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2019 קטלוג מארזים 



המערה גפנים בוגרות
 מגיע במארז עץ גלילי יוקרתי 

עם מכסה שעם

המערה
מגיע במארז מגנטי יוקרתי

מארזי מגנום יוקרתיים )1.5 ליטר( 
 עבור סדרת אבני החושן

ובנימינה רזרב



תיבת עץ מהגוני מהודרת 
ומרופדת הכוללת בק׳ יין 
ו-4 אביזרי יין מקצועיים 

מארז גליל מהודר 
עם אביזרי יין

מארז אביזרי יין באריזה מהודרת 
עגולה העשויה עץ בגוון אדמדם. 

הסט כולל 4 אביזרים ממתכת
בעיצוב יוקרתי

סט מלחיה
ופלפליה

חבית יין אישית מעץ המכילה יין 
Bag in Box בטכנולוגיית

אריזת ואקום הרמטית השומרת 
על אורך חיי המדף של היין

חרוסת / קונפיטורות
/ ממרחים מבית

״דודה ברטה״

סילאן תמרים טבעי

תויות אישיות פותחן חשמלי מהודר 
צבע שחור עם שילוב 

מתכת כסופה



מארז בנימינה רזרב 
מארז קרטון בנימינה רזרב עם חלון 

המכיל 3 בקבוקי רזרב

מארז בנימינה רזרב-גוורצטרמינר
מארז קרטון מהודר המכיל בקבוק 

גוורצטרמינר - בציר מאוחר מסדרת 
בנימינה רזרב



מארז קופסא מהודר 
 מכיל 3 בקבוקי יין לבחירה 

או 2 בקבוקי יין ובקבוק שמן זית

מארז קרטון - ליקר עם חלון       
מכיל בקבוק ליקר שוקולד / וישניאק 

+ כוס זכוכית

מארזי עץ איכותיים 
עבור 1 / 2 / 3 / 6 בקבוקים

מארזי קרטון לבנים וחגיגיים 
עבור 4 / 6 בקבוקים



מארז יוגב זוגי
 בסדרה מגוון יינות 

המתאימים לכל אירוע

החל מ-₪65

החל מ-₪89

מארזי בנימינה בצבעים

 מארזי קרטון טבעי
מכילים 1 / 2 / 3 בקבוקים לבחירה

מארזי קרטון טבעי 
מכילים 3/2/1 בקבוקים לבחירה

מארז יין וכוסות
 מכיל 2 בקבוקי יין לבחירה

+ 2 כוסות זכוכית יוקרתיות

מארז אשכול 
 מארז 4 בקבוקי יין / מארז משולב 

יין, שמן זית ושלוש קונפיטורות



בק׳ יין בתוך מארז 
מהודר עם אביזרי יין

החל מ-₪35

החל מ-₪76

החל מ-₪59

החל מ-₪89

החל מ-₪48

מארז חגיגי עם 2 כוסות + 
שמן זית + חרוסת + בק׳ יין

תיבת עץ מהודרת לבקבוק יין 
הכוללת בק׳ יין ו-4 אביזרי

יין מקצועיים.

* ניתן לשלב בין המוצרים

מארז ״אשכול״ + חרוסת + 
קונפיטורה + סט פלפליה ומלחיה

בק׳ יין + שמן זית +
ממרח / קונפיטורה / חרוסת



052-7701035 / 077-6000600 מוקד הזמנות:


