
      

 קטלוג מתנות
 

 
 כאן תמצאו מתנות מיוחדות

לאנשים מיוחדים     
 

Make people happy  



  Makes people happy 
... קצת עלינו  

זאת ההשקעה הכי טובה שללכם , אחתנה קלמסהגענו , מתנות העובדיםמחקרים בנושא לאחר   

  לבין תפוקת העבודה שלו , העובדגילינו שיש קשר ישיר בין  שביעות רצון 

טובוהרגיש , הרגישהוא , קיבל מתנה ולא בחר אותהראינו כשהעובד   

..ולא וכולנו נוטים לזכור רק את מה שהרגשנו כשנתנו לנו   

 

...אז יצאנו מהקופסה כדי להביא לכם את הדבר הבא בתחום המתנות  

  שהעובדים יופתעו לקבל  אצלנו תמצאו מתנות , הכנסנו נגיעה של שיק וחדשנות למתנות העובדים

  

לאחר שנים בתחום רווחת העובד החלטתי שאפשר אחרת , שמי מאיה יצחקי ואני מייסדת החברה  

.חשוב לנועליך  ואתה חשבנו , אפשר גם לומר,  שנשאר לתמידערך בעל אפשר לתת משהו   

 

 אנחנו מייבאים ומעצבים מתנות קונספט מיוחדות בבלעדיות שאין בשום מקום אחר

.שישמחו לספר לכם עלינו, בין לקוחותינו החברות הגדולות במשק  

 

מזמינה אותך לקפה טעים בחדר התצוגה המרהיב שלנו, ואני באופן אישי  

 

 מאיה יצחקי 

ל "מנכ  

 
באור יהודה  5ברחוב יוני נתניהו   

03-9469665:  מנציגנו ישמח לעזור לך בטלפוןאחד   

   050-8800956: או אני פה בשבילך

 

מחירים מיוחדים לוועדים וחברות לכמויות גדולות *        



  

 מכונת קפה אישית להכנת קפה אספרסו

 

מכונת קפה אישית נטענת להכנת קפה אספרסו*  

 מכילה מתקן לקפסולה אספרסו בגודל סטנדרטי 

 מקום בטוח להוספת המים החמים

ל "מ 80קיבולת הכוס עד , שניות 30זמן חילוץ הקפה הינו   

USB לטעינה מהירה וקלה סוללה שניתנת לטעינה עם חיבור     

שעות לאחר טעינה מלאה 3ניתנת לשימוש   

ידידותית לתפעול  ונוחה לשטיפה , קלה לנשיאה  

 

 איכות הקפה זהה לשימוש במכונה ביתית גדולה

 ארומת הקפה נשמרת טרייה  

 . 

 ארוז בקופסה ובשקית מפוארת

199  ₪  
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   Makes people happy 



  

 מכונת קפה אישית להכנת קפה עם פעולת חימום המים

 

מכונת קפה אישית נטענת להכנת קפה אספרסו או קפה שחור  *  

 מכילה מתקן לקפסולה אספרסו סטנדרטית

ל"מ 35כפית מדידה לאבקת קפה שחור  -  

 

 ניתנת לשימוש להכנת קפה בקפסולה או באבקה 

מעלות צלזיוס  85המכונה מחממת את המים לטמפרטורה של עד   

ל "מ 80קיבולת הכוס עד , שניות 30זמן חילוץ הקפה הינו    

USB לטעינה מהירה וקלה סוללה שניתנת לטעינה עם חיבור     

שעות לאחר טעינה מלאה 3ניתנת לשימוש   

ידידותית לתפעול  ונוחה לשטיפה  , קלה לנשיאה  

 

איכות הקפה זהה לשימוש במכונה ביתית גדולה    

 ארומת הקפה נשמרת טרייה  

 . 

 ארוז בקופסה ובשקית מפוארת

299  ₪  

 

 

 
   Makes people happy 
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acacia  יוקרתי       מעמד קפסולות מעץ
 

 מעמד עץ מעוצב לאחסון קפסולות קפה 

  נספרסוחברת תואם קפסולות 

 

שרוולי אחסון לקפסולות  4  

 מנגנון מסתובב אל חלד 

 מתקן  עץ מעוצב שנשאר לאורך זמן 

 

 ארוז בקופסה ובשקית יוקרתית 

 

₪  139: מחיר  

 

   Makes people happy 
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 !מארז סטייקים מפואר ויוקרתי 

 

 יוקרתי   acaciaמעץ מיוחד  ,  להגשת סטייק ובשרים אחרים( צלחות)פלטות אישיות  6 -
 יציקת אלומיניום עם ידית עץ רוז  לאחיזה נוחה, להב משוננת וחלקה, סכינים סטייק איכותיים במיוחד 6 -
 מתאימה לגז למנגל ולתנור, בעיצוב מחבת פסים   28/28יציקת ברזל גודל  יה'פלנצ 1 -
 

 כל מוצר ארוז בקופסה אישית  והכול יחד בקופסת קובייה יוקרתית 

 
 ₪   279: מחיר

 

 4' מתנה מס

   Makes people happy 
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  מזוודת אלומיניום עם כלים לבישול וצלייה להכנת ברביקיו

 

 מזוודת אלומיניום עם כלים לברביקיו  

אל חלד עם ידית המבודדת חום , הכלים עשויים ממתכת ייצוקה  

 ארוזים בצורה נקייה ונוחה לנשיאה בתוך מזוודה קשיחה

.ולשמירה מריבית של הכלים לאחסון חוזר ונוח    

 

תרווד לצליית*, מלקחיים גדולות*, זלג לבשרים*, מברשת מריחה*   

 

 ארוז בשקית מעוצבת

ח "ש 79מחיר    
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 !   מטבח שלם בתוך קופסה! מארז מטבח פרמיום

 

 מוצרים למטבח ארוזים בקופסה יוקרתית   27

 וכל מוצר ארוז בנפרד בקופסה אישית
 

 יציקה מתכת גרמנית, סכין שף מקצועית*

 חישול הלהב מחוזק לחיתוך דברים קשים ואפילו קרח  
 ידית מותאמת למבנה היד לאחיזה נוחה ובטוחה 

 יחידות של ששת איכותי אל חלד 10* 
 ירקות  / סכיני חיתוך לסטייק  6* 
 שלבים 3משחיז סכינים איכותי * 
 פלפליה  דו צדדית בעיצוב שעון חול/מלחיה* 
 כותש שום בחירור עבה  * 
 קולפן ירקות חזק לקילוף מוצרים קשים * 
   סילקוןמלקחיים עם וו מקצועי סגירה ופתיחה קלה שילוב * 
 פותחן בקבוקי יין מחוזק אל חלד  * 
 כותנה מעוצבת   100%מגבת מטבח * 

  

 כל מוצר ארוז בקופסה אישית  

 והכול יחד ארוז בקופסת פרמיום ובשקית יוקרתית  

 
 ₪  299מחיר   

   Makes people happy 

המתנה הכי  
 נמכרת שלנו
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 מלחיה פלפליה מעץ איכותי במגוון עיצובים שונים 

 

פלפליות מעץ איכותי השומר על טריות התבלינים/מגוון רחב של מלחיות   

...מעוצבים ביוקרה. מונע לחות וריחות רעים  

יחידות מלח ופלפל   2בכל אריזה   

 

 ארוזים בקופסה ובשקית מעוצבת  

 

79  ₪  
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 מגש הגשה מפואר לברכות חג פסח 

 

מגש הגשה מעץ איכותי ומעוטר הכולל קעריות קטנות מובנות להגשת ברכות בערב חג פסח    

 

 המגש מעוצב עם עיטורים בשמם של הברכות

 מגש עץ שנשאר לאורך זמן רב ולאירוח מכובד ביותר  

 

!ארוז  בקופסה מפוארת  

                                     

₪          199: מחיר  

   Makes people happy 
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 קופסת עץ מעוצבת להגשה ולשמירה על מצות החג

 
קופסת מצות מעץ מפואר ואיכותי להגשה ולשמירה של מצות בחג פסח    

 

עם ידיות אלומיניום לאחיזה בטוחה ונוחה , הקופסה מעוצבת ומעוטרת  

 

 היא שומרת על טריות המצות בגלל סוג העץ המיוחד

  

 ניתן לשימוש נוסף לאחר החג לאחסון על מפיות נייר מרובעות 

 

ארוז בקופסה ובשקית יוקרתית   

 

  

 

 

 

   Makes people happy 
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 מפת שולחן מעוצבת לאירוח חגיגי של ארוחת חג ושבת    

 
 .דוחה נוזלים, אל קמט, מפת חג חגיגית מעוצבת ואיכותית מכותנה ופולי יחד

 מתאים לאירוח חגיגי של חג ושבת, מטר רוחב 1.4מטר אורך ו   3.3גודל המפה הינו 
 

 ארוזה בקופסה יוקרתית  

 
 ₪  99: מחיר

  
 

 4' מתנה מס
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!מעמד לעוגה  מעץ מפואר  
  

מעמד לעוגה מפואר מעץ  
acacia איכותי ומיוחד 

   
 מעוטר בגילופי עץ בעבודת יד

 עומד על רגל מעוצבת ליציבות  

 

בתוספת כף לחיתוך העוגה*   

 
 ארוז בקופסא יוקרתית ומעוצבת 

 

 
₪   149: מחיר    

 

   Makes people happy 

מתנת חג 

 מיוחדת  
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חסכוני ומהפכני            , צר חדשנימו –סולארית  , ערכת טעינה מהשמש  

 

 21Wפאנל סולארי חדשני וחזק

ניתן לטעינה בכל מקום שיש בו שמש , יעילות בתאים סולריים  

מתקפל ונשמר לאורך זמן , קל לנשיאה בתוך התיק או האוטו , דק  

 ניתן לטעינה של כל מכשירי החשמל הניידים 

כניסות טעינה 2מגיע עם   USB 

השמש תמיד איתנו! אף פעם לא תהיו ללא סוללה  

 ארוזים בקופסה יוקרתית

 

₪  239:   21מחיר פאנל  סולארי  כוח   

₪   199:   15מחיר פאנל  סולארי  כוח   

 

 

 

   Makes people happy 
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!בכל זמן, בכל מקום -תיק סולארי מהפכני שישאיר אתכם מחוברים   
 

כולל כבל מובנה  , מטען מובנה בעל שתי כניסות USB תיק נטען מהשמש בכל    

הרמקול או המצלמה שלכם, האייפד, מאפשר לכם להטעין את הטלפון  

!טעינה באמצעות השמש בלבד, ללא צורך בחיבור לחשמל  

 

תאים שונים לאחסון 3עם , תיק  נשיאה גדול מבד פוליאסטר חזק ועמיד  

 עם  רוכסן איכותי ומנעול
. ידיות קשירה לגוף ליציבות, ידיות נשיאה מרופדות לנוחות  

₪  289: מחיר  

   Makes people happy 
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בקבוק ספורט חדשני  רב שימושי נפתח ונסגר    

כוס קפה מתקפלת רב שימושית   

  

 נפתח לבקבוק גדול ומתקפל לבקבוק קטן וקל ונוח, לבית ספר ולשימוש חוזר, לריצה, בקבוק מים לספורט

 ,  נשטף בקלות גם במדיח, ידידותי לסביבה ובטוח לשימוש , עשוי מסיליקון איכותי

 אטומה בוואקום ונוחה לנשיאה בתיק לאחר שימוש  , לאחר, לשתייה חמה רב שימושית מתקפלת ונוחה, כוס לקפה

 

      

 ארוזים בקופסה         

 ₪  79לבין  ₪    49בין  : מחירים נעים      

 



! הסוללה והמטען יחד תמיד  -בנק טעינה  -סוללה נטענת   

 

כבלי טעינה מובנים לכל סוגי המכשירים 3עם   Power Bank   -סוללה נטענת 
 ניתן להטעין את כל סוגי המכשירים הסלולארית

 

! כבלי הטעינה מובנים בסוללה עצמה כך שתמיד המטען והסוללה יחד 3  

 סוללה קלה לנשיאה ומגיעה במגוון צבעים 

   10000או  5000ניתן לבחירה כוח של 

 

 

 אורזה בקופסה

₪  59: מחיר  5000כוח    

₪    99מחיר   10000כוח   
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 מארזי ספורט מתקדמים

 להתעמלות אישית וביתית 
 

 מגוון רחב מאוד של אביזרי ספורט שונים

 הארוזים כסט בהתאם לפעילות הספורטיבית

עם ציפוי נעים למגע , עשויים מחומרים בטוחים  

ומידת קושי שונה , צבע לפי בחירה  

 

הגוףסט רצועות כוח מתכווננות לעיצוב וחיזוק   

ספוג לנוחות  בציפוי ( משקולות) כולל זוג ידיות  
. פונקציונאלייםמשמש לאימוני כוח . מריבית  

הגוףעל הפעלת שרירים כנגד משקל מבוסס   

רצועות תלויות או משוכות באמצעות    

 

 ארוזים בקופסה ובשקית יוקרתית 

₪   169: מחיר  

 

   Makes people happy 

03-9469665אור יהודה  5יוני נתניהו : ובואו  www.blackbox.org.il כנסו : : התקשרו      050-8800956   



 
מנורה וטעינה אלחוטית במוצר אחד , רמקול ודיבורית  

מיקרופון מובנה לשיחות, רמקול ודיבורית בעל יכולות סאונד גבוהות  

כוח   5000סוללה נטענת , פשוט  Bluetooth חיבור 

קל וידידותי לשימוש, מטר 10מרחק  קליטה עד   

 ידית אצבע  נוחה לנשיאה לכל מקום  

** 

בנק טעינה לסלולארי אל חוטי , מגיע עם פונקצית טעינה אלחוטית מובנית  

 

   בקופסהארוז                                                   

        

₪  89: מחיר                                       
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 מארז טיסה  כרית ומשקל קל ונוח 

  

 כרית טיסה ארגונומית וחדישה שמתאימה את מבנה הכרית לצוואר  

 כפתור סגירה ליציבות  ,  עטופה בבד קטיפה רך ונעים

 רוכסן איכותי שנפתח בקלות  להוצאת הכיסוי לניקוי וכביסה עדינה  

 

 דיגיטלי וקל לשימוש  , ג"ק 80עד  למזוודותמשקל -

 וגם את הטמפרטורה  , מציין את המשקל המדויק, אחיזה יציבה לשקילת המזוודה

 

 ארוזים בקופסה ובשקית מפוארת

₪  89מחיר                                                 
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 כרית טיסה מתנפחת בטכנולוגיה חדישה

 

 כרית טיסה חדשנית מתנפחת ומתקפלת באמצעות תא אוויר חדשני    

 .עטופה בבד קטיפה רך ונעים

 המנפח את הכרית  לשימוש  , כפתור מיוחד להכנסת אוויר

 וסגירה לצוואר ליציבות הכרית  . וכפתור להוצאת האוויר בקלות 

 מתקפלת לנרתיק קטנטן לאחסון נוח לאחר נחיתה

  

 ארוזה בשקית יוקרתית  
 ₪  89מחיר   

 



 
 

 !מזוודות פרימיום 3מארז 
 
 ליטר 118נפח  - 28מזוודה גדולה *•
 ליטר 90נפח  - 26מזוודה בנונית *•

 ליטר   50נפח   - 20מזוודה קטנה  *•
 
 ,  קשיח וחזק Polycarbonateחומר •

 גמיש וקל משקל
 מנגנון טרול עם ידית טלסקופית כפתור לחיצה•
 מעלות 360גלגלי סיליקון רב כיווניים סיבוב  4•
 .ידית צידיות+ ידית עליונה •
 .מנעול קומבינציה לנעילת הרוכסנים•
 .סגירה/ רוכסן איכותי קל לפתיחה•
 .תא רוכסן פנימי לחליפות וחולצות מקופלות•
 .תא רוכסן צידי קטן לניירת ומסמכים•
 .רצועות פנימיות להידוק תכולת המזוודה•
 .ארוזות אחת בתוך השנייה לחסכון במקום•

 

 

 מתקן מיוחד לנשיאת בקבוק או לכוס לקפה•

 .  צבע המזוודות זהב•

 
   ₪  450מחיר  

 2' מתנה מס

   Makes people happy 
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!תיק גב אורטופדי איכותי חכם וחדשני נגד מים  

!עם סוללה לטעינה עם כבל  לכל סוגי המכשירים  
 

(aux)וחיבור אוזניות  ,  כולל כבל מובנה, כניסה בעל שתי כניסות  USB תיק גב עם 

ארנק קדמי ורוכסן איכותי, תאים שונים 3עם , תיק גדול מבד פוליאסטר חזק, קל  לנשיאה  

התיק מעוצב ואופנתי . ידיות נשיאה מרופדות לנוחות  

. עם הזמנה מראש ניתן לבחור כל צבע -שחור / בצבע אפור  

 סוללה נטענת, בנק טעינה 

מאפשרת לכם להטעין את הטלפון בתוך התיק  ( בנק טעינה)מצורפת בתיק סוללת טעינת 

כבלים מובנים בתוך הסוללה מחוברים אליה תמיד 3עם , 5000הסוללה בכוח   

.מתאים לכל מכשיר סלולארי שקיים   
בתיק יש כיס חיצוני לשמירה וטעינה נוחה ובטוחה של הפלאפון              

₪  139: מחיר התיק ללא סוללה  

₪  159: מחיר התיק כולל הסוללה  

   Makes people happy 
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בעיצובים שונים עם רמקול מקצועי, רמקולים דיבורית  

 

Bluetooth חיבור , בעל מיקרופון מובנה לשיחות, רמקול ודיבורית מעוצב  

מעוצב כרהיט בבית, יכולות סאונד גבוהות  

  

.מטר 10מרחק קליטה עד  -  M 2200קיבולת סוללה   

קל וידידותי לשימוש, הרמקול מוגן בפניי מים  

מ אורך "ס 32, מגיע עם כבל טעינה, סוללה נטענת מובנית   

  

 

ארוז בקופסה ובשקית                                                     
₪ 99ל ₪  59בין : מחיר הרמקולים                                                 
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 שעוני ספורט חכמים מעוצבים לנשים וגברים 

 

 שעוני ספורט עם טכנולוגיה מתקדמת לחישוב ממדים שונים  

נגד מים, מדדי שינה, לשריפת קלוריות, למדידת דופק, מחשב צעדים  

ניתן לבחור עיצוב דגם וצבע     

 אופציה לשעון עם אוזניה לשיחות טלפון

 

 השעונים נטענים עם סוללה נטענת מובנית

 מגיע עם כבל טעינה

₪  249ו ₪ 199ל ₪ 99: מחירים נעים בין                                            
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י מגע "משנה צבעים ע -מנורת לילה  ודיבורית  , רמקול  

 

רמקול מנורה ודיבורית מעוצבת ,  Bluetooth לשימוש בחיבור    
 

. י מגע"רמקול  דיבורית ומנורת לילה משנה צבע ע   
אורות מתחלפים  במגוון צבעים זוהרים     

 
לטיולים ונכל נסיעה וכמנורת לילה , ניתנת לשימוש בפיקניק  

 
מגיע עם כבל טעינה, סוללה נטענת מובנית   

₪   119: מחיר  
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 כלים לחגיגית ברביקיו ארוזים ביחד באולר נפתח

 

 אולר נפתח ונסגר עם כלים לצליית בשר 

אל חלד , הכלים עשויים ממתכת ייצוקה  

.  ידיות הכלים מעץ איכותי המבודד חום גבוהה  

 

:כלים אשר ישמשו אתכם לצלייה של כל בשר 4מכיל   

תרווד לצלייה *, מברשת מריחה*, מזלג לבשרים*   

פותחן בקבוקי יין*  

 ארוז בקופסה בעיצוב ספר  

 ניתן לאחסן חזרה לשמירה על הכלים

 

 ארוז בשקית יוקרתית  

79  ₪  
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עם ידית אחיזה   Acacia   עשוי , סט הגשה עם מגש ארוך לגבינות   מעץ  

 

מ  עם ידית לאחיזה נוחה"ס 55פלטת הגשה ארוכה ומיוחדת מעץ איכותי בגודל   

סכינים לחיתוך גבינות קשות מובנות במגש   3בתוספת    

  

לחיתוך גבינות  קשות בעלת ידית עץ לאחיזה נוחה, סכינים עם להבים שונים 3  

 

 ארוז בקופסה ובשקית יוקרתית           

   

₪          139: מחיר                                     

   Makes people happy 
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סכיני שף במעמד עץ יוקרתי  5סט   
 

סכיני שף  בגדלים שונים עם להבים שונים   5סט  -  

 הסכינים עשויות ביציקת מתכת גרמנית איכותית 

 להב מחוזק לחיתוך מוצרים קשים

 סכינים עמידות לאורך שנים 

 

. מעמד מעץ מלא מעוצב-  
 

מגיע עם קרש חיתוך גדול מעץ אקקיה איכותי -  

עם ידית לאחיזה נוחה , שנשמר לאורך זמן  

 

 ארוז בקופסה ובשקית יוקרתית 

 
₪  199: מחיר  
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 !בוצר גדול ויוקרתי עם סכין שף מקצועית

   
   acaciaבוצר גדול מעץ מלא וחזק ומיוחד 

 עם מבנה מותאם לצלחת להורדה נוחה של המזון   

 .  ופקקים בתחתית למניעת מגע ותזוזה עם השיש

* 

 סכין שף מקצועית  

 הסכין שף עשויה מיציקת מתכת גרמנית כולל הידית 

חישול הלהב בחום המבטיח חוזק ועמידות בחיתוך  

ידית מותאמת לכף היד לאחיזה נוחה  , מוצרים קשים

 להב משונן  . ובטוחה

 

 ארוז בשקית יוקרתית  

 
 ₪  199מחיר 
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מגבות מטבח , מארז מפואר מגש עץ מעוצב

 סכין שף מקצועית ומשחז סכינים איכותי

 
בסיס , מגש מעץ מלא מגולף ומעוצב*   

 זכוכית להגשה נוחה

 

חוט כפול  , כותנה 100%מגבות מטבח מעוצבות  4* 

.עם ידית תלייה לנוחות,  צפיפות גבוהה  

 

יציקת מתכת גרמנית , סכין שף מקצועית*  

להב הסכין מחוזק , ידית מקצועית לאחיזה בטוחה  

 לחיתוך דברים קשים עמיד לאורך שנים באחריות מלאה 

 

ליטוש ויהלום, השחזה כרמית, שלבים 3משחז סכינים *  

 

 ארוזים בסרט משי לבן ובשקית  יוקרתית 

 
₪  299: מחיר  
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מ"ס 3קערת מסננת לפסטה לאחר בישול מתקפלת לעובי   

יחידות בסיס סיליקון  להגשת סירים חמים  2  

  

מ נוחה מאוד לאחסון "ס 3מתקפלת לגודל , קערה שמסננת פסטה לאחר בישול*  

. עשויה חומר עמיד בפני כתמים וחום, שימושית ביותר  

 ניתנת לשטיפה בקלות גם במדיח הכלים

מבודד חום, תחתית להגשת סירים חמים, יחידות של בסיס סיליקון 2*  

 

ניתן לשטוף במדיח הכלים, עמידים בפני כתמים, קלים  לאחסון  

 ארוזים בקופסה ובשקית מפוארת  

   ₪  79: מחיר      
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סכינים איכותי במעמד מפואר  5סט    

שלבים וקולפן חדשני   3עם משחז   
 

 

סכינים איכותי במעמד מעוצב ויוקרתי 5סט   

עם כניסה נוחה מסיליקון לאחסון סכינים נוספות   

 

סכינים בגדלים שונים  5, מעמד מפואר: המארז מכיל   

שלבים 3קולפן חדשני ומשחז יהלום   

 הסכינים הינם ממתכת ייצוקה ועמידה לאורך שנים 
קולפן ירקות גמיש -  
יהלום וליטוש, שלבי השחזה כרמית 3משחז סכינים עם   

ב מעמד עם אופציה לכניסה לאחסון סכינים נוספות ,   

ניתן לשטוף במדיח הכלים , קל לשטיפה  

 

 ארוזה בקופסה ובשקית יוקרתית 

 
₪      149: מחיר   

 
 

 

 6' מתנה מס

   Makes people happy 

מתנה  

מבוקשת  
 ביותר
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 מארז מגבות מעוצבות לשטיפת ידיים
 

 מטבח  / מגבות ידיים מעוצבות לשטיפת ידיים 4

 גרם 650, כותנה טורקית איכותית 100% 

 ידית תליה לנוחות, צפיפות גבוהה, חוט כפול

 

 ארוזים  בקופסה והשקית יוקרתית  

 

 

  ₪ 79מחיר      

   Makes people happy 
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 מארז מגבות פרימיום מעוצבות 
 

כותנה טורקית  100%מגבות פרימיום    

צפיפות גבוהה, חוט כפול, גרם מגבת 650  

מעוצבות ברקמת חוט זהב, עם ידית תליה לנוחות  

 

 ארוזות בקופסה יוקרתית  

 

 לבחירה בקופסה

מגבות גוף גדולות 2  

קטן/בנוני/מגבות גדול 3או   

לבחירה, בשחור או בלבן  

 
₪ 149מחיר   

   Makes people happy 
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   Makes people happy 

 מתנת יום האישה משגעת

 ! אין אישה ששיער הוא לא הדבר הכי חשוב לה בעולם

 מתנה מלאה ברגש  והיא מארז שיער פרימיום 

 ליטר  500מסכת שיער קרטין    -
 ליטר  500שמפו קרטין    -
 קשריםמתירה , שיער גדולהמברשת -

 וזהבמעוצבת בשחור , כותנה 100%מגבת שיער  2-

 נוחה לניגוב וקשירה לשיער, תליהידית  

 מסרק מיוחד לסירוק הקרקפת  -

 מעודד צמיחת שיער באמצעות גירוי הקרקפת -
 

 ארוזים בקופסה ובשקית יוקרתית 

 

 
 . בלבד₪  249: מחיר          

 

 בפארמים חשוב לציין כי אלה מוצרים שלא נמכרים •

 אלה במספרות בלבד •
 ₪  750עלות המארז במספרות •

 

 אלה  אם כן מבקשים  , לא כל מה שיש בתמונה יש בערכה -התמונה להמחשה*



  

 שטיח אמבט מפנק מכותנה עם בסיס סיליקון למניעת החלקה

 וסלסלה ארוגה מחוטי כותנה ארוזים יחד 

 

עמיד בפני כתמים, מ מכותנה עדינה"ס 75/45שטיח מפנק בגודל *  

בסיס סיליקון למניעת החלקה , אינו מעלה ריחות במגע עם מים   

.בצבע אפור כסוף.  שטיח איכותי ונעים למגע כפות הרגליים  

 *  

מ "ס 42/24סלסה ארוגה מחוטי כותנה בגודל   

 מעוצבת בשני צבעים עם ידיות לאחיזה נוחה 

הסלסילה ניתנת לשימוש ולאחסון נוסף של מגבות ידיים    

 אפשרות לכביסה עדינה במכונת הכביסה 

 

 ארוז בסרט ובשקית מפוארת 

₪  99: מחיר  
 

   Makes people happy 
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 מארז מגבות ידיים מעוצבות לשירותי אורחים 
 

 לבנות מעוצבות עם רקימת וזהב  /מגבות ידיים שחורות 3

 גרם 650, כותנה טורקית איכותית 100% 

 ידית תליה לנוחות, צפיפות גבוהה, תפר חוט כפול 

 ניתן לבחור בין צבע לבן לשחור

 

  

 ארוזים בקופסה, נרות ריחניים 3בנוסף סט 

 

 הכול יחד ארוז בקופסה והשקית יוקרתית  

 

 

  ₪ 99מחיר      

   Makes people happy 
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!פנקתקטיפתית ומ שמיכה אישית  
 

 שמיכה אישית לפינוק ולחימום

ארוגה מחוטי כותנה רכה 180/150בגודל   

בצבעים אופנתיים, קלה ונעימה למגעשמיכה   

 

מפוארת ארוזה בתיק ושקית  

 

₪  79: מחיר  
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 מתאים לקיץ ולחורף  -סט מצעים פרימיום מלכותי  

 

 כותנה טורקית איכותית   100%סט מצעים 
  king size 180/200גודל מיטה 

 
 כותנה טורקית בשילוב משי 100%•
 ציפה לפוך חורף, משמש פיקה לקיץ•

  -180סדין בסיס זוגי שילוב משי  •

 ציפיות לכרית   2 •

 בעיצוב אופנתי עם רקימה סרוגה•

 בשילוב פונפונים מיוחדים   

 

 ארוז בקופסה מעוצבת•

 ובשקית יוקרתית 

 
 ₪  279:  מחיר•
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 שמיכת חורף מכותנה בשילוב חוטי משי למגע רך

 

 מעוצבת בעיצוב ייחודי, מטר 2/2גודל השמיכה    

 

 ארוזה בתיק. לחורף חם ונעים 

 
 ₪  139: מחיר

 שמיכת חורף קטיפתית ומפנקת

 רכה ונעימה   
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מחליף אורות צבעוניים, מבשם  אוויר חשמלי מעוצב כרהיט  

 לניחוחות נעימים

   
 מבשם ריח חשמלי שמפיץ באופן אוטומטי באמצעות אדים קרים לניחוחות נעימים

 המכשיר מחליף אורות אוטומטי במגוון צבעים 

 קל לשימוש ולשטיפה   , בעל אופציה לקביעת זמני הפעולה

 מבשם לאווירה רכה ונעימה

 

 ארוז בקופסה ובשקית יוקרתית  

 
 ₪  129: מחיר
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 סל פיקניק רומנטי ומהנה  
 

 מ המכיל סט לארבעה סועדים  "ס 37/27סל פיקניק מקש חזק  בגודל 
 כפות  ופותחן יין   4, סכינים 4, מזלגות 4, צלחות 4

    150/150וכמובן מפת אירוח מעוצבת בגודל 

 
 ₪ 149: מחיר

  
 

  
 

 4' מתנה מס
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רב שימושי  בתוספת ארבע כוסות מעוצבים  , מארז וויסקי מפואר   

 
מזכוכית איכותית מעוטרת לשימוש רב פעמי , בקבוק וויסקי מעוצב ויוקרתי  

 

כוסות זכוכית מעוטרות בעיצוב זהה לבקבוק 4בקבוק בתוספת    

 

ניתן להוסיף בקבוק וויסקי בתשלום נוסף **  

  

 ארוז בקופסה ובשקית יוקרתית 

 
₪  179:  מחיר  
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מגש עץ מעוצב עם בסיס זכוכית ארוז עם מגבות מטבח פרימיום ומלחיה פלפליה  , מארז מפואר  
 

עם בסיס זכוכית להגשה נוחה , מגש עץ אמיתי מגולף ומעוצב*   

מעוצבות  , ידית תליה לנוחות, צפיפות גבוהה, חוט כפול, כותנה איכותית 100%מגבות מטבח   4ארוזות בתוכו *   

מלחיה פלפליה יוקרתית עם מנגנון אל חלד בצבע שחור ולבן *   

ארוזים בסרט משי לבן ובשקית יוקרתית     

 
₪  149: מחיר  
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 ספר מעוצב עם כלים  לערב לגבינות ויין 
 

 סכינים שונים לחיתוך גבינות עם סוגי להב שונים   2* 

 פותחן בקבוקי יין קל  * 

 פקק רב שימושי לסגירת ואיטום הבקבוק חזרה  •
 

 עם שקית יוקרתית  , ארוז בקופסה בעיצוב ספר

 

 

 
 ₪  49: מחיר

   Makes people happy 

03-9469665אור יהודה  5יוני נתניהו : ובואו  www.blackbox.org.il כנסו : : התקשרו      050-8800956   



יוקרתי  Acacia   סט הגשה לגבינות מקסים   מעץ  

 

מ "ס 28/18פלטת הגשה מעץ מעוצב עם ידית לאחיזה נוחה   

סכינים לחיתוך גבינות קשות   3בתוספת    

בעל ידית לאחיזה נוחה ובטוחה, הסכין עם להב שונה לחיתוך גבינות  

 

 ארוז בשקית בקופסה ובשקית יוקרתית   

                                    

₪          59: מחיר   
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 ארגז לחם מעוצב לאחסון ולשמירה על טריות לחמים 

 
עם בסיס עץ למניעת לחות,ארגז לחם מעוצב   

 ידית אחיזה לסגירה ולפתיחה קלה

 

 משמשת לשמירה על טריות הלחמים 

 

 ארוז בקופסה ובשקית יוקרתית 

 
₪  149: מחיר  
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 ערכת בישול מיוחדת עם  מחבת פסים ומגבות מטבח איכותית 

 

 אין צורך בשימון המחבת, סט  בישול עם מחבת פסים לצלייה

 ידית המחבת מתקפת ונשלפת
 העולמית    FUNDIXתוצרת ספרד חברת 

 

 כותנה איכותית   100%מגבות מטבח  4בתוספת מארז של 

 ידית תליה לנוחות, צפיפות גבוהה, עם חוט כפול

 מעוצבות ואופנתיות    
 

 ארוז בקופסה ובשקית מעוצבת   -
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 סט אפייה יוקרתי ועשיר במיוחד  

   
עשוי מחומר סיליקון  איכותי כלים לאפייה  

. ציפוי למניעת כתמים, מתאים לחום גבוה  

משולב עם ידיות עץ איכותיות מבודדות חום    

 

מ עמוקה לעוגה גבוהה "ס 26תבנית אפייה בגודל  *  

זוג כפפות מבודדות חום מותאמות לכפות הידיים *   

מערוך משולב עץ לאחיזה יציבה ומתגלגל בקלות *   

מברשת מריחה *עם ידית עץ לאחיזה נוחה   

לקקן מריחה עם  ידית עץ לאחיזה נוחה *   

מטרפה קלה עם ידית עץ לאחיזה נוחה *  

עם ציור מידות ללישה מדויקת , משטח סיליקון לאפייה*   

מונע הדבקות הקמח בשיש     

מנפה קמח  מקצועי *   

לדיוק באפייה , כוסות מדידה 3*  

כותנה מעוצבות 100%מגבות מטבח  2   

 

 ארוזים בקופסה יוקרתית במיוחד 

 

₪  189: מחיר   
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   מחבתות אינדוקציה פרימיום מארז 

 !  הבישולבתחום עם הטכנולוגיה הכי מתקדמת 

  

 
   28מידה   -מחבת גדול  * 
   24מידה   -מחבת בנוני * 
 

זוג מחבתות עם טכנולוגיה מהחדישות ומהטובות ביותר  
בשיטת  . העולמית  FUNDIXחברת , תוצרת ספרד

 נסתרתאינדוקציה טכנולוגית 

בעלות משטח  , המחבתות עשויות מיציקת אלומיניום

 .  אינדוקציה רחב לניצול מקסימאלי של החום

  
 אין צורך לשמן את המחבת  , ציפוי למניעת דביקות המזון

 יעילות בפיזור אנרגיית החום בצורה מקסימאלית
 ידיות סיליקון לאחיזה נוחה ולמניעת סיכון לכווייה  

 .   הידיות נשלפות בקלות לשימוש גם בתנור

 

 מגבות מטבח איכותיות   2מגיע עם * 

 

 ארוז בקופסה ובשקית מפוארת  

 
 ₪  299: מחיר
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 פרימיוםסיר סוטאז אינדוקציה 

 !  הבישולהכי מתקדמת בתחום הטכנולוגיה 

 

 נשלפת לשימוש בתנורהידית , 30בגודל  לשימוש גם כמחבת וגם כסיר , עם מכסה 30סיר סוטאז גודל .

 .   העולמית   FUNDIXספרד של  חברתתוצרת , ביותראיכות הסיר מהחדישות והטובות  

  

 מיציקת אלומיניום  עשוי , אינדוקציה נסתרתטכנולוגיה חדשה הסיר עשוי בשיטת  

 אינדוקציה רחב לניצול ופיזור אחיד של החום ויעילות האנרגיה בצורה מקסימאלית  משטח בעל 

 .   ידית נשלפת בקלות לשימוש כסיר, ובטוחהסיליקון לאחיזה נוחה עם ידיות , דביקותפנימי למניעת ציפוי  

 
 ₪  189מחיר 
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מוצרים לבישול וצלייה לבשר7ערכת ברביקיו  עם     

 

 סינר בד גדול עם וו קשירה וידיות נוחות לנשיאת כתף 

תיק אשר נפתח לסינר  , עטופים בצורה נקייה ונוחה לנשיאה  

 כלי הברביקיו עשויים ממתכת וידית המבודדת חום גבוהה 

 

:כלים אשר ישמשו אתכם לצלייה של כל בשר 7מכיל   

תרווד לצליית*, מלקחיים גדולות*, מזלג לבשרים*   

כפפה נעימה למגע לאחיזה בטוחה עם כלים חמים *  

פלפלייה לשימוש קל ונוח *מלחייה *  

! לחגיגת ברביקיו מושלמת  

 

 ארוז בשקית מפוארת 

79  ₪  
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 מיוחד ואיכותי !  סט קמפינג יוקרת הורס
 עשוי משדרת מתכת מחוזקת ליציבות, בשולחן יש מקום כפול לכלים,  שולחן כפול עגול מתקפל וקל לשטח*

 כיסים מיוחדות ומתואמים לכוסות ולבקבוקים 4לשולחן יש , משטח פוליאסטר עבה במיוחד
 משטח פוליאסטר עבה במיוחד  , עשוית משדרת מתכת מחוזקת ליציבות, קלות, כסאות קמפינג מתקפלות 2*

 כיסים בכל כיסא המותאמים לבקבוקים 2, כל כיסא ארוז בתיק אישי עם ידית נשיאה מחוזקת ונוחה לנשיאה
 

 עשוי מבד מחוזק לעמידות בתנאי שמש קשים, ליטר 40תכולה צידנית פיקניק  להרכבה ופירוק  * 
 .  שעות 10חומר פנימי השומר על טריות המזון במשך , חוצצים פנימיים ליצירת תאים לפי בחירה

 ידידותית וניתנת לשטיפה ואחסון בקלות  . ניתנת לפירוק והרכבה קלה, רצועות נשיאה מרופדות לנשיאה נוחה 3 

 
 ₪  249מחיר סט הקמפינג כולל הצידנית     ₪ 149: מחיר סט הקמפינג ללא הצידנית
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 אוהל וצלייה להגנה בפני השמש  

 
 גרם 350פוליאסטר  100%מטר  1.90גובה    220/115צלייה להגנה מפני השמש  בגודל 

 כיסים גדולים למילוי חול ליציבות האוהל  , ציפוי מוטות פיברגלס חזק ועמיד בפני נזקי שמש

 סגירה ואחסון נוח, ולפתיחה, מתקפל וקל מאוד לנשיאה

 

 גרם  800פוליאסטר  100%מטר   1גובה  220/100אוהל עם בסיס תחתון בגודל 

 כיסוי מהשמש   100%ציפוי מוטות פיברגלס חזק ועמיד בפני נזקי השמש 

 קל ונוח מאוד לפתיחה וסגירה, מתקפל בקפיץ
 עם הזמנה מראש ניתן לבחור צבע  

 
 ₪  79: מחיר         ₪ 59: מחיר                      
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צר חדשני וחסכוני מו –סוללת טעינה מהשמש סולארית   

 

ניתן לטעינה בכל מקום שיש בו שמש , סוללה נטענת בתאים סולריים  

נשמרת לאורך זמן , קל לנשיאה בתוך התיק או האוטו   

 ניתן לטעינה של כל מכשירי החשמל הניידים  

 

שמש תמיד איתנו! אף פעם לא תהיו ללא סוללה  

 ארוז בקופסה מעוצבת 

 

₪                99: מחיר סוללה סולארית   
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Bluetooth  רמקול ודיבורית מעוצבים בחיבור לשימוש

 בבריכה או במקלחת 

 

  
בסיס סיליקון להדבקה קלה על המשטח , הרמקול מוגן בפניי מים  

מ "ס   10גודל , מגיע עם כבל טעינה, סוללה נטענת מובנית   

  

₪  49 הרמקול מחיר  



 ספר גבינות לאירוח והגשה בעיצוב יוקרתי            -

 
 פלטת הגשה גדולה לאירוח גבינות מעץ מעוטר בציור               

 מ"ס 26איכותי  בגודל    acaciaהפלטה מעץ           
 

 סכינים עם להבים שונים לחיתוך  גבינות קשות 3בתוספת                

 קל לאחסון חוזר  , עם ידית עץ לאחיזה נוחה    
 

 ארוז בקופסה מעוצבת כספר נפתח יוקרתי           

 

 ₪  139: מחיר                                  
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 !סט הגשה מפואר לגבינות -

 

 קופסה יוקרתית עם מגש הגשה גדול ועשיר לאירוח גבינות

 מ"ס 28איכותי  בעיצוב מטקה  בגודל    acaciaפלטת מעץ , או כל דבר אחר 
 

 לחיתוך לגבינות קשות , סכינים עם להבים שונים 3בתוספת 

 עם ידית עץ לאחיזה נוחה ובטוחה
 

 ארוז בקופסת פרימיום -
 

 

 ₪  149: מחיר                                  
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יין איכותי מבית                 בקופסה יוקרתית לשימוש חוזר    
     
יין ישראלי איכות, טפרברגמבית יקב   2016יין אדום משובח בציר שנת      

 ארוז  בקופסה מיוחדת שומרת טמפרטורת יין נכונה

 הקופסה   רב שימושית מתקפלת למשטח קל לאחסון 

 

 ומיועדת  שוב לשמירה חוזרת עם יינות נוספים 

 

 ארוז בשקית יוקרתית 

 
₪   79:  מחיר  
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