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טישרט יוניסקס (צווארון עגול)

עשוי 100% כותנה סרוקה (הרכב הסיב עלול להיות שונה עבור צבעים
מסויימים)

בד 170 גרם איכותי
מבחר רחב של למעלה מ-13 צבעים שונים

זמין במידות שונות החל מ-S ועד ל-5XL (בצבעים מסויימים)
צווארון עגול עם תפר כפול

גזרה רגילה, מיועדת לגברים ונשים
ללא תווית (קיים הדפס בחלקו הפנימי של הצווארון)

חולצת יוניסקס (גזרת גברים ונשים) עשויה 100% כותנה סרוקה
איכותית, בגזרה ישרה (לא צמודה ולא רחבה). החולצה זמינה בשלל

צבעים ומידות. לא רק נראית נהדר, אלא גם מספקת הרגשה נעימה על
הגוף. הרבה מעבר לעוד סתם טישרט שתזרק בארון אחרי הכביסה.

 

 

טישרט נשים (צווארון עגול)

עשוי 100% כותנה (הרכב הסיב עלול להיות שונה עבור צבעים
מסויימים)

בד 170 גרם איכותי
צווארון עגול עם תפר כפול

זמין ב-5 צבעים שונים
3XL-ועד ל S-מגוון מידות שונות החל מ

גזרה נשים קלאסית עם מותן צמוד
ללא תווית (קיים הדפס בחלקו הפנימי של הצווארון)

חולצת נשים עשויה 100% כותנה, בגזרת נשים קלאסית (צמודה מעט
במתניים) ובעלת צווארון עגול. החולצה נעימה ויושבת בצורה נוחה

מאוד על הגוף. אם מתחשבים בדעת קהל, זו החולצה המועדפת
.V והנמכרת ביותר בנישת הנשים. החולצה זמינה גם בצווארון
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(V צווארון) טישרט נשים

עשוי 100% כותנה (הרכב הסיב עלול להיות שונה עבור צבעים
מסויימים)

בד 170 גרם איכותי
צווארון V עם תפר כפול

זמין ב-4 צבעים שונים
3XL-ועד ל S-מגוון מידות שונות החל מ

גזרה נשים קלאסית עם מותן צמוד
ללא תווית (קיים הדפס בחלקו הפנימי של הצווארון)

חולצת נשים עשוי 100% כותנה, בגזרת נשים קלאסית (צמודה מעט
במתניים) וצווארון V. החולצה נעימה ויושבת בצורה נוחה מאוד על

הגוף. אם מתחשבים בדעת קהל, זו החולצה המועדפת והנמכרת ביותר
בקרב הנשים. החולצה זמינה גם בצווארון עגול.

 

 
 

ספל

עשוי קרמיקה לבנה עמידה ואיכותית
שטח הדפסה בגודל: 22×9 ס"מ

נפח: 330 מ"ל
ציפוי ORCA המבטיח צבע וחדות מרהיבים

ניתן לשימוש במיקרוגל / במדיח כלים
עומד בתקן האירופאי המחמיר

הספל הקלאסי שכולנו מכירים. מוצר מושלם לקפה של הבוקר או לכוס
תה ביום גשום וקריר. פריט חובה בכל בית, על אחת כמה וכמה כשתוכלו
לעצב אותו כפי שתרצו ולתת לו טאצ' אישי משלכם עם העיצוב / התמונה

שאתם אוהבים. הספל עמיד למדיח וצבעי ההדפס המרהיבים שעליו
יישמרו לאורך זמן רב.
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בקבוק שתייה באולינג

עשוי נירוסטה דו שכבתית בגימור לבן מבריק
נפח: 500 מ"ל

שטח הדפסה: היקף מלא בגודל 22.5×12 ס"מ
פקק נירוסטה מתברג בצבע כסוף בשילוב גומי עמיד

נוצר בשימוש מחומרים אקולוגים לשמירה על איכות הסביבה

בקבוק נירוסטה בצורת פין באולינג בצבע לבן, עם פקק וואקום מסתובב
בשילוב גומי לאיטום הרמטי של הנוזל. הבקבוק שומר על טמפרטורת

הנוזלים שבתוכו בזכות השכבה הכפולה המבודדת שלו וניתן להשתמש בו
עבור שתייה קרה וחמה כאחד. מתאים לשימושים רבים החל מהבית או

המשרד ועד לבית הספר וספורט.
 

 

בקבוק שתייה עם קש

עשוי נירוסטה דו-שכבתית מבודדת בעלת גימור מבריק
נפח: 600 מ"ל

פקק עם קש מתקפל באורך מלא
שטח הדפסה: היקף מלא בגודל 23.5×14

עשוי מחומר אקולוגי לשמירה על איכות הסביבה

בקבקוש שתייה עם קש מתקפל באורך מלא שמגיע עד לתחתית, מה
שמאפשר לשתות את הנוזל עד הטיפה האחרונה. הבקבוק בעל קיבולת

של 600 מ"ל והוא שומר על הטמפרטורה לזמן ממושך בזכות הדפנות
הכפולות שלו. מתאים מאוד לטיולים, פעילות גופנית או לעבודה

במשרד.
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בקבוק שתייה (2 פקקים)
 

עשוי נירוסטה דו-שכבתית מבודדת
נפח: 600 מ"ל

גוף הבקבוק לבן והפקקים שחורים
(All-over) שטח הדפסה מלא

עשוי מחומר אקולוגי לשמירה על איכות הסביבה

בקבוק שתייה לבן עשוי נירוסטה בגימור מבריק. הבקבוק כולל שני
פקקים: פקק וואקום ופקק פיה (שלוקר) המחוברים זה לזה עם שאקל

וניתנים להחלפה בקלות. הדפנות הכפולות של הבקבוק שומרות על
טמפרטורת הנוזל לזמן ממושך וניתן למזוג לתוכו נוזלים קרים וחמים.

 

 

ספל נסיעות תרמי
 

עשוי נירוסטה דו-שכבתית מבודדת תרמית לבנה בגימור מבריק
נפח: 400 מ"ל

מכסה נשלף עם סגירת וואקום
ידית מלאה לאחיזה יציבה ונוחה

ציפוי ORCA המעניק איכות צבע משופרת
שטח הדפסה בגודל 25×9 ס"מ

ספל נסיעות תרמי, בדומה לכוס נסיעות תרמית, הוא אחד המוצרים
הפופלארים כיום, בעיקר אם אתם חובבי שתייה חמה ומרבים להתנייד

בדרכים. הספל יאפשר לכם ליהנות מהקפה שהכנתם גם כעבור זמן רב
תוך שמירה על הטמפרטורה שלו. מתאים מאוד לשימוש בזמן נסיעות

והתניידות מחוץ לבית.
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