
קטלוג

מוצרי נייר

עיצוב והפקה בהתאמה אישית

ליווי מקצועי לכל אורך הדרך

מערך הדפסה מתקדם ומשוכלל

יחס אישי ואדיב
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MM361

MM381

MM371

MM391

מידות: 9.8X9.8X7.8 ס"מ
הדפסת פרוצס 

למינציה מט / מבריק
500 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 7.5X7.5 ס"מ

מידות: 11X11.5X3 ס"מ
הדפסת פרוצס 

למינציה מט / מבריק
200 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 10X10 ס"מ

מידות: 10X10.5X3 ס"מ
הדפסת פרוצס 

למינציה מט / מבריק
200 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 9X9 ס"מ

מידות: 10X8X3 ס"מ
הדפסת פרוצס 

למינציה מט / מבריק
200 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 7.5X10 ס"מ

קופסת ממו בית

קופסת ממו תצוגה

קופסת ממו פינה פתוחה

קופסת ממו כ.ביקור

MM361

MM381

MM371

MM391
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מידות: 19X23.5 ס"מ
הדפסת פרוצס 

למינציה מט / מבריק
450 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 8.5X8.5 ס"מ

מידות: 9X9X8 ס"מ
הדפסת פרוצס 

למינציה מט / מבריק
700 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 9X9 ס"מ

מידות: 9X9X8 ס"מ
הדפסת פרוצס 

למינציה מט / מבריק
700 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 9X9 ס"מ

מידות: 9X9X6 ס"מ
הדפסת פרוצס 

למינציה מט / מבריק
600 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 9X9 ס"מ

מעמד ממו מפואר

קופסת ממו גדולה

קופסת ממו לוגו

קופסת ממו בינונית

MS970

MM341

MM339

MM351
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מידות: 9X9X2 ס"מ
הדפסת פרוצס 

למינציה מט / מבריק
400 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 8.5X8.5 ס"מ

מידות: 8.7X17.5X3.5 ס"מ )מצב סגור(
הדפסת פרוצס 

למינציה מט / מבריק
350 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 8.5X8.5 ס"מ

מידות: 9X9X8 ס"מ
קרטון גלי צבעוני

אינסרט - הדפסת פרוצס
750 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 7.5X7.5 ס"מ

מידות: 21.5X15 ס"מ
הדפסת פרוצס 

למינציה מט / מבריק
80 / 96 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 20.7X14.3 ס"מ

קופסת ממו

קופסת ממו נפתחת

ממו גלי עם חלון

מחברת A5 עם סגר

MM331

MM311

MM321

NB755
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מידות: 21.5X15 ס"מ
הדפסת פרוצס 

למינציה מט / מבריק
96 / 80 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 20.7X14.3 ס"מ

הדפסת פרוצס 
למינציה מט / מבריק

96 / 80 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 24X17 ס"מ

מידות: 24.5X17.5 ס"מ
הדפסת פרוצס

למינציה מט / מבריק
96 / 80 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 24X17 ס"מ

מידות: 21.5X15.5 ס"מ
הדפסת פרוצס 

למינציה מט / מבריק
80 / 96 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 20.8X14.7 ס"מ

A5 מחברת
עם כריכה מגנטית

17X24 מחברת
עם מידע משתנה

מחברת
17X24

A5 דפדפת

NB765

NB785

NB775

DF950
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מידות: 21.5X15 ס"מ
הדפסת פרוצס מודבק לקרטון

למינציה מט / מבריק
96 / 80 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 20.7X14.3 ס"מ

מידות: 21X14.8 ס"מ
הדפסת פרוצס על נייר כרומו

למינציה מט / מבריק
96 / 80 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 21X14.8 ס"מ

מידות: 21X14.8 ס"מ
הדפסת פרוצס

למינציה מט / מבריק
96 / 80 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 21X14.8 ס"מ

מידות: 15X9.5X2.5 ס"מ
הדפסת פרוצס 

למינציה מט / מבריק
200 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 15X10 ס"מ

A5 מחברת

A5 מחברת

A5 דפדפת

בלוק ממו מלבני

NB795

NB745

DF940

BM287
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מידות: 15X9.5X2.5 ס"מ
הדפסת פרוצס מודבק לקרטון

למינציה מט / מבריק
200 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 9.5X15.5 ס"מ

מידות: משתנה
הדפסת פרוצס על נייר כרומו

למינציה מט / מבריק
200 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: משתנה

מידות: 12X8 ס"מ
הדפסת פרוצס

למינציה מט / מבריק
80 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 12X8 ס"מ

מידות: 10X7.5 ס"מ
הדפסת פרוצס 

למינציה מט / מבריק
100 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 10X7.5 ס"מ

בלוק ממו קשיח

בלוק ממו ספר

8X12 פנקס

פנקס כריכת דבק

BM927

BM732

PN392

PN847
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מידות: 14X8 ס"מ
הדפסת פרוצס מודבק לקרטון

למינציה מט / מבריק
90 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 14X8 ס"מ

מידות: 22.2X31 ס"מ
הדפסת פרוצס )צד 1 או דו"צ(

למינציה מט / מבריק
כריכה 350 גרם

כיס 1 / 2

מידות: 25X17 ס"מ )מצב סגור(
הדפסת פרוצס

למינציה מט / מבריק
כריכה 350 גרם

חיתוך מיוחד עם מקום לעט

מידות: 22X32 ס"מ
הדפסת פרוצס 

למינציה מט / מבריק

פנקס בחיתוך מיוחד

פולדר לניירת

פולדר עם עט
ובלוק נייר

בלוק מהנדס

PN857

FL620

FL630

ST521
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מידות: 22.5X31 ס"מ
הדפסת פרוצס

למינציה מט / מבריק
כריכה 350 גרם

כיס 1 / 2

מידות: 23.5X19 ס"מ
הדפסת צבע 1 עד פרוצס

50 דפים

80 גרם נטול עץ

מידת הדף: 23.5X19 ס"מ

מידות: 26.5X9X26 ס"מ
הדפסת פרוצס

למינציה מט / מבריק

מידות: צורני
הדפסת פרוצס 

נייר בד 200 גרם

פולדר לתעודות

מולטי פד

מעמד שולחני 

פד בחיתוך צורני

FL630

PD153

ET531

PD163



מי אנחנו
מוצרי  מתנות,  ושיווק  בייבוא  מתמחה  משמיים  מתנות 
וחברות  לארגונים  דפוס  והפקות  מכירות  קידום  פרסום, 

במגזר הפרטי והציבורי.

ולא  איכותיות  בהפקות  מתמקדת  שלנו  העשייה  עיקר 
שגרתיות ומתן פתרונות לחברות שרוצות לשים את הזרקור 

עליהן מול לקוחות, עובדים ושותפים עסקיים.

2014 עלינו לאוויר, במטרה להציב רף מקצועי ושירותי  ב 
ללא פשרות – לא כל כך הרבה זמן אבל מספיק בשביל 
לצבור ניסיון, ידע ובעיקר קהל מכובד של לקוחות מרוצים.

לקוחותינו נהנים מליווי אישי ומקצועי לכל אורך הדרך תוך 
והמתאים  החדשני  הנכון,  המוצר  להתאמת  דגש  שימת 
בכל  ועמידה  זמנים  לוחות  על  הקפדה  ותוך  עבורו  ביותר 

התקנים הנדרשים.

על מנת להעניק ללקוחותינו חווית קנייה עשירה אנו מציעים 
את קטלוג המוצרים הרחב ביותר בענף וכן פתרונות מיתוג 

והפקה מהמתקדמים ביותר.

חדשים,  מוצרים  מאות  מעדכנים  אנו  השנים  במהלך 
ממוצרים  החל  שונות  מחיר  ברמות  ובלעדיים  ייחודיים 

לכנסים ואירועים ועד למתנות יוקרתיות . 

במסגרת הפעילות השוטפת דואגת החברה לשלב אנשים 
בעלי צרכים מיוחדים כחלק בלתי נפרד בשיתוף פעולה עם 
עובדים  מוגבלויות(  לבעלי  קהילתי  )שילוב  ש.ק.ל  עמותת 
אריזות  ובניית  והרכבת המוצרים  פירוק  על  אלו אחראים 
שי , עבודה זו מעניקה לאותם אנשים תחושת שייכות וערך 

עצמי גבוה.

יש לך דרישה למוצר קד"מ או מתנה כלשהי, בין אם מדובר 
במוצר מדף או במוצר בהזמנה  מיוחדת  אנחנו כאן בדיוק 

בשביל זה! 

אנו נהנים מנאמנות לקוחותינו לאורך זמן ומתגאים ביכולתנו 
לספק מוצרים איכותיים והפקות ללא פשרות.

נשמח ללוות אתכם בכל אירוע ודרישה, אנחנו כאן בשבילכם!


