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איש/ת רכש יקרים  
תחום  בכל  ספקים  מספר  עם  להתעסק  במקום 
למשרד   / לעסק  הצרכים  כל  מאגדת  חברתנו 

במקום אחד 
ייצור   -  ( ויבוא  (ייצור  אריזה  מוצרי  של  רחב  מגוון 
שונים,  הדבקה  סרטי  סטרץ,  ניילון  קרטונים, 

מעטפות שילוח מכל הסוגים, 
ניילון בועות,  סרטי הדבקה עם לוגו, סרטי קשירה, 

שקיות ניילון מכל הסוגים, 
ניקיון  מוצרי  משרדי,  ציוד  פעמי,  חד  נייר,  מוצרי 

ואפילו מוצרי כיבוד וכו' 
הקמת  משטחים,  לעטוף  מכונה   : אריזה  מכונות 
מתכווץ,   שרינק  ואקום,  קשירה,  קרטונים,  וסגירת 

מלחמים וכו' 

לסיטונאיים
רבים  אריזה  מוצרי  בסיטונאות  משווקת  חברתנו 

במחירים ואיכות ללא תחרות כגון: 
סרטי  של  גדול  מגוון  הסוגים,  מכל  סטרץ  ניילון 
הדבקה,  מעטפות מרופדות / פקינגליסט / בלדרות, 
קשירה  סרטי  גופיה,  צלופן,  סגור,  פס  שקיות 

ואביזרים, דיספנסרים שונים למוצרי אריזה ועוד...

סרט דבק מודפס 

סרטי הדבקה 

ייצור קרטונים 

ניילון סטרץ / פוליאתילן 

מעטפות שילוח 

שקיות ניילון,פס סגור,צלופן וכו' 

ניילון בועות 

סרטי קשירה ואביזרים

מדבקות אריזה ושונות 

מכונות אריזה 

מוצרי נייר ודיספנסרים 

חד פעמי

מוצרי ואביזרי ניקיון

ציוד משרדי 

דיספנסרים למוצרי אריזה

כפפות

בגדי עבודה

נעלי עבודה

כיבוד
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צוות אופיר ספקים עושה את מרב המאמצים להעניק שירות ברמה האיכותיות והגבוהה ביותר. 
נשמח לעמוד לשירותכם. 

תוכן עניינים:

אופיר ספקים
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סרטי הדבקה מודפסים
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סרטי הדבקה

NO NOISE סרט דבק
120 מטר 50 מיקרון עובי

סלוטייפ קטן
120 מטר 50 מיקרון עובי

סרט דבק צר
19 מ“מ פוליפרופילן/אקרילי

60 מטר
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סרטי הדבקה מיוחדים

סרט ביטחון אדום
מסקינגטייפ ירוק

מסקינגטייפ אירופאי איכותי 40 מטר אורך
 Natural Rubber128mic

24-48 מ"מ רוחב

עמיד למים, ולחום 80º עד שעה, חוזק הדבקה גבוה
לעבודות חוץ, נגרות, צביעה בתנור וכו'

סרט דבק
 12 מ“מ  צבעוני 

12 מ"מ לחונק שקיות
אדום/כחול          

 PVC
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חברת אופיר ספקים משווקת מבחר גדול של קרטונים
בייצור לפי מידה, עם לוגו, קרטוני שטנץ, פלטות קרטון

קרטון RCS מידות מלאי
(מתעדכן) מידות בס"מ 

קרטון חום חד גלי 
א10 ר10 ג12
א23 ר15 ג11 
א26 ר22 ג23 
א30 ר30 ג30 
א44 ר32 ג 30 
א50 ר35 ג40 
א60 ר40 ג40 

דו גלי
מידות מלאי 
א57 ר57 ג35 

קרטון שטנץ (מבלט) 
ייצור החל מ 1000 יח'

מידות קרטון סטנדרט (ללא עלות מבלט) 
 80*160*195
 130*120*120
 88*120*120
 45*140*172
 80*110*190
  74*190*235
 127*197*312
 100*190*350 יצור קרטון RCS לפי מידה 

כמות מינימום לייצור 1000 יח' 
ניתן לייצר קרטון קרטון חום/ לבן, 

חד גלי, חד גלי מחוזק, דו גלי 
עם /בלי הדפס 

ידיות 
מגשים, לוחות קרטון

ייצור קרטונים עם לוגו



7

מוצרי קרטון / נייר

קרטון ארכיב+ מכסה

הוצאות הקרטון כבדות עליך? חדש באופיר ספקים! 
אנחנו באים לאסוף את הדוגמאות של הקרטונים
 שלך ונותנים את הצעת המחיר הכי טובה שלנו. 

(ייצור החל מ1000 יח' )
להזמנת שליח 03-6522422

נייר אריזה בגלילים
רוחב 70 ס“מ, 10 ק“ג

רוחב 100 ס“מ, 20 ק“ג 

נייר אריזה 50/70
4 ק“ג, 250 יח‘

נייר משי 25/36
2.5 ק“ג, 2040 יח‘
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חברת אופיר ספקים מספקת גלילי סטרץ למכונה באיכות ניילון סופר איכותית

גליל ניילון סטרץ למכונה 100% כושר מתיחה 
גליל ניילון פרה סטרץ 200-230% כושר מתיחה 

גליל ניילון סופר פרה סטרץ 300% כושר מתיחה
20 ק"ג בגליל, ליבה דקה 1 ק"ג 

ניתן לקבל בכל עובי ניילון 

גליל ניילון נצמד
לעיטוף משטחים ) סטרץ(
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גליל פוליאתילן+שרוולים

ניתן לייצר גדלים ועוביים שונים של מוצרי ניילון פוליאתילן

רוחב 1.5 מ' נפתח ל 3 מ' 
רוחב 2 מ' נפתח ל 4 מ'
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מעטפות שילוח

חברתנו מתמחה ביבוא מעטפות שילוח המיוצרות
בחברה הגדולה והטובה בעולם

מעטפות מרופדות להגנה קלת משקל למוצר.
מעטפות קלות משקל לחיסכון בעלות השילוח.

מרופדות בבועות אויר high skip להגנה מירבית
ולהכנסה קלה של המוצר

קצוות מרותכים 10 מ“מ בכל צד לחוזק ובטיחות נוספים
100% חומר חדש , ניתן למחזור

המעטפות הטובות ביותר בארץ 
110gsm נייר 70gsm ניילון בועות 

מעטפות ניירמעטפות מרופדות מנייר
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מעטפות שילוח

חברתנו מתמחה ביבוא מעטפות שילוח המיוצרות
בחברה הגדולה והטובה בעולם

בלדרות

פקינג ליסט (מעטפות חלון)

שקיות בלדרות חזקות המגנות על המוצר
מלחות במהלך הלחות בעלת יתרונות:

אטימות | עמידות: מיוצרות מסרט ניילון רב 
שכבות עובי 60 מיקרון | חסכונית | עמידות למים

עמידות לנקבים | ידידודית לסביבה ולא רעיל
100% ניתן למיחזור

מעטפות פקינג ליסט - לשמירה על
תעודת משלוח/חשבונית

על גבי המשלוח/תעודת אחריות
נדבקת על גבי המשלוח, עמידות למים

1000 יח‘

1000 יח‘

1000 יח’

500 יח‘

500 יח‘

500 יח‘

40+230*180

40+405*305

40+230*320

40+510*355

40+560*460

40+500*700

מידות מעטפות בלדרות

מידות מעטפות חלון
פקינג ליסט

500 יח‘

1000 יח‘

1000 יח’

1000 יח‘

A4

A5

A6

DL

235*325

175*235

125*175

135*240

בלדרות עם בועות
מעטפות בלדרות עם בועות

אקסטרא חזקות
עמידות ברטיבות, בנקב

מיוחדות למוצרים בעלי ערך
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שקיות ניילון

חברת אופיר ספקים מייצרת מגוון של שקיות פוליאתילן
לפי מידה ועובי מבוקש. 

מעטפות מרופדות להגנה קלת משקל למוצר.
מעטפות קלות משקל לחיסכון בעלות השילוח.

מרופדות בבועות אויר high skip להגנה מירבית
ולהכנסה קלה של המוצר

קצוות מרותכים 10 מ“מ בכל צד לחוזק ובטיחות נוספים
100% חומר חדש , ניתן למחזור

שקיות פס סגור
שקיות שקופות מבריקות עם/בלי פס הדבקה

מיועדות בעיקר לעטיפת אריזות מתנה

שקיות צלופן

פס סגור אנטי סטטי
50 מיקרון

מידות
1000 יח‘

1000 יח‘

1000 יח’

1000 יח‘

1000 יח’

1000 יח‘

8*12

10*15

15*20

20*25

23*30

30*40

מידות
1000 יח‘

1000 יח‘

1000 יח’

1000 יח‘

1000 יח’

1000 יח‘

1000 יח‘

8*6

10*7

12*8

15*10

17*12

20*15

25*18

1000 יח‘

1000 יח‘

1000 יח’

1000 יח‘

1000 יח’

1000 יח‘

1000 יח‘

30*20

35*25

40*30

45*35

50*40

60*50

70*60

מידות
1000 יח‘

1000 יח‘

1000 יח’

1000 יח‘

1000 יח’

1000 יח‘

4*6

8*6

10*7

12*8

15*10

17*12

1000 יח‘

1000 יח‘

1000 יח’

1000 יח‘

1000 יח’

1000 יח‘

1000 יח‘

20*15

22*16

25*18

32*23

35*25

40*30

50*40
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שקיות

צבעוני קטן דק 18 ק“ג בשק
שחור בינוני, לבן גדול 24 ק“ג בשק

שקיות גופיה

52/65 ,75/90
אשפתון עם שרוך

1 מ‘ על 1.3 מ‘
0.8 מ‘ על 1.2 מ‘

אשפתון ענק חזק מאוד

0.8 מ‘ על 1.2 מ‘
אשפתון ענק חזק מאוד

אשפתון 75/90 1 ק“ג חזק במיוחד
אשפתון 75/90 800 גרם
אשפתון 75/85 550 גרם

שקיות אשפתון

LD 50/70
אשפתון לבן חזק

50/50 50/70 בגליל או בכרית
אשפתון מרשרש

HD/LD 60/70 ,70/90 ,24 ק“ג
שקיות גופיה ענק 60/70

לפי מידה מבוקשת
שקיות פוליאתילן שקופות
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הגנה למוצר / ניילון בועות

ברוחב סטנדרט 50 ס“מ, 75 ס“מ, 1 מ‘, 1.2 מ‘, 1.5 מ‘, 2 מ‘
באורך 75 מ‘

*ניתן להזמין גם רוחב מיוחד מותנה בכמות מינימום לייצור

גלילי ניילון בועות

להגנה מרבית על מוצרים עדינים ויקרים
רוחב 1.2 מ‘ אורך 30 מ‘

*ניתן להזמין גם רוחב נוסף, מותנה בכמות מינימום לייצור

גלילי נייר ג‘מבו

לפי מידה מבוקשת
גלילי ניילון בועות עם פרפורציה

רוחב 1 מ‘, אורך 150 מ‘
2 מ“מ עובי

גלילי פוליאתילן מוקצף (פום)
אורך 75 מ‘ רוחב 0.5, 0.6, 1 מ‘

גלילי בועות אנטי סטטי

לבידוד
רוחב 1.2 מ‘ אורך 50 מ‘

עובי 40-50 מיקרון

גלילי ניילון בועות עם אלומיניום

ניילון בועות עם נייר / ניילון בועות עם פוליאתילן מוקצף

ייצור מיוחד הכי איכותי בארץ 
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הגנה למוצר / ניילון בועות וקלקר

לפי מידה מבוקשת מינימום לייצור 1000 יח‘
שקיות בועות

לפי מידה מבוקשת לייצור 1000 יח‘
שקיות בועות תלת שכבתי

2 מ“מ עוביים, רוחבים ואורכים שונים
ספוג לפרקטים

לבידוד, מילוי חלל והגנה על מוצרים
בוטני קלקר 100 או 500 ליטר

לבידוד, מילוי חלל והגנה על מוצרים
פתיתי קלקר 3.3 ק“ג (350 ליטר)

לפי מידה מבוקשת לייצור 1000 יח‘
שקיות בועות אנטי סטטי

לפי מידה מבוקשת לייצור 1000 יח‘
שקיות בועות+פס הדבקה

נייר גרוס חום / כסוף / עיתון 
10 ק"ג בשק

פינות הגנה מפוליאתילן מוקצף



סרט קשירה
פוליאסטר 15 / 19

סרטי קשירה למכונות
רוחב 9 / 12 מ“מ
עובי 5 / 7 מ“מ

פינות פלסטיק להגנהקליפסים
קליפסים מתכת לסרט קשירה

סרטי קשירה ידניים
רוחב 12 / 15 / 19 מ“מ

עובי 5 / 7 מ“מ

עגלה קומפלט
ערכה מושלמת לסרט קשירה ידני
עגלה לסרט קשירה + מותחן + צבת

+ סרט קשירה + קליפסים

מותחן / צבת
מכשיר משולב לסרט קשירה

מכשיר נטען לסרט קשירה
12 מ“מ / 15 מ“מ  

מכשיר נטען לסרט קשירה
19 מ“מ  

מכשיר הלחמה אוטומטי נייד לסגירת סרט קשירה 
מכשיר נייד, נוח לתפעול, חוסך זמן יקר,

חוסך את השימוש במותחן, צבת וקליפסים.
סרטי קשירה ברוחב 12-15 מ"מ

2+ סוללת ואחריות לשנה. 
משקל: 3 ק"ג | רוחב : 13-16 מ"מ | עובי : 0.4-1.2 מ"מ.

כוח מתיחה 60-2800N (מתכוונן) 

מכשיר נטען לסרט קשירה 19 מ“מ    
מכשיר נייד, נוח לתפעול, חוסך זמן יקר,

חוסך את השימוש במותחן, צבת וקליפסים.
 בעל כושר מתיחה חזק - מתאים גם למשקלים כבדים 

2+ סוללות ואחריות לשנה. 
משקל: 4.72 ק"ג | רוחב : 19 מ"מ | עובי : 0.4-1.2 מ"מ.    

כוח מתיחה 60-4000N (מתכוונן)  

מכשיר הלחמה ּפֵנאֹוָמִטי
לסרט קשירה 

מכשיר נוח לתפעול, חוסך זמן יקר,
חוסך את השימוש במותחן, צבת וקליפסים.
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סרטי קשירה ואביזרים



סרט קשירה
פוליאסטר 15 / 19

סרטי קשירה למכונות
רוחב 9 / 12 מ“מ
עובי 5 / 7 מ“מ

פינות פלסטיק להגנהקליפסים
קליפסים מתכת לסרט קשירה

סרטי קשירה ידניים
רוחב 12 / 15 / 19 מ“מ

עובי 5 / 7 מ“מ

עגלה קומפלט
ערכה מושלמת לסרט קשירה ידני
עגלה לסרט קשירה + מותחן + צבת

+ סרט קשירה + קליפסים

מותחן / צבת
מכשיר משולב לסרט קשירה

מכשיר נטען לסרט קשירה
12 מ“מ / 15 מ“מ  

מכשיר נטען לסרט קשירה
19 מ“מ  

מכשיר הלחמה אוטומטי נייד לסגירת סרט קשירה 
מכשיר נייד, נוח לתפעול, חוסך זמן יקר,

חוסך את השימוש במותחן, צבת וקליפסים.
סרטי קשירה ברוחב 12-15 מ"מ

2+ סוללת ואחריות לשנה. 
משקל: 3 ק"ג | רוחב : 13-16 מ"מ | עובי : 0.4-1.2 מ"מ.

כוח מתיחה 60-2800N (מתכוונן) 

מכשיר נטען לסרט קשירה 19 מ“מ    
מכשיר נייד, נוח לתפעול, חוסך זמן יקר,

חוסך את השימוש במותחן, צבת וקליפסים.
 בעל כושר מתיחה חזק - מתאים גם למשקלים כבדים 

2+ סוללות ואחריות לשנה. 
משקל: 4.72 ק"ג | רוחב : 19 מ"מ | עובי : 0.4-1.2 מ"מ.    

כוח מתיחה 60-4000N (מתכוונן)  

מכשיר הלחמה ּפֵנאֹוָמִטי
לסרט קשירה 

מכשיר נוח לתפעול, חוסך זמן יקר,
חוסך את השימוש במותחן, צבת וקליפסים.
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170*50

אורך 50 ס"מ, רוחב 20 ס"מ
עובי 200 מיקרון

מדבקות הלם
מדבקות סימון היפוך רב זוויתי

מדבקות שביר

אזיקונים
טבלת מידות

גליל PVC לחדר קירור
65*170 , 85*8170

אורך 500 מ‘, 2 ק“ג חוזק 500

מדבקות מסמן היפוך

מדבקות סימנים
FRAGILE | בין לאומיים

ארון/ערכה לעזרה ראשונה
תקן משרד התמ"ת

חוט קשירה
פוליפרופילן לבן

רוחב 70 מ“מ אורך 200 מ‘

סרט סימון
(אדום לבן) ואזהרה

סכין יפנית סכין יפנית מקצועית

אריזה שונות
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מכונות אריזה

ייבוא של מגוון רחב של מכונות אריזה איכותיות לתעשייה
מהיצרנים המובילים בעולם במחירים מעולים

מכונה לעטיפת משטחים / הרכבה בישראל
380% מתיחה

מסך מגע בעברית - בלעדי בארץ! 
סכין חיתוך מובנה לקריעת הניילון. 

שלט אלחוטי לתפעול קל. 
גובה משטח 2.4 מ' !  

מכונת קונכיה לשרינק מתכווץ בחום
דיגיטלית אירופאית / 3 גופי חימום

בית סכין מקרמיקה (חסכון של עד 1200 ש"ח בשנה) 
מידות הלחמה גדולות 44/58
טכנולוגיית חיתוך ע"י מחשב

מכונת אריזה בואקום

תוספת למכונה לעיטוף
Pre streach
אמריקאי ייחודי

3 גלגליות מתיחה

מנהרת כיווץ

שירותי
ייעוץ

ותיקונים
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מכונות אריזה

חברתנו משווקת מכונות איכותיות, במחירים מעולים ומספקת שירותי ייעוץ ותיקונים.

מעמד שולחני סוגר חום בשרינק | ידני

מכונה לסרט קשירה חצי אוטומטיתמכונה לסגירת קרטונים תחתון / עליון

מכונה לסגירת קרטונים תחתון / עליון

מכונה להקמת קרטונים 
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מוצרי נייר - נייר תעשייתי

1610 מטליות טישו טבעי,
דו שכבתי+פרפורציה

נייר תעשיה נייר קרפ טבעי
משובח+פרפורציה

סיון חתוך לשבת
נייר טישו פיור

נייר תעשיה אקסטרא
נייר תעשיה 1200 מ‘ בגליל

טישו טבעי

נייר תעשיה נטורל 1200 מ‘ נייר תעשיה שפיר

אורך 72 מ‘ בגליל+פרפורציה
.W.S קרפ טבעי משובח עמיד רטיבות

בעל כושר ספיגה גבוה במיוחד

שישיית נייר גלבוע

18 יח‘ דחוס 900 מ‘ אורך

נייר טואלט פרימיום
100% תאית טישו דו שכבתי

נייר טואלט 48 יח‘
9000 יח‘ בקרטון

נייר טואלט חתוך
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מוצרי נייר - נייר תעשייתי

מגבות צץ רץ אודם, טישו דו שכבתי לבן, 
בעל מהירות וכושר ספיגה גבוהים, 

עמיד ברטיבות
2500 יח'. 

נייר אודם
80 גרם

A4 נייר צילום

מגבות צץ רץ ברוש
קרפ טבעי חד שכבתי

עמיד ברטיבות
4000 יח'

ברוש
מגבות צץ רץ ירדן

נייר אמריקאי חד שכבתי
מולבן עמיד ברטיבות

4000 יח'. 

ירדן

80 גרם

A3 נייר צילום

נייר טואלט טישו דו שכבתי
ארוז 12 גלילים

נייר טואלט קרפ, טבעי איכותי
12 גלילים

נייר טואלט ג‘מבו
נייר טואלט טישו דו שכבתי לבן

צץ רץ ברכות גבוהה
ארוז בקרטון 9000 יח'. 

נייר צץ רץ ארגמן
300 מטר כל הסוגים

נייר טואלט צץ רץ פטנטנייר טואלט סמארט
/ שישיית נייר פטנט
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דיספנסרים

מתקן רצפה לנייר תעשייה 

מתקן קצף 500 מ"ל פרימיוםמתקן ג‘מבו שקוף מתקן צץ רץ טואלט שבת שקוף

מתקן סמארט שקוףדיספנסר למגבות נייר

דיספנסר למגבות ניירדיספנסר לצץ רץדיספנסר  שונים

דיספנסר לנייר תעשיה



23

צלחת פשוטה

סכו“ם לבן פשוט

כובע אל בד 1000 יח'סינר חד פעמי בדיספנסר

צלחת קשיחה ק. / ג.

בוחשנים 1000 יח' 

מרקיה קסרול

מוצרי כיבוד ואירוחמגוון מוצרי חד פעמיתבניות אלומניום

כוסות פלסטיקכוסות קרטוןסכום מחוזק פשוט

קטן 50 יח‘
גדול 50 יח‘

כפיות גמיש פשוט 100 יח‘
כפיות, כפות, מזלגות וסכינים

מחוזק 100 יח‘

כפיות, כפות, מזלגות וסכינים
50 יח‘

כוסות קרטון לשתיה חמה
12 ,10 ,8 ,6 ,4

180 מ“ל 3000 יח‘
200 מ“ל 3000 יח‘

330 מ“ל 1000-1200 יח‘
500 מ“ל 1000 יח‘

חד פעמי
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סבון כלים מרוכז

מתקן אוטומטימטהר אוירמבשם אויר למתקן
למטהר אויר

מבשם אויר נוזלי

חומרי ניקוי שוניםספרי לניקוי חלונות
4 ליטר, 1 ליטר

מטליות+סחבותשלישיית סבון לידיים
מיקרופייבר

מטליות+סחבות
פשוטות

סבון ידיים / כלים / רצפות / מסיר שומנים4 ליטר, 750 מ“ל
4 ליטר

אקונומיקה ריחנית
4 ליטר

מוצרי נקיון
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יעה / יעה + מקל
יעה פח

סופר מגבת אל בד
+ מטליות צהובות

מגבונים לחים
מגבונים לחים בדלי

מטליות לחות לרצפה בדלי
פח שובך

10ליטר / 25 ליטר / 50 ליטר 

כרית יפנית
+ סקוטש + ננס

מטאטיםמגבים

דלי שטיפה
עגלת פח פח אשפה

מברשתפח משרדי+מכסה
לניקוי אסלה

שלישיית סבון
אסלה

מקל עץ 1.5 מ' + הברגה 
 מקל עץ בוק חזק 1.5 מ' + הברגה   

מוצרי נקיון
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ציוד משרדי

A4 נייר צילום

גליל נייר למכונת חישוב

מדבקות לייזר למדפסת

גליל נייר לקופות / מכשירי אשראי / מכונות חישוב 
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ציוד משרדי

שמרדף
שמרדף 50 יח‘ | 100 יח‘
שמרדף פס לבן 50 יח‘

קלסר פלסטיק A4 קלסר גבתיק גומי

A4 מחברת סרט טיפקסטיפקס עט

דבק 3 שניותגומיותדפי ממו סט 3 מגשים

חוצץ פלסטיק
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מהדק קנגרומנקב סיכותאקדח סיכות

מחשבוןאקדח דבק חםמעמד לסלוטייפ

מספרייםאטב משרדי סיכות לאקדח סיכות סיכות מהדק

ציוד משרדי
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טוש לשקפיםעט G7טוש מרקר

טוש ללוח מחיקטוש פרמננט ג‘מבו טוש סימון פרמננט

לוח מהנדס פלסטיקמזכרית דביקהשרוך עם קפיץ לתגית שםתגית שם

ציוד משרדי



אקדח
דיספנסר סרט דבק

50 מ"מ ו 75מ"מ

ידית אחיזה
מקצועית לסרט דבק

עם מנגנון הגנה אוטומטית ללהב
וידית אחיזה מקצועית מגומי

מנגנון מפחית רעש

Heavy Dute דיספנסר
דית אחיזה מקצועית לסרט דבק
עם מנגנון הגנה אוטומטית ללהב

וידית אחיזה מקצועית מגומי.
גלגל אחיזה עמיד מגומי.

(עמיד בתנאי שימוש קשים)  

ידית אחיזה
מקצועית לסרט דבק

עם מנגנון הגנה אוטומטית ללהב
וידית אחיזה מקצועית מגומי

ידית מתכת לסטרץ ידני
מתקן אחיזה ידני ממתכת

לגליל סטרץ‘ 50 ס“מ

דיספנסר לניילון
בועות ושרוול

אקדח מחיריםחונק שקיות

ידית אחיזה
למיני סטרץ‘

לפלף

דיספנסר לגליל ניילון
סטרץ‘ ידני גדול

למניעת חיכוך ולנוחות עבודה

מלחם ניילון
ברוחבים שונים מתאים

לשקיות ושרוולים

דיספנסר מיני
לגליל ניילון

סטרץ‘ ידני גדול

30

דיספנסרים למוצרי אריזה
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כחול / שחור

ארוך / קצר

כפפות ניטרילכפפות לטקס ללא אבקהכפפות לטקס / כפפות וניל

כפפות שחורותכפפות מגן ורידיםכפפות בד עור

כפפות ניילוןכפפות משק ביתכפפות טריקו בד בד

כפפות
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בגדי עבודה

100% כותנה, חצי גומי
במגוון צבעים

מכנסי דגמ“ח

עם או בלי כיס
במגוון צבעים

חולצות דגם פולו שרוול קצר / ארוך

100% כותנה
במגוון צבעים

חולצות טריקו שרוול קצר / ארוך

ניתן לראות מגוון נעלי בטיחות באתר האינטרנט שלנו
נעלי בטיחות

100% כותנה
במגוון צבעים

חולצות סווטשר

מבחר מעילים
מעילים

ניתן לעשות הדפסות ורקמות של לוגו חברתכם על בגדי העבודה
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בגדי עבודה

חרמונית

סווטשרט דגם לקוסטמקטורן שרוול קצרחלוק מעבדה שרוול ק./א.דגמ“‘ח דגם סנפלינג

חולצות אלגנט
שרוול ק./א.

V חולצות דרייפיט דגם לקוסטחולצות דרייפיטחולצות טריקו

ג‘קט פליזמעיל פוך דמוי יוניקלו

ניתן לעשות הדפסות ורקמות של לוגו חברתכם על בגדי העבודה
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נעלי עבודה

מקסימום בטיחות, מקסימום נוחות | שימוש בטכנולוגיה וחומרים מתקדמים
בעיצובים חדשניים 



קפה מוסדי עלית
1 ק“ג

קפה עלית

סוכר
1 ק“ג

תה ויסוצקי
1000 יח‘ 1 גרם

סוכרזיתתה ליפטון

טסטר צ‘ויס
100 גרם

נס קפה עלית
200 גרם
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כיבוד




