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קופסת נרות טרפז
עשויה קרטון

מכילה: 44 נרות עם ברכת הדלקת הנרות, 
קופסת גפרורים ממותגת, סביבון עץ ו-4 

מטבעות שוקולד
אפשרות לאריזה צבעונית

גודל: 18X10 ס”מ

קופסת נרות משולשת
עשויה קרטון

מכילה: 44 נרות, 2 סביבוני עץ, 
ו-10 מטבעות שוקולד

אפשרות לאריזה צבעונית
גודל: 12X10.5X9.5 ס”מ



סביבון ספירלה
עשוי עץ

מגיע שטוח להרכבה עצמית נכנס למעטפה
גודל: שטוח - 17X11 ס"מ, מורכב - 9X7 ס"מ 

סביבוץ עץ עגול
עשוי עץ

מגיע שטוח להרכבה עצמית 
נכנס למעטפה

גודל: 
שטוח: 11X7 ס"מ
מורכב: 5X5 ס"מ

סביבון מעץ
גודל: 1.6X4 ס"מ



סביבון עם מעטפת ממותגת
עשוי פלסטיק

גודל: 3X4 ס”מ 

סביבון ומבוך לסביבון
עשוי פלסטיק 3 מ”מ

גודל המבוך - קוטר 10 ס”מ

סביבון בחיתוך לוגו
עשוי פלסטיק

עם חיתוך בצורת לוגו החברה
מיתוג בחיתוך לייזר
גודל: 5X7.5 ס"מ



כוס לנרות חנוכה
כולל נרות

מיוצר מפלסטיק ABS משולב PVC שקוף
גודל: 8.3*11.2 ס"מ

קופסת נרות לחנוכה במיתוג אישי
ניתנת למיתוג אישי

הקופסה מכילה 44 נרות

מבער להפצת ריח
עשוי עץ עם חיתוך צורני של הלוגו

כולל 2 נרות ובקבוק שמן ריחני וצלוחית
גודל: 9X9X9 ס”מ



קופת חסכון
מיוצר מפלסטיק ABS משולב 

PVC שקוף 
מגיע ללא תכולה

גודל: 8.3X11.2 ס"מ

קופת דמי חנוכה
עשוי פלסטיק שקוף

כולל עשרה מטבעות שוקולד
גודל: 7X6X7 ס”מ 

קופסת נרות עם מכסה סביבון
עשוי פלסטיק שקוף

מכסה הקופסה משמש גם כסביבון
כולל נרות

גודל: 7X6X14 ס”מ 



חנוכיה בחיתוך צורני לפי בקשת הלקוח
משולב עץ וזכוכית

בחיתוך לוגו החברה
כולל כוסיות זכוכית, פתילים ופתיתי שעווה בצבעים 

שונים ליצירת נרות אישיים

מגנט חנוכיה
משחק מגנטי למקרר: בכל יום  

"מדליקים" נר, כמו בחנוכיה 
האמיתית, רק ללא סכנה

גודל: 12X17 ס”מ 

קופסת יצירה לחנוכה
עשויה קרטון

מכילה: 44 נרות, חנוכיית עץ לצביעה והרכבה 
לצורת פרח

9 קנים  לחנוכיה, 4 מטבעות שוקולד 
אפשרות לאריזה צבעונית

גודל: 12X12X14 ס”מ



תיבת אוצר לחנוכה
 עשויה קרטון

 מכילה: שוקולדים, נרות וגפרורים
גודל: 8.5X6.5X17 ס"מ

סביבון מתוק
עשוי פרספקס

כולל: 4 שוקולדים וסביבון להרכבה 
גודל: 12X14 ס”מ 

חנוכיית עץ
עשויה עץ, מגיע עם נרות

גודל: 8.5X38 ס”מ



קופת חנוכיה
עשויה עץ ופרספקס

כוללת 10 מטבעות שוקולד
מיתוג צבע אחד

גודל: 17X17X5.5 ס"מ

בית נרות
מארז קרטון שכולל:

סביבון עץ, כוס, נרות וגפרורים
גודל: 9.5X19X6 ס"מ


