


קצת עלינו :(

מאז A4 Gift 2010 היא חנות הדפסות, צילומים ומתנות ידועה באשקלון.

מה שהתחיל כתחביב, הפך לתשוקה שלנו ואנחנו שמחים לחלוק אותו איתכם.

אנו גאים לייצר שנים של לקוחות מאושרים עם שרות אישי ומצפים להמשיך 

בעבודתנו לעוד רבים ועתידים לבוא!

בשנה האחרונה החנות בשיתוף פעולה עם עיצובי solove, ואצלנו כל 

ההדפסות והמתנות כוללות גרפיקה אישית, ברמה הגבוהה הביותר ללא כל 

תוספת לתמונה או משפט לפי בקשת הלקוח.

המלאי לכל המוצרים מוגבל ולכן מומלץ למהר ולהזמין.

הזמנה מינימום שבוע מראש במינימום כמות של 25 יח'*.

אז אתם  מוזמנים ליצור איתנו קשר לשרות אישי עם חיוך ;(

 מסגרת לב הגן
עיצוב לב מקסים עם 

 תמונות הילדים ממהלך 
השנה בגן

אפשרות למסגרת 
שחורה/ לבנה

גודל 20*30

גודל 30*40

מסגרת חוקי 
 הגן שלנו

עיצוב מרגש עם כל 
מה שחשוב ללמד ילד 

אפשרות למסגרת 
שחורה/ לבנה

גודל 20*30

גודל 30*40

בגן של מיטל
מכירים חברים ומגלים עולמותמכירים חברים ומגלים עולמות

חולמים בגדול ומדמיינים בלי גבול

ממציאים דברים, מספרים סיפורים ובונים מגדלים

נותנים מהלב וחולקים אחד עם השני

קופצים ומדלגים, שרים ורוקדים, משחקים ומציירים

צוחקים, מחייכים, לומדים
ונהנים מכל רגע

תודה על שנה מדהימה
ילדי הגן, מחזור 2018-2019

בגן של מיטל
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נותנים מהלב וחולקים אחד עם השני
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לחלום.
לאהוב.להאמין.

לתת.

לקבל.

להוביל.להעז.לעשות.

ללמוד.לפרגן.

להתפתח.

לשנות.

לסחוף.

להתמקד.

לגדול.

לבלוט.

לאפשר. להתנסות.לחייך.

להגשים.
אוהבות ואיתכם לאורך כל הדרך
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מסגרת "בגן 
 שלנו"

עיצוב מתוק לכל האהבה 
 בגן שלנו

אפשרות למסגרת 
שחורה/ לבנה

גודל 20*30

גודל 30*40



קלמר דו-צדדי בצבע לבן:

קלמר עשוי נאופרין

קלמר בד

תיק גב עם קלפה לגן ילדים:

צבעי מוצר:

 כחול, אדום, ורוד, ירוק

קלמר 3 תאים:

צבעי מוצר:

 כחול, סגול, אדום, ורוד, ירוק

קופסאת אוכל )עם כפית(:

צבעי מוצר: כחול, ורוד

תיק שרוכים:

פוליאסטר שרוך לבן

סאטן מבריק

בקבוק אלומיניום 600 מל עם 

קשית שתיה:

צבעי מוצר:לבן/ כסף

מזוודת 36 צבעי פנדה:

צבעי מוצר:כחול/ ורוד

סימנייה מאלומיניום:

הדפסה מלאה 5*8 ס״מ



מחברת A5 חלקה:

צבעי מוצר: לבן/ שחור

מדבקות שם עמידות במים:

44 מדבקות בגדלים שונים

מגיע במבחר עיצובים

כדור שלג תמונה:

צבעי מוצר:

שקוף/ שחור/ אדום

מדבקות עיגול מעוצבות:

מדבקות עיגול 3.5 ס"מ- 24 יח'

מדבקות עיגול 5 ס"מ- 15 יח'

מנורת לילה )הכנסת תמונה(: ספל פלסטיק לבן:

*ניתן להזמין גם בבודדים

מחזיק מפתחות מעץ:

מגיע במבחר צורות

צד אחד/ דו צדדי

פד עכבר למחשב

)בצורת מלבן(:



בלוק עץ 10*15 ס"מ:

הדפסה על הבלוק עצמו

פאזל קרטון:

 גודל A4 עם 4 פינות מעוגלות 

ומעמד אחורי

תמונה מעור עם מעמד אחורי:

גודל 20*25 ס״מ

שעון מעורר עם תאורה 

מתחלפת

זוג צלונים לרכב:

הדפסה גודל A4 על מוצר

תיק אלבד לבן 33 * 40 ס"מ:סינר לילד

A4 הדפסה צד אחד גודל

בלוק עץ 10*10 ס"מ:

הדפסה על הבלוק עצמו



סדין לבן למזרן צהרון:

A4 הדפסה צד אחד גודל

ציפית לבנה לכרית שינה סינר לתינוק עם פס צבעוני:

50*70 ס"מ:

A4 הדפסה צד אחד גודל

חולצת דרייפיט לבנה איכותית:

מגיע מידות 2-18

A4 הדפסה צד אחד גודל

מגבת לבנה כותנה:

מגבת 100% כותנה איכותית 

עם פס פוליאסטר להדפסה

גודל 55*35 ס״מ

גודל 90*50 ס״מ

תיבת איחסון מתקפלת מבד:

צבעי מוצר:

ורוד/ תכלת/ ירוק זוהר

*מינימום הזמנה- 30 יח׳

כורסא מתנפחת עם כיסוי 

להדפסה:

צבעי מוצר: ורוד/ תכלת

*מינימום הזמנה- 30 יח׳ *מינימום הזמנה- 30 יח׳

כיסא מתקפל:

תכלת עם פלסטיקים כתומים




