית מאפשרים תנועה חלקה
 גלגלים רב כיווניים שקטים ובולמי 4גלגלים שקטים - 

זעזועים
גוף מזוודה חזק וגמיש - עשוי פוליפרופילן לנסיעה בטוחה 

והגנה מפני שברים
55בגודל  - Low-cost תואמת x39x21.6 ס"מ

 ליטר40מכילה נפח - 
תמרון נוח על גבי משטחים מסוגים שונים. החלוקה 

הפנימית מאפשר אריזה חכמה ונוחה עם הפרדה של שני 
חלקי המזוודה באמצעות כיסוי מלא בצד אחד רצועות הידוק 

.בצד השני
המזוודה מיוצרת בישראל
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 המזוודה הגדולה עם ידית משקל SOHO SMART  -941327:מק"ט
 Rollink'' של מותג המזוודות החכמות  27דיגיטלית מובנת 

 המזוודה שאיתה לעולם לא תגיעו שח 293מחיר 
 overweight -עכשיו אפשר לעשות שופינג חופשי ל

בחו"ל
שומר על ביטחונם  - TSA מנעול קוד בתקן עולמי

ופרטיותם ומאפשר גישה נוחה לרשות שדות התעופה. 
המאפשר פתיחה וסגירה בידי רשויות לצורך בדיקה 

ביטחונית
המשקל דיגיטלי מובנה בידית - מאפשר לשקול את 

  המזוודה לפני הנסיעה ומונע קנסות
 סגרים 3סגירה בטוחה - במקום רוכסן מותקנים במזוודה 

לפתיחה מהירה וסגירה הרמטית ומאובטחת למניעת 
פריצה

אטם מים מובנה - מספק הגנה בכל מזג אויר
ידית טלסקופית - מאלומיניום נשלפת חזקה ועמידה בעלת 

אחיזה ארגונומית מאפשרים תנועה חלקה
 גלגלים רב כיווניים שקטים ובולמי 4גלגלים שקטים - 

זעזועים
גוף מזוודה חזק וגמיש - עשוי פוליפרופילן לנסיעה בטוחה 

והגנה מפני שברים
68בגודל  – Low-cost תואמת x48x28 ס"מ

 ליטר75מכילה נפח -  
צבעים: סגול / כתום / תכלת / טורקיז

תמרון נוח על גבי משטחים מסוגים שונים. החלוקה 
הפנימית מאפשר אריזה חכמה ונוחה עם הפרדה של שני 

חלקי המזוודה באמצע
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'' עם האפליקציה 21 המזוודה החכמה עליה למטוס NEO-  941421: מק"ט
Rollinkלנסיעה נכונה ובטוחה של מותג המזוודות החכמות 

  שח 570מחיר     
המזוודה החכמה בעולם – היחידה שמגיעה עם 

אפליקציה ייעודית המאפשרת לשקול, לנעול, 
לפתוח ולקבל התראות על גניבה, שכחה 

והתקרבות על גבי המסוע
חכמה – מתחברת לאפליקציה ייעודית לנסיעה חכמה יותר
חזקה – גוף קשיח עשוי פולי קרבונט טהור עמיד לשריטות 

ושברים
 גלגלי סיליקון עם מסבים איכותיים 4קלה לנשיאה – 
 מעלות360לתנועה קלה ב 

ארגונומית – ידיות אחיזה מרופדות לנוחות גם במשקלים 
גבוהים

פרקטית – חלוקה ארגונומית חכמה הכוללת סגירה 
הרמטית של שני חלקי המזוודה

55מידות –  x38x23  ליטרים ס"מ42מכילה – קיבולת של , 
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  המתקפלת הדקה ביותר בעולםFLEX VEGAמזוודה מסדרת -941121:מק"ט
 שח270מחיר  

המתקפלת הדקה ביותר  FLEX VEGA מזוודה מסדרת 
בעולם, כשאורזים ביחד סטייל ונוחות – כל שנותר זה 

לבחור את הצבע
במקום לסחוב מזוודה נוספת ולשלם פעמיים פשוט ארזו 

את הפלקס שלכם מקופלת בתוך המזוודה הגדולה 
ותרוויחו עוד מקום לארוז את קניותיכם. מזוודה עם נפח 

אריזה מקסימאלי בשילוב נפח אחסון מינימאלי, תכונה זו 
מאפשרת לשמור את המזוודה בקלות במגוון מקומות 

כמעט בלתי מוגבל ולנצל באופן יעיל יותר של שטח 
.האחסון

מתקפלת - מבוססת על פטנט ישראלי המאפשר לקפל 
 ס"מ לאחסון אופטימלי 5בקלות את המזוודה לעובי של 

וכמזוודה נוספת
חזקה – מזוודה חצי קשיחה,  חזית וגב עשויים פרופילן 

קשיח עמיד בפני שריטות ושברים
פרקטית – כיס צד לשליפה מהירה של הנייד או מסמכי 

הנסיעה
 מצבים לנשיאה קלה 3נוחה לנשיאה – ידית טרולי ב-

וארגונומית
תואמת - גודל זה גם תואם את הרגולציות הקפדניות של 

וצורת התמחור החדשה חברות  Low cost-חברות ה
 98%התעופה ומתאים לתנאים הנדרשים לעלייה למטוס ב-

.מחברות התעופה
 ק"ג2.3קלה במיוחד - רק 
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 מגש פינוק גדול למחשב נייד-941993:מק"ט

 שח68במחיר  

עם מקום לכוס+לעט ותאורת לד

 ס"מ48*38מידות: 
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מעמד ארגונומי מתקפל מתכוונן למחשב נייד - 944828:מק"ט

 שח  99מחיר 
שולחן מחשב רב-פונקציונלי עשוי 

מאלומיניום

כוונון קל באמצעות לחצנים מאפשר 
לבחור את זווית העבודה 

הארגונומית והנוחה ביותר

פקק מדף בטיחות מסייע למניעת 
החלקה של המחשב

 ס”מ2-54טווח גובה אפשרי: 

48מידות:  x28 ס"מ
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