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נורית
מוצרי 
פרסום

חברת "נורית מוצרי פרסום" הוקמה לפני כשלושה עשורים 
וממוקמת בעמק יזרעאל הפסטורלי. במשך תקופה זו, התרחבנו 

ורכשנו ידע וניסיון רב ונשמח לחלוק עמכם ידע זה ולהתאים את 
המתנה האידאלית עבורכם ועבור הלקוח והעובד שלכם.

אנו מתמחים במגוון תחומים; מוצרי פרסום וקד”מ, מתנות 
וחבילות שי לעובדים וללקוחות, מתנות ממותגות, ייבוא ושיווק. 
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סט כלי אוכל ל - 6 סועדים
  SHAKE & TAKE בלנדר

סט כלי אוכל ל 6 סועדים לפיקניק  מכיל:
6 צלחות 23 ס"מ, 6 כוסות פלסטיק קשיח )לא חד 

פעמי(
6 כפות , 6 מזלגות , 6 סכינים, מלחייה מזכוכית

הסכום מתחבר אחד לשני – כל שישה בנפרד
קערה אחת גדולה לסלט

מידות של הקופסא שהיא סגורה  26/26
*כל המוצרים בתקן פלסטי לאוכל

מתאים למשקאות בריאות, שייקים פירות 
וירקות, יכול לשמש כמעבד מזון לתינוקות 

ועוד. 
בלנדר מצויין 500 וואט ללא BPA בעל 

הפעלה נוחה ופשוטה עם לחצן גדול. להבי 
סכין עמידים מנירוסטה מתאימים גם 

לכתישת קוביות קרח. מגיע עם בקבוק אחד 
או שניים, של 0.6 ליטר כ"א, כולל מכסה ופיה 

לשתייה. מתאים גם לנסיעות לרכב.
קל לשטיפה ולניקוי ואף מתאים למדיח כלים. 

תחתית גומי עמידה המונעת תזוזה בזמן 
עבודה. 
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צידנית גלגלים

מגוון צידניות 

תרמוס נירוסטה

נירוסטה מבפנים ומבחוץ.
נפח התרמוס: 0.5/0.75/1 ליטר
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רמקול שופר בלוטוס

רמקול בלוטוס איכותי בעיצוב חדשני. עוצמתי 
מאוד ומתחבר לכל סמארטפון וגם למחשב. 
בעל מצב רדיו AM/FM ובעל איכות סאונד 

מעולה.

תיק גב רפידו

תיק גב איכותי עם רפידות בחלקו האחורי 
של התיק וברצועות, ניתן להתאמת הרצועות 
ומתאים לכל גיל. בעל 3 תאים חיצוניים ותא 
אחד פנימי מחולק. מתאים גם ללפטופ עד 

גודל של 15 אינץ'.

*מגיע במגוון צבעים לבחירה

מגבת חוף עגולה

מגבת חוף עגולה, 150 ס"מ בתיק עם צבע 
תואם.
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מחצלת זוגית

מחצלת חוף זוגית שימושית במיוחד.
מתקפלת לתיק נשיאה עם ידיות.

180x180 ס”מ.

כיסא מתקפל

מתאים לים, לבריכה וגם לבית. הכיסא 
מתקפל עם מארז נשיאה ואחסון.

כוס תרמית דופן כפולה

כוס תרמית "הכוס שאינה נופלת". מצופה בדאבל 
נירוסטה )2 שכבות מבפנים ומבחוץ( ובעלת מכסה 

.anti-leak אטום לחלוטין עם מנגנון
מגיעה בשני שילובים מרהיבים של צבעים מתחלפים.
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חולצת דרייפיט

חולצת דרייפיט מנדפת זיעה.
משקל 120 גרם.

כובע ספארי

כובע רחב שוליים עם פיתחי איוורור ושרוך.
גודל 59 ס"מ.

רמקול בלוטוס' אנרג'י

 ENERGY מבית ,)Bluetooth( 'רמקול בלוטוס
עצמתי מאוד עם דיבורית מובנית.

.USB ומיני USB-חיבורים ל
מגיע במגוון צבעים לבחירה

כיסוי הרמקול מבד קטיפתי נעים למגע
מתחבר לכל סוגי הסמארטפון באמצעות 

בלוטוס'
אפשרות להוספת כרטיס זיכרון

כולל רדיו FM מובנה
אפשרות לקבל שיחות עם מיקרופון פנימי 

מובנה
ניתן למיתוג מלא – לוגו וכיתוב ע"ג הרמקול
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מיכל שתיה מתכווץ

מיכל מים מתכווץ למספר מצבים
עם ברז למזיגה נוחה.
באישור מכון התקנים.

נפח 5.5 ליטר במצב פתוח.

ערסל ישיבה

ערסל יחיד קל במיוחד. בד ניילון חזק ונוח 
לקיפול ונשיאה. מגיע בנרתיק תואם עם 

חבלים לקשירה.
נוח לשימוש בטבע, בחצר ונסיעות.

משקל עד 120 ק"ג.
מידות המוצר: 100x200 ס"מ.

מאוורר אישי עם סוללות

מאוורר אישי קטן עם סוללות נטענות + ידית 
לאחיזה. אפשרות למיתוג מלא ומגוון צבעים!
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צידנית אוכל

צידנית אוכל בנפח של 12 ליטר, גודל 
23Wx18Dx29H ס"מ.

שש-בש / דמקה

שש-בש גדול.
גודל 39x22.50 ס"מ.

סט קמפינג

הסט כולל 2 כיסאות + שולחן. הכיסאות 
והשולחן מתקפלים לאחסון מיטבי.

כושר עמידות: עד 120 ק"ג. הסט מגיע עם 
נרתיק איכותי מבד קורדורה.

מגיע במגוון צבעים לבחירה עם אפשרות 
להדפסת לוגו וטקסט כמוצר פרסומי.



נורית מוצרי פרסום 1004-6441893

שמשיה

PVC שמשייה לים עם נרתיק נשיאה
קוטר 1.8 מטר.

כובע דרייפיט

כובע רשת איכותי, מתאים במיוחד לפעילות 
ספורטיבית.

הכובע מאוורר, סרט הזעה רחב, 100% 
פוליאסטר, סגר אחורי אבזם פלסטיק.

מתאים להדפסה או לרקמה

מטקות משחקי לוח

זוג מטקות עם משחק שחמט, שש-בש 
ודמקה בתיק נשיאה.
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תיק צד עמיד במים

תיק צד יוניסקס בעיצוב אירופאי חדשני מושלם 
לנסיעות, ספורט, לנשיאה יום-יומי 

תא מרכזי פתיחה רחבה עם 5 כיסים ותא רוכסן 
כיס בצד התיק סגירת רוכסן

כיס נסתר לכרטיסים על רצועת כתף
כיס אחורי נסתר,  גב רשת למניעת זיעה

רצועת כתף מרופדת הניתנות לכוונון, ידית עליונה

אוהל חוף מתקפל 
פתיחה מהירה

אוהל עד 4 אנשים, בד פוליאסטר עם ציפוי 
מוכסף, עמיד בפני שמש וגשם, רצפת 

פוליאסטר אוקספורד עבה המונעת חדירת 
נוזלים, פתח כניסה כולל רשת הגנה מפני 

חרקים, 3 חלונות עם אפשרות לפתיחה 
מבפנים, מגיע ארוז בתיק נוח לנשיאה.

כדור ים מתנפח

כדור ים מתנפח בקוטר 28 ס"מ.



נורית מוצרי פרסום 1204-6441893

מזרון ים מתנפח

מגיע במגוון צבעים לבחירה עם אפשרות 
להדפסת לוגו וטקסט.
מידות: 200x80 ס"מ.

ערסל בד יחיד

ערסל בד ליחיד עשוי בד כותנה.
330 גר', 200x100 ס"מ.
עד משקל של 100 ק"ג.

כולל חבל ותיק תואם.

צידנית 30 ליטר

מעולה לנשיאת אוכל ושתייה לקמפינג, 
ארועים, לחוף ולבריכה.

כיס בחזית לאיחסון ציוד נילווה.
כיס רשת פנימי לשמירת מוצרים.

הצידנית המבודדת עשויה מבד ריפ-סטופ.
רצועת נשיאה מתכווננת ונוחה לנשיאה.

מידות: 40.5x25.5x29 ס"מ.
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סוללת גיבוי איכותית וחזקה בקיבולת של 
5,000mAh ו-10,000mAh עם תצוגת 
תאורה צבעונית שמציגה את הקיבולת.

מגיע באריזת מתנה עם כבל 3 ב-1 כבל 
טעינה למגוון מכשירים )אנדרואיד, אייפון, 

.)TYPE-C

MM 700 קיבולת
5K/10K מטען

בקבוק ספורט

תיק ארגונומי בעל 4 תאים, נוח לשימוש 
ובעיצוב אלגנטי. חיבור USB + כיס מיוחד 

מטען פנימי להטענת סמארטפון מובנה בתוך 
התיק. מגיע בצבעים אפור ושחור לבחירה 

וניתן למיתוג מלא.

 + ENERGY תיק עסקים

USB חיבור
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פנס לד לראש

פנס לד איכותי ועוצמתי ביותר. מגיע עם 
רצועה להתאמה וכיוון אופטימלי ומתאים לכל 

ראש. ניתן גם לשלוט בכיוון הזווית של קרן 
האור. 

מאיר ב-3 מצבים: חלש, חזק והבהוב.

ערכת קפה לקמפינג
כירת גז ניידת עם פלנצ’ה

ערכת קפה לקמפינג עם גזיה, פינג'אן, 
תרמוס נירוסטה וגזיה וקופסאות מילוי,

3 כוסות לקפה שחור + בקבוק מים + קפה 
שחור.

משטח צלייה עם ציפוי נון סטיק בגודל 
28*35 ס”מ

מבער גז עוצמתי לבישול והרתחה
כולל מנגנון אבטחה למניעת דליפת גז

כפתור ווסת לשליטה בעוצמת הגז
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מיני מאוורר USB שולחני

עם חיבור USB, מעולה כמוצר פרסומי ובתור 
מתנה לעובדים. קטן אבל מאוורר נהדר! 

מוצר נהדר לקיץ לשימוש במשרד או ברכב.

משקפת רפידו

משקפת מעולה, מתאימה לילדים ומבוגרים 
כאחד, בעלת טכנולוגיית אנטי פוג, מונעת 

הצטברות של אדים ע"ג המשקף עצמו. 
המשקפת מגיעה עם קייס תואם + רצועות 

להתאמה מיטבית לראש השחיין.

כוס תרמית נירוסטה לשתייה 
חמה

אפשרות להדפסת לוגו בצבעים עם טקסט 
ע"ג הכוס.

נירוסטה מבפנים ומבחוץ. 
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מטען אלחוטי עגול

משטח טעינה אלחוטית מהירה בטכנולוגיית 
.QI

מופעל אוטומטית בעת הנחת המכשיר על 
גבי המשטח.

מתאים לכל המכשירים התומכים בטעינה 
אלחוטית.

תרמוס מעוצב 1 ליטר

תרמוס מעוצב 1 ליטר בצורת בקבוק עשוי 
מנירוסטה.

מכסה נירוסטה המשמש ככוס למזיגה.
שומר על חום/קור וניתן למיתוג מלא.

מאוורר מיני USB לסמארטפון

 USB מאוורר מדליק עם חיבור מיני
המתחבר לשקע הטעינה )מתאים לכל סוגי 

הסמארטפונים(
המאוורר עם 2 כנפיים ומפיק משב רוח חזק 

יחסית! גימיק שיווקי מדליק, עם אפשרות 
למיתוג מלא.
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רמקול דיסקו בלוטוס'

רמקול בלוטוס' – מתחבר לכל סוג מכשיר.
מנגן עם מנורות בצבעים שונים ומתחלפים 

בזמן הנגינה.
הרמקול עצמתי ביותר ועם איכות סאונד 
מעולה. מאתר התקני בלוטוס' שנמצאים 

בסביבה עד 50 מ'.

QI מעמד מגנטי לרכב

 ,QI מעמד מגנטי לרכב עם מטען אלחוטי
ללא צורך בחיבור כבל למכשיר עצמו.

מתאים למגוון מכשירים התומכים בטעינה 
אלחוטית.

דיסק און קי פליפ-פלופ

דיסק און קי נשלף בסיבוב בגדלים ובצבעים 
שונים לבחירה. 

מגיע במגוון גדלים: 8GB, 16GB ו-64GB וניתן 
למתג עם לוגו וטקסט.

מגיע עם מחזיק מפתחות מובנה.
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שמיכת מיקרופייבר

שמיכת מיקרופייבר מפנקת בגודל של 
200x150 ס"מ.

השמיכה עשויה מ-100% פוליאסטר ומגיעה 
במגוון צבעים לבחירה.

אוהל איגלו משפחתי

אוהל משפחתי המתאים ל-4 אנשים. בנוי 
מציפוי אלומיניום עם שכבות בידוד מחום 

וקור.
בעל 3 חלונות איוורור מובנים עם רשת 
פנימית. מגיע עם מוטות הקמה עשויים 

פייברגלס. נוח וקל להרכבה. כולל תיק נשיאה 
עם ידיות כלול.

מידות האוהל: 240x130x210 ס"מ

עששית לד

עששית לד עם 30 נורות לד עוצמתיות, בעלת 
תאורה חזקה מאוד. 

מתאימה לקמפינג וטיולים, וגם בתור תאורת 
חירום לבית ולרכב.
גודל: 18x9x9 ס"מ.
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מטען אלחוטי עגול שקוף 

משטח טעינה אלחוטית מהירה בטכנולוגיית 
.QI

מופעל אוטומטית בעת הנחת המכשיר על 
גבי המשטח.

מתאים לכל המכשירים התומכים בטעינה 
אלחוטית.

תיק גב SWISS נגד גניבות

תיק גב איכות של חברת SWISS נגד גניבות 
עם רוכסנים מוסתרים ויציאת USB. מתאים 
למחשב נייד בגודל של עד 15.6" ולטאבלט.

שעון חכם

שעון חכם וצמיד כושר מתקדם עם מגוון רחב 
של פונקציות:

סטופר, מד דופק, מד לחץ דם, מד קלוריות, 
מד מרחק, איתור, מד צעדים, קורא הודעות 

עברית אנגלית WHATSAPP ו-SMS, בודק את 
איכות השינה.
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מנשא מים

מנשא מים עם רצועות אורתופדיות שניתן 
לחבוש כמו תיק גב, עם מערכת גב לחלוקת 

משקל דינאמית.
נפל שקית שתייה 2 ליטר.

סט כלי מנגל במזוודה

סט כלי מנגל במזוודה הכוללים: מלקחיים, 
סכין ארוכה, מזלג ארוך, מברשת לניקוי 

המנגל ו-2 תרוודים בגדלים שונים.
גודל: 46x18 ס"מ.

מגיע במזוודה אלומיניום יוקרתית!

בלנדר טיולים נטען

בלנדר אישי 200 וואט עם לחצן הפעלה 
פשוטה ונוחה )*אינו מתאים לקרח(.

מגיע עם מיכל של 0.5 ליטר, הכולל מכסה 
ופיה שהופך לבקבוק נשיאה לאחר ההכנה.

נוח לניקוי ושטיפה ומתאים גם למדיח.
חלקו התחתון עשוי גומי עמיד המונע תזוזה 

בזמן ההכנה.
ניתן להכין בכל מקום – גם בשטח!

הבלנדר יכול לשמש גם בתור מטען גיבוי 
ובעל אפשרות לחיבור סמארטפון )כבל כלול 

במארז(.
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USB פנס לד

פנס לד גמיש עם חיבור USB, יכול להתחבר 
לכל חיבור תואם במחשב נייד/נייח, ברכב, 

מטען גיבוי ועוד.
מוצר קטן, פשוט ונוח לשימוש בכל מקום.

מוט סלפי בלוטוס'

מוט סלפי עם שלט Bluetooth נפרד 
המאפשר שליטה בצילום גם ללא המוט.

חיי סוללה ארוכים לתפעול.
מתאים לכל הטלפונים הניידים ומצלמות 

.Bluetooth אקסטרים עם טכנולוגיית
מוט טלסקופי מתכוונן עד אורך של מטר!

ראש מסתובב – 180 מעלות.

תיק טרולי גב עלייה למטוס

תיק טרולי ניתן לנשיאה בשני מצבים, בתור 
תיק גב או על גלגלים.

6 תאי אחסון ורצועות גב נסתרות. 
מותאם לתקן עלייה למטוס.
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רמקול בלוטוס בכיסוי בד

רמקול בלוטוס אלחוטי בכיסוי בד ארוג, בעל 
עוצמת שמע גבוהה ואיכותית, כולל כניסה 

לכרטיס SD, חיבור USB, רדיו.
צבעים: שחור וכחול.

אולר מולטי-טול מתקפל

אולר מולטי מתקפל עם מחזיק מפתחות 
בגימור עץ.

המולטי-טול מכיל: פלייר צבת עם קטר, שופין 
ופצירה, סכין שטוחה חדה, סכין משוננת עם 
סרגל 10 ס"מ, סכין חדה קהה, 2 פותחנים, 

מברג פיליפס )משונן(, מברג שטוח.

HD מצלמת אקסטרים

מצלמת אקשן עם איכות תמונה של 12 מגה 
פיקסל וסרטי וידאו באיכות 1080 פיקסל 

.Full-HD ברזולוצית
מסך תצוגה של 2.0 אינץ’, בעל מארז חסין 
למים המאפשר צילום מתחת למים בעומק 

של עד 30 מטר.
מגיע עם מגוון אביזרים להתאמה מושלמת 
ולצילום נוח, המצלמה מופעלת באמצעות 

סוללת ליתיום נשלפת הנטענת ע”י כבל 
.Micro USB

.32GB עד Micro USB תומך בכרטיס זיכרון
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מגבת מיקרופייבר

מגבת מיקרופייבר רכה, מפנקת ונעימה. 
סופגת היטב ומתאימה לטיולים ולספורט.

נוחה גם לאחסון. כל מגבת מגיעה בתיק רשת 
במתנה לנשיאה נוחה.

גודל מגבת: 140 ס"מ על 70 ס"מ.

מצוינת לטיולים נוחה מאוד לשימוש וגם 
לאחסון קל ומהיר.

מתאימה גם לאימוני ספורט ולים. מגבת 
מנדפת במהירות.

ספה מתנפחת

ספה מדליקה ליחיד או לזוג שממולאת 
באמצעות אוויר – ללא ניפוח. מחזיקים את 
הספה מאזור הפתח, מסובבים את הספה 

באוויר והאוויר ממלא את הספה. יש לקשור 
את הפתח בתום מילוי האוויר וכל מה שנותר 

הוא ליהנות!

משקפות רפידו לשחייה

משקפות איכותיות לשחייה וצלילה. מותאם 
לים ולבריכה. מגיע במגוון דגמים וצבעים.

 ANTI FOG מתאים גם לילדים בטכנולוגיית
– המונעת הצטברות אדים ע"ג עדשות 

המשקפת.




