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על מוצרי המזון המשולבים בקטלוג
מיטב תנובת הארץ

אנו בוחרים לעבוד עם מיטב המעדנים ,הממרחים והיינות של' :המעדניה' ,משק פתורה ,וקשת מיצים .את המוצרים שלנו תוכלו
למצוא רק במעדניות הבוטיק ,ובחנויות נבחרות ,והם אינם נמכרים בסופרים וברשתות.

הגריסיני של ה'מעדניה' מיוצרים במחוז לומברדיה שבצפון איטליה ,לפי
מתכון מסורתי בן מאות שנים .הם אהובים על כל המשפחה ,על הגדולים
והקטנים .הגריסיני שלנו דקים ,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
הטחינה של ה'מעדניה' מיוצרת מזרעי שומשום שגודלו באתיופיה.
השומשום עובר תהליך קצר של טרום הנבטה ,אשר את משביח את איכות
גרעין השומשום ,ומעלה את ערכי הוויטמינים והמינרלים בו .לאחר מכן,
זרעי השומשום מיובשים ונטחנים באבן ריחיים בכבישה קרה.

המעדניה ,מותג של טעמים ,מאגד מבחר מעדני מזון עילית המיוצרים
בטכניקות ביתיות ,בסדרות קטנות ,עם הקפדה על חומרי גלם מובחרים
ואיכות בלתי מתפשרת .המתכונים שלנו נרקחו מתוך מחשבה רבה על ייצור
מזון בריא.
מעדני הפרי שלנו ,עשויים רכיבים טבעיים ,ללא חומרים משמרים .ללא
תוספות סוכר
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סדרת קריספי של ה'מעדניה' מיוצרת בטכנולוגיית ייבוש מהפכנית שבה
אין אנו מוסיפים לירקות ולפירות שומן או מלח .טכנולוגיית הייבוש שלנו
מתבססת על שימוש בטמפרטורה נמוכה (מתחת ל )°C 40-אשר בזכותה
משתמרים ערכים תזונתיים גבוהים של הירק והפרי.
חיברנו את הפריכות של חטיפי הצ'יפס וכל הטוב שיש בירקות ובפירות
טריים וקיבלנו חטיף טבעי ,טעים ועשיר בסיבים תזונתיים.
להכניס קצת פלפל למארזים
סדרת פלפלים כבושים ,שיכניסו טעם וצבע לכל ארוחה .חלפיניו ,צ'יפוטלי,
פלפלים קלויים ,ופלפלים פיקנטיים.

משק בוטיק פתורה מחבל לכיש מייצר שמן זית ודבש.
המשק זכה באפריל  2015בתחרות שמני הזית הנחשבת ביותר בעולם
שנערכת מדי שנה בניו יורק . NYIOOC
במסגרת התחרות התמודד שמן הזית הנבאלי שלנו מול  700מותגי שמן זית
מרחבי העולם וזכה במדליית זהב!
טעים כמו ביום שנקטפו .משקה פרימיום –  100%פרי וירק טבעי 330 -
מ"ל .סדרת מיצים טבעיים חדשה בשילובים חכמים וטעימים .מפירות
וירקות שרק נסחטו והוכנסו לבקבוקים -לא הוספנו דבר בכדי שתוכלו
להנות מהיתרונות שבפירות וירקות .סדרת המיצים של המעדנייה -לשתות
את הטבע

סדרת יהונתן מציגה יינות ישראליים רעננים ואיכותיים השופעים טעמים
עשירים ואלגנטיים .היינות מעניקים חווית שתייה מהנה וישתלבו נהדר בכל
סעודה או אירוע .הענבים גודלו וטופחו בכרמים מובחרים באזור יהודה
וטופלו בקפידה רבה.
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מארזי יינות ,מעדני גורמה ,עוגיות ,שמני זית ,שוקולדים ועוד דברים טובים
מארזים מכל טוב הארץ

מארז מתוק -שנות טובות של פעם

AG2003

מארז נוסטלגי שמחזיר אותנו  40שנה לאחור לארץ ישראל פשוטה ותמימה.
 4צנצנות של קונפיטורה  120 -גר'.

₪ 38
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מארז שנה טובה

AG2066

יין (ללא עיטוף) ,טבלת שוקולד בעיטוף ברכה,
מארז בוטנים או אגוזים מצופים שוקולד של עמותת שווים וריבת מעדן  100%פרי ,במארז חגיגי.

 ₪ 67ברקן או למברוסקו
 ₪ 63יהונתן
תוספת לעיטוף היין ₪ 6 -

מארז יין ומשאבה

AG2620-1

מארז גריסיני ותפוחן

AG2626

מארז שנה מתוקה

AG2625

יין ,חטיף קריספי טבעי של המעדניה,
משאבת ואקום ליין,
במארז חגיגי לראש השנה.

יין ,גריסיני איטלקי באפיה ,ללא חומר משמר,
תפוחן -פורס תפוחים.
במארז חגיגי.

יין לבחירה ,קונפיטורת מעדן 100% -פרי של
'המעדניה -גורמה ישראלי' ללא תוספת סוכר,
מארז בוטנים או אגוזים מצופים שוקולד של
עמותת שווים ,במארז חגיגי.

 ₪ 54יהונתן קברנה מרלו
 ₪ 59ברקן

 ₪ 47יהונתן
 ₪ 53ברקן

 ₪ 55יהונתן
 ₪ 60ברקן
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יין בעטיפה חגיגית

AG2434-7

יין לבחירה בעטיפה חגיגית .ניתן להוסיף לוגו לעיצובים הקיימים –בתוספת תשלום
או לעצב אריזה מקורית ,ברוח חזון השנה החדשה שלכם.

 ₪ 27יהונתן קברנה מרלו

 ₪ 33ברקן

מארז מתוק ויין -שנות טובות של פעם עם יין

AG2003-2

מארז נוסטלגי שמחזיר אותנו  40שנה לאחור לארץ ישראל פשוטה ותמימה.
 4צנצנות של קונפיטורה  120 -גר' באריזת קרטון מקסימה ,במארז שקית נשיאה מהודרת עם יין לבחירה.
ניתן למיתוג בתוספת תשלום

 ₪ 64יהונתן קברנה סוביניון

 ₪ 69ברקן
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שנה דבש -מארז ארבעה סוגי דבש איכותי

AG2000

זן הפרחים בשדות בהן אוספות הדבורים את הצוף משפיע על טעם הדבש ,תכונותיו ,מרקמו וצבעו.

מארז זה מכיל חוויה קולינרית ייחודית של
טעימת ארבעה סוגי דבש ישראלי איכותי מאזורי רדייה שונים.
סוגי הדבש במארז מופקים באמצעות רדייה ידנית ,בדרך הטבעית והעתיקה ביותר .הדבש אינו עובר חימום,
הדבורים ניזונות מצוף בלבד ללא תוספת של סוכר מלאכותי.

טעמו את הדבשים ,השוו אותם ,התנסו בהן למטרות שונות
וגבשו דעה מה אתם אוהבים ומעדיפים.
מכיל  4צנצנות דבש של  140גרם :דבש אבוקדו ,דבש פרחי בר ,דבש אקליפטוס ,ודבש הדרים.

₪ 48
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מארז יין בתבנית אפיה

AG2004

יין יהונתן ופרלינים בתפזורת ,בתבנית אפיה .באריזת צלופן.

₪ 44
תוספת לעיטוף היין ₪ 6 -

מארז רגעים קטנים

AG2434-4

יין ,ממרח ירקות ,מבית "המעדניה-גורמה ישראלי"  ,עוגת דבש אישית,
במארז ייחודי ומהודר עם ידית נשיאה .מיוצר ע"י עמותת שווים.

 ₪ 59יהונתן קברנה מרלו או לבן
 ₪ 64ברקן
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מארז זוג יינות ונשנוש

AG2834

זוג יינות יהונתן אדום ולבן ,עם גריסיני איטלקי פריך ,ללא חומרים משמרים .במארז לחג.

₪ 65

מארז שנה מבורכת

AG2756

יין יהונתן (לא עטוף) ,חטיף קריספי -ללא חומרים משמרים וללא טיגון ,מיץ תפוח ללא תוספים – רק תפוח ,גריסיני באפייה ,בקופסת מתנה חגיגית
מקרטון .המארז והיין ניתנים למיתוג בתוספת תשלום.

 ₪ 68ברקן
 ₪ 63יהונתן קברנה מרלו
תוספת לעיטוף היין ₪ 6 -
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מגש אירוח מלבני לראש השנה

AG2088

מארז המכיל מגש אירוח מעוצב מזכוכית  38*15.5ס"מ יין יהונתן (ללא עטיפה) ,פרלינים בתפזורת  ,פותחן יין פלסטיק לבן – מעולה למיתוג ,באריזת
צלופן חגיגית.

 ₪ 65יהונתן

 ₪ 70ברקן או למברוסקו

תוספת לעיטוף היין – ₪ 6

מארז לנשנש בריא

AG1261

מארז שכולו מוצרי פרימיום ללא חומרים משמרים וללא צבעי מאכל:
גריסיני איטלקי באפייה עם שמן זית כתית מעולה ,קריספי -.חטיף סלק/גזר/תפוח מיובש ,פריך וטעים ,ריבת מעדן  100%פרי ומיץ מפירות וירקות
ללא כל תוספת ,בטעמים חדשים ,במארז חגיגי הניתן למיתוג בתוספת תשלום.

₪ 44
_____________________________________________________________________________________
עמוד 10
מתוך 32

מארז ריגושים לראש השנה

AG2434-2

יין ,ממרח ירקות ,מבית "המעדניה-גורמה ישראלי" ,קונפיטורת מעדן 100% -פרי של 'המעדניה"
במארז ייחודי ומהודר עם ידית נשיאה.

 ₪ 61יהונתן קברנה מרלו או לבן

גליל מעדנים

 ₪ 66ברקן

AG2820-4

מינ 100 :יח'

טחינה איכותית מזן אתיופי של "המעדניה" ,ממרח חציל ולימון וממרח חציל וזיתים ,ללא צבעי מאכל וחומרים משמרים" -מבית "המעדניה-גורמה
ישראלי" ,במארז גלילי מרשים הניתן למיתוג היקפי בתוספת תשלום.

₪ 65
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על הדבש ועל העוקץ

AG2019

מארז מקסים המכיל  3סוגי פלפלים ברמות חריפות שונות ו  2סוגי דבש.

₪ 64

מארז זוג יינות

AG1203

זוג יינות איכותיים לבחירה ,ופורר למזיגת יין במארז מתנה חגיגי.

 ₪ 56יהונתן

 ₪ 66ברקן או למברוסקו
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יין עם  2כוסות

AG2605

יין לבחירה ,פורר -אביזר למזיגת יין /משקאות בצורה מדויקת וללא לכלוך ו 2 -כוסות.

 ₪ 65למברוסקו

 ₪ 60יהונתן

מארז טבלת שוקולד שנה טובה

AG2812-1

מארז נוסטלגי שמחזיר אותנו  40שנה לאחור לארץ ישראל פשוטה ,ותמימה .טבלת שוקולד עם ברכת שנה טובה של פעם באריזת מתנה עם  4כרטיסי
שנות טובות .ניתן להוסיף לוגו /ברכה בתוספת תשלום.

₪ 22
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יין בגליל

מינ 100 :יח' AG2820

עיצוב שובב ומאתגר! מתאים במיוחד להתכנסות משפחתית בשולחן החג!
המארז כולל יין לבחירה (לא עטוף ) ו  2כרטיסי שנה טובה עם משחקי מחשבה -תפזורת מילים מאתגרת במיוחד ,בנושא חגי תשרי ומבוך מתוק כדבש.
כרטיסי הברכה והגליל ניתנים למיתוג בתוספת מחיר.

 ₪ 40יהונתן

מארז התחלות

 ₪ 45ברקן

AG2005-1

גריסיני איטלקי באפייה,פלפל איכותי קלוי וקלוף ,ריבת מעדן  100%פרי,
במארז מתנה.

₪ 40

תוספת לעיטוף היין – ₪ 6

מעדנים לחג

AG2054

זוג ריבות גורמה  100%פרי ללא תוספת סוכר וזוג מארזי עמותת "שווים"
עם פקאן ובוטנים מצופים שוקולד איכותי ,במארז מתנה

₪ 55
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מארז הביס המושלם

AG2358

יין איכותי לבחירה ,ממרח ירקות של המעדניה ,ללא חומרים משמרים וטחינה אתיופית ,במארז מתנה.

 ₪ 65יהונתן

חגיגת נשנושים

AG2060

יין איכותי לבחירה ,פלפל קלוי איכותי,
מארז שוקולד שווים,
במארז חגיגי.

 ₪ 54יהונתן
 ₪ 59ברקן או למברוסקו

מארז לדוד גיבור

 ₪ 70ברקן

AG2064

יין לבחירה ,גריסיני איטלקי באפייה מסורתית
ללא חומרים משמרים או צבעי מאכל ,וריסת
תפוח  100%פרי של המעדנייה ,באריזת קרטון
מעוצבת.

מארז טעימות

AG2063

פלפל חלפיניו חריף או פלפל קלוי וקלוף,
גריסיני איטלקי באפייה מסורתית ,ממרח עגבניות
וצלפים ,של המעדניה ,טחינה אתיופית מזן
מובחר ,באריזת קרטון מעוצבת.

₪ 58

 ₪ 47יהונתן
 ₪ 52ברקן או למברוסקו
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מארז יין במתנה

AG2001-1

יין יהונתן (לא עטוף) ,ושוקולדים בקופסת מתנה חגיגית מקרטון .ניתן למיתוג בתוספת תשלום.

₪ 38

תוספת לעיטוף היין₪ 6 -

מגש אירוח עגול לראש השנה

AG2089

מארז המכיל מגש אירוח מעוצב מזכוכית בקוטר  30ס"מ ,ריבה  120גר' בעיצוב ברכות לראש השנה ,פרלינים בתפזורת ותפוחן -פורס תפוחים .באריזת
צלופן חגיגית.

₪ 64
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מארז פלייסמט וגריסיני

AG2010-2

סט  4פלייסמטים מבמבוק ,גריסיני איטלקי פריך ,ללא חומרים משמרים ותפוחן  -פורס תפוחים ,באריזת מתנה.

₪ 29

מארז פלייסמט ויין

AG2010

סט  4פלייסמטים מבמבוק ,יין יהונתן ,מארז שווים עם אגוזי פקאן/בוטנים מצופים שוקולד ,באריזת מתנה..

₪ 48

תוספת לעיטוף היין₪ 6 -
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שנת יופי ואושר

AG2001-4

מארז מתנה הכולל :ממרח ירקות ללא חומרים משמרים וצבעי מאכל-
מבית "המעדניה",
מיץ תפוחים טבעי של קשת מיצים ,באריזת מתנה חגיגית.

מארז שלושה ממרחים מעולים

מארז מתנה הכולל :שלושה ממרחי ירקות ללא חומרים משמרים וצבעי
מאכל -מבית "המעדניה -גורמה ישראלי" תוצרת הארץ  ,באריזת מתנה
חגיגית.

₪ 29

סלסלת חג

AG2001-3

₪ 43

AG2228

יין ועציץ

מינ'50 :

יין יהונתן ,גריסיני איטלקי באפייה ,ופרלינים בתפזורת ,בסלסילת מגירה
רב שימושית ארוזה בצלופן.

עץ ננסי לבחירה (האושר-בתמונה ,הכסף ,האהבה)
ויין לבחירה ,במארז מתנה.

₪ 47

 ₪ 60עץ האושר/הכסף
 ₪ 65עץ אהבה

_____________________________________________________________________________________
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AG2621

מארזי מתנה לבית
מארזי מתנה במבחר נושאים

מארז בוקר זוגי

AG2624

זוג ספלים (ניתנים למיתוג) ,חטיף קריספי טבעי ,גריסיני איטלקי פריך ,באפייה ,במארז חגיגי לראש השנה.

₪ 37

מארז ספלי חיבוק

AG2036

זוג ספלי חיבוק עגולים ,מעדן פרי ללא תוספת סוכר מבית המעדניה ,מארז בוטנים/אגוזים מצופים בשוקולד של עמותת שווים ,במארז חגיגי.

₪ 45
_____________________________________________________________________________________
עמוד 19
מתוך 32

מארז חגיגי בתבנית אפייה

AG2004-1

קונפיטורת מעדן 100% -פרי של 'המעדניה -גורמה ישראלי' 2 ,כלי סיליקון לאפייה ,מפצח אגוזים ,ספר מתכונים ,ארוזים כמתנה ,בתבנית אינגליש
קייק.

₪ 64

_____________________________________________________________________________________
עמוד 20
מתוך 32

מארז קרש חיתוך ויין

AG2425

קרש חיתוך מבמבוק ,יין יהונתן ,קריספי -חטיף סלק ,מיובש ,טעים ,ללא תוספים ,באריזת מתנה מצלופן.

 .₪ 45תוספת לעיטוף היין₪ 6 -

מארז קרש מה לשים במקום?

AG1232-1

קרש חיתוך מבמבוק ,ריבת תפוח עץ ואגס  100% -פרי ,ללא חומרים משמרים או צבעי מאכל ,גריסיני איטלקי באפייה -ללא תוספים ,וכרטיס
ברכה ,באריזת מתנה מצלופן.

₪ 34
_____________________________________________________________________________________
עמוד 21
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מתכון למטבח

AG1003-1

 2כפות בישול מבמבוק 2 ,מגבות מטבח איכותיות ,ספר מתכונים וכלי רב שימושי-
אקרילי להגשה וכרטיס ברכה .אריזת מתנה -צלופן

₪ 65

מארז לסלט

AG1239

כף בישול מבמבוק ,מגבת מטבח איכותית ,ספר מתכונים  ,קערת מלמין רב שימושית בקוטר  24ס"מ ,פלפל קלוי וקלוף מסדרת "המעדניה" וכרטיס
ברכה .אריזת מתנה -צלופן

₪ 49
_____________________________________________________________________________________
עמוד 22
מתוך 32

סט לשולחן

מינ'  20יח'

AG2685

מארז מפת חג

מינ'  20יח'

AG1010

שולחן חג
מפה איכותית  145*240ס"מ ,במגוון צבעים עם סט  4פלייסמטים
מבמבוק ,ומפיץ ריח להשלמת אווירת החג .באריזת מתנה.

שולחן חג
מפה איכותית  145*240ס"מ ,במגוון צבעים ,מארז שווים עם אגוזי
פקאן/בוטנים מצופים שוקולד ,גריסיני איטלקי באפייה .באריזת צלופן.

₪ 48

₪ 49

מארז מפה חגיגית ויין לראש השנה

AG1009

מארז חגיגי – מפת שולחן איכותית  145*240ס"מ ,יין יהונתן (ללא עטיפה) ,מקל דבש וכרטיס ברכה במארז צלופן

₪ 59

תוספת לעיטוף היין₪ 6 -

_____________________________________________________________________________________
עמוד 23
מתוך 32

מארזים לקמפינג ולפיקניק

פינוק בחיק הטבע

AG2052

נשנוש בחיק הטבע

AG2053

גריסיני איטלקי פריך ,יין יהונתן ,באריזת מתנה עם צידנית מתקפלת
בצבעים :כחול או אדום.
ניתן למתג את הצידנית בתוספת תשלום

גריסיני איטלקי פריך ,ממרח זיתים שחורים וחציל  ,ללא חומרים משמרים
וצבעי מאכל ,באריזת מתנה עם צידנית מתקפלת בצבעים :כחול או אדום. .
ניתן למתג את הצידנית בתוספת תשלום

₪ 65

₪ 56

_____________________________________________________________________________________
עמוד 24
מתוך 32

ניחוחות רעננים
מארזי פינוקים וספא

מגבות וספא

AG2741

מארז מתנה מקסים מכיל  2מגבות פנים ,סט גיגית ספא ,בקופסה מתקפלת רב שימשית .אריזת מתנה.

₪ 45

_____________________________________________________________________________________
עמוד 25
מתוך 32

סט לאמבט

AG2865-1

מארז עם גיגית עץ ומוצרים לאמבט וסט מגבת פנים וגוף.
אריזת מתנה – צלופן.

₪ 55

_____________________________________________________________________________________
עמוד 26
מתוך 32

תשורות קטנות
מתאים כמתנה נלווית לתלושים ,שי צנוע ללקוחות

מאג חיבוק עם דבש

AG2850

מארז מתנה צבעוני שישמח כל מקבל .ניתן להשתמש כמארז לתלושים.
המאג ניתן למיתוג בתוספת תשלום.

₪ 22

מאג חיבוק לראש השנה

AG2850-1

מארז מתנה צבעוני שישמח כל מקבל .ניתן להשתמש כמארז לתלושים .ניתן למיתוג בתוספת תשלום.

פרלינים ₪ 17

_____________________________________________________________________________________
עמוד 27
מתוך 32

שמחה כפולה

AG1219

זוג ממרחי ירקות -עגבניות וצלפים וזיתים שחורים וחציל ,ללא תוספת חומרים משמרים וצבעי מאכל מבית המעדניה ,באריזת קרטון .ניתן
למתג את האריזה בתוספת תשלום.

₪ 26

_____________________________________________________________________________________
עמוד 28
מתוך 32

טבלת שוקולד ממותגת

מינ'  200יח'

כפית דבש ממותגת

מינ'  200יח'

שוקולד לחג
שוקולד ממותג לחג
ניתן למיתוג לקוח בתוספת תשלום.

מתנה קטנה ומטריפה
מיתוג בתוספת תשלום.

₪ 7.5

₪ 2.7

מאג סיליקון

AG5055-1

רגע של נחת

AG1270

מאג עם רצועת אחיזה ומכסה סיליקון עם  8פרלינים ,באריזת צלופן
למתנה.

מיץ ללא חומרים משמרים ,ללא כל תוספת – מסדרת  ESSENTIALשל
"המעדניה" וגריסיני איטלקי באפיה – ללא תוספים ,עם כרטיס ברכה
מקסים בשקית מתנה מהודרת.

₪ 23

₪ 19.5

_____________________________________________________________________________________
עמוד 29
מתוך 32

תרומה לקהילה – מארז שוקולד שווים  -שיתוף פעולה עם עמותת שווים

AG2061

ההכנסות ממוצר זה מיועדת לרווחת המשתקמים.
המארז הינו שיתוף פעולה מיוחד עם עמותת שווים.

₪ 10

מארז בונבוניירה

AG2790מינ' 500

מארז מתנה אביבי שישמח כל מקבל.
ניתן להשתמש כמארז לתלושים.

שמן זית ,דבש גלילי  150גרם ₪ 29.5
שמן זית ,פרלינים ₪ 19.8

_____________________________________________________________________________________
עמוד 30
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יין וגריסיני

AG1205

יין ומשאבת ואקום או פותחן יין
מתברג -ממתכת AG1221

יין במארז

AG1201

יין לבחירה וגריסיני בשקית נייר מהודרת.

יין לבחירה ,פותחן יין מנוף ממתכת או משאבת
ואקום ,שקית נייר מהודרת.

יין לבחירה בשקית נייר מהודרת עם גלויית שנה
טובה ,מתאים כמתנה נלוות לתלושים ,שי
ללקוחות...

 ₪ 30יהונתן
 ₪ 35ברקן

 ₪ 38יהונתן
 ₪ 43ברקן
תוספת לעיטוף היין₪ 6 -

 ₪ 22.5יהונתן
 ₪ 27.5ברקן/למברוסקו

עציץ וריבה

AG2770

נשיקות בצנצנת

מינ' AG2212 200

במארז "ירוק" לשמירה על איכות הסביבה
ניתן לבחור אחד מעציצי האיחולים :אושר או
כסף .מגיע עם חרוסת וארוז במארז מתכלה עשוי
מקמח תפוחי אדמה לשמירה על הסביבה

מארז לחג
צנצנת מלאה בנשיקות.
ניתן למתג בתוספת תשלום.

₪ 44

צנצנת  7.5*9ס"מ ₪ 12.5

_____________________________________________________________________________________
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תוספות:
הובלה ₪ 30 -לקרטון ₪ 280 ,למשטח.
מרבית המתנות מגיעות באריזת מתנה .במוצרים שלא מצוינת אריזת מתנה ניתן לבצע אריזה בתוספת תשלום.
מיתוג (לוגו) בתוספת תשלום.
הנחה נוספת תינתן עבור כמויות גדולות.
תנאים:
המחירים אינם כוללים מע"מ.
המחיר למינימום הזמנה של  .₪ 3000מינימום הזמנה למוצר .₪ 1000
מוצרים החסרים במלאי יוחלפו במוצרים מקבילים ושווי ערך.
מינימום הזמנה למוצר  20יחידות (אלא אם מצוין אחרת).
המחירים נכונים לתאריך  10/07/2018ועשויים להשתנות מעת לעת.
טל"ח
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