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 תוכן עיניינים 

 

 

קצת להכיר  -הקדמה עלינו 

  אותנו...

 

 

עושים טוב  -משמחים את העובדים 

 לקהילה 
 

 ליכם  מתנות שמחוברות א –מיתוג 

 

 

 מוצרי גורמה איכותיים 

 

 

 מארזים מכל טוב הארץ

 

 מארזי מתנה  
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 2022 גפ" התשקטלוג מתנות ראש השנה  
 

 .  2022 גפ"לעסקים ראש השנה התש   אולגיפטס של קטלוג המתנות ל ברוכים הבאים

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

על איכות, עיצוב המארז והובלה  כל המוצרים לקטלוג נבחרו תוך הקפדה רבה .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 נהאנו מתמחים ביבוא ושיווק מארזי מת  - 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

 

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

 נוספים למתנות בכל תקציב, ובמחירים מצוינים. 

 

 בברכה,

 AllGiftsצוות 

 .ראשל"צ 1בומה שביט 

 03-9416053טל':     

 co.ilsales@allgifts.מייל: 

 www.Allgifts.co.ilאתר: 

 

 

 המתנה המושלמת בשבילכם 

 הנחות על כמויות גדולות.  

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

 

    www.Allgifts.co.il: באתרתמצאו כל המוצרים שלנו את 

 . 03-9416053/4טלפון  , ראשל"צ 1בומה שביט להתרשם מהמוצרים באולם התצוגה ניתן 
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 עושים טוב לקהילה  -משמחים את העובדים 

מאז    מ, רואים חשיבות רבה בתרומה לקהילה."לצד פעילותינו העסקית, אנו בחברת אולגיפטס יבוא ושיווק בע

לקהילה באמצעות שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בתהליך אריזת  מקפידה החברה לתרום , הקמתה

   . המוצרים

 

 תרומה לקהילה: מתנות שעושות טוב

כולל עובדים עם צרכים מיוחדים המתנסים לראשונה בעבודה  לפחות מחצית מצוות האריזה שלנו

 .אישימחוץ למפעל מוגן בחברת אולגיפטס בסביבה תומכת הכוללת חניכה אישית וליווי 

 . י עובדים עם צרכים מיוחדים"כרטיסי ברכה עם ציון שנארזו ע ג המארזים יצורפו"ע 

גם תרומה לעמותת שווים מארזי שווים הנכללים בערכות כוללים מעבר לתשלום על העבודה   

 .שמוקצית לפעילות רווחה לעובדים במהלך השנה

 

 עמותת שווים 

ולנהל מפעלים   במטרה להקים, 1985הוקמה בשנת  עמותת שווים

מוגנים עבור ציבור נפגעי הנפש בישראל בכדי לתת מענה לאלה  

תוך הקניית דפוסי  , שאינם יכולים להיקלט בשוק העבודה החופשי

התנהגות נורמטיביים הנדרשים במקום עבודה כחלק מהתהליך  

מפעלים   8עם , כיום שווים היא העמותה הגדולה בתחום זה. השיקומי

 . משתקמים 600-ברחבי הארץ וכ
 

 בזכותכם הם שווים עם חיוכים 

הכנסות מכירתם אפשרו לנו בשנים  . אנו מודים לכל לקוחותינו שרכשו את מארזי עמותת שווים במהלך השנה

 . ועל כך יעידו התמונות המקסימות  האחרונות להעניק לעובדי שווים מסניף חולון, איתו אנחנו עובדים, ימי כיף.

 2013קיץ  -  2000פארק המים ימית בילוי והנאה ב ,יום של כיף

        
 2014קיץ   -בירושלים  ,יום כיף
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 אתם קונים והם נהנים
 2015קיץ   – טיול בעמק יזרעאל    

    
 2016אביב  – טיול לצפון

     
 2017 אביב –טיול לצפון 

    
 2019לחוות החופש טיול 

         
  

 

 

 להמשיך לעזור ולתרוםם השנה גבעזרתכם נוכל 

   .לאנשים מיוחדים אלו

 עוד על תרומה לקהילה ועל עמותת שווים באתר שלנו...
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  אליכם ות שמחוברות מתנ –מיתוג 

 אנחנו מתמחים במיתוג המתנות לחג בצורה מרשימה, אסתטית, מהירה ובעלות נוחה. מספר דוגמאות: 

 
 מיתוג עיטופים לחג 

 

   
 מיתוג מארז קרטון  מיתוג מארז עץ מיתוג צנצנת נשיקות 

 

   

 מיתוג כרטיס ברכה מיתוג גלילים ליין   מיתוג טבלת שוקולד

 

 

 להוסיף את הלוגו והמסר שלכם על המתנות לראש השנה כדי קשרו או שלחו לנו מייל הת
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 מוצרי גורמה איכותיים 

  הטעמים . את , משק פתורה'המעדניה'עם מיטב המעדנים, הממרחים והיינות של:  רק  אנו בוחרים לעבוד  

תוכלו  הייחודיים   בסופרים שלנו  נמכרים  אינם  והם  נבחרות,  ובחנויות  הבוטיק  במעדניות  למצוא 

 וברשתות. 

 

 
 
  

מאגד מבחר מעדני מזון עילית המעדניה, מותג של טעמים, 

ביתיות, בסדרות קטנות, עם הקפדה על  המיוצרים בטכניקות

מתפשרת. המתכונים חומרי גלם מובחרים ואיכות בלתי 

 שלנו נרקחו מתוך מחשבה רבה על ייצור מזון בריא. 

שלנו, עשויים רכיבים טבעיים, ללא חומרים   מעדני הפרי

 משמרים. ללא תוספות סוכר 

 

 
 

מיוצרים במחוז לומברדיה שבצפון   הגריסיני של ה'מעדניה'

איטליה, לפי מתכון מסורתי בן מאות שנים. הם אהובים על  

על הגדולים והקטנים. הגריסיני שלנו דקים,   כל המשפחה,

 ! ארוכים, פריכים, והכי חשוב טעימים

 

הם מושלמים לכל שעה של היום: כפתיח לארוחת צהריים, 

בארוחת ערב או כנשנוש בין הארוחות. הם מצוינים לאירוח 

 עם גבינות, מטבלים, נקניקים, וכמובן לצד כוס יין משובח.  

 

 

 

 :הכל מתחיל בחומר הגלם  'מעדניה'הטחינה של ה 

השומשום עובר .  מיוצרת מזרעי שומשום שגודלו באתיופיה

שמשביח את איכות גרעין  , תהליך קצר של טרום הנבטה 

לאחר . ומעלה את ערכי הוויטמינים והמינרלים בו, השומשום

זרעי השומשום מיובשים ונטחנים באבן ריחיים בכבישה , מכן

 . קרה
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,  מיוון באריזת ואקוםמעולים רת זיתים סד -חגיגה יוונית 

 לאורך זמן. וטריות לשמירה על איכות 

 

 

 
 

פרי וירק  100% –משקה פרימיום  .טעים כמו ביום שנקטפו

סדרת מיצים טבעיים חדשה בשילובים  מ"ל.  330 -טבעי 

מפירות וירקות שרק נסחטו והוכנסו    טעימים.ו חכמים 

ו להנות מהיתרונות  לא הוספנו דבר כדי שתוכל -לבקבוקים

לשתות את  -סדרת המיצים של המעדנייה שבפירות וירקות.

 הטבע 

 

 

 

 

 

 

מציגה יינות ישראליים רעננים ואיכותיים   סדרת יהונתן

היינות מעניקים חווית . השופעים טעמים עשירים ואלגנטיים

הענבים  .וישתלבו נהדר בכל סעודה או אירועמענגת שתייה 

   .בכרמים מובחרים באזור יהודהרבה בקפידה גודלו וטופחו 
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 מארזים מכל טוב הארץ  
 מעדני גורמה, שמני זית, שוקולדים ועוד דברים טובים מארזי יינות, 

 
 AG2225 מארז ברכות מתוקות

כתית  זית שמן , קונפיטורות מאוירות בשנות טובות באווירה נוסטלגית 4מארז "שנות טובות" עם , )ללא עיטוף(  יין לבחירה

 שלום. ת , במארז הניתן למיתוג בתוספת שוקולדמ"ל ומארז עמותת שווים עם  250בפח   מעולה

   ₪   ₪6 ברקן ריזרב         תוספת עיטוף היין:  164           ברקן ₪  119          יהונתן/אמירים₪  114

   

 AG2601                       מארז התחדשות                 AG2007  נשב על המרפסת AG2021מארז בשנה הבאה         

ירה, גריסיני איטלקי  בקבוק יין לבח 

פרי, טחינה   100%ה באפיה, ריב 

וממרח קרם אתיופית איכותית 

 פלפלים מעולה, 

 במארז חגיגי. 

פרי   100%דן  בקבוק יין איכותי, ריבת מע

"המעדניה",   פרי 100%ריבת מעדן 

ן זית  משאבת ואקום לשימור יין, שמ

עם מקל   'רג 120מ"ל ודבש  250בפח 

   דבש, במארז חגיגי.

זוג בקבוקי יין איכותי לבחירה, 

פרי ללא  100% -קונפיטורת מעדן

בטעמים מיץ טבעי תוספת סוכר, 

קונפיטורה  , ' המעדניה'  משגעים מבית

   , במארז חג מהודר. גר' 250

  יהונתן/אמירים₪ יין   88

 ברקן  ₪  93

 ₪ ברקן ריזרב  138

 

   יהונתן/אמירים₪ יין  125

 ברקן ₪  130

₪ ברקן ריזרב  170  

  יהונתן/אמירים₪ יין   93

 ברקן ₪  103

₪ ברקן ריזרב  193  
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 AG2226 לבלובמארז 

 גר'  250קונפיטורה , מארז שוקולד של "עמותת שווים")ללא עיטוף(,  יהונתן/אמיריםיין 

 ארז חגיגי. במ ,גריסיני איטלקי פריך, ללא חומרים משמרים

 ₪  6 - תוספת לעיטוף היין                  ברקן₪  84                   יהונתן/אמירים₪   79

 

 
 AG2240   יין למביניםמארז 

פותחן מלצרים   ,גר' משאבת ואקום לשמירה על טריות היין לאחר פתיחה 250, דבש טהור יהונתן/אמירים נותיי זוג 

 ן למיתוג בתוספת תשלום.הנית במארז חגיגימקצועי,  

 ₪  12 - תוספת לעיטוף היין                   ברקן₪  96                   יהונתן/אמירים₪   86
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 AG1301   הגשמה מארז 

 גר'   250 דבש טהור)ללא עיטוף(,  יהונתן/אמיריםיין 

 גי.  במארז חגי ,מארז שוקולד "עמותת שווים", מ"ל 250שמן זית כתית מעולה 

 ₪   6 - תוספת לעיטוף היין                   ברקן₪  80                     יהונתן/אמירים₪   75

 

 

 

 
 AG2022 שנה של נתינה מארז 

, זיתים יווניים בוואקום, מארז עמותת שווים עם  לימון כבוש גר', ממרח  250מל', דבש טהור  750שמן זית כתית מעולה 

 במארז חגיגי.  ,ללא חומרים משמרים -פריך  גריסיני איטלקישוקולד,  

 101    ₪ 
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 AG2627 מארז שנה טובה ומתוקה

גר', מארז   250דבש טהור , מ"ל 750כתית מעולה בלנד 'המעדניה' שמן זית כתית מעולה  , )ללא עיטוף( בקבוק יין לבחירה

 הניתן למיתוג בתוספת תשלום.   ומתוק במארז חגיגי, קרם פלפליםעמותת "שווים" עם שוקולד, ממרח 

 ברקן ₪  107          יהונתן/אמירים₪  102

 ₪  6 -תוספת לעיטוף בקבוק היין                   ריזרב ₪ ברקן 149             

 

 

 
                                                            AG2625   מארז שנה מתוקה         

 פרי,   100%ריבת מעדן גר',  120דבש טהור גריסיני איטלקי באפיה,  )ללא עיטוף(,  בקבוק יין לבחירה

 ומתוק.   במארז חגיגי, מבית 'המעדניה' איולי צ'יפוטלהמארז תרומה לעמותת "שווים" עם שוקולד וממרח 

       ריזרב₪ ברקן  148         ברקן     ₪  103                   יהונתן/אמירים₪   98

 ₪  6 -בקבוק היין תוספת לעיטוף

 

 

mailto:sales@allgifts.co.il


   

   

_____________________________________________________________________________________ 

     

   13עמוד 

 26מתוך  
 

 

  sales@allgifts.co.ilאולגיפטס יבוא ושיווק בע"מ  
   03-9416053טל':    , ראשל"צ1בומה שביט 

 

 

 
 AG2635                                                                                      מארז תיק גב ושנות טובות של פעם 

 שנה לאחור לארץ ישראל פשוטה ותמימה.  40מארז נוסטלגי שמחזיר אותנו יום, עם  -תיק גב שימושי לטיולים וליום 

 אריזת צלופן. ניתן למתג בתוספת תשלום.  גר'. 120 -צנות של קונפיטורה צנ 4

75   ₪   
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   AG2358 מארז שנה של ביחד  

 . גר' וטחינה אתיופית מלאה, במארז מתנה 250, דבש טהור ואיכותי לבחירהיין 

 ₪     6 -וף הייןתוספת לעיט                 ברקן        ₪ 75                    יהונתן/אמירים₪   70

 

 

 

 
 AG2756מארז שנה של יצירה                                                                                                      

 גר', גריסיני איטלקי פריך באפייה,   250)ללא עיטוף(, קונפיטורה יהונתן/אמיריםיין 

 ורס תפוחים, במארז חגיגי. פ –ממרח טפנד זיתים ותפוחן 

 ₪   6 - תוספת לעיטוף היין              ברקן         ₪  74                    יהונתן/אמירים₪   69
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  AG2280 מארז שנה של אושר

גר', במארז   250מבית 'המעדניה' וקונפיטורה  לימון כבושגר', ממרח  250)ללא עיטוף(, דבש טהור ואיכותי  יהונתן/אמיריםיין 

 .  הניתן למיתוג בתוספת תשלום  מתנה

  ₪   6 -₪ ברקן ריזרב             תוספת לעיטוף היין 122        ברקן         ₪  77            יהונתן/אמירים₪   72
 

 

 
                                                                                                                             AG2834                                           מארז זוג יינות ונשנוש

 אדום ולבן, עם גריסיני איטלקי פריך, ללא חומרים משמרים.  במארז חגיגי עם ידית נשיאה.  יהונתן/אמיריםזוג יינות 

         ברקן         ₪ 78                            יהונתן/אמירים₪   73
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 AG1206       ושמן זית  טחינהמארז   AG1208         מתנה לראש השנה G1204           תוצרת הזיתמארז 

זיתים איכותיים באריזת יין לבחירה, 

  250כתית מעולה פח שמן זית  ,  וואקום

 במארז חגיגי. ופותחן יין,   מל'

  פח, פרי 100%ריבת מעדן לבחירה, יין 

מארז  , מל' 250כתית מעולה שמן זית 

ופותחן   שוקולד של עמותת שווים

 .במארז חגיגי מלצרים מקצועי,

כתית מעולה פח שמן זית לבחירה,  יין

וטחינה מעולה  קרם פלפלים ,מל' 250

 במארז חגיגי.  ,מזן אתיופי

  יהונתן/אמירים₪   72

              ברקן        ₪  77

 ריזרב ₪ ברקן  117

 

   הונתן/אמיריםי₪   86

               ברקן        ₪  91

 ריזרב ₪ ברקן  131

  יהונתן/אמירים₪   90

                   ברקן        ₪  95

 ריזרב ₪ ברקן  135

 

 
 AG2637 מארז תיק לראש השנה

יומי,   –טיולים ולשימוש יום  גר', תיק גב איכותי ל 120קונפיטורות של  4, מארז שנות טובות נוסטלגיות עם יין איכותי לבחירה

 ניתן למיתוג בתוספת תשלום.  .באריזת צלופן

 ₪ ברקן ריזרב  141                ברקן        ₪ 101                  יהונתן/אמירים₪   96
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 AG2351 מארז זוג יינות ושמן זית  

 ארז חגיגי הניתן למיתוג בתוספת תשלום. במ מ"ל, 750 בכבישה קרה זוג יינות לבחירה ושמן זית כתית מעולה

 ₪ ברקן ריזרב  193           ברקן         ₪ 108                  יהונתן/אמירים₪  103

 

 
 AG1024 כמו פעם סלסילת פיקניק

שמרים וללא גריסיני איטלקי ללא חומרים מ, זוג מיצים טבעיים של המעדניה , פותחן הברגה איכותי ליין,זוג יינות לבחירה 

 טיגון, זיתים יווניים איכותיים באריזת ואקום הניתנת למיתוג, בסלסילת רטרו מקסימה וייחודית. 

 ₪ ברקן ריזרב  297                 יהונתן/אמירים₪  207

 יין קברנה סוביניון + מלבק כרם יחידני יקב ירושלים ₪  497
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 AG1025   ארגז של דברים משובחים

  ,גריסיני איטלקי באפייהמ"ל,  750כתית מעולה  – בלנד 'המעדניה'ות לבחירה, פותחן הברגה איכותי ליין, שמן זית של  זוג יינ

מ"ל, מארז   350טחינה אתיופית מלאה, דבש טהור של בוטיק פתורה   זיתים יווניים איכותיים באריזת ואקום הניתנת למיתוג,

 . ארוז בארגז עץ מרשים. אווירה נוסטלגיתגר' ב 120ריבות   4עם  "שנות טובות של פעם"

 ₪ ברקן ריזרב   396                            יהונתן/אמירים₪  306

  יין קברנה סוביניון + מלבק כרם יחידני יקב ירושלים₪  496
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 AG2281    יח' 100מינ:  מארז ייחודי לזוג יינות ההופך למתקן אחסון ליין

 . לבחירה במארז עץ ייחודי שהופך למתקן אחסון ליין, מעולה למיתוגזוג יינות איכותיים 

 ₪ ברקן ריזרב    229                    יהונתן/אמירים₪  139

 

 

 
 AG1015                                                                                                                      של כוכביםמארז 

)מעולה  טבעי מפירות וירקותמיץ יחד עם   חלקים, להכנת קוקטיילים ומשקאות 10מארז ייחודי המכיל: סט מושלם עם 

 להכנת קוקטייל ולשתייה בפני עצמו( . סט הקוקטייל והמארז ניתנים למיתוג בתוספת תשלום. 

75    ₪ 
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                                     AG2251                      חדשבניחוח  המארז הפתע AG2247-1                                          מארז זוג יינות ושוקולד 

זוג בקבוקי יין איכותי לבחירה, מארז שווים עם שוקולד  

איכותי ומשאבת ואקום לשמירה על טריות היין לאחר  

. במארז חג מהודר הפתיחה.  

בלנד המעדניה  זית כתית מעולה  שמן בקבוק יין לבחירה, 

גריסיני איטלקי באפייה,   ,  גר' 250דבש טהור מ"ל,  750

 במארז חגיגי 

      יהונתן/אמירים₪   96

 ₪ ברקן 106

 ₪ ברקן ריזרב 186    

  יהונתן/אמירים₪   92

 ₪ ברקן   97

₪ ברקן ריזרב 142      

 

 
 AG2014                                                                                                      יח' 50מינ'  מארז לשנת פריחה 

קונפיטורה ,  ס"מ( הניתן למיתוג בתוספת תשלום 8*8קברנה מרלו )ללא עיטוף(, עציץ קטן לבחירה)כ  יהונתן/אמיריםיין 

 במארז חגיגי.   קהילה,תרומה ל –, ממרח לימון כבוש ומארז עמותת שווים עם שוקולד גר' 250

 ₪   6 - תוספת לעיטוף הייןעץ השפע             ₪  105                    לאקי במבוק₪   90
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 AG2640                                                                                                                    יח 50מינ' מארז קול הטבע      

זיתים איכותיים ארוזים בוואקום ייחודי, שמן זית כתית   ,ס"מ( הניתן למיתוג בתוספת תשלום 8*8)כ לבחירהעציץ קטן 

 ומקסים.  גיגיבמארז ח נבוט,   –מעולה, טחינה אתיופית משומשום טרום 

 עץ השפע /שגשוגעץ ה₪  114                     לאקי במבוק₪   99

 

 

 
 AG1216-2   וכוסות לראש השנהיין מארז 

 יין איכותיות  , זוג כוסות)ללא עיטוף( הודר וחגיגי הכולל: יין לבחירהמארז מ

 . גר' 250וקונפיטורה  פרלינים  -לימון כבוש, שוקולד ממרח 

  ₪ ברקן ריזרב  130                    ברקן  ₪  85                    יהונתן/אמירים₪   85

 ₪  6 - תוספת לעיטוף היין
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 AG2406-1                                              יח' 20מינ'  פיין גורמה  AG2406                יח' 20מינ'    ראש השנהארגז טעמים ל

 4מארז "שנות טובות של פעם" עם  , )ללא עיטוף(  לבחירה יין

 מעולה בלנד 'המעדניה' כתית גר'. שמן זית   120קונפיטורות 

גר', מארז  250מ"ל, טחינה אתיופית מלאה, דבש טהור  250

 שוקולד של עמותת שווים, בארגז עץ יוקרתי.  

מארז  ,מ"ל 750בלנד 'המעדניה'  –כתית מעולה שמן זית 

ממרח  גר'.  120קונפיטורות   4"שנות טובות של פעם" עם 

, טחינה אתיופית מלאה, דבש טהור  קרם פלפלים קלויים

 מארז שוקולד של עמותת שווים, בארגז עץ יוקרתי. גר',  250

  יהונתן/אמירים₪  199

₪ ברקן   205    

 ₪ ברקן ריזרב  245      

 קברנה סוביניון כרם יחידני יקב ירושלים ₪  297

 

   ₪ 6 - תוספת לעיטוף היין

 

219  ₪  
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 AG1268 מארז פינוקים בצידנית

ממרח גריסיני איטלקי באפייה,   ,בטעמים משגעים –מירקות ופירות מתוקים ץ טבעי מי, )ללא עיטוף( יהונתן/אמיריםיין 

 ניתן למתג את הצידנית. – צידנית מתקפלת,ובתפזורת  פרלינים ,  גר' 250קונפיטורה  , של "המעדניה" איולי צ'יפוטלה

 צלופן.  -אריזת מתנה

 ₪   6תוספת לעיטוף היין       ₪  125

 

  
 AG1216 ת ומעדנים מארז יין וכוסו

 חגיגי. עץ במארז ,  לימון כבושממרח  ,דבש טהור איכותי, זוג כוסות איכותיות, )ללא עיטוף(  יין לבחירה

 .₪ 40שדרוג לכוסות קריסטל: 

 ₪ ברקן ריזרב  187     ברקן               ₪  142                      יהונתן/אמירים₪  137

 ₪  6תוספת לעיטוף היין 
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 מהודרת   יין בתיבה

 AG1502                                     ואביזרים 

 דמוי עור  מהודרת  יין בתיבה

 AG1502-2                                     ואביזרים 

זוג יינות בתיבת אביזרים 

 AG3254מהודרת                           

כולל  . תיבה איכותית ומהודרת במיוחד

 פקק מזיגה, פותחן: ליין כלים 3

DropStop. 

כולל  . תיבה איכותית ומהודרת במיוחד

 ,פקק מזיגה,פקק, פותחן: כלים ליין 4

DropStop. 

  לבן+ זוג יינות אדום 

 .מהודר עם אביזריםו מרשיםבמארז 

     יהונתן/אמירים₪   80

 ₪ ברקן ריזרב  125

 או יקב בוטיק אייל קברנה            

   יריםיהונתן/אמ₪   95

 ₪ ברקן ריזרב  135

 או יקב בוטיק אייל קברנה            

    יהונתן/אמירים₪  201

 ₪ ברקן ריזרב  291

 או יקב בוטיק אייל קברנה            
 

 

 

 

 

 



   

   

_____________________________________________________________________________________ 

     

   25עמוד 

 26מתוך  
 

 

  sales@allgifts.co.ilאולגיפטס יבוא ושיווק בע"מ  
   03-9416053טל':    , ראשל"צ1בומה שביט 

 

 WINEBARמקרר יין 

 WineBar שנים, ומובילה את התחום בארץ 14מייבאת ומשווקת מקררי יין כבר מעל. 

 .לקת וכיבוי התאורהמסך מגע לכיוון הטמפרטורה )צלזיוס/פרנהייט( והד

מעלות פחות מטמפרטורת   13מעלות )לא יותר מ  18עד  12וסת טמפרטורה: בין  .צג טמפרטורה דיגיטלי  .תאורת לד נעימה

. צבע הדלת: שחור. לא רעידות,  )נעילת מקשים )מתאים לשומרי שבת. UV הסביבה. דלת זכוכית כפולה וכהה מוגנת קרינת

   יחידות. ₪10. מינימום הזמנה למחיר:   50משלוח לבית לקוח   .ת לשנהשקט, ידידותי לסביבה, אחריו 

 

 AG20 בקבוקים דיגיטאלי  WineBar –  12מקרר יין 

 .אלקטרי )מוליכים למחצה( ללא מנוע ומדחס-מקרר יינות אלקטרוני העובד בשיטת התרמו 

   .ס"מ 49ס"מ עומק  25.5ס"מ, רוחב  64מידות: גובה  .ליטר  35בקבוקים,  12תכולה: 

608  ₪   

  

        AG29                     מכאניבקבוקים  28מקרר יין                                  AG26 דיגיטאלי בקבוק 16 מקרר יין

אלקטרי  -מקרר יינות אלקטרוני העובד בשיטת התרמו 

 .)מוליכים למחצה( ללא מנוע ומדחס

    .ליטר  48בקבוקים,  16תכולה: 

 ס"מ  48.5ס"מ ועומק  43ס"מ, רוחב  51.5מידות: גובה 

אלקטרי  -מקרר יינות אלקטרוני העובד בשיטת התרמו 

 .)מוליכים למחצה( ללא מנוע ומדחס

    .ליטר  70וקים, בקב 28תכולה: 

 .ס"מ 52עומק  ס"מ 43רוחב  ס"מ 73.5מידות: גובה 

697   ₪ 869   ₪ 
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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.

מחיר המשלוח משתנה בהתאם לכמות המארזים  ככלל, אספקת המארזים מתבצעת למיקום אחד ו 

 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. 

 ח לייעץ בבחירת המארז הנכון לכם, לפי סוג המשלוח ומקום האספקה.נשמ

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:

 כוללים מע"מ. המחירים אינם

 ₪. ₪1000. מינימום 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. 01/07/2022המחירים נכונים לתאריך 

 טל"ח 

 

 

 

  בברכה,

 AllGiftsת צוו

 .ראשל"צ 1בומה שביט 

 03-9416053טל':     

 03-9416051פקס:   

     sales@allgifts.co.ilמייל: 

 www.Allgifts.co.ilאתר: 

 
 

 


