
1 

 קטלוג מוצרי סוף שנה 

 לילדי הגן ותלמידים 9102 

 לירן 0525361277
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 ד

 עיצובים

בעמוד זה מוצגים מגוון של עיצובי גרפיטי, את כל העיצובים 
 ניתן לעשות על כל המוצרים. 

כובעים, חולצות, מגבות חוף, מגבות פונצו, תיקי שרוך, תיקי 
 גן, ילקוטים, קלמרים, כיסאות ים ועוד...

 .חד קרן3 .ניו יורק9 .שקיעה ורודה0

 . עמית7 . ניקול5 . ליאם4

 . פרפר8
 . שמיים00 . שקיעה כחולה01 . בריקים2

 . כדורגל6
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 עיצובים גרפיים 

בעמוד זה מוצעות דוגמאות שונות 
להדפסות על מוצרים כגון כובעים, 
כוסות, חולצות, קלמרים, תיקי גן, 

ו לילדים ‘תיקי שרוך, מגבות פונצ
 וכיסאות גן .

 . כדורגל0

 . חוף דקלים9

 . קשת בענן3

 . פיה וכוכבים5 . גלשן4

 . מגדלור כחול לבן7 . חד קרן6
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כובעי מצחייה בעיצוב גרפיטי אישי לכל  -כובעי גרפיטי
ילד, הכובעים מגיעים בצבעים שונים ובמידות ילדים וניתן 
לחלק את הצבעים לבנים ולבנות. את העיצובים בוחרים 

 .עיצוביםמהאפשרויות בעמוד ה

  ₪ 95מחיר 

כובעי מצחייה בעיצוב גרפי אישי לכל  -כובעים מודפסים
ילד, הכובעים מגיעים בצבעים שונים וניתן לחלק את 

 הצבעים לבנים ולבנות.

  ₪ 07מחיר 
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תאים עם מקום  9תיק גב מעוצב, -ילקוטי בית ספר
לבקבוק. מגיע בצבע אדום ושחור. עיצוב גרפיטי  אישי לכל 

. עיצוביםילד, את העיצובים בוחרים מהאפשרויות בעמוד ה
 ניתן לחלק את הצבעים לבנים ולבנות.

  ₪ 55מחיר 

תיק גב לילדים עם תא מרכזי גדול ותא צידי  –תיקי גן
לבקבוק גרפיטי  אישי לכל ילד, את העיצובים בוחרים 

. ניתן לחלק את הצבעים עיצוביםמהאפשרויות בעמוד ה
 לבנים ולבנות.

  ₪ 55מחיר 
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בעיצוב גרפיטי אישי   03170Xמגבות כותנה,  -מגבות חוף
לכל ילד, את העיצובים בוחרים מהאפשרויות בעמוד 

 . ניתן לחלק את הצבעים לבנים ולבנות.עיצוביםה

  ₪ 55מחיר 

מגבות פונצו  -מגבות פונצו לילדים
כותנה.   0111עם קפוצון לילדים, 

בעיצוב גרפיטי אישי לכל ילד, את 
העיצובים בוחרים מהאפשרויות  

. ניתן לחלק את עיצוביםבעמוד ה
 העיצוב לבנים ולבנות.

  ₪ 55מחיר גרפיטי 

  ₪ 45מחיר מודפס 
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  -מנדלה 

 מגבת חוף עגולה ענקית מעוצבת עם פרנזים 

 עשויה בד רך ונעים .

 מ “ס 051גרם , קוטר  981

 ₪  61מחיר גרפיטי 

 

  -ציפית 

 גרם 091בד רך ונעים, עובי 

 מ “ס 71*51

 ₪  35מחיר גרפיטי 
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בעיצוב גרפיטי אישי לכל ילד, את העיצובים  -תיק שרוך
. ניתן לחלק את עיצוביםבוחרים מהאפשרויות בעמוד ה

 העיצוב לבנים ולבנות.

  ₪ 41מחיר גרפיטי 

  ₪ 31מחיר מודפס 

בעיצוב גרפיטי אישי לכל ילד, את העיצובים  0קלמר תא 
. ניתן לחלק את עיצוביםבוחרים מהאפשרויות בעמוד ה

 העיצוב לבנים ולבנות.

  ₪ 31מחיר גרפיטי 
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בעיצוב גרפיטי אישי לכל ילד, את  תאים 3קלמר 
. עיצוביםהעיצובים בוחרים מהאפשרויות בעמוד ה

 ניתן לחלק את העיצוב לבנים ולבנות.

 ₪ 41מחיר גרפיטי 

 ₪  31מחיר מודפס 

 מ “ס 05קוטר   -כיפה סרוגה 

 ₪  95מחיר גרפיטי 
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 בעיצוב גרפיטי אישי לכל ילד. -חולצות 

 ניתן לחלק את העיצוב לבנים ולבנות.

  ₪ 45מחיר גרפיטי 

  ₪ 31מחיר מודפס 

מעוצב רחב שוליים  כובע קש
 בעיצוב גרפיטי אישי .

 ₪ 45מחיר גרפיטי 

 מניפת יד  

 ₪  91מחיר גרפיטי 
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 נוח ומתקפל לילדיםכיסא גן 

 . 9-6קל לנשיאה, מתאים לגילאים 

 ₪ 51מחיר גרפיטי 

 ₪  41מחיר מודפס 

 עם ידית בעיצוב גרפי מודפס.ספלים לשתייה חמה  

 ניתן לבחור עיצובים שונים , ולהתאים לבנות ובנים .

  ₪ 95מחיר 


