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 2021 בפ"התשקטלוג מתנות ראש השנה  
 

 .  2021לעסקים ראש השנה התשפ"ב   אולגיפטס לקטלוג המתנות של  ברוכים הבאים

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

איכות, עיצוב המארז והובלה   כל המוצרים לקטלוג נבחרו תוך הקפדה רבה על .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: 

 חבילות שי ו האנו מתמחים ביבוא ושיווק מארזי מתנ  - 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

 

 ייעץ לכם בבחירת המתנה שתעשה לכם וללקוחותיכם את החג, ולתת לכם רעיונות מקוריים ח לנשמ

 נוספים למתנות בכל תקציב, ובמחירים מצוינים. 

 

 בברכה,

 AllGiftsצוות 

 אז"ת חולון. 34החופר 

 03-9416053טל':     

 il.cosales@allgifts.מייל: 

 www.Allgifts.co.ilאתר: 

 

 

 המתנה המושלמת בשבילכם 

 הנחות על כמויות גדולות.  

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

 

    w.Allgifts.co.ilww: באתרתמצאו כל המוצרים שלנו את 

 . 03-9416053/4טלפון , אז"ת חולון 34להתרשם מהמוצרים באולם התצוגה החופר ניתן 

mailto:sales@allgifts.co.il
mailto:sales@allgifts.co.il
http://www.allgifts.co.il/
http://www.allgifts.co.il/
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 מוצרים לספורט קמפינג ונסיעות 

 

   

          פיור מ"ל   600אייסברג   קורטר 

     מ"ל 500שומר חום וקור 
בקבוק נירוסטה ששומר על חום וקור למשך  

בעל דופן כפולה בוואקום   .כל שעות היום

עשוי מנירוסטה  .לבידוד ושמירת הטמפרטורה

 .נקייה מיועד לשימוש עם מזון

 בקבוק עם קרחון 

 תכוונן י מטיבבקבוק שתייה ספור

 עם קרחון השומר על קור המשקה 

 ופיה מתכווננת 

 באישור מכון התקנים 

 מ"ל  750

בקבוק שתיה איכותי עשוי  

 אלומיניום 

 עם פיה מתכווננת 

25   ₪ 12   ₪ 16   ₪ 

 

   

 Mצידנית גב סטייל  מידנית כתפיות וכיס Pצידנית גב סטייל 

 .  24Lתיק גב צידנית מעוצבת 

תאים קדמיים וצדדיים י, רכזעם תא מ

ורצועות גב לנשיאה נוחה על הגב. 

 מעולה לטיולים. 

ליטר עם כיס חיצוני וזוג   1.5מידנית 

 כתפיות 

 תיק גב צידנית מבד קורדורה 

 .עיצוב ייחודיר. ליט  18נפח 

 .שני כיסי צד כיס קידמי עם רוכסן.

 .שתי ידיות אחיזה ורצעות גב

 .פתיחה רחבה ונוחה כמו תיק רופא

 .מיוחד למזון פוי פנימייצ

 .ניתנת לניקוי בקלות

39    ₪ 15  ₪  45    ₪ 
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               12Lצידנית בינונית  צידנית אישית –מונסון  צידנית אישית –פוגיק 

צידנית אישית עם ידית נשיאה קשיחה  

 כתף /ורצועת נשיאה אלכסונית 

 . ליטר 4 

ה  צידנית אישית מעוצבת עם ידית נשיא 

 תא קדמי,   ת נשיאה אלכסוניתצוע ר

 . ליטר 6

 תא בחזית הצידנית   12Lצידנית 

שני כיסי רשת בצידי הצידנית לאביזרים  

 קטנים

 .ס"מ 25x20x20 מידות

 

19    ₪ 24  ₪  19    ₪ 

 

   

          מגבת ספורט וטיולים

AG8040 

                                            מגבת חוף עגולה מגבת חוף פסים

 ר מיקרופייב מגבת 

 מנדפת זיעה ומתייבשת במהירות.  

עם תיק תואם. ניתן למיתוג בתוספת  

 תשלום.  

  100%, דוגמת פסים רמגבת מיקופייב

  .בנרתיקכל יחידה . גר' 250 .פוליאסטר

נוחה לשימוש לחוף ולים, פעילות  

 .מאודנוחה  .ספורט 

 .ס”מ 150*  75מידות: 

 

צבת עם  ו עענקית מ  ולהעג מגבת חוף

 פרנזים 

 עשויה בד מיקרופייבר רך ונעים

 גרם 280 

 ס”מ  150קוטר 

 ₪  11   -ס"מ 50* 90

  ₪  21 ₪   22  –ס"מ  70*130

33    ₪ 
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 ס"מ   90*180מחצלת   
מחצלת חוף זוגית מתקפלת  

   לתיק

מחצלת משפחתית ענקית 

                           ס"מ 180*260

 מתקפלת לתיק נשיאה 

 עם כרית מתנפחת. 

ף זוגית, מתקפלת לתוך תיק  מחצלת חו

 ס"מ. מגוון צבעים.   180*180. נשיאה

 בתוך תיק נשיאה. 

15   ₪ 33   ₪ 48   ₪ 

 

 

 

 

       

צידנית מתקפלת עם ידיות   צידנית טרולי –זפ                                             ספורטק צידנית טרולי

              אלומיניום

 ליטר   40צידנית טרולי 

בידוד עבה לשמירה  מתקפלת,  ית ידנצ

ציפוי פנימי מחומר  . על קור/חום

תא מרכזי  , שמותאם לשמירת מזון

, תא קדמי עם רוכסן ושני כיסי  גדול

מכסה הצידנית מובנה  , רשת מהצד

 . עם רצעות גומי לאבטחת ציוד נוסף

 ליטר   50צידנית טרולי 

 צידנית שומרת חום / קור 

 קטן תא תא גדול, כיס קדמי, כיס רשת ו

 . כוללת ידיות קטנות לנשיאה

 

 לפיקניק צידנית גדולה  

  23*28*48עם שמירת חום קור. מידות: 

 מ."ס

 בצבעים: כחול ואדום 

75    ₪ 79  ₪  38   ₪ 
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                                                                                  מנגל צידנית פיקניק עם כלים  –הרי גולן 

 וטיולים   לפיקניק

 פיתרון מושלם ונוח ליציאה לפיקניק, קמפינג וטיולים. 

צידנית מעוצבת, עם רצועות לנשיאה על הגב לנוחות  

 מקסימלית. 

סועדים   4סט כלים מושלם ל  עם מידנית, הצידנית מגיעה

 כוסות, סכו”ם, ומפיות.  4צלחות,  4הכולל: 

 ס"מ . 20*22*51גודל 

  BBQתיק צידנית, סט כלים 

 .ס”מ  23*21*38תיק צידנית בגודל 

  BBQל התיק יש כיס נוח שמכיל סט כלים בחזית

 .התיק מגיע עם רצועת כתף נוחה לנשיאה, ניתנת לניתוק

ספטולה, מזלג ומלקחיים   BBQ-חלקים ל 12הסט כולל 

ארוכים עם ידיות נירוסטה, לוח עץ לחיתוך, מלח, פלפל,  

פותחן בקבוקים ופקקי שעם זוג סכינים, זוג מזלגות עם 

 .ידיות נירוסטה וכפפת בישול

 

95   ₪ 75    ₪ 

     

 סט כסאות ושולחן   כיסא צידנית לפיקניק                                            כיסא חוף

 כיסא מתקפל לים ולפיקניק 

 כיסא מתקפל לתוך נרתיק פאוצ'.

 מקום לפחית. 

 מושלם לפיקניק וקמפינג 

ההופכת לכיסא   משפחתיצידנית 

 ישיבה 

 עם ידיות נשיאה 

 ק"ג  120מתאים עד 

 "מ ס 60גובה כיסא 

 ס"מ 36 *36דנית גודל צי

 לבילוי בטבע 

ק"ג   80סט הכולל זוג כסאות עד 

ושולחן מתקפלים בתיק נשיאה. גודל  

ס"מ. גודל שולחן  75*50*50כסא 

 ס"מ   43*50*50

43    ₪ 79  ₪  105  ₪ 
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K סאן ליבר  לין                         

 תיק רחצה איכותי 

 'תיק רחצה אופנתי עשוי בד מלאנז

 תאים -3הנפתח ל 

 עם וו תלייה וידית נשיאה 

 21 X 10 X 27 ס”מ 

 תיק רחצה איכותי 

עשוי בד  איכותיתיק רחצה 

 קורדורה עמיד. 

 חלקים  -2הנפתח ל 

 וסגירת אבזם בחזית. עם וו תלייה 

 ס”מ 20*10*25

 שמשייה 

 . PVCשמשייה עם נרתיק 

 . מגוון צבעים. 180קוטר 

21   ₪ 17   ₪ 26   ₪ 

 

 

 

 

  

תאורה לטיולים  – ZAPלד                                         לפעילות ספורט מקצועי מזרן 

 ולבית 

 ZAPערכת מחנאות 

 מזרן ליוגה, פילאטיס וכו' 

 לשימוש בבית, בחוץ ובסטודיו 

מ”מ, עמיד במיוחד, בתקן   4עובי  ,P.V.C עשוי

המזרון דחוס על מנת לאפשר חיכוך .   אירופאי

 .גבוה ללא שחיקה

בעל אחיזה מעולה לריצפה ולמניעת החלקה.  

כולל רצועת נשיאה נוחה  . ניתן לשטוף במים

 ס”מ 0.4*183*61מידות המוצר:  .לכתף

 פנס חירום לטיולים ולבית 

 תאורת לד עוצמתית 

 ית ובחוץ. מתאים לשימוש בב 

 .ס"מ  11ס"מ, סגור  19מצב פתוח 

 סט חובה לטיולים וקמפינג 

ערכת מחנאות  / סט הישרדות  

עוצמתי  פוקוס    3Wהכולל פנס לד  

  רב שימושי משתנה & מולטיטול

 . בקופסה 1-ב10

44    ₪ 21   ₪ 49    ₪ 
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                                            M   פרקטיס אנסט ס                                 מדריד

 גדול תיק גב 

 בד קורדורה  ,תיק גב גדול 

 , תאים גדולים, רשתות צד 2 

 ות מערכת גב ורצועות אורתופדי 

33 X 48 ס”מ 

  תיק גב

 .ד קורדורה בשילוב ניילוןתיק גב, ב 

 ,כיס קדמי עם אורגנייזר, פתח לאוזניות

 .כיסי רשת בצדדים

  29.00*   44.00*  15.00מידות המוצר: 

 ס”מ 

 

 תיק גב מעוצב

תיק גב, בד קורדורה, תא פנימי 

 למחשב, כיס צד מרשת. 

 ס”מ.  45.00*17.30*30.00מידות מוצר: 

 . כחול כהה, שחור וכחול בהיר

43   ₪ 29   ₪ 32   ₪ 

 

   

                      תיק גב מתקפל
          

                                             מקסיקו תיק גב למחשב  –נאנט 

 מתקפל לנרתיק 

 תא מרכזי וכיס קדמי עם כיסי רשת. 

   מס" 30.5*16*42

 למחשב  תיק גב

 תיק גב לנשיאת מחשב מבד פוליאסטר 

 . התיק מגיע בגוונים של אפור וכחול

 .15כיס מרופד למחשב “ עםתא מרכזי 

 .כיס קידמי וכיס צד עם רוכסן

יק גב הת . כיס צד נוסף עם רשת

 .והרצועות מרופדים למקסימום נוחות

 .ס”מ 41.00×29.00×13.00מידות: 

 

 שימושי תיק גב 

 תיק גב מעוצב, בד קורדורה 

תאים בינוניים,  2תא מרכזי גדול, 

 רשתות צד 

 גב ורצועות מרופדים 

32 X 44  ס”מ. 

17   ₪ 27   ₪ 35   ₪ 
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 וינגייט          אסיסט                                 ספינינג 

 שי ותיק ספורט רב שימ

תאים  2תיק ספורט, בד קורדורה, 

ועת ידית נשיאה מרופדת ורצ, גדולים

 ס”מ X 27 X 52 27. נשיאה

   תיק ספורט וטיולים

תיק ספורט, בד קורדורה, תא מרכזי 

 ותא קידמי עם סגירת רוכסן  גדול

 ידית נשיאה מרופדת ורצועת נשיאה 

27 X 24 X 48 ס”מ 

 מקצועי תיק ספורט 

תיק ספורט, בד ניילון, ביטנה פנימית,  

תא לבגדים רטובים או נעליים, רצועת 

מוצר:  נשיאה.מידות 

 ס”מ 26.50×24.00×48.00

 38  ₪ 32   ₪ 44   ₪ 

 

 

 

   

                                        טסמן מיראז'  SWISSטרולי 

 " 20תיק/מזוודה טרולי 

  , משמש גם 20“ לנסיעות טרוליתיק  

כתיק גם כמזוודה לנסיעות. כל מה 

  .שצריך בתיק אחד. לנסיעות וטיסות

ברמה גבוהה,   שילוב של פונקציונליות

איכותית ועיצוב כיסים רחבים לאחסון  

 א ראשי מרווח ושימושי. ת

 איכותי   טרוליתיק גב 

 תיק גב איכותי טרולי עם גלגלים

 בשילוב ג’קרט D 1680עשוי בד 

 תאים גדולים ותא מרופד למחשב   3 

ידית נשיאה, מערכת גב ורצועות  

 ס”מ   X 20 X 34 54. אורתופדיות

 טרולי 

על גלגלים עשוי בד תיק נסיעות 

ידית טרולי  1680Dקורדורה בשילוב בד 

תאים  2איכותית, תא מרכזי גדול, 

עם פתיחת רוכסן רחבה   קדמיים

ידיות    המאפשרת אחסנה מירבית

מתאים לעליה   נשיאה ורצועת כתף

 X 56 X 30 33אינץ’,  22גודל   למטוס

 ס”מ. 

75   ₪ 119  ₪ 75    ₪ 
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 יח'  50מינ'       אוהל חוף מתקפל שמיכת פיקניק דו שכבתית    AG8460                משחקי חוף     

  מגבת חוף מעוצבת וגדולה

150X75 עם תיק    ,משחקים 3מ עם "ס

 אל בד.

  150*175שמיכת פיקניק דו שכבתית 

 מתקפלת לכדי תיק נשיאה  ס"מ.

 .105*100*200מידות  הקל להרכב

  ת.עם תחתי

41   ₪ 42   ₪ 50   ₪ 

 

 

 

 

  

 AG2786-1                                                                        מארז חוף     AG1248ערכת נכנסים לכושר                                 

ס"מ,  70*130תיק ספורט וטיולים מעוצב, ואיכותי, מגבת 

ממקרופייבר מנדפת זיעה ומתייבשת במהירות . בנרתיק  

יח' המחיר   200מ"ל. מעל  450תואם, עם בקבוק ספורט 

 כולל מיתוג צבע אחד לבקבוק.

 מ"ס 140*90מגבת חוף גדולה 

נה עם צידנית מתקפלת בצורת סל עם ידיות  במארז מת

המגבת והצידנית ניתנים למיתוג   .מתכת לנשיאה קלה 

 . בתוספת תשלום

75    ₪ 73   ₪ 
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 ים                                              - ערכת יום                ערכת קפה בתיק נשיאה -פורסט 

מיכלים   2, אן'פינג,  כירת גז עם מיכל גז נקב, תיק נשיאה

  כפית ומחבת., כוסות בשרוול הגנה 3, לקפה וסוכר

 . בתופסת תשלום  ניתן למיתוג

צידנית מתקפלת , בתוך תיק נשיאהמחצלת חוף משפחתית  

 ופריזבי.  

125  ₪ 95   ₪  

 

 

 

 

  

                                                        נשנוש בחיק הטבע                                                       פינוק בחיק הטבע 

גריסיני איטלקי פריך, יין יהונתן, באריזת מתנה עם צידנית  

 מתקפלת בצבעים: כחול או אדום.

 בתוספת תשלום  ניתן למתג את הצידנית

גריסיני איטלקי פריך, ממרח זיתים שחורים וחציל , ללא 

חומרים משמרים וצבעי מאכל, באריזת מתנה עם צידנית  

 . .מתקפלת בצבעים: כחול או אדום

 ניתן למתג את הצידנית בתוספת תשלום 

65   ₪ 56   ₪ 
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  מארז פיקניק יוקרתי 

עם ידיות אלומיניום ושמירת חום קור, יין, פותחן יינות    מארז כייפי לפיקניק הכולל: צידנית מתקפלת

, באריזת   של עמותת שווים, מחצלת מתקפלתשוקולד משודרג, זוג כוסות קריסטל יוקרתיות, מארז  

 . צלופן -  מתנה

176 ₪   
 

 

mailto:sales@allgifts.co.il


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

     

   13עמוד 

 16מתוך  
 

  sales@allgifts.co.ilאולגיפטס יבוא ושיווק בע"מ  

  03-9416053, אז"ת חולון  טל': 220, ביתן 34החופר 

 

 

  
 HOUSEו איגל רינסPשק שינה 

 עמיד מים ושומר חום   ,שק שינה מתקפל

  .דו צדדי יכול לשמש בצידו הכחול ובצידו האפור

 ניתן להדפיס לוגו בתוספת תשלום ע"ג השק החיצוני. 

 אנשים איכותי ופשוט להרכבה   2/4אוהל 

  עם רשת יתושים  בד דוחה מים ומוכסף דוחה שמש.

 ויתדות. 

 ולל תיק נשיאה.  כ

   ₪  85 – ס"מ100*200*140אנשים  2 ₪   65

   ₪.   120 -210*240*130אנשים  4

 

 

  

 לנרתיק גזיבו מתקפל  INSTANTם אנשי 4אוהל פתיחה מהירה ל

 אוהל פרימיום 

 דק'. 1 -זמן הרכבה מהיר במיוחד PULL AND CLICKמערכת 

כיווני אוויר. כניסה רחבה עם   4ס"מ .  130*210*235מידות 

 . אנשים 6ניתן להשיג גם בגודל ל  רשת נגד יתושים.

 פתיחה וסגירה מהירים 

 סככת צל גזיבו הנפתחת ונסגרת ללא מאמץ 

 הודות לפטנט ייחודי ובלעדי הכולל 

 שלד פנימי בצורת מוט טלסקופי מתקפל 

 ללא חבלים ויתדות מיותרים , עוגני חול צדדים 4-ו

 כולל מארז נשיאה  ,VU בד מסנן קרינה

 ס"מ *190 190גודל 

250  ₪ 235  ₪ 
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   ספה מתנפחת                                   -פוף פמילי

 על החוף... ץקי

 מתקפל משפחתי חוף אוהל

 מהשמש  להגנה במיוחד וגדול איכותי

 מהחום  לבידוד אלומיניום בסיס עם

 נשיאה  תיק כולל ,להרכבה ופשוט  קל

130 X 120 X 240 מ”ס. 

 הקיץ הזה הולך להראות אחרת! 

 בד חיצונית שכבה שכבות 2 עשוי חדשני מתנפח פוף

 ואלסטית חזקה יתמפני שכבת  וחזק איכותי 210T ריבסטופ

 וללא שניות תוך ניפוח המאפשרת איכותי ניילון בד עשויה

 כיוון נגד המוצר הנפת באמצעות מתבצע הניפוח מאמץ

 אבזם באמצעות הפוף את נועלים הניפוח לאחר הרוח

 עד של  משקל לנשיאת מתאים  נשיאה לתיק  מתקפל  סגירה 

   מגוון צבעים. .מ"ס 75X250 ג"ק 220

 שלום. ת בתוספת   -מיתוג

72   ₪ 85    ₪  

  
 כסאות 4שולחן מתקפל עם  צידנית מקרר/מחמם לרכב 

 מקרר לנסיעות 

 מקרר/מחמם נייד לרכב  

 שקט AC/DC מנוע

 מעלות מתחת/מעל לטמפרטורת החדר  15 

 V12  עם חיבור למצת הרכב, עם ידית נשיאה נוחה

 ליטר  27 

 לשטח ולחצר שולחן אלומיניום מתקפל 

 .כיסאות בצבע אפור תואם  4השולחן כולל 

 .קל ונח לפתיחה  .נשיאה מאד נוחה לכל הסט 

 .מגיע עם ידית נשיאה .מתאים לים, לשטח ולבית

 .ס”מ x60x70  120מידות השולחן: 

245  ₪ 143   ₪ 
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                                       "21מזוודה מתקפלת  – Zרולינג אוהל רוח וצל 

 קיץ מפנק על החוף...

 אוהל חוף איכותי גדול במיוחד להגנה מהשמש 

 עשוי בד לייקרה נעים אלסטי ודוחה חול 

 ה הקמה פשוטה ומהיר

 עוגני חול צדדים  4-ללא חבלים ויתדות הודות ל

 '' הדקה בעולם 21מזוודה מתקפלת עליה למטוס 

 ק"ג  2.1קלה במיוחד ,  ס"מ בלבד 5מתקפלת ל 

 אטומה למים , ליטר  40נפח אחסון ענק מעל 

 כיס חיצוני לשליפה מהירה של דרכון או טלפון נייד 

 מעטפת קשיחה מפולפרופילן להגנה מפני שברים 

 ס"מ 55x40x20 :ת מידו

 ₪   195 –ס"מ  210*210

 ₪   265 –ס"מ  300*300
199   ₪  
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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.

שתנה בהתאם לכמות המארזים  מככלל, אספקת המארזים מתבצעת למיקום אחד ומחיר המשלוח  

 ומיקום מקום האספקה.

בימים אלו, אנחנו ערוכים בצורה מיטבית למשלוחים פרטניים של מארזים ישירות לבתי עובדים, לפי 

 כתובות. 

 משלוחים פרטניים לבתי הלקוחות והעובדים: 

 מחיר המשלוח הפרטני נקבע לפי מיקום המשלוח וסוג המארז במשלוח. 

 ת המארז הנכון לכם, לפי סוג המשלוח ומקום האספקה.רנשמח לייעץ בבחי

המלצה גורפת היא להקדים את ההזמנות בייחוד במשלחים פרטניים בכדי להיות סמוכים ובטוחים  

 שהמארזים יתקבלו לפני החג.  

 

 מיתוג )לוגו( בתוספת תשלום.

 הנחה נוספת תינתן עבור כמויות גדולות. 

 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 

 ועשויים להשתנות מעת לעת. 10/06/2021המחירים נכונים לתאריך 

 טל"ח 

 

 

 

  בברכה,

 AllGiftsצוות 

 , אז"ת חולון220, ביתן 34ופר חה

 03-9416053טל':     

 03-9416051פקס:   

     sales@allgifts.co.ilמייל: 

 www.Allgifts.co.ilאתר: 
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