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 עצמאות2023                              קטלוג 
סיטונאות

כ"סהכמותהערותמחיר  ליחידהשם הפריטתמונה

6.5עיצוב חדש- ספריי שלג טורבו 
 12מגיע ב 

בקרטון
0

6.5עיצוב חדש- ספריי חוטים 
 24מגיע ב 

בקרטון
0

                        ₪-                 AA2.00₪רבעיה  סוללות 

                        ₪-               10.00₪ מיכלים2+ אקדח בועות סבון 

                        ₪-יחידות 12                 3.00₪ סמ40פטיש 

                        ₪-יחידות 12                 4.40₪ סמ60פטיש 

                        ₪-6               12.00₪!!מטר עם אור1.1פטיש בומבה קוצים 

                        ₪-               11.00₪ סמ120נבוט מתנפח 

                        ₪-               10.00₪מתנפח קילשון דגל ישראל

                        ₪-                 5.00₪שרביט בועה כדור אור

                        ₪-                 7.00₪בלון גרילנדת אורות עם מקל

                        ₪-                 3.00₪בנדנה דגל ישראל

                        ₪-                 3.50₪גומייה לשיער מגן דוד

                        ₪-                 7.00₪גופייה דגל ישראל
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                        ₪-                 2.00₪צמיד דגל ישראל מאיר

                        ₪-                 4.00₪שרשרת מגן דוד אורות

                        ₪-                 3.20₪צמה מגן דוד אורות

                        ₪-                 2.60₪משקפי דגל ישראל מאיר

                        ₪-                 4.00₪זמבורה חזקקקהה עם דגל 

                        ₪-                 6.00₪קשת דגלי בד מאירים

                        ₪-                 1.00₪דגל ישראל ידני 

                        ₪-                 8.00₪חרב אורות 

                        ₪-                 4.00₪מאיר - חדש - טיוב דגלי ישראל 

                        ₪-               13.00₪!!!שרביט דג מוציאה עשן- חדש חדש 

                        ₪-                 1.50₪רוגטקה+ שפירית תאורה 

                        ₪-                 3.00₪מטוס מאיר עם רוגטקה

                        ₪-                 4.00₪קשת ארנב לדים פרווה- חדש

                        ₪-                 5.00₪קשת ארנב פרווה על הכל- חדש

                        ₪-                 4.00₪קשת יוניקורן ישראל

                        ₪-                 3.85₪קשת מלך ישראל

                        ₪-                 4.50₪כוכב ישראל/ קשת לב 



                        ₪-                 3.50₪קשת לבבות ישראל מאירה

                        ₪-                 2.50₪משקפי אור צורות

                        ₪-                 2.00₪מ" ס15סטיק לייט צבאי 

                        ₪-                 3.50₪עגילי אולטרא לזוג

                        ₪-                 2.00₪עגילי דגל ישראל

                        ₪-                 5.00₪עניבה מאירה

                        ₪-                 2.00₪צמיד אולטרא

                        ₪-                 3.50₪קשת חתול פרווה מאירה

                        ₪-                 5.50₪שרביט ישראל לב מאיר

                        ₪-                 3.50₪רביעיית טבעות פאוור פינגר סיבים

                        ₪-                 1.50₪רובה לספריי חוטים

                        ₪-                 20233.50₪להיט - טיובס צבעוני מאיר 

                        ₪-                 5.00₪חדש- בובת אורות מקל 

                        ₪-               12.00₪חדש- שרביט ניאון 

                        ₪-               30.00₪ יחידות20שרשראות סטיק לייט 

                        ₪-                 7.00₪צופר מזרק דגל ישראל

                        ₪-               1218.00₪טבעות סיליקון מאירות מיקס 

                        ₪-               1215.00₪שרשראות תליון אורות מיקס 

                        ₪-                 6.00₪ מטר3שרשרת דגלי ישראל 

                 6.00₪!חדש- קשת טיובס נמתחת 

                        ₪-               15.00₪ מטר7כחול  / קישוט פרנזים כסף 

                        ₪-                 2.00₪ספוג מטאור כחול מאיר



                        ₪-                 2.00₪ספוג מטאור לבן מאיר

                        ₪-                 1.50₪ עצמאות PVCכובע 

                        ₪-                 1.00₪שרשרת הוואי כחול 

                        ₪-                 1.00₪שרשרת הוואי לבן 

                        ₪-                 9.50₪בובת פרווה קוף עם קול

                        ₪-                 9.50₪להיט! אזנים קופצות עם אור

                        ₪-                 9.50₪ממטרה מסתובבת מאירה


