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 2021 רינוא              קצ"מ/ית נכבדים, 

 ולמהלך השנה 37 –הנדון: הזמנת פריטים ליום העצמאות ה 

 

מוצרים  אנו מצרפים את קטלוג הדגלים וה  29.12.2020ועדת המכרזים מיום ת  להחלטוזכייתנו במכרז משרד החוץ  המשך לב

 גות. ציהנבעלי מאפיינים ישראלים אשר משמשים כמתנות לאנשי הקשר של מוצרים  גםהמעודכן על פי מחירי המכרז וכן 

 2021 באפריל   15 –ב השנה  יחול  73 –יום העצמאות ה  
   מבעוד מועד. טים יאליכם הפר  בכדי שנוכל לשרת אתכם בצורה היעילה ביותר ולשגר כבר כעת  ההזמנות את  בצע אנו ממליצים ל 

 

 תמונה   תיאור הפריט  

מודפס   כפולס"מ  11*18לאום/מדינת זרה בגודל שולחני דגלון   .1
   מבריק  בד סאטןעל   טליתיג ידבהדפסה  

  

 

 

     ( פלסטיקקטן לנפנוף )דגלון לאום   .2

 

 

   ס"מ   60ס"מ מבד עם מקל עץ באורך  31*46דגל לאום לנפנוף   .3

ס"מ מודפס דיגיטלית על צד אחד   18*21בגודל  דגלון הוקרה  .4
 מבריק  בד סאטן  כולל פרנזים 

 ניתן להזמין גם בצורות נוספות*

 הוקרה לדגלוןנן  וומתכ  שולחני מתכתי  מעמד *דש *ח

  

 

מודפס   כפול  ס"מ  21*36דגל לאום/מדינה זרה לרכב שרד   .5
   מבריק  בד סאטן על   דיגיטלית
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  טטי בד סינס"מ מודפס על  40*60דגל לאום   .6
 

 ול רוש  ים כולל 12-6פריטים          

  י בד סינטטס"מ מודפס על  60*80דגל לאום   .7

  י בד סינטטס"מ מודפס על   80*110דגל לאום   .8

  בד סינטטי ס"מ מודפס על   100*051דגל לאום   .9

כולל   מבד כותנה באפליקציה  ס"מ תפור  80*110דגל לאום  .  .10
 שרוול 

 

 

כולל   מבד כותנה באפליקציהור ס"מ תפ  100*150דגל לאום   .11
 שרוול 

 

כולל   מבד כותנה באפליקציהתפור  "מס  016*022דגל לאום   .12
 ת שרוול או טבעו

 

,  איכותי  סינטטי  ג וסר  בד ס"מ מודפס על   08*011דגל לאום   .13
 . כולל שרוול

  

,  איכותי סינטטי  ג וסר  בד ס"מ מודפס על   001*051דגל לאום   .14
 . כולל שרוול

 

  ,איכותי טי נטיססרוג בד ס"מ מודפס על   160*022דגל לאום   .15
 . טבעות/כולל שרוול

 

ס דיגיטלית על  מ מהודר ללשכה, מודפ"ס  100*150דגל לאום   .16
 , כולל פרנז מסביב ושרוול פולכ מבריק בד סאטן 

  

 

 

,  מבד גלישה מבריק  באפליקציה תפורס"מ,  08*011דגל לאום   .17
 כולל שרוול. 

  

שה  מבד גלי באפליקציה  תפור"מ, ס  100*150דגל לאום   .18
 , כולל שרוול. קמברי 

 

מבד גלישה   באפליקציה  תפורס"מ,  601*220דגל לאום   .19
 . , כולל שרוול או טבעות מבריק
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או   סינטטי משי  בד  על   ס"מ מודפס   100*150דגל מדינה זרה   .20
 כולל שרוול.  ,אפליקציה 

  

  מפרש מבד באפליקציה תפור מ"ס  001*150  בגודל  לאום  דגל   .21
 בפינות   חיזוק +  ע ובמר בתפר   מחוזק

  

  מפרש מבד באפליקציהתפור  מ"ס  601*022  בגודל  לאום  דגל 
 בפינות   חיזוק +  מרובע  בתפר   מחוזק

 

  מפרש מבד באפליקציהתפור  מ"ס  300*400  בגודל  לאום  דגל 
 בפינות   חיזוק +  מרובע  בתפר   מחוזק

 

  מפרש מבד באפליקציהתפור  מ"ס  036*005  בגודל  לאום  דגל 
 בפינות   חיזוק +  מרובע  בתפר   מחוזק

 

  בד סינטטי ל אנכי( מודפס על  ס"מ )דג  100*300דגל לאום   .22
 כולל שרוול עליון ותחתון. ג רואיכותי ס 

  

, מגן דוד  סרוג  מבד דגלים תפור נכי( ל א)דג  דגל לאום   .23
עם שרוול עליון ותחתון כולל חבלי מתיחה לכל    באפליקציה
 אורך הדגל. 

 ידה( מטר ליח 5מינימום ) מחיר למטר רץ   •

  

  

  

  

     איכותי  ץד מעבוד מעמד לדגלון שולחני   .24

   איכותימעץ שולחני זוגי ון  מעמד לדגל   .25

   , ממתכת מצופה כרום לדגלון בודד  מעמד שולחני מהודר   .26

 

   
  הוקרה  דגלוןל מתכונן  שולחני  מתכתי מעמד חדש 

   ני דגלונים  מעמד שולחני מהודר ממתכת מצופה כרום לש  .27

       לוניםגד לשלושה   םתכת מצופה כרוי מהודר מממעמד שולחנ  .28

 דגלוניםאת הכולל  אינם  השולחניםהמעמדים   •

 א. 

 . ב
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 נירוסטה עם מוט   שרד, רכב למעמד מגנטי לדגל   .29

   קמ"ש  50מיועד לנסיעה עד 

 ( בהדפסה דיגיטלית  כפול  ס"מ 17*25ל בגודכולל דגל  )

  

  100מיועד לנסיעה עד  -שרד   מעמד מגנטי כסוף לדגל רכב   .30
 ( טליתיסה דיג פבהד כפול  ס"מ  17*25ל בגוד דגל   )כוללקמ"ש 

  

  100מיועד לנסיעה עד  -שרד   מעמד מגנטי כרום לדגל רכב   .31
 ( בהדפסה דיגיטלית כפול  ס"מ  17*25ל בגוד דגל   כולל)קמ"ש 

 

   ס"מ  32קוטר  מעמד רצפתי לדגל בודד ממתכת מצופה ניקל   .32

 

 
  פתי צרמטר( למעמד  2אורך מוט אלומיניום )  .33

   ם ממתכת מצופה ניקל ליי דגנ שלעמד רצפתי מ  .34

 ס"מ  42בקוטר 

 דגלים  3-13ניתן להזמין גם עבור 

 

  

 

 ק"ג.  3.7במשקל  משקולת לייצוב מעמד רצפתי   .35

 גי ומעלה מתאימה למעמד הבודד או הזו

  

ת  ול קש קל כולל ממצופה ני מתכת  בסיס  מתפרק צפתי מעמד ר  .36

מ' המורכב משני חלקים   2מי ומוט מתכת מצופה ניקל באורך גו

 ומתברג לבסיס 
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  הכולל מפואר   GLMA_IP קונוס  דגל  מעמד  מתקן  . א  .37

  / לוגו/ לאום  דגל,  ניקל  מצופים מתכת ובסיס   כדורי ראש 

  טןאס  בד  על איכותית  יתלדיגיט   בהדפסה  מדינה זרה

  להתאמת  גרפיקה  ועבודת ,  פרנזים  כולל  יקמבר

 .  הדגל לגזרת  הסמלים 

 : בנפרד לרכוש   ניתן 

   ₪  320 -נה יצוק )במקום ראש כדורי(המדיסמל 

 ₪  140 – יבשתי   בין לשינוע   המתאיםבודד  קרטון  ארגז 

  

מפואר הכולל ראש   נישולחדגל קונוס  מעמד  מתקן  . ב

  דגל,  מעץ מלא  בסיס  מצופה ניקל,  ממתכת כדורי 

  על איכותית  ית לדיגיט  בהדפסה מדינה זרה / לוגו/ לאום 

   . פרנזים  כולל  יק מבר  טן אס  בד

  

מהודר   ס סיעם ב  מפואר   GLMA_IP קונוס  דגל  מעמד  מתקן   .38

מדינה   / לוגו/לאום  דגל , מתכת מעוצבים,לי רג   למעץ בוק כול 

  כולל  מבריק  סאטן  בד  על   איכותית לית דיגיט  בהדפסה  זרה

וראש    הדגל לגזרת הסמלים  להתאמת  גרפיקה ועבודת,  פרנזים

 . כדורי דקורטיבי

 ₪  6500 -מעמד לשלושה דגלים •

  

 מטר   50דגלונים מניילון באורך שרשרת   .39

צבעונים או   משולשים כחול/לבן או משולשיםאו )דגלוני לאום 
 פרנזים כחול לבן או פרנזים צבעוניים( 

  

  30, גודל כל דגלון טר מ 50לאום מבד באורך   שרשרת דגלוני  .40
 ס"מ   40על 

  

   סיכת דש דגל הלאום ממתכת   .41

 

 

 בהטבעה  –ינה זרה דש ישראל + מד יכת  ס  .42

 יח'  200 הזמנה מינימום
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   יח'(  100חבילת דגלוני קיסם עם דגל הלאום )  .43

, ארוזה בגליל קרטון  עותק פקסימיליה של מגילת העצמאות   .44
 ת. י ואנגל ת וספת דף הסבר בעברימהודר בת

 

   ₪ 395 - גילת עצמאות ממסוגרת מ לרכוש   ניתן •

 

 

 

 463אבוקת זיכרון ממתכת לתנאי חוץ ופנים דגם   .45

   וולט   220וגן מים ס"מ כולל זרקור לד מ 120גובה 

   -להזמין האבוקה עם גלגלות וקנים לדגלים ניתן  

 ₪  160 -מ'  1.5 ם ומיניול קנים+ מוטות אלזוג  תוספת  

   ₪  100 -גלגלים לשינוע כולל מעצור ה תוספת לשלוש

 

 

                        

,  לבן   /, תאורה משולבת כחול לדים   100עם שרשרת לד סולרית    .46
 פאנל הסולרי המ' עד  2מ'+  10 באורך

  

בגודל  מים(   י ממוגנ)כחולים  מתכת עם תאורת לדים מ מגן דוד   .47
 וולט 220 –ופנים ה, מתאים לתנאי חוץ  יוו תלי ס"מ כולל  100

  

ס"מ   10ס"מ עובי  80מגן דוד תלת מימד עם תאורת לד גובה   .48

 פרספקס כחול 
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  קרטון ארגז

 ( פולימרי "י מבנה המתקן מקובע ע) ולאחסון  יבשתי  בין   לשינוע  מתאים  GLMA_IP  קונוס  דגל  מעמד  מתקן עבור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ס"מ 100*150בגודל   נה זרהדגל מדי

 :  בקטלוג  20פריט מס' 

   מודפס דגל מדינה זרה 

   סינטטי    משי בד  ל ע

 כולל שרוול 

 

 ס"מ   100*150דגל מדינה זרה 

 כולל שרוול  + הדפסה ה  יקציאפלב  דגלים מבד   תפור

 

 

 : בקטלוג 16פריט מספר 

  אטלס בד ל ס דיגיטלית עדפמהודר ללשכה, מו  דגל 
 לבחירה(   פרנז מסביב )  שרוולכולל  , פולכ מבריק
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 שות דסיכ

 סיכהשב  הגרפיקה והפרטיםלוי בגודל ש, ת ישנן מספר אפשרויות לייצור סיכות ד

 מאוד  קטנים פרטים לצקת סיכה בעלת לא ניתן    -מחויב בגבולות תוחמים  – עם מילוי צבע יצוקה סיכה  .1

 לבחירת הלקוח  אפוקסי ציפוי    ללאו  עםסיכה  ניתן להזמין את ה

 סיכת דש דגל לאום 

     מ"מ 20.3 -בגודל 

 קצ"מים  בקטלוג  41פריט מס' 

 ינה זרה סיכת דש ישראל+ מד

 מ"מ   27   -בגודל 

 קצ"מים  בקטלוג  42פריט מס' 

-סיכת דש ישראל+ מדינה זרה 

 מ מ" 29 -בגודל 

 ע"פ הצעת מחיר מחיר ינתן  

   

 מאוד ים פרטים קטנר את הסיכה עם ייצ ניתן ל -אפוקסיציפוי ב מחויב  יטליתסיכה בהדפסה דיג .2

 סיכת דש ישראל+ מדינה זרה 

 מ"מ  29 /  מ"מ 19בגודל 

 ע"פ הצעת מחיר מחיר ינתן  

 ,  ת ומונמכותהכוללת יציקות מוגבהו בתלת מימד הסיכ .3

 . מילוי צבע  ללא לבחירה עם או  

 ע"פ הצעת מחיר מחיר ינתן  

 בתוספת אפוקסי  וי צבע עם מילפסה דיגיטלית בהד עניבה  תסיכ .4

 . ע"פ הצעת מחיר ינתן    מחיר

 

 הווילון להסרת   מהודרת ידית        לוט ת  וילון להסר

 

 

 

 

 

 


