להזמנות ובירורים
ברק 052-4424080 .עומר052-8323280 .
משרד 03-6850114 .צביקה050-5311847 .

קטלוג מתנות ומארזים -פסח 2018

קטלוג מתנות ומארזים
פסח 2018

info@shekefaction.co.il
www.sa
www.sa-logo.co.il

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

03-6850114

למה אנחנו?
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מיוצר בישראל -חלק גדול מהמוצרים
המרכיבים קטלוג זה מיוצרים בישראל
ומעודדים צמיחת עסקים כחול-לבן.

ערך חברתי -חלק מכספי המוצרים אותם אתם
קונים ,מהווים תרומה לעמותות המספקות עבודה
לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ,דבר המאפשר להם
עצמאות כלכלית והשתלבות בחברה
איכות -אנחנו עובדים עם מיטב הספקים והמשקים
בארץ ובעולם ,אנחנו מתחייבים על טריות ואיכות
המוצרים שלנו ועומדים מאחוריהם במאת
האחוזים.
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טבעונות -בקטלוג זה ניתן למצוא מבחר ממרחים
ומעדנים טבעוניים ללא רכיבים מן החי.

שירות -אנחנו מאמינים במתן שירות שווה לכל
לקוח,קטן כגדול .אצלנו תקבלו יחס אישי ,התאמה
מלאה לצרכים ולדרישה ותוכלו להינות ממארזים
מעוצבים ותואמים למיתוג החברה שלכם.

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

03-6850114

כשטעם ואיכות נפגשים

2

יינות בלעדיים במהדורה מוגבלת
יקב טפרברג
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מעדני גורמה טבעיים
נאני

פרלינים ושוקולד בוטיק
גבריאלס

חרוסת וממרחי בוטיק
משק לין
תערובות קפה איכותיות הנטחנות
בבוטיק קפה פסטורלי בגליל
רגע הקפה המושלם!
להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

03-6850114

מארזי יין

3

מגוון יינות לבחירה בעטיפה מעוצבת
וחגיגית במיתוג מלא
עם לוגו החברה

בקבוק יין טפרברג  750מ"ל לבחירה
פותחן מלצרים
מארז קרטון מעוצב וממותג
במדבקה צבעונית

החל מ 30 -ש"ח

 35ש"ח

נייד.
בלוטוס
עוגה
רמקול עוגיות\
בקבוק יין +
חזקה
בעל
לבחירה
סוללה מ"ל
טפרברג 750
בקבוק יין
עוגת שוקולד
עוגיות קוקוס עשירות\
וחסכונית.
במיתוג מלא
בעלמעוצב
במארז
וסאונד נקי
עוצמה
עם לוגו החברהביותר.
טווח"ח
 55ש
קליטת בלוטוס ארוך.
נוח למיתוג.
מגיע בקופסא מהודרת.

 65ש"ח

בקבוק יין  +פותחן חשמלי

בקבוק יין  +מעמד שרשרת

בקבוק יין טפרברג  750מ"ל
פותחן חשמלי יוקרתי
במארז מעוצב במיתוג מלא
עם לוגו החברה

בקבוק יין טפרברג  750מ"ל
מעמד בעיצוב שרשרת לתחושת ריחוף
באריזת מתנה

 100ש"ח

מארז עץ  +בקבוק יין
בקבוק יין טפרברג  750מ"ל לבחירה
מארז עץ מהודר כולל ערכת פותחנים
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בקבוק יין בעטיפה חגיגית

בקבוק יין  +פותחן

 120ש"ח

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

03-6850114

מארזי שוקולד
שוקולד על מקל
כולל הדפסה צבעונית
מוגש בצלופן

טבלת שוקולד מריר עם
אגוזים  /שוקולד חלב
תרומה לקהילה
 10ש"ח

בלוטוס נייד.
רמקול
מעוצבת
קוביה
ושוקולדיםחזקה
פרליניםסוללה
מגוון בעל
איכותיים
וחסכונית.
בעבודת יד לבחירה
80גרם
בעל עוצמה וסאונד נקי
 16ש"ח ביותר.
טווח קליטת בלוטוס ארוך.
נוח למיתוג.
מגיע בקופסא מהודרת.

 19ש"ח

מארז אלגנטי

מארז פרעונים

 9פרלינים משובחים בעבודת יד ,מגוון
טעמים לבחירה  135גרם

 9פרלינים משובחים בעבודת יד ,חלב,
מריר ולבן בעיצוב פרעונים  135גרם

מארז ארבעה בנים
 4פרלינים משובחים בעבודת יד
בעיצוב ארבעת הבנים

 40ש"ח
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 10ש"ח

4

 45ש"ח

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

03-6850114

מארזי ממרחים
מארז מזוודה דקורטיבי במידות
 7*10.5*10.5ס" מ המכיל :מעדן חרוסת
תמרים ואגוזים  250גרם

 17ש"ח

5

 50ש"ח
קופסת עץ דקורטיבית במידות 33*16
ס" מ המכילה :שמן זית ישראלי כתית
מעולה  250מ"ל ,מעדן חרוסת תמרים
ואגוזים  120גרם ,מרקחת תפוזים
כתומים  120גרם ,מרקחת תאנים
נייד.
בלוטוס
רמקול
תמרים
חרוסת
גרם מעדן
סגולות 120
סוללה חזקה
בעל גרם
ואגוזים 120

 85ש"ח וחסכונית.
בעל עוצמה וסאונד נקי
ביותר.
טווח קליטת בלוטוס ארוך.
נוח למיתוג.
מגיע בקופסא מהודרת.

קופסת עץ דקורטיבית במידות
 10*28*35ס" מ המכילה :יין אדום
משובח מרסלאן  750 2015מ"ל ,שמן
זית ישראלי כתית מעולה  250מ"ל3 ,
ממרחי ירקות פיקנטיים  180גרם,
מרקחת תאנים סגולות מרקחת
תפוזים כתומים  240גרם ,רוטב סילאן
ותפוזים  240גרם ,מעדן חרוסת 240
גרם ,סילאן תמרים טבעי  120גרם,
מרקחת תפוזים  120גרם ,ממרח חלבה
דבש  100גרם  230ש"ח

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :
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מארז גליל עץ דקורטיבי במידות 6X30
ס" מ המכיל :מעדן חרוסת תמרים
ואגוזים  60גרם ,מרקחת תאנים
סגולות  60גרם ,מרקחת תפוזים
כתומים  60גרם ,מרקחת דומדמניות
שחורות  60גרם ,סילאן תמרים טבעי
 60גרם

03-6850114

זמן קפה
זוג כוסות דופן כפולה
 80מ"ל עשויות זכוכית

 15ש"ח

מעמד  +קפסולות אספרסו

) קיים במגוון גדלים(

אספרסובלוטוס נייד.
סט רמקול
חזקה
סוללה
תואמות,
ותחתיות
בעל 6ספלים
 12חלקים,
וחסכונית.
קיבולת  70מ"ל
וסאונד נקי
עוצמה
מתנה
בעל באריזת
מוגשות
 40ש"ח ביותר.
טווח קליטת בלוטוס ארוך.
נוח למיתוג.
9726
מק"ט:
בקופסא מהודרת.
מגיע

קפה ופינג'אן
תערובת קפה פרימיום  250גרם
במגוון טעמים לבחירה
פינג'אן  400מ"ל ידית פלסטיק
באריזת צלופן

 45ש"ח

+

מארז אספרסו יוקרתי

מעמד ל 40-קפסולות 4 +כוסות

 3כוסות אספרסו במארז פלסטי
שקוף ,בשילוב מארז  10קפסולות
אספרסו איכותיות במגוון טעמים,
תואמות מכונות "נספרסו".

מבית food apeal

 55ש"ח

 80מ"ל דופן כפולה

 100ש"ח

קטלוג מתנות ומארזים -פסח 2018

עשוי פרספקס
 5קפסולות קפה
תואמות "נספרסו"
בצלופן וחבק נעילה.
מוגש בשקית נייר
ממותגת במדבקה

החל מ 30-ש" ח

מק"ט81901 :

6

תוספת  40קפסולות
rosso caffe

 60ש"ח

מק"ט52 :

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :
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זמן תה

7

ספל זכוכית לשתייה חמה המכיל
שקית חליטה כולל מדבקה ממותגת.
הספל והחליטה עטופים בחבק נייר
ממותג

קומקום לחליטת תה
 4כוסות זכוכית וידית פלסטיק
בשילוב שקית חליטת תה ירוק

 15ש"ח

בלוטוס נייד.
רמקול
תיונים
קופסת
חזקה
פרספקס
סוללהמכסה
בעלמשולבת
קופסת עץ
וחסכונית.
בארבעה
שקוף ,מכילה  32תיונים
ניתנת נקי
וסאונד
עוצמה
הקופסה
בעלשונים,
טעמים
לשימושים שונים
ביותר.
טווח 8.5Xס" מ
15X14
קליטת בלוטוס ארוך.
 60ש"ח נוח למיתוג.
2990
מק"ט:
בקופסא מהודרת.
מגיע

 60ש"ח

מארז תה מזוודה
מזוודת קרטון מעוצבת המכילה
 3מארזי חליטה בקופסת פח
מרווה\ נענע\ למון גראס

 85ש"ח

מארז תה זוגי

מארז סיני אישי

קנקן הפלא 0.5 -ליטר
 2מארזי חליטה  50גרם כל אחד
קקאו ג'ינג'ר\ צ'אי איורוודה

קנקן תה יפני מברזל יצוק 0.3 -ליטר
 3מארזי חליטה  50גרם כל אחד
יסמין אורגני\ ירוק ג'ינסנג\ לבן דובדבן

 120ש"ח

 170ש"ח

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :
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ספל וחליטה -אישי

סט קומקום 4 +כוסות +חליטה

03-6850114

מתנות חג סמליות

8

סט מהודר לביעור חמץ המכיל:
נוצה ,כף מעץ ונר מדונג
ניתן לשלב איגרת ברכה
ו\או אגוזי מלך

עשויה זכוכית 27X27 ,ס" מ ,באריזת
PVC
מגוון
דוגמאות

 10ש"ח

 22ש"ח

בלוטוס נייד.
מגשרמקול
מתכת למצה
בעל" מסוללה חזקה
 4X23X23ס
 23ש"ח וחסכונית.
בעל עוצמה וסאונד נקי
ביותר.
טווח קליטת בלוטוס ארוך.
נוח למיתוג.
מגיע בקופסא מהודרת.

צלחת פסח

קופסה למצה
עשוייה פח בעיטורי פרחים
ניתן לשלב חבילת מצות

 35ש"ח

עשויה זכוכית ,עיצוב תחרה
באריזת  PVCוסרט
קוטר  33ס" מ

 30ש"ח

כיסוי למצות +כיסוי לאפיקומן
כיסוי עגול למצה שמורה מעוטר
כיס לאפיקומן מעוטר

 70ש"ח
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סט ביעור חמץ

צלחת מצה

מצה בלבד 53 -ש"ח
אפיקומן בלבד 22 -ש"ח

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

03-6850114

מוצרי food apeal
מחבת ווק מסורתית
 3גדלים לבחירה 35\30\28 -ס" מ
שנתיים אחריות
גוף פלדה

מחבת\קלחת במגוון צבעים

 80ש"ח
 199ש"ח

מק"ט30 :

מק"ט32 :

כף .טיגון
מחבת  20ס"סמ+
נייד

מחבת עם ידית נשלפת

מק"ט34 :

זוג מחבתות  20+26ס"מ
סדרת everyday
שנה אחריות
ציפוי אבן שיש

קוטר  20ס" מ ,סדרת השיש השחור
שנתיים אחריות

 90ש"ח
 219ש"ח
מק"ט25 :

פלאנצ'ה לאינדוקציה
 +מרסס שמן
סדרת השיש השחור
שנתיים אחריות

 110ש"ח
 169ש"ח

 145ש"ח
 339ש"ח

מק"ט38 :

מק"ט08 :

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :
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 5שנים אחריות
ידית צבעונית
קלחת "16
מחבת "20

 45ש"ח  60ש"ח
 60ש"ח  70ש"ח
 75ש"ח  85ש"ח

סדרת אינפיניטי
וחסכונית.
בעלאחריות
 5שנות
עוצמה וסאונד נקי
 85ש"ח ביותר.
טווחש"ח
249
קליטת בלוטוס ארוך.
נוח למיתוג.
מגיע בקופסא מהודרת.

9

03-6850114

מארזי food apeal

10

מחבת גריל כפולה  32ס"מ

מחבת גריל  2 + 28מטחנות

שנתיים אחריות
סדרת השיש השחור

סדרת השיש השחור
שנתיים אחריות
ידית נשלפת

 170ש"ח
 399ש"ח

מק"ט04 :

מק"ט11 :

בלוטוס28נייד.
רמקול סוטאז'
מחבת + 24
סוללה חזקה
סדרת בעל
everyday
שנה אחריותוחסכונית.
עוצמה וסאונד נקי
בעל
אבן שיש
ציפוי
 185ש" ח ביותר.
קליטת בלוטוס ארוך.
טווחש"ח
249
נוח למיתוג.
 14בקופסא מהודרת.
מגיע
מק"ט:

מחבת גריל כפולה  32ס" מ
לאינדוקציה

מחבת גריל כפולה  32ס"מ
 +פותחן יין
שנתיים אחריות
סדרת השיש השחור

 225ש"ח
 419ש"ח
מק"ט01 :

שנתיים אחריות
סדרת השיש השחור

 195ש"ח
 399ש"ח
מק"ט02 :

סט  14חלקים מינרל
מחבתות 20+28
סירים 20+24
סוטאז'  +28שישיית כלי עץ
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 160ש"ח
 359ש"ח

 460ש"ח
 1399ש"ח
מק"ט62536 :

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

03-6850114

מארזי food apeal
מעמד תבלינים מסתובב

פותחן יין אלקטרוני

 6צנצנות  100מ"ל
שנתיים אחריות
באריזת מתנה

שחור\כסוף\סגול

 60ש"ח
 100ש"ח

מק"ט81 :

מק"ט80 :

זוג מטחנותס נייד.
תבלינים

משקל מטבח RETRO

בעל סוללה חזקה
שחור\לבן
 60ש"ח וחסכונית.
עוצמה וסאונד נקי
בעל"ח
 130ש
ביותר.
טווח קליטת בלוטוס ארוך.
נוח למיתוג.
 83בקופסא מהודרת.
מגיע
מק"ט:

מק"ט55 :

קרש חיתוך עץ  +סכין סנטוקו

סט  3סכינים מקצועי במעמד

עץ שיטה
פלדת אל חלד גרמנית
 10שנות אחריות
 18ס" מ

פלדת אל חלד גרמנית
 10שנות אחריות
מעמד מעוצב כולל משחיז
סכינים  12\15\18ס" מ

 115ש"ח
 239ש"ח

 170ש"ח
 299ש"ח

מק"ט16 :

מק"ט49 :

 3ק"ג )ניתן לשלב עם אגוזים בתוספת
תשלום(

 95ש"ח
 149ש"ח

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :
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 50ש"ח
 80ש"ח

11

03-6850114

מארזי food apeal
משקל דיגיטלי במבחר צבעים

סט  5כלי הגשה

מסך טאצ' | כולל סוללה | עד  5ק"ג

ללא BPA
שנה אחריות
עד  210מעלות חום

מק"ט85 :

 60ש"ח
 100ש"ח
מק"ט79 :

סט סכו" ם ס
נייד 24.חלקים
יוקרתי

מארז תבניות אפיה

מהודרסוללה חזקה
במארזבעל
 95ש"ח וחסכונית.
עוצמה וסאונד נקי
בעל"ח
 159ש
ביותר.
טווח קליטת בלוטוס ארוך.
נוח למיתוג.
 74בקופסא מהודרת.
מגיע
מק"ט:

מק"ט86 :

מכונת פסטה מקצועית

עגלת קניות עם כיס תרמי

להכנת פסטה בסגנון איטלקי
כולל חוברת הוראות ומתכון

גוף אלומיניום קל וחזק
בד אוקספורד איכותי
ידית מתכווננת

 115ש"ח
 199ש"ח
מק"ט87 :

עגולה  26ס" מ| אינגליש קייק  25ס" מ
תבנית פאי עם תחתית נשלפת
ציפוי  ,non-stickשנתיים אחריות

 110ש"ח
 170ש"ח
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 55ש"ח
 99ש"ח

12

 320ש"ח
 499ש"ח
מק"ט88 :

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

03-6850114

כלי בית
סט אפייה  10חלקים
 45ש"ח

13

קופסת אחסון Oxo

 50ש"ח
מק"ט98710 :

מק"טOxo :

בלוטוס נייד.
רמקול
סט  3כלי
TWIST
אחסון IT
חזקה
סוללה
ליטר
ליטר2.1 +
בעל 1.4
 0.6ליטר+
וחסכונית.
באריזת מתנה
בעלחעוצמה וסאונד נקי
 70ש"
ביותר.
 129ש"ח
טווח קליטת בלוטוס ארוך.
נוח למיתוג.
בקופסא מהודרת.
מגיע
63168
מק"ט:

סט  5קופסאות אחסון

דיספנסר בודד\כפול
לדגני בוקר
תוצרת  ZVEROארה"ב
צבע כסוף\אדום\שחור
 100ש" ח )יחיד(  159ש" ח
 170ש" ח )זוגי(  279ש" ח
מק"ט89 :

GLASS CLOCK
מתאים לשימוש במיקרוגל
עמיד בחום\ קור
זכוכית מחוסמת

 75ש"ח
 170ש"ח
מק"ט90 :

מסחטת  buffaloהמקורית
ידנית ,להדרים ורימונים
יציקת ברזל
משקל 7 :ק"ג
במבחר צבעים

קטלוג מתנות ומארזים -פסח 2018

מרובעת  900מ"ל
כפתור ואקום לחיץ
לשמירת טריות
BPA FREE 100%

 195ש"ח
 299ש"ח
מק"ט94 :

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

03-6850114

כלים מעוצבים

14

ספל בקופסת פח -עוגה לפסח

תבנית  -עוגת אגוזים

עשוי קרמיקה עם הדפס מתכון להכנת
עוגה כשרה לפסח במהירות הבזק

עשוייה קרמיקה עם הדפס מתכון
להכנת עוגת אגוזים כשרה לפסח

 35ש"ח
מק"ט99 :

מק"ט98710 :

שוקולדנייד.
עוגתבלוטוס
רמקול
תבנית-
חזקה
סוללה
עשוייהבעל
מתכון
הדפס
קרמיקה עם
וחסכונית.
כשרה לפסח
להכנת עוגת שוקולד
בעלחעוצמה וסאונד נקי
 35ש"
ביותר.
טווח קליטת בלוטוס ארוך.
נוח למיתוג.
6749
מק"ט:
בקופסא מהודרת.
מגיע

קערה גדולה לסלט
עשוייה מלמין

 35ש"ח

מק"ט207 :

כלי מעוצב לחרוסת

מגש  +כף  +עוגה

עשוי מלמין
)ניתן להוסיף חרוסת בתוספת
תשלום(

מגש אינגליש קייק עשוי מלמין
כף לעוגה עשויה מלמין
עוגת שוקולד אינגליש כשרה לפסח
)ניתן להוסיף עוגה בתוספת תשלום(

 40ש"ח
מק"ט94 :

קטלוג מתנות ומארזים -פסח 2018

 25ש"ח

 50ש"ח
מק"ט89 :

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

03-6850114

סכינים

15

משחיז סכינים מקצועי

מארז סכינים  6חלקים

שחור\אדום
מבית food apeal

סט  5סכיני מטבח איכותיים וקולפן
בציפוי  NONSTICKמצופה אבן
שיש ,באריזת מתנה

 35ש"ח

מק"ט46 :

מק"ט9774 :

נייד(.
קרשרמקול
בלוטוסבוצ'ר
חיתוך במבוק )
סוללה חזקה
בעל 30ס" מ
מידותX39 :
וחסכונית.
מבית food apeal
בעלחעוצמה וסאונד נקי
 30ש"
 50ש"ח ביותר.
טווח קליטת בלוטוס ארוך.
נוח למיתוג.
 76בקופסא מהודרת.
מגיע
מק"ט:

מארז סכינים אקולוגי
סט  6חלקים 5 ,סכיני מטבח איכותיים
וקולפן קרמי ,ידיות מסיבי קש ,באריזת
מתנה מהודרת

 35ש"ח
מק"ט1595 :

סט סכינים  8חלקים

סכין סנטוקו  18ס" מ

הכולל קולפן ומספריים ,בתוך
מעמד עץ תואם
באריזת מתנה

פלדת אל-חלד
 10שנות אחריות
ידית ארגונומית לאחיזה נוחה ובטוחה

 50ש"ח

 55ש"ח  149ש"ח
.

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

קטלוג מתנות ומארזים -פסח 2018

 25ש"ח
 30ש"ח

03-6850114

מוצרי חשמל
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מדיד מים,כפתור פתיחה ,גוף חימום
נסתר,פילטר נשלף ,תאורת לד ,פתח
גדול קל לניוקי

בריא  -בלי טיפת שמן
מהיר – פחות מ 4 -דקות הכנה
נוח – קומפקטי וקל משקל
מעוצב – עיצוב חדשני צבע אדום

 65ש"ח

 80ש"ח
מק"ט1001 :

נייד.
בלוטוס
רמקול
silver
אישי line
בלנדר
סוללה
חזקהמגיע
שייקים וכו',
בעללהכנת
רב תכליתי
וחסכונית.
מכסים 600 ,מ"ל
עם  2בקבוקים ו2 -
עוצמה וסאונד נקי
בעל ,להבים
כל אחד
חזקים לריסוק קרח
ביותר.
טווח"ח
 90ש
קליטת בלוטוס ארוך.
נוח למיתוג.
70707-000-01
מק"ט:
בקופסא מהודרת.
מגיע

טוסטר לחיצה חשמלי
 V220ביתי ומעוצב להכנת מגוון
מאפים מתוקים ומלוחים ,עם  3פלטות
איכותיות ,קל ונוח לשימוש.

 100ש"ח

מכונה להכנת גלידה

בלנדר מקצועי silver line

מכונה חשמלית ומעוצבת להכנת
גלידת סורבה טבעית ובריאותית
קלה ונוחה לשימוש

מיכל פלסטיק  700מ"ל חזק ועמיד
מסוג  ,Tritanמתאים לריסוק וטחינה
של ירקות ,פירות וקרח
פלדת אל חלד

 170ש"ח

מק"ט2638 :

קטלוג מתנות ומארזים -פסח 2018

קומקום חשמלי  1.7ליטר

מכשיר להכנת פופקורן

 235ש"ח
מק"ט70707-000-06 :

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

03-6850114

רמקולים
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רמקול בלוטוט' עמיד במים

רמקול בלוטוט' קפסולה

עוצמתי ונצמד בואקום למגוון
משטחים.

בעל מיקרופון מובנה לקבלת שיחות.
רדיו  ,FMחיבור BT, TF, AUX
 20X5ס" מ

מק"ט5037 :

מאורךנייד.
בלוטוס
רמקול
בלוטוט'
רמקול
סוללה
סוללהבעל
חזקהבעל
מיליאמפר,
נטענת 1200
וחסכונית.
באריזת מתנה
צליל נקי ואיכותי ,מגיע
מעוצבת .עוצמה וסאונד נקי
בעל
 50ש"ח ביותר.
טווח קליטת בלוטוס ארוך.
נוח למיתוג.
מק"ט6500 :
מגיע בקופסא מהודרת.

 50ש"ח
מק"ט6650 :

רמקול בלוטוס נייד
סוללה חזקה וחסכונית.
בעל עוצמה וסאונד נקי ביותר.
טווח קליטת בלוטוס ארוך.
מגיע בקופסא מהודרת.

 75ש"ח
מק"ט2176 :

רמקול בר בלוטוס נייד.

רמקול MIRACASE

בעל כפתור ווליום נוח לשליטה.
בעל חיבור USB + AUX
סוללה חזקה וחסכונית.
סאונד נקי ביותר.
בקופסא מהודרת.

סוללת ליתיום  ionמובנית.
תומך  ,TF ,AUXוUSB -
צליל שלם וטבעי
מגיע בקופסא מהודרת.

 120ש"ח

מק"ט2177 :

מק"טMBTS-705 :

 105ש"ח

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

קטלוג מתנות ומארזים -פסח 2018

 25ש"ח

03-6850114

גאדג'טים
מעמד אוניברסלי לכל סוגי הטלפונים
בעל דבק עוצמתי ויכולת התכווננות
 360מעלות לנוחות מרבית
במארז מתנה

תצוגה דיגיטלית – עד  40ק"ג,
בקופסת מתנה

 15ש"ח

 13ש"ח
מק"ט5137 :

מק"ט9602 :

בלוטוס נייד.
רמקול לפירורים
שואב אבק
חזקה
סוללה
בעיצובבעל
לבחירה
צבעים
פטריה – 5
וחסכונית.
הפועל
שואב אבק קומפקטי,
באמצעות סוללות.
עוצמה וסאונד נקי
בעל
 25ש"ח ביותר.
טווח קליטת בלוטוס ארוך.
נוח למיתוג.
מגיע בקופסא מהודרת.

משטח טעינה אלחוטי
פשוט להניח את הנייד על גבי משטח
הטעינה .מגיע עם כבל USBלחיבור
למטען קיר ,קוטר  10ס" מ
ניתן לרכוש מתאמים לכל סוגי הניידים

 25ש"ח
מק"ט5313 :

משקפי מציאות מדומה

אוזניות קשת Bloutooth

לכל סוגי הסמארטפונים.
באריזת מתנה

נעילת מגנט מסוג EZ-Lock

 25ש"ח

מק"ט9243 :

איכות שמע מצויינת ,עיצוב ייחודי
וקל משקל דמוי סמסונג

קטלוג מתנות ומארזים -פסח 2018

מגנט לרכב

משקל דיגיטלי למזוודה

18

 25ש"ח
מק"ט9450 :

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

03-6850114

גאדג'טים

19

תרגישו איך זה להיות דמות במשחק!
מצורפת אפילקציה מרובת משחקים
אקדח בצבע כחול,באריזת מתנה

דקה במיוחד במראה מעוצב ,מתאימה
למחשבים נייחים וניידים עם בלוטוס',
טאבלטים וסלולרים.

 40ש"ח

 60ש"ח

מק"ט5465 :

מק"ט306 :

רמקול בלוטוס נייד.
דיבורית Bloutooth
בעל סוללה חזקה
איכות צליל  ,HDקליפס הנצמד
וחסכונית.
לבגד
מטרוסאונד נקי
עוצמה
בעל
קליטה 10
טווח
 85ש"ח ביותר.
טווח קליטת בלוטוס ארוך.
נוח למיתוג.
בקופסא מהודרת.
מגיע
1616
מק"ט:

מק"ט1598 :

מצלמת אקסטרים איכותית

מדפסת תמונות ניידת

ברזולוציית  ,FULL HDמסך  2.0אינץ',
מארז חסין למים
מגוון אביזרים
באריזת מתנה מהודרת

מדפסת ניידת להפקת תמונות בגודל
 4/6אינץ'  ,נשלטת באמצעות
אפליקצייה יעודית
סט כולל 10 :דפי  UVוטונר

 140ש"ח

 570ש"ח

מק"ט7008 :

מק"ט450 :

מכתביית  A5מאריג איכותי
עם פאוור בנק  4000מיל' מובנה,
דפי שורה ומעמד
לסמארטפון\טאבלט.

 85ש"ח

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :
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אקדח מציאות רבודה

מקלדת  Bloutoothאלחוטית

03-6850114

קמפינג

20

עשויה קש עם בידוד אלומיניום
 90*180ס" מ

 6חלקים
עשוי בד

 17ש"ח

 30ש"ח

מק"ט2883 :

מק"ט9668 :

צידנית משפחתית

אוהל חוף ענק  4אנשים

מאריג איכותי דמוי ג'ינס כחול עם
רצועת כתף וידיות.
מידות 24X31X29 :ס" מ

מידות  220*120*120ס" מ ,עשוי בד
עמיד למים ועמיד לשחיקה.
קל משקל וקל להרכבה,
כולל תיק נשיאה תואם.

 30ש"ח

 45ש"ח

מק"ט1582 :

מק"ט2944 :

ערסל שכיבה יחיד

מחצלת חוף עם משענת גב

עשוי בד כותנה בשילוב בד סינטטי
לנשיאה עד  100ק"ג
 200X90ס" מ

מתקפלת לתיק חוף מרווח,
רצועת כתף מתכווננת
 54 *54*90ס“ מ

 50ש"ח

 55ש"ח

מק"ט71232 :

מק"ט2185 :

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :
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מחצלת חוף

סינר עם כלי מנגל

03-6850114

קמפינג
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שומרת חום\ קור
 12חלקים

ספה המתנפחת ע"י רוח באמצעות
הנפת המוצר.
מגוון צבעים
לבחירה

 70ש"ח

 70ש"ח
מק"ט3096 :

מק"ט6960 :

כירת בישול ניידת-פלא גז

ערכת קפה בתיק בד

הצתה אלקטרונית
מנגנון ביטחון כפול
במזוודה קשיחה

גזייה איכותית,בלון גז 3 ,כוסות זכוכית
בנרתיק מרופד 2 ,קופסאות איחסון,
פינג'ן ,מחבת וכפית

 80ש"ח

 100ש"ח

מק"ט6421 :

מק"ט4992 :

כיסא שטח משופר

ציליית חוף

מסגרת מתכת חזקה
לנשיאה עד  100ק"ג
צבע כחול

בעלת בד איכותי מסנן קרינה.
מגיעה בתיק נשיאה עם ידיות
מידות 160X210X210 :ס" מ
צבע כחול

 110ש"ח

קטלוג מתנות ומארזים -פסח 2018

תיק צידנית עם כלים למנגל

AIR SOFA

 185ש"ח

מק"ט14528 :

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

03-6850114

מגבות ומצעים

22

בעלת כושר ספיגה מעולה
מתייבשת במהירות ,קלה מאד עם
גומיה לתפיסה ואריזה
 80X160ס"מ

עם גימור פרנזים ,הדפס קייצי וצבעוני
עשויה מבד מיקרופייבר עבה ורך
לספיגה מושלמת ומהירה ,קלה מאד
לנשיאה ומתייבשת במהירות
קוטר  150ס" מ.

 25ש"ח
מק"ט5827 :

 50ש"ח
מק"ט5829 :

זוג מגבות  460גרם למ"ר

זוג מגבות  700גרם למ"ר

פנים 85X50 -ס" מ 20 -ש"ח לזוג
גוף 128X68 -ס" מ 40 -ש"ח לזוג
רחצה 140X90 -ס" מ 65 -ש"ח לזוג

רחצה 145X75 -ס" מ

 85ש"ח לזוג

מק"טANGELINA :

מק"טKAHIR :

סט מצעים איכותי

חלוק רחצה  100%כותנה

עשוי סאטן אל -קמט
באריזת  PVCיוקרתית
סט יחיד 75 -ש"ח

בד מגבת עדין למגע
במגוון מידות וצבעים
חלוק בודד 80 -ש"ח

סט זוגי 90 -ש"ח

זוג חלוקים 150 -ש"ח

קטלוג מתנות ומארזים -פסח 2018

מגבת חוף דוחה חול

מגבת חוף עגולה

מק"ט15314 :

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

03-6850114

חבילת מצות ממותגת

23

 1000יח' 9.5 -ש"ח
 1500יח' 8.5 -ש"ח

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

קטלוג מתנות ומארזים -פסח 2018

מארז מצות ממותג
מארז קרטון במיתוג צבעוני היקפי מלא
חבילת מצות  400גרם

03-6850114

הגדה של פסח

24

 50יח' 12 -ש"ח
 100יח' 11 -ש"ח
 250יח' 9 -ש"ח
 500יח' 7.5 -ש"ח
 1000יח' 6.5 -ש"ח

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

קטלוג מתנות ומארזים -פסח 2018

מגוון הגדות של פסח כולל לוגו חברה
 15.5X23.5ס"מ
הדפסה צבעונית דו"צ על גבי נייר כרומו  130גר' )כולל הכריכה(
הדפסת לוגו צבעונית על החלק הקדמי
חיבור סיכות אמצע

03-6850114

מארזי חג בלעדיים

25

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

קטלוג מתנות ומארזים -פסח 2018

גם בחג הזה החלטנו להמשיך ולייצר
עבורכם מגוון מארזים בלעדיים
ומקוריים!
שאל את נציג המכירות!

03-6850114

בין לקוחותינו

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

קטלוג מתנות ומארזים -פסח 2018

הערות ותנאים כלליים:
* המחירים בקטלוג אינם כוללים מע" מ.
* במידה ומוצר אזל מהמלאי ,יוצע מוצר מקביל.
* המחירים בקטלוג בהזמנה בכמויות בלבד.
* המחירים אינם כוללים מיתוג אלא אם צוין אחרת.
* ניתן לשלב בין כל מוצר ומוצר ליצירת המתנה הרצויה.
* כל המוצרים והחבילות ניתנות לאריזה כמתנה.
* המחירים עשויים להשתנות מעת לעת.
* טל"ח.
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03-6850114

חג שמח

27

למתנות ומוצרים רבים נוספים
הכנסו לאתר הבית שלנו

www.sa-logo.co.il
ברק 0524-424-080 .עומר0528-323-080 .
משרד 03-6850114 .צביקה0505-311-847 .

להזמנותinfo@shekefaction.co.il :

קטלוג מתנות ומארזים -פסח 2018

לא מצאתם משהו מתאים?
צרו קשר ונשמח לעזור ,לייעץ
ולהציע רעיונות ושילובים רבים
נוספים !
בהתאם לתקציב ,מוצר או קהל יעד

03-6850114

