3780
ציליית חוף

SPRING

 בד לייקרה איטלקי דוחה מים ו 97%-דוחה קרינה
 2 מוטות תמיכה חזקים גובה  178ס“מ המגיעים
בתיק לייקרה גמיש לאיחסון
 מתקפל לתיק נשיאה עם רצועת כתף מניילון
איכותי עמיד מים
מידות:
 - XLס“מ  250X250X178ס“מ  -מתאים ל 6-נפשות
 - Lס“מ  220X220X178ס“מ  -מתאים ל 4-נפשות

1

הוציאו את הצילייה
ושקי החול

2

מלאו את שקי
החול בחול

3

הרם את הצילייה עם
מוטות התמיכה
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4

התאם את מיקום
הצילייה ושקי החול
לפי כיוון הרוח
והשמש

SPRING TIME

SPRING

Spring Time

3564

ערכת קפה







תיק עשוי בד ,חלק קידמי שקוף
כירת שדה להבה סיבובית נקירה
 3כוסות זכוכית בשרוול
 2מיכלי פלסטיק לאחסון סוכר וקפה
פינג'אן נירוסטה
כפית נירוסטה

3565
ערכת קפה עם צידנית







3778
כירת גז ניידת עם מזוודה קשיחה
 מתאימה לשטח ,קמפינג ,טיולים,
בית וחצר
 להבה סיבובית נקירה
 הצתה אלקטרונית
 מנגנון מונע דליפת גז
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צידנית אישית קשיחה לאחסון הגזיה והכלים
גזיית שדה עגולה עם להבה סיבובית נקירה
 3כוסות קפה זכוכית בנרתיק
 2מיכלי פלסטיק לאחסון סוכר וקפה
פינג'אן נירוסטה
כפית נירוסטה

3130
מקרר לרכב
מקרר לרכב  +ווסת חום או קור עשוי
מפלסטיק דופן כפולה כולל כבל
 2מטר חיבור למצת ללא גז ,ידידותי לסביבה

3104
צידנית משפחתית
תיק צידנית אישית  24ליטר
מידות 33X22X28 :ס“מ
קיים בצבעים :כחול ,ירוק ואדום

3105
צידנית גב
תיק גב צידנית  24ליטר
מידות 29.5X18X38 :ס"מ
קיים בצבעים :כחול ואפור

3208
צידנית גלגלים טרולי  50ליטר
מתקפלת ביעילות לאחסון נוח
 50ליטר ,כולל חיזוק מתכת תחתון יחודי
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3018
כיסא חוף
כסא נוח לים עם ידיות מתקפלות,
תא רשת לבקבוק
קיים בצבעים :ירוק ,כתום וכחול

3004
שמשיית חוף
שמשיית חוף בפאוץ' קוטר  180ס"מ
צבעים :אדום ,כתום ,כחול ולבן
להדפסת סובלימציה

3028
כסא קמפינג מתקפל הקטן בעולם
קל במיוחד ומגיע בנרתיק נשיאה
מתאים לטיולים ,קמפינג וחוף ים שילוב
רשת איורור ומוטות מתכת טלסקופיים
מתקפלים לגודל קטן במיוחד

3005
תיק חוף נפתח למחצלת
תיק חוף נפתח למחצלת
מידות 60X170 :ס"מ
צבעים :אדום ,ירוק וכחול
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2118
מגבת חוף עגולה
מגבת מעוטרת  GSM 380עגולה כולל
תיק נשיאה יוקרתי תואם לעיצוב עם
שרוכים ,מגיע ב 2-דגמים
מידה :קוטר  150ס“מ

2113
מגבת חוף גדולה
מגבת חוף  GSM 300מעוצבת ארוזה
בתיק נשיאה .מתאימה לשטח ,קמפינג
וטיולים .מידות 140X70 :ס“מ

2103
מגבת גוף
מגבת גוף מיקרופייבר  340גר‘
אנטיבקטריאלית ומגיעה בתיק נשיאה
מידות 140X70 :ס“מ.
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3770
שמיכת פיקניק משפחתית
שמיכה עגולה מתקפלת דו שכבתיתי עם
ידיות נשיאה עמידות וציפוי  PUתחתון
מידה :קוטר  175ס"מ
קיים בצבעים :כחול וירוק

3771
מחצלת חוף עגולה משפחתית
מחצלת חוף משפחתית עגולה מעוטרת
פוליאסטר ,מגיע בתוך תיק נשיאה עמיד
אלבד עבה.
מידה :קוטר  155ס"מ
קיים בצבעים :כחול ,ירוק ,אדום וכתום

3775
מחצלת קמפינג זוגית
מחצלת פוליאסטר קמפינג זוגית גדולה
מידות 150X180 :ס"מ.
קיים בצבעים :כחול ,אדום ,ירוק וכתום

3776
מחצלת קמפינג משפחתית
מחצלת קמפינג משפחתית כולל תיק נשיאה
מידות 260X180 :ס"מ.
קיים בצבעים :כחול ,אדום ,ירוק וכתום
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3132

3137

SWISS ALPS
צידנית משפחתית עם רצועות גב מרופדות
מבנה התיק מ EVA-לשמירת צורת הצידנית  /תיק
גב  מספר תאי איחסון לכלי אוכל  פותחן בקבוקים
נירוסטה מובנה ברצועה קידמית  ריפוד נילון פנימי
עם צמר סלעים טרמי לשמירה על חום  /קור

SWISS FLAT
סט  8חלקים  5סכיני שף  משחזת  מספריים  מעמד שולחני
מסתובב  מפלדת אל חלד בעלת ציפוי ייחודי למניעת הדבקות
לסכין בעת חיתוך עם נירוסטה השומרת על חיי הלהב המבטיחה
חדות ממושכת  ביצועים גבוהים  עמידות לאורך שנים  עמידה
בפני קורוזיה  מגיע באריזת מתנה יוקרתית

3127
סט  6חלקים  5סכיני שף
מפלדת אל חלד בעלת ציפוי ייחודי למניעת הדבקות
לסכין בעת חיתוך עם נירוסטה השומרת על חיי הלהב
המבטיחה חדות ממושכת כולל קולפן המגיע באריזת
מתנה יוקרתית  צבע :חום טבעי
Swiss

Republic Since 1798

שימו לב! אנו בעלי סימן רשום מס'  313466בישראל ומס'  018265033באירופה למותג  SWISSמבית POLO
אנא היזהרו מכל החיקויים בשוק הישראלי עבורכם ועבור לקוחותיכם בפרט!
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4132
SWISS FLAT
מזוודת טרולי פטנט יחודי | מתקפלת  2.5ק"ג בלבד 
עלייה למטוס  בד  PU RIPSTOPאיכותי  ידית אלומיניום
ארוכה  גלגלי סיליקון  מידות  60X32X33 "19ס“מ

4452
SWISS WINNER
סט  2מזוודות  גדלים  ''20 ,''24 :עשויה פוליקרבונט ABS +
בעיצוב ייחודי  מנעול נעילת מזוודה שטוח  +קודן  חומר
קשיח נגד שבר  ידית עם מספר מצבים   8גלגלים  360מעלות
מידות  31X20.5X60 "20ס“מ  מידות  41X25X68 "24ס“מ

4453
SWISS YOUNG
מזוודת עלייה למטוס  עשויה פוליקרבונט  ABS +בעיצוב
ייחודי  חומר קשיח נגד שבר  ידית עם מספר מצבים  לוחית
ממותגת-ניתנת למיתוג אישי עיי" חריטת לייזר איכותית 
מנעול נעילת מזוודה שטוח  +קודן   8גלגלים  מתרחבת
מידות 36.3X24X66 "20 :ס“מ

4010
SWISS PLAN
תיק טרולי גדול על גלגלים  בד  PU RIPSTOPאיכותי ועמיד
 2גלגלי סיליקון  ידית אלומיניום ארוכה עם מספר מצבים
מידות  60X32X33 "25ס“מ
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Swiss

Republic Since 1798

שימו לב! אנו בעלי סימן רשום מס'  313466בישראל ומס'  018265033באירופה למותג  SWISSמבית POLO
אנא היזהרו מכל החיקויים בשוק הישראלי עבורכם ועבור לקוחותיכם בפרט!
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5157
רמקול  /תרמוס נירוסטה
 איכותי ועמיד במים ואבק  W5תרמוס
נירוסטה משולב עם רמקול בלוטוס
 שומר חום וקור לאורך זמן רב בזכות
החומר האיכותי ממנו עשוי התרמוס
)נירוסטה -פלדת אל חלד( אשר נשמר
לאורך זמן גם לאחר שטיפות מרובות
 דופן כפולה בתרמוס מנתקת את הדופן
החיצונית אשר פוגעת באוויר מהדופן
הפנימית מה שיגרום לבקבוק לשמור
על הטמפרטורה
 נירוסטה חיצונית איכות  201ופנימית איכות 304
 בעל כמות של  500מ"ל ומצויד במכסה בעל
ידית מובנת אשר מאפשרת להחזיק את
הבקבוק בצורה נוחה ביותר לספורט וטיולים
 את רמקול הבלוטוס ניתן לפרק ולהציב בכל
מקום ולהנות משמע מעולה

5168

SPRING
Spring Time

תרמוס דיגיטלי
 תרמוס דיגיטלי עם מד טמפרטורה
 תרמוס וואקום  0.5ליטר עם צג טרמומטר טמפ'
חום  /קור
 נירוסטה חיצונית איכות  201ופנימית איכות  304עם
לחץ וואקום גבוה לבידוד מקסימלי ואיכות גבוהה
לשמירת חום  /קור לאורך זמן רב
 חום  -שמירה עד  12שעות ,קור  -שמירה עד  18שעות
 צבעים :נירוסטה ,שחור ולבן לסובלימציה
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5145

אוזניות בלוטוס
 אוזניות בלוטוס  TWSאיכותיות עם סופר בס מבנה אגרונומי
 לאוזן ,עמידות לרטיבות  /זיעה ומתאימות לפעילות ספורט
מאומצת
 נטענות ומגיעות בתוך מטען אלחוטי הכולל מכסה ומשמש
כקופסת אחסון לשמירה על האוזניות
 דיבורית מובנת לשיחות טלפון עם מערכת מובנת לסינון
רעשים ואטימה פאסיבית
 זמן טעינה כשעתיים על ידי כניסת MICRO USB

5159
רמקול בלוטוס משולב מנורת LED
 רמקול בולוטוס  5Wמשולב מנורת  LEDשולחנית מעוצב עם
עוצמת תאורה מתכווננת וגובה מתכוונן עם זיכרון
 מתאימה למשרד ולטיולים
 סוללה נטענת ליתיום כבל טעינה  USBכולל פונקציות
דיבורית לנייד וקלט באמצעות חיבור כבל  3.5מ"מ
 אפשרות קיפול קלה לאחסנה ונשיאה

5132

זוג רמקולים
 זוג רמקולים מיני ממתכת בטכנולוגיית  TWSאיכותי ועוצמתי
 הספק כל רמקול  W3מגיע עם משטח טעינה מגנטי
 כולל משטח טעינה ל 2-רמקולים
 טכנולוגיית  TWSחיבור  2רמקולים איכותיים לשמיעה
סטריאופונית עוצמתית
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