
מחברות, דפדפות, פינקסים, קופסאות, מארזים, בלוקי מהנדס, משחקים, פדים לעכבר, 
מעמדי ממו, פולדרים, תעודות, מארזים לחג, קופסאות אי פלוט, בלוקי מהנדס, חמסות 

עץ, לוח עד, מולטיפדים, קופסאות טישיו, תויות, תיקים למוסדות, תיקי דייר, ועוד...

קטלוג מוצרי פירסום



קופסת ממו
עם פינה פתוחה

קופסת ממו דגם ״בית״

הדפסת פרוצס 
למינציה מט/מבריקה 
2 ממ’ הצמדה לקרטון 

500 דף
80 גר’ נטול עץ

7.5x7.5 סמ’ מידה: 
1 עד פרוצס הדפסה: מצבע 

סט נייר דביק+דגלונים צבעוניים

סמ’

סמ’

9.8x9.8x7.8

2

MM
361

MM
371

קופסאות ממוקופסאות ממו
קשיחותקשיחות

מידות חוץ: 

כריכה:

תכולה:

אופציה:

הדפסת פרוצס 
למינציה מט/מבריקה

2 ממ’ הצמדה לקרטון 

200 דף
80 גר’ נטול עץ
9x9 סמ’ מידה: 

1 עד פרוצס הדפסה: מצבע 

שטח הכריכה ממוגנט

10x10.5x3 מידות חוץ: 

כריכה:

תכולה:

אופציה:



מעמד ממו
מפואר

קוביית נפתחת עם מעמד לעטים ודפי ממו

500 דף

8.5 סמ*8.5 סמ'

מידות: 

תיאור:

סמ’ 10x10

הדפסת פרוצס, 
למינציה מט/מבריקה, 
2 ממ’ הצמדה לקרטון 

450 דף
80 גר’ נטול עץ

8.5x8.5 סמ’ מידה: 
1 עד פרוצס הדפסה: מצבע 

שטח הכריכה ממוגנט

סמ’ 19x23.5

סט נייר דביק+
דגלונים צבעוניים

מידות חוץ: 

כריכה:

תכולה:

אופציה:

3

MS
970

BX
101

קופסאות ממוקופסאות ממו
קשיחותקשיחות



קופסת ממו נפתחת

מידות חוץ: 

כריכה:

תכולה:

1 עד פרוצס הדפסה: מצבע 

מידות חוץ: 

כריכה:

תכולה:

הדפסת פרוצס 
למינציה מט/מבריקה 

350 גר’ נייר כרומו 

350 דף
80 גר’ נטול עץ

8.5x8.5 סמ’ מידה: 

8.7x17.5x3.5

44

MM

MM
391

311

381
MM

מידות חוץ: 

דפי פנים:

מידות חוץ: 

דפי פנים:

7.5x10 סמ’

10x10 סמ’

10x8x3 סמ’

11.5x11x3 סמ’

הדפסת פרוצס
למינציה מט/מבריקה 
2 ממ’ הצמדה לקרטון 

200 דף
80 גר’ נטול עץ

1 עד פרוצס הדפסה: מצבע 

מגנט תואם קטן להדבקת פתקים ומודעות

כריכה:

תכולה:

אופציה:

קופסאות ממוקופסאות ממו
קשיחות מהודרותקשיחות מהודרות



מידות חוץ: 

כריכה:

תכולה:

הדפסת פרוצס, 
למינציה מט/מבריקה, 

350 גר’ נייר כרומו 

700 דף
80 גר’ נטול עץ
9x9 סמ’ מידה: 

1 עד פרוצס הדפסה: מצבע 

סמ’ 9x9x8

55

MM
339

בלוק ממו בלוק ממו 
כריכה קשיחהכריכה קשיחה

קופסת ממו עם לוגו

MM
351

MM
331

MM
341

MM
339

קופסה גדולה-800 דף

קופסה בינונית-600 דף

קופסה קטנה-400 דף

סמ’ - גדולה
סמ’ - בינונית

סמ’ - קטנה

הדפסת פרוצס 
למינציה מט/מבריקה 

350 גר’ נייר כרומו 

400 דף -קופסה קטנה
600 דף -קופסה בינונית

800 דף -קופסה גדולה
80 גר’ נטול עץ
מידה: 9x9 סמ’

הדפסה: מצבע 1 עד פרוצס

9x9x6
9x9x8

9x9x2

כריכה:

תכולה:

מידות חוץ: 



דפי ממו
דביקים

100 דף
80 גר’ נטול עץ

10x7.5 סמ’ מידה: 
1 עד פרוצס הדפסה: מצבע 

66

SM
100

בלוק ממו ופינקסים בלוק ממו ופינקסים 
כריכה רכהכריכה רכה

PN
847

10x7.5

הדפסת פרוצס
למינציה מט/מבריקה

350 גר’ נייר כרומו 
כריכת דבק

סמ’ מידות חוץ: 

כריכה:

תכולה:

מזכריות ודפי ממו דביקים
במידות ודגמים שונים

הדפסה: מצבע אחד עד פרוצס



בלוקי ממו
עם ממו דביקים ודיגלונים

בלוקי ממו בכריכה קשה במידות ודגמים שונים 
עם דפי ממו דביקים/רגילים

הדפסה: מצבע אחד עד פרוצס
אופציה: דגלונים צבעוניים, בלוק כתיבה

77

BM
750

200
SM

בלוק ממו ופינקסים בלוק ממו ופינקסים 
כריכה קשיחהכריכה קשיחה



פינקסים 

8

MM
391

PN
857

MM
391

פינקסיםפינקסים
כריכה קשה/ רכהכריכה קשה/ רכה

כריכה רכה

כריכה קשה

כריכה רכה

הדפסת פרוצס
למינציה מט/מבריקה

350 גר׳ נייר כרומו 
כריכת דבק

הדפסת פרוצס
למינציה מט/מבריקה

350 גר׳ נייר כרומו 
כריכת ספירלה/דבק

90 דף
80 גר’ נטול עץ

14x8 סמ’ מידה: 
1 עד פרוצס הדפסה: מצבע 

עט תואם

80 דף
80 גר’ נטול עץ

12x8 סמ’ מידה: 
1 עד פרוצס הדפסה: מצבע 

סמ’

סמ’

14x8

12x8

מידות חוץ: 

כריכה:

תכולה:

אופציה:

מידות חוץ: 

כריכה:

תכולה:

בחיתוך מיוחד



בלוק ממו מלבני

A3 בלוק תכנון שבועי ממותג

הדפסת פרוצס 
למינציה מט/מבריקה

כריכת ספירלה
52 דף

80 גר’ נטול עץ
29.7x42 סמ’ מידה: 

1 עד פרוצס 1, מצבע  הדפסה: צד 

מידות חוץ: 

כריכה:

תכולה:

סמ’ 42x31

9

BM
927

727

BM
650

BM
827

BM
סמ’ 

הדפסת פרוצס
למינציה מט/מבריקה 
2 ממ’ הצמדה לקרטון 

200 דף
80 גר’ נטול עץ

9.5x15.6 סמ’ מידה: 
1 עד פרוצס הדפסה: מצבע 

כרכיכה ממוגנטת

15x9.5x2.5 מידות חוץ: 

כריכה:

תכולה:

אופציה:

בלוק ממו בלוק ממו 
כריכה קשיחהכריכה קשיחה

כריכה קשיחה/רכה
350 גר כריכה: נייר כרומו 



17x24 סמ’

כריכות מודפסות פרוצס 
בציפוי למינציה מט/מבריקה 

350 גר/דופלקס נייר 
כרוכות בספירלה

תכולה : 80/90 דף

* חיתוך בשטנץ 1000 יח( * כריכת ספר )מינימום הזמנה 

10

 A4 מחברת
מידות חוץ: 

דפי פנים:

סמ’ 21x29.5

21x29.5 סמ’

744
NB A5 מחברת

מידות חוץ: 

דפי פנים:

סמ’ 21x14.8

21x14.8 סמ’

745
NB

 17x24 מחברת
מידות חוץ: 

דפי פנים:

סמ’ 17x24
746
NB

  17x2417x24 , ,A5A5 , ,A4A4 מחברת מחברת
כריכה רכהכריכה רכה



23.6x16.3 סמ’

כריכות מודפסות פרוצס 
בציפוי למינציה מט/מבריקה 

2 ממ’ מוצמדות לקרטון 
כרוכות בספירלה

תכולה : 80/90 דף

* לקה סלקטיבית * הטבעה בסקודיקס* מידע משתנה

11

 A4 מחברת
מידות חוץ: 

דפי פנים:

סמ’ 21.5x30

29.3x20.7 סמ’

785
NB A5 מחברת

מידות חוץ: 

דפי פנים:

סמ’ 21.3x15

14.3x20.7 סמ’

795
NB

 17x24 מחברת
מידות חוץ: 

דפי פנים:

סמ’ 24.3x17
775
NB

  17x2417x24 , ,A5A5 , ,A4A4 מחברת מחברת
כריכה קשיחהכריכה קשיחה



A5A5 דפדפות דפדפות
כריכה רכהכריכה רכה

חוברות וספרים

12

DF
940

הדפסת פרוצס
למינציה מט/מבריקה 

350 גר/דופלקס נייר כרומו 

80/90 דף
80 גר’ נטול עץ

21ס14.8 סמ’ מידה: 
1 עד פרוצס הדפסה: מצבע 

חוברות וספרי מתכונים 
במידות שונות

21x14.8 סמ׳ מידות חוץ: 

כריכה:

תכולה:



A5A5 דפדפות דפדפות
כריכה קשהכריכה קשה

A5 מחברות
עם סגר מגנטי

13

NB
755

DF
950

סמ’

הדפסת פרוצס
למינציה מט/מבריקה 
2 ממ’ הצמדה לקרטון 

80/90 דף
80 גר’ נטול עץ

20.8x14.8 סמ’ מידה: 
1 עד פרוצס הדפסה: מצבע 

כרכיכה ממוגנטת

21.8x15.6 מידות חוץ: 

כריכה:

תכולה:

אופציה:

סמ’

הדפסת פרוצס
למינציה מט/מבריקה 
2 ממ’ הצמדה לקרטון 

80/90 דף
80 גר’ נטול עץ

20.7x14.3 סמ’ מידה: 
1 עד פרוצס הדפסה: מצבע 

21.5x15 מידות חוץ: 

כריכה:

תכולה:



בלוק מהנדס קשיח
עם קליפס

מעמדי ומחזיקי נייר

פולדר
כריכת דופלקס

24x33.5 סמ׳

26.5x9x29 סמ׳

חדש!
פולדרים לתעודות
עם מידע משתנה!

הדפסת פרוצס
למינציה מט/מבריקה

350 גר׳  נייר 
שני כיסים

הדפסת פרוצס
למינציה מט/מבריקה

2 ממ׳ הצמדה לקרטון 

מידות חוץ:

כריכה:

מידות חוץ:

כריכה:

14

עם דפדפת תואמתפולדרים במידות וצורות שונות

FL

ST

ST

630

521

531



15פולדרים קשיחים ותיקי דייר



קטלוגים מיוחדים
ופאלטות 16



מארזים מהודרים
ומתנות לחג

ניתן לקבל מארזי שי ״קומפלט״
כולל מילוי מוצרים לבחירה

17



קופסת אריזהקופסת אריזה
אריזות לבקבוקים

18



קופסת אריזהקופסת אריזה

* קופסא עם סגר מגנטי ובמת סוג * מארזים מחומרים מיוחדים

אריזות שי ויוקרה
בעיצובים אישיים

19



ולוח עד שוש/מזלות
חמסה

חמסת עץ ממותגת עם ברכה

שי לחגיםשי לחגים

23.5x19 סמ׳

חמסת עץ מעוצבת
עם ברכת העסק 

או ברכת הבית
עם לוגו של החברה

מידות חוץ:

תאור:

חוברת צבעיה A4 ממותגת, עם מדבקות צורניות
וסט צבעי פנדה לצבעיה 

מארז עם 5 הגדות לפסח
עם לוגו של החברה

חוברת צביעה ממותגת
עם סט צבעי פנדה
ומדבקות תואמות

24x16 סמ׳

לוח אירועים לעד בעיצוב מזלות או וינטז'
הדפסת פרוצס

למינציה מט/מבריקה 
נייר כרומו 300 גר’

כריכת ספירלה
דופלקס בגב

12 דפים מודפסים פרוצס
הדפסה צד חד

נייר כרומו 300 גר’

מידות חוץ: 

כריכה:

תכולה:

20

272
CL

MZ

HM

100

739



אריזות וסטנדים מדופלקס אריזות וסטנדים מדופלקס 

הדפסת פרוצס 
למינציה מט/מבריקה 

350 גר’ נייר כרומו 

דפי טישיו איכותיים

מידות חוץ: 

כריכה:

תכולה:

מידות שונות

קופסאות טישיו

אריזות למוצרים שוניםמעמד לתצוגה

אריזות למוצרים שונים

חבקים לאריזות

לוח אירועים לעד בעיצוב מזלות או וינטז'
הדפסת פרוצס

למינציה מט/מבריקה 
נייר כרומו 300 גר’

כריכת ספירלה
דופלקס בגב

12 דפים מודפסים פרוצס
הדפסה צד חד

נייר כרומו 300 גר’

21

483
TS



קלפים ומארזי משחקקלפים ומארזי משחק
קלפים ומארזי משחק

בגדלים שונים

22



כרטיסיות/פאזל למשחקים
הדפסת פרוצס, בציפוי למינציה צד 1

הצמדה דו צדדית לקרטון 2 ממ'

כרטיסיות:

מעטפת מודפסת פרוצס
בציפוי למינציה מט/מבריקה

הצמדה לקרטון גלי

מידות חוץ: 

קופסת אי פלוט:

סמ’ 22.5x6x24.3

23משחקים בקופסאות אי-פלוטמשחקים בקופסאות אי-פלוט

ST
555



תחתיות לכוסותתחתיות לכוסות

תויותתויות
ומוצרים שוניםומוצרים שונים

6 תחתיות סט של 
פינות עגולות

הדפסת פרוצס
300 גר נייר 

למינציה מט/מבריקה
2 ממ’ הצמדה לספוג 

מארז פוליפרופילן שקוף
אריזה בשרינק

מפרט:

אופציה:

הדפסת פרוצס
למינציה מט/מבריקה

350 גר’ נייר כרומו 
הדפסה דו צדדית

לוח שנה משושה

מעמד לעטים
מתקפל

24

תחתיות לכוסות
912בגדלים שנים

600

PL

LB



פד לעכברפד לעכבר

* מולטיפד* דגם פאזל * עם בלוק ממו וחבק תואם

25

פד לעכבר 
רגיל

מידות חוץ: 

מפרט:

23.5x19סמ’

הדפסת פרוצס
על נייר בד 250 גר׳

הצמדה לספוג 2 ממ׳
פינות מעוגלות

173
PD

מולטיפד
עם לוח שנה

מידות חוץ: 

מפרט:

תכולה:

23.5x19סמ’

הדפסת פרוצס
על נייר בד 250 גר׳

הצמדה לספוג 2 ממ׳
פינות מעוגלות

12 דף +בסיס )13 דף(

173
PD

183
PD

פד לעכבר 
בחיתוך צורני

הדפסת פרוצסמפרט:
על נייר בד 250 גר׳

הצמדה לספוג 2 ממ׳

פד לעכבר 
מודפס על בד

הדפסת פרוצסמפרט:
על נייר בד

הצמדה לספוג 2 ממ׳

163
PD

פד לעכבר 
עם בלוק נייר

מידות חוץ: 

תכולה:

מפרט:

סמ’ 23.5x19

50 דף
23.5x19 :גודל דף

הדפסה מצבע 1 עד פרוצס, צד 1
נייר 80 גר, נטול עץ

153
PD




