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 2022 בפ"התש  פסחקטלוג מתנות 
 

 . 2022  בפ"התש פסח לעסקים   אולגיפטס של קטלוג המתנות ל ברוכים הבאים

מתנות מקוריות ומארזי שי חדשים במבחר  מבחר גדול של הקטלוג השנה עשיר ומגוון מאי פעם, ומכיל 

עיצוב המארז והובלה כל המוצרים לקטלוג נבחרו תוך הקפדה רבה על איכות,  .תקציבים ותחומי עניין

 נוחה ללקוח.  

 

 קונים בטוח 

 חברתנו מקפידה על כל הנחיות הריחוק וההיגיינה בעבודה בצל קורונה,

 .הפרטניים לבתי העובדים והלקוחות בדגש מיוחד על תחום האריזות והמשלוחים

 
 

 בוחרים אולגיפטס בגלל: 

 שי חבילות ו אנו מתמחים ביבוא ושיווק מארזי מתנה  - המומחיות 

 לנו מגוון מוצרים רחב ומקורי באיכות ללא פשרות - המבחר 

 מתנות איכותיות במחירים מצויניםמבחר    –המחירים  

 שלמים לצרכים היחודיים שלכם מוהפתרונות התאמת השירות אדיב, מקצועי ואישי ל –השירות  

 

 אנו מספקים מדי שנה עשרות אלפי מארזי שי לחגים, בכל רחבי הארץ

 

 לכם בבחירת המתנה שתעשה לכם וללקוחותיכם את החג, ולתת לכם רעיונות מקוריים  נשמח לייעץ

 נוספים למתנות בכל תקציב, ובמחירים מצוינים. 

 

 בברכה,

 AllGiftsצוות 

 אז"ת חולון. 34החופר 

 03-9416053טל':     

 sales@allgifts.co.ilמייל: 

 www.Allgifts.co.ilר: את

 

 

 המתנה המושלמת בשבילכם 

 הנחות על כמויות גדולות.  

 ניתן להוסיף לוגו חברה על גבי רוב המוצרים )בתשלום נוסף( 

 

    fts.co.ilwww.Allgi: באתרתמצאו כל המוצרים שלנו את 

 . 03-9416053/4טלפון , אז"ת חולון 34להתרשם מהמוצרים באולם התצוגה החופר ניתן 
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 גאדג'טים וטכנולוגיה 
 רעיונות מקוריים 

   

 פאוור סטנד 

                                       

 מטען אלחוטי לרכב  K -סוני Kהירו 

 מעמד לסלולרי לרכב 

 ב. מעמד מתכתי לסלולרי לרכ

בעל מגנט עוצמתי. קל להתקנה  

 ולשימוש. 

משטח טעינה אלחוטית עוצמתי  

 ומהיר 

 10Wעוצמת טעינה  ,QI בטכנולוגיית

מתאים לכל המכשירים התומכים  

 בטעינה אלחוטית 

 ס"מ קוטר  10

מטען אלחוטי מהיר ומאחז לנייד  

 ברכב 

ת עם משטח זרוע טלסקופית איכותי 

 בטכנולוגיית  רהנה מהי י עט 

FAST CHARHE. 360רוע מתכווננת ז 

מגיע עם מתאם נוסף לשימוש  מעלות

 על תריס המזגן 

14   ₪ 22  ₪   49  ₪ 

 

   

מעמד טעינה   –גאראם 

 אלחוטית 

מטען שולחני עם טעינה  

 אלחוטית וקווית 
מטען לרכב עם  – Mלקסוס 

                      יציאות לספסל אחורי

  מעמד שולחני עם טעינה אלחוטית

 ירה לסלולריים תומכים. טעינה מה

הגנה נגד ,  הגנה מפריצת מתח

מונע קצר ממגע   תחממות יתרה

 .FOD מתכת

 .ס”מ12.00X7.00X7.80מידות: 

מטען אלחוטי וקווי משולב לטעינה  

 .אלחוטית של מכשירים תואמים

 .מגיע עם כבל טעינה

 

אות בחיבור  י לרכב, שתי יצ USB מטען

 יציאות לספסל אחורי  2+  למצת

בחיבור למצת  3.4Aיאות של שתי יצ 

שתי יציאות נוספות לטעינה   .הרכב

כל יציאה מאחור    .במושב אחורי

 1.80כבל נוח באורך  .2.4Aבעוצמה של 

 מ'. 

29    ₪ 45    ₪ 45  ₪   
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              ספוטניק                    רמקול סוללת גיבוי מאוורר שולחני –פן 

 בעיצוב רטרו 

 מאוורר שולחני עשוי מתכת 

 להבים  4בעיצוב רטרו 

 USB  חיבור, עוצמתי ושקט 

15 X 14.5 X 9.6   ס"מ 

                         משולברמקול בלוטוס' 

 ,  1,200mAh נטענת סוללה ,BT רמקול

אריזת   ואיכותי, נקי , צליל3W*2רמקול  

 מתנה. 

 USBמנורת שולחן נטענת 

,  מצבי עוצמת אור עם מפסק מגע  3

 .נעימה לעיניים LED תאורת

  .מוט גמיש לכוון גובה וזוית התאורה

 .USB סוללה נטענת באמצעות חיבור

 .ס”מ 100ך כבל טעינה באור 

 .on/off מפסק הפעלה

שעות תאורה )ללא טעינה(   5לפחות 

 .מקסימלית בעוצמה

15   ₪ 54   ₪ 25   ₪ 

 

 
 

    

      Zסוללת גיבוי                        M סוללת גיבוי  ורט  ווליום אוזניות ספ            מגה סאונד

   אוזניות בלוטוס מתקפלות

 קלות ונוחות לשימוש 

כפתור להגברת עוצמת  

מיקרופון וחיבור , השמע 

,  שיחות לטלפון נייד

 כפתורים להעברת שירים 

 EDR + 5.0גירסה בלוטופ 

מאפשר זמן נגינה ארוך של 

מרחק  ,שעות ברצף 5-כ

 .מ’ מהמשדר  10של  קליטה

  USB נטען באמצעות כבל

 .נורית חיווי למצב הסוללה

 אוזניות בלוטוס 

אוזניות סטריאופוניות 

 4.2Vטכנולוגיית בלוטוס' ב

  מתאימות לפעילות

עמידות למים  ,  ספורטיבית

 ולזיעה , קלות לנשיאה 

עם מיקרופון המאפשר  

דיבור, בעל עוצמת שמע  

 חזקה 

 2200mAh 

 סלית סוללת גיבוי אונבר

מחזורי   500-מתאימה ל .

טעינה. קלה לנשיאה  

 ,on/off ושימוש. מפסק

 .תאורה לסימון טעינה

 1,000mA/DC5Vכניסה: 

 

1000MAH   

פאוור בנק  לבן    

10,000MAH   .איכותי 

 כולל  כבל  טעינה 

 

65   ₪ 25   ₪ 19 ₪   49 ₪ 
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   בוטס                            Kסטפס                        רימיקס רמקול נייד                   שתק

   קשת בלוטוס' אוזניות

קלות   Bluetooth אוזניות

ונוחות לשימוש, כפתור  

להגברת עוצמת השמע,  

מיקרופון וחיבור שיחות  

לטלפון נייד, מתאים 

לפעילות פנאי וספורט. צליל 

נקי ואיכותי, עוצמת קול 

 .גבוה

 רמקול קטן  

רמקול נייד, לשמיעת  

 .מוסיקה בקלות ובאיכות

צליל  .3Wעוצמת קול של 

נקי וחזק. משדר את  

המוסיקה ישירות מהטלפון  

או מהמחשב באמצעות  

כולל   .Bluetooth טכנולוגיית

 . כבל טעינה 

 סטריאו עמיד למים 

מערכת סטריאו איכותית 

 במיוחד בעיצוב חדשני 

עם  5W X 2עוצמת שמע 

מיקרופון  ,AM-FM רדיו

עמיד למים, בעל   מובנים

 ה סיליקון ידית אחיזה עשוי

23.6 X 8.5 X 9.2   ס"מ 

 רמקול בלוטוס' עמיד למים 

עיצוב חדשני, להשמעת  

מוזיקה וקבלת שיחות  

טלפון, צליל נקי ואיכותי, עם  

צמדן ואקום, מתאים  

למשטח חלק, כולל סוללה  

 Xנטענת. מידות המוצר :  

 ס"מ  9.50קוטר   5.50

 30₪ 29 ₪   75   ₪ 21   ₪ 

 

   

                 USBמרכזית טעינה                               Kסולי                          ואיכותי רמקול קטנטן –פיצי 

 PIZZI רמקול פצפון

עוצמת בס   יכות צליל עוצמתית,א

רמקול דיבורית אלחוטי נייד  ,   מרשימה

המאפשר להזרים אודיו מכל מכשיר  

רמקול סופר קטן,  Bluetooth-התומך ב 

 קומפקטי בטכנולוגייתעיצוב חכם ו

Nano . 35גרם בלבד גודל  57משקל 

המאפשרת   TWS מ״מ טכנולוגיית

חיבור מהיר של שני רמקולים לקבלת  

  .צליל סטריאופוני נהדר

 IN-EAR זוג אוזניות כפתור

 'בלוטוס טכנולוגיית

 בעלות רמת שמע וצליל ברור ונקי 

 עם מיקרופון מובנה המאפשר דיבור 

 MAH 1200 סוללת הטענה פנימית

 נטענות באמצעות קפסולת הטענה 

5.5 X 7.8 ס"מ 

 מכשירים  6טעינה של 

 כולל חיבור לחשמל, 

כל   A 2.1יציאות טעינה מהירות של  6

גם  63W, 12.6Aאחת. בהספק של .

נשמרת    .כשמחברים מספר מכשירים

כבל חשמל  .2.1Aמהירות טעינה של 

נורת סימון לחיבור .מ', 1 באורך

הגנה מקצר, הגנה  .המכזייה לחשמל

באישור  .ממכת מתח והתחממות יתר

 M .מכון התקנים הישראלי

65   ₪ 85   ₪ 63   ₪ 
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 ב יגו אקט  Kפוטו דרייב 

 לרכב  HDמצלמת דרך 

מצלמה לרכב המקליטה ומתעדת את מהלך הנסיעה בזמן  

אינץ,   2.5מסך מתכוונן בגודל  ,HD -אמת, מצלמה באיכות 

 אמה מקסימלית מעלות להת 270זרוע סיבובית 

 תאריך ושעה מוצגים ומוטבעים על גבי הצילום 

 חיישן בקרת תנועה המאפשר צילום אובייקטים בתנועה 

 נצמדת לשמשה באמצעות זרוע חזקה ופשוטה להרכבה 

 .ומטען רכב USBכולל סוללת ליתיום, נטענת באמצעות 

 HDמצלמת אקסטרים 

 מגה פיקסל  12צלמת אקשן עם איכות תמונה של מ 

  Full-HD פיקסל ברזולוצית 1080טי וידאו באיכות וסר 

 אינץ’, בעלת מארז חסין למים  2.0מסך תצוגה של 

 מטר  30המאפשר צילום מתחת למים בעומק של עד 

 עם מגוון אביזרים להתאמה מושלמת ולצילום נוח 

 המצלמה מופעלת באמצעות סוללת ליתיום נשלפת 

 micro USB הנטענת ע”י כבל

 32GBעד  micro USB רוןתומך בכרטיס זיכ 

 מעוצבת  הבאריז

65   ₪ 110   ₪ 
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 KODAKמדפסת ניידת מבית 

 תמונות מיני. בלוטוס'מדפסת 

 מדפסת ניידת להדפסת תמונות מהנייד 

 .בקלות ובמהירות וללא כבלים 

 'המדפסת עובדת בטכנולוגית בלוטוס

 ס"מ. 5.3*8.6גודל תמונה:  .המתחברת לטלפון החכם

דפים מיוחדים. משקל  10המדפסת מגיעה עם דיו ו 

 גר'.  255המדפסת 

 ואייקונים. מאפשרת הוספת פילטרים  KODAKאפליקציית 

 ניתן לקנות מחסנית תמונות ודיו נוספת. 

449    ₪ 
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 :תוספות 

 ₪ למשטח.  ₪280 לקרטון,  30 -הובלה

מרבית המתנות מגיעות באריזת מתנה. במוצרים שלא מצוינת אריזת מתנה ניתן לבצע אריזה בתוספת 

 תשלום.

 מיתוג )לוגו( בתוספת תשלום.

 ות. הנחה נוספת תינתן עבור כמויות גדול

 תנאים:

 המחירים אינם כוללים מע"מ.

 ₪. 1000מינימום הזמנה למוצר  ₪. 3000המחיר למינימום הזמנה של 

 מוצרים החסרים במלאי יוחלפו במוצרים מקבילים ושווי ערך. 

 יחידות )אלא אם מצוין אחרת(.  20מינימום הזמנה למוצר 

 לעת.ועשויים להשתנות מעת  05/01/2022המחירים נכונים לתאריך 

 טל"ח 

 

  בברכה,

 AllGiftsצוות 

 , אז"ת חולון220, ביתן 34החופר 

 03-9416053טל':     

 03-9416051פקס:   

     sales@allgifts.co.ilמייל: 

 www.Allgifts.co.ilאתר: 
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