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פירסטפק ישראל – הינו המותג 
 ,First Pack הישראלי של חברת

חברה בבעלות משפחתית שנוסדה 
בצרפת.

פירסטפק הינה יצרנית מובילה של 
אריזות מזון חדשניות מזה 35 שנים 

שבמהלכן פיתחנו ידע ומומחיות. 
המומחיות של פירסטפק זכתה 

להכרה על ידי תעשיות הקייטרינג 
והאריזות ברחבי העולם. פירסטפק, 

מתמחה במוצרים חד-פעמיים 
ידידותיים לסביבה המיוצרים ממגוון 

חומרים מתכלים.
באופן עקבי, פירסטפק פועלת 

בקדמת חזית החדשנות, בפיתוח 
מוצרים מגוונים ברי קיימא. פירסטפק 
מחויבת לסטנדרטים הגבוהים ביותר 

ותקנים מחמירים.
כיום, פירסטפק פועלת ב-11 מדינות 
שונות ומייצאת ליותר מ- 75 מדינות



עמילן תירס
כאשר עמילן תירס מומר לפוליאסטר תרמופלסטי המכונה PLA, הוא מקבל מאפייני חוזק 
ועמידות כאילו הומר לפלסטיק. על אף שהPLA אינו עמיד בטמפרטורות גבוהות מדי, הוא 

חומר תכליתי אשר יכול לשמש למגוון מטרות.

במבוק
במבוק הוא הצמח הגדל במהירות הרבה ביותר על פני כדור הארץ, מהירות אשר יכולה 
להגיע עד- 60 ס”מ ביום. הצמח זקוק למעט מאוד מים וללא כימיקלים לגידול ומתכלה 
לחלוטין. במבוק הינו אחד החומרים השכיחים ביותר בחברה, ומשמש אותנו ליצירת כלי 

הגשה וכלים חזקים ואופנתיים.

עץ
אנחנו משתמשים בעצים איכותיים מיערות מתחדשים מרחבי העולם. כל העצים שנכרתו 

מוחלפים על ידי שתילת עצים חדשים, עצי צפצפה, עצי לבנה ועצי אורן. המגוון הרחב של 
מוצרי העץ שלנו יוסיפו יוקרה ונראות לכלי השולחן שלכם.

דקל
השימוש בדקל לטובת אריזות ידידותיות לסביבה נעשה על בסיס שימוש בכפות הדקלים 

אשר נופלים לאדמה באופן טבעי וללא צורך בחיתוך עץ כלל. הדקל יכול להוות מקור 
לחומר מתחדש ומתכלה ואף מאפשר עיצוב ומראה אקזוטי וייחודי למוצרים המיוצרים 

ממנו.

קנה סוכר
השימוש בקנה הסוכר הינו על בסיס השארית הנשארת לאחר הקציר. זהו חומר המתאים 

למגוון שימושים ובנראות טובה ומתכלה.

מוצרי נייר וקרטון
מוצרי הנייר והקרטון שלנו הם טבעיים וניתנים למחזור. הם פתרון ירוק וחלופה ידידותית 

לסביבה.

פלסטיק ממוחזר
“PET” )פוליאתילן תרפת’אלאט( הוא פלסטיק ממוחזר עשוי מדלקים מאובנים הנוצרים 

באופן הדומה לגז טבעי. אנו משתמשים בו על מנת לייצר בקבוקים ומוצרים שקופים 

וכלכך הרבה יותר...

1. אנחנו קונים ירוק יותר
אנחנו נותנים עדיפות לספקים ומוצרים 

בעלי תו ירוק 
, )ECO-CERTIFIED(

ומכבדים את הסביבה. 
כמו כן, אנחנו מעדיפים אריזות 

עשויות מחומרי גלם/ מקורות טבעיים 
ומתחדשים, ומעודדים ספקים לצעוד 

לקראת פיתוח בר קיימא.

2. משקיעים בפיתוח ושיווק מגוון רחב 
של מוצרים ידידותיים לסביבה: אנחנו 

מציעים מגוון רחב ככל הניתן של פריטים, 
אריזות ומוצרים ידידותיים לסביבה 

.)ECO-CERTIFIED( 
 אנחנו משתדלים להציע חלופות ירוקות 
לשימוש באריזות, ובמוצרים חד פעמיים 
למגוון מטרות וצרכים. פירסטפק פועלת 

למציאה ופיתוח מתמיד של פתרונות 
אריזה חדשניים וירוקים יותר.

3. מפחיתים את החתימה האנרגטית 
באתרים שלנו באמצעות: 

מיחזור ומיון פסולת. הפחתת צריכת 
האנרגיה שלנו באתרי הייצור, התפעול 

והמכירה )מבצעי “כיבוי אורות” במשרדנו 
וכיו”ב(. 

מודעות ואחריות פנימית ליישום הגישה 
המאוזנת של אחריות סביבתית שהחברה 

מובילה כלפי חוץ.

4. מגבירים את המודעות בקרב 
לקוחותינו להשפעה החיובית של 

המוצרים שלנו על הסביבה: מעניקים 
ייעוץ, הדרכה וליווי במציאת פתרונות 

אריזה ירוקים יותר. נותנים ללקוחותינו 
לנסות את המוצר בטרם הרכישה. 
מסבירים ללקוחותינו על התקנים 

והאישורים השונים לשמירה על הסביבה. 
מגבירים את המודעות לייצור אנרגיה 

מפסולת. מסבירים את הנורמות בעולם 
הקיימות והמותגים האקולוגיים.

5. משתמשים בכלי תקשורת ירוקים 
יותר 

דואגים להגברת השימוש בקטלוגים 
מקוונים ובאתר האינטרנט כתחליף 

לחומרים מודפסים, על ידי לקוחות קיימים 
ופוטנציאלים. משקיעים כל העת בשיפור 

חוויית המשתמש במוצרים המקוונים 
שלנו )קטלוג/ אתר וכו׳( נותנים עדיפות 

לתקשורת באמצעות הטלפון ודוא”ל 
90% מחומרי השיווק והדיוור מופצים 

בדרכים אלקטרוניות שימוש בחשבוניות 
אלקטרוניות על מנת להקטין את כמות 

הנייר.

איך אנחנו שומרים על הסביבה?
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פתרונות לסלטים

SALAD SOLUTIONS
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 מכסים

A210SOUPLPP114   PP-עמ׳ 104מכסה שקוף מ

B210GKLDZ114  PET-עמ׳ 101מכסה כיפה שקוף בלי חור מ

C210SOUPLPP157  PP-עמ׳ 101מכסה שקוף מ

D210PCL1000L    PET-עמ׳ 101מכסה שקוף מ

12

mloz1 מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט

1480 ml16 oz210PC480B  2119363»Buckaty« קערה עגולה מקרטון בצבע לבןø 150H 45360 pcs )8 x 45 pcs(CD

2700 ml24 oz210PC750B  2118144»Buckaty« קערה עגולה מקרטון בצבע לבןø 150H 60360 pcs )8 x 45 pcs(CD 

1

2

mloz1 מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט

1480 ml16 oz210DELIPOC16  2133741»Deli design« קערה עגולה מקרטון בצבע ב’זø 114H 72500 pcs )10 x 50 pcs(A B

2600 ml20 oz210DELIPOC20  2133765»Deli design« קערה עגולה מקרטון בצבע ב’זø 114H 87500 pcs )10 x 50 pcs(A B
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5

mloz1 מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט
1750 ml24 oz210PC751K  2118151»Buckaty« קערה עגולה מקרטון בצבע חוםø 150H 60360 pcs )8 x 45 pcs(A B 

2900 ml30 oz210PC1000K  2118182»Buckaty« קערה עגולה מקרטון בצבע חוםø 150H 75360 pcs )8 x 45 pcs(AB

31200 ml40 oz210PC1200K  2151776»Buckaty« קערה עגולה מקרטון בצבע חוםø 150H 100360 pcs )8 x 45 pcs(AB

41200 ml40 oz210PC1500K  2152551»Buckaty« קערה עגולה מקרטון בצבע חוםø 185H 66360 pcs )8 x 45 pcs(C

51300 ml44 oz210PC1100K  2138319 PET קערה עגולה מקרטון בצבע חום עם מכסה שקוףø 185H 65200 pcs )8 x 25 pcs(

1234

מכסים
A210SOUPLPP157  PP-עמ׳ 101מכסה שקוף מ

B210PCL1000L    PET-עמ׳ 101מכסה שקוף מ

C210PCL1501L  PET-עמ׳ 101מכסה שקוף מ
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mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט

1200 ml7 oz210KRAYB85  2121298»Kray design« 85קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 85 x 40250 pcs )10 x 25 pcs(

2350 ml12 oz210KRAYB115  2121304»Kray design« 115קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 115 x 40250 pcs )10 x 25 pcs(

3500 ml17 oz210KRAYB135  2121311»Kray design« 135קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 135 x 50250 pcs )10 x 25 pcs(

4700 ml24 oz210KRAYB155  2121328»Kray design« 155קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 155 x 50250 pcs )10 x 25 pcs(

51000 ml34 oz210KRAYB194  2122059»Kray design« 205קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 205 x 40200 pcs )4 x 50 pcs(

61300 ml44 oz210KRAYB196  »Kray design« 205קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 205 x 50200 pcs )10 x 20 pcs(

71300 ml44 oz210KRAYB195  2122066»Kray design« 205קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 205 x 50200 pcs )4 x 50 pcs(

83000 ml100 oz210KRAYB255  2125098»Kray design« 265קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 265 x 50100 pcs )4 x 25 pcs(

93350 ml118 oz210KRAYB208  2125074»Kray design« 225קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 225 x 80100 pcs )4 x 25 pcs(

104000 ml135 oz210KRAYB228  2125081»Kray design« 245קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 245 x 80100 pcs )4 x 25 pcs(

111500 ml51 oz210KARECB2215  2133802»Kray design« 225קופסא מלבנית מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 155 x 53200 pcs )4 x 50 pcs(

1210 3456789

11
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mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט

1350 ml12 oz  210KRAYWH1152131839»Kray design« )ניתנת לאפייה( 115קופסא מרובעת מקרטון בצבע לבן עם מכסה חלון x 115 x 40 250 pcs )10 x 25 pcs(

2500 ml17 oz  210KRAYWH1352131846»Kray design« )ניתנת לאפייה( 135קופסא מרובעת מקרטון בצבע לבן עם מכסה חלון x 135 x 50 250 pcs )10 x 25 pcs(

3700 ml24 oz  210KRAYWH1552131853»Kray design« )ניתנת לאפייה( 155קופסא מרובעת מקרטון בצבע לבן עם מכסה חלון x 155 x 50 250 pcs )10 x 25 pcs(

41000 ml34 oz  210KRAYWH1942131877»Kray design« )ניתנת לאפייה( 205קופסא מרובעת מקרטון בצבע לבן עם מכסה חלון x 205 x 40 200 pcs )4 x 50 pcs(

51500 ml51 oz  210KARECWH22152133796»Kray design« )ניתנת לאפייה( 225קופסא מלבנית מקרטון בצבע לבן עם מכסה חלון x 155 x 50  200 pcs )4 x 50 pcs(

1234

12345
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mloz1 מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ( קוטרתיאור מוצרמק״ט 2מק״ט
1750 ml25,5 oz210BCHIC750  2130696225קערה אובלית מקנה סוכר בצבע לבן x 135 x 55250 pcs )2 x 125 pcs(C

21000 ml34 oz210BCHIC1000  2130733240קערה אובלית מקנה סוכר בצבע לבן x 145 x 63250 pcs )2 x 125 pcs(B

3750 ml25,5 oz210BCHIC750BR  2154289240קערה אובלית מקנה סוכר בצבע חום בהיר x 145 x 63250 pcs )2 x 125 pcs(C

4350 ml12 oz210GPU350  2116775גביע מקנה סוכר בצבע לבןø 116H 63500 pcs )10 x 50 pcs(A

5500 ml17 oz210GPU500  2116379גביע מקנה סוכר בצבע לבןø 116H 83500 pcs )10 x 50 pcs(A 

6500 ml17 oz210GPU501  2153896גביע מקנה סוכר בצבע לבןø 115H 83500 pcs )10 x 50 pcs(A

3 12

מכסים

A210GPU351L    PET-עמ׳ 103מכסה כיפה שקוף מ

B210BCHICL1002PET-עמ׳ 103מכסה כיפה שקוף מ

C210BCHICL751  PET-עמ׳ 103מכסה כיפה שקוף מ

45

3

6
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mloz1 מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט
1450 ml15 oz210DERD17  2116225»PLA« מיכל שקוף עגול מעמילן תירסø 121H 731000 pcs )20 x 50 pcs(B

2750 ml25,4 oz210DERD25  2116232»PLA« מיכל שקוף עגול מעמילן תירסø 143H 69600 pcs )12 x 50 pcs(A

12

1

mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט

1250 ml8,5 oz210BPLA250  2156863»PLA« 126קופסא שקופה מלבנית מעמילן תירס x 117 x 43700 pcs )14 x 50 pcs(

2500 ml17 oz210BPLA500  2157211»PLA« 153קופסא שקופה מלבנית מעמילן תירס x 125 x 56600 pcs )12 x 50 pcs(

31000ml34 oz210BPLA325P2156863»PLA« 217קופסא שקופה מלבנית מעמילן תירס x 167 x 35300 pcs )12x25pcs(

23

מכסים

A210DERDL143  »PLA« עמ׳ 101מכסה שקוף מעמילן תירס
B210DERDL121  »PLA« עמ׳ 101מכסה שקוף מעמילן תירס



כלי שולחן

TABLEWARE
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מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1

1  210BCHIC1602132096»BioNChic design« צלחת מרובעת מקנה סוכר בצבע לבןL 160 x l. 160 100 pcs )100 x 1 pc(

2  210BCHIC1802129232»BioNChic design« צלחת מרובעת מקנה סוכר בצבע לבןL 180 x l. 180 100 pcs )100 x 1 pc(A

3  210APU182141272צלחת עגולה מקנה סוכר בצבע לבןø 176 1000 pcs )8 x 125 pcs(

12

מכסים

A210BCHICL181  210BCHIC180 למוצר PET-עמ׳  102מכסה שקוף מ

3
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1

23

5 4

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1

1  210APU16172137718צלחת מרובעת מקנה סוכר בצבע לבןL 160 x l. 160 500 pcs )10 x 50 pcs(

2210APU18182141333צלחת מרובעת מקנה סוכר בצבע לבןL 180 x l. 180 1000 pcs )8x125pcs(

3  210APU20212137725צלחת מרובעת מקנה סוכר בצבע לבןL 200 x l. 200 500 pcs )10 x 50 pcs(

4  210APU21212141357צלחת מרובעת מקנה סוכר בצבע לבןL 205 x l. 205 500 pcs )10 x 50 pcs(

5  210APU25252141364צלחת מרובעת מקנה סוכר בצבע לבןL 255 x l. 255 500 pcs )10 x 50 pcs(

1



מיקרוגל17 מקרר מדיח כליםתנורהקפאה תוכן חם שימושים אפשריים :

TABLEWARE    כלי שולחן   

www.packnwood.co.il

מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1

1  210SAMBQ23232129966 »Samurai design« 230מגש עץ מרובע x 230 x 25 100 pcs )4 x 25 pcs(A

1

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 21

1  210APU1616BR2122455צלחת מרובעת מקנה סוכר בצבע חום בהירL 160 x l. 160 500 pcs )20 x 25 pcs(

2  210APU1326BR2119615צלחת מלבנית מקנה סוכר בצבע חום בהירL 260 x l. 130 500 pcs )20 x 25 pcs(

1

מכסים

A210SAMLT2323  210SAMBQ2323 למוצר PET-עמ׳ 102מכסה שקוף מ

2
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TABLEWARE    כלי שולחן   

www.packnwood.co.il

1

2

3

4

5

6

7

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210BBA18182122783165צלחת מרובעת מעלי דקל x 165 x 30 60 pcs )10 x 6 pcs(

2  210BBA27272123742צלחת מרובעת מעלי דקלL 270 x l. 270 60 pcs )10 x 6 pcs(

3  210APA111152159024צלוחית מרובעת מעלי דקלL 110 x l. 110 100 pcs )4 x 25 pcs(

4  210APA161652159031צלחת מרובעת מעלי דקלL 160 x l. 160 100 pcs )4 x 25 pcs(

5  210BBA17172115785160צלחת מרובעת מעלי דקל x 160 x 25 100 pcs )4 x 25 pcs(

6  210BBA202052146352200צלחת מרובעת מעלי דקל x 200 x 20 100 pcs )4 x 25 pcs(

7  210BBA24242115778240צלחת מרובעת מעלי דקל x 240 x 25 100 pcs )4 x 25 pcs(



מיקרוגל19 מקרר מדיח כליםתנורהקפאה תוכן חם שימושים אפשריים :

TABLEWARE    כלי שולחן   

www.packnwood.co.il

12

34

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1210BA12172122769177צלחת מלבנית מעלי דקל x 127 x 30 100 pcs )4 x 25 pcs(

2  210BBA16252122776 240צלחת מלבנית מעלי דקל x 160 x 30 60 pcs )10 x 6 pcs(

3  210BBA252120369צלחת עגולה מעלי דקלø250H 25 100 pcs )4 x 25 pcs(

4  210APA3052159109צלחת עגולה מעלי דקלø300 100 pcs )4 x 25 pcs(



20

TABLEWARE    כלי שולחן   

www.packnwood.co.il

12

mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצר)מידות )מ״מקוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט
1270 ml9 oz  210BBAEG192119141190צלחת בצורת ביצה מעלי דקל x 120 x 25 100 pcs )10 x 10 pcs(

2400 ml13 oz  210BBAEG262119134260צלחת בצורת ביצה מעלי דקל x 160 x 25 100 pcs )10 x 10 pcs(

3425 ml14,5 oz  210BBB202115815קערה עגולה מעלי דקלø 180H 30 100 pcs )4 x 25 pcs(

3

יחידות בארגזשימוש במוצר)מידות )מ״מתיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210BBA111252154524»Scandinavia design« 115צלחת מרובעת מעץ x 115 x 17 250 pcs )5 x 50 pcs(

1



מיקרוגל21 מקרר מדיח כליםתנורהקפאה תוכן חם שימושים אפשריים :

TABLEWARE    כלי שולחן   

www.packnwood.co.il

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1

1  210AC15K2157143צלחת עגולה מנייר בצבע חוםø 150H 112000 pcs )20 x 100 pcs(

2210AC151K2147953צלחת עגולה מנייר בצבע חוםø 150H 111000 pcs )20 x 50 pcs(

3210AC18K2147977צלחת עגולה מנייר בצבע חוםø 180H 111000 pcs )20 x 50 pcs(

4  210AC181K2147977צלחת עגולה מנייר בצבע חוםø 180H 11900 pcs )18 x 50 pcs(

5 210AC1512123049צלחת עגולה מנייר בצבע לבןø 150H 111000 pcs )10 x 100 pcs(

1

5

1234
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TABLEWARE    כלי שולחן   

www.packnwood.co.il

1

2

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מקט 1

1  210A10162020010צלחת מלבנית מנייר בצבע לבןL 100 x l. 160 3000 pcs )30 x 100 pcs(

2  210A13202020027צלחת מלבנית מנייר בצבע לבןL 130 x l. 200 1500 pcs )15 x 100 pcs(

3  210A18262140169צלחת מלבנית מנייר בצבע לבןL 260 x l. 180 500 pcs )2 x 250 pcs(

4  210A23332140152צלחת מלבנית מנייר בצבע לבןL 330 x l. 230 250 pcs )250 x 1 pc(

3

4



מיקרוגל23 מקרר מדיח כליםתנורהקפאה תוכן חם שימושים אפשריים :

TABLEWARE    כלי שולחן   

www.packnwood.co.il

1

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מקט 1

1  210WOODTRAY312130818»Noa design« 310מגש מרובע מעץ לשימוש רב פעמי x 310 x 40 10 pcs )10 x 1 pc(

2  210WOODTRAY152130825»Noa design« 390מגש מלבני מעץ לשימוש רב פעמי x 150 x 40 10 pcs )10 x 1 pc(

3  210WP30202152315300משטח קטן מעץ לדקורציה x 200 x 30  16 pcs )16 x 1 pc(

2

3





אירועים וקוקטיילים

EVENTS &
 COCKTAILS 
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EVENTS & COCKTAILS    אירועים וקוקטיילים   

www.packnwood.co.il

1

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1209BBFUJI2116522»Fuji design «קיסמי במבוק עם סיומת של חרוז בצבע אדוםH 112  2000 pcs )20 x 100 pcs(

2  209BBFUJIY2122943»Fuji design «קיסמי במבוק עם סיומת של חרוז בצבע צהובH 112 2000 pcs )20 x 100 pcs(

3209BBATAMI2116539קיסמי במבוק בצבע שחור עם סיומת של חרוז אדוםH 90 2000 pcs )20 x 100 pcs(

4  209BBKITA2117789»Kita design « קיסמי במבוק בצבע שחור עם סיומת של חרוז אדוםH 70 2000 pcs )20 x 100 pcs(

1

2

3

4



מיקרוגל27 מקרר מדיח כליםתנורהקפאה תוכן חם שימושים אפשריים :

EVENTS & COCKTAILS    אירועים וקוקטיילים   

www.packnwood.co.il

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  209BBBCL702113781»Noshi design « קיסמי במבוק עם סיומת מעוגלתH 70 2000 pcs )20 x 100 pcs(

2  209BBBCL902116393»Noshi design « קיסמי במבוק עם סיומת מעוגלתH 90 2000 pcs )20 x 100 pcs(

3  209BBBCL1052113767»Noshi design « קיסמי במבוק עם סיומת מעוגלתH 105 2000 pcs )20 x 100 pcs(

4  209BBBCL1202116409»Noshi design « קיסמי במבוק עם סיומת מעוגלתH 120 2000 pcs )20 x 100 pcs(

5  209BBBCL1502116416»Noshi design « קיסמי במבוק עם סיומת מעוגלתH 150 2000 pcs )20 x 100 pcs(

6  209BBBCL1802113774»Noshi design « קיסמי במבוק עם סיומת מעוגלתH 180 2000 pcs )20 x 100 pcs(

123456
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EVENTS & COCKTAILS    אירועים וקוקטיילים   

www.packnwood.co.il

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210BBTWIST92122868קיסמי במבוק עם קצה מעוגלH 902000 pcs )20 x 100 pcs(

2  210BBTWIST122122851קיסמי במבוק עם קצה מעוגלH 1202000 pcs )20 x 100 pcs(

3  209BBFOTSY102131693»Fotsy design« קיסמי במבוק שחורים עם סיומת בצורת לבH 100 2000 pcs )20 x 100 pcs(

4  209BBFOTSY152131709»Fotsy design« קיסמי במבוק שחורים עם סיומת בצורת לבH 150 2000 pcs )20 x 100 pcs(

5  209BBJOYO92131662»Joyo design« קיסמי במבוק שחורים עם סיומת עגולהH 90 2000 pcs )20 x 100 pcs(

6  209BBJOYO122131679»Joyo design« קיסמי במבוק שחורים עם סיומת עגולהH 120 2000 pcs )20 x 100 pcs(

7  209BBJOYO182131686»Joyo design« קיסמי במבוק שחורים עם סיומת עגולהH 180 2000 pcs )20 x 100 pcs(

8  210BBOUL142122844קיסמי במבוק עם קצה כדוריL 1402000 pcs )20 x 100 pcs(

9  209BBLOKO62131617»Loko design« קיסמי במבוק שחורים עם סיומת מעוגלתH 60 2000 pcs )20 x 100 pcs(

10  209BBLOKO102131624»Loko design« קיסמי במבוק שחורים עם סיומת מעוגלתH 100 2000 pcs )20 x 100 pcs(

567

1234

8

910



מיקרוגל29 מקרר מדיח כליםתנורהקפאה תוכן חם שימושים אפשריים :

EVENTS & COCKTAILS    אירועים וקוקטיילים   

www.packnwood.co.il

12345

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  209BBRUMPYM2131211»RARE« קיסמי במבוק בצורת יהלום עם ציור של שורl. 54 x H 95  1000 pcs )10 x 100 pcs(

2  209BBRUMPYMEDRA2131204»M.RARE« קיסמי במבוק בצורת יהלום עם ציור של שורl. 54 x H 95  1000 pcs )10 x 100 pcs(

3  209BBRUMPYMW2131228»MEDIUM« קיסמי במבוק בצורת יהלום עם ציור של שורl. 54 x H 95  1000 pcs )10 x 100 pcs(

4  209BBRUMPYR2131198»M.WELL« קיסמי במבוק בצורת יהלום עם ציור של שורl. 54 x H 95  1000 pcs )10 x 100 pcs(

5  209BBRUMPYW2131235»WELL« קיסמי במבוק בצורת יהלום עם ציור של שורl. 54 x H 95  1000 pcs )10 x 100 pcs(
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EVENTS & COCKTAILS    אירועים וקוקטיילים   

www.packnwood.co.il

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210BBMED92130771»MEDIUM« קיסמי במבוק לסטייקH 90  1000 pcs )10 x 100 pcs(

2  210BBMED992130771»MEDIUM« קיסמי במבוק לסטייקH 90  1000 pcs )10 x 100 pcs(

3  210BBMEDRA92130764»M.RARE« קיסמי במבוק לסטייקH 90  1000 pcs )10 x 100 pcs(

4  210BBMEDRA992130764»M.RARE« קיסמי במבוק לסטייקH 90  1000 pcs )10 x 100 pcs(

5  210BBRARE92144358»RARE« קיסמי במבוק לסטייקH 90  1000 pcs )10 x 100 pcs(

6  210BBRARE992144358»RARE« קיסמי במבוק לסטייקH 90  1000 pcs )10 x 100 pcs(

7  210BBWELL92130795»WELL« קיסמי במבוק לסטייקH 90  1000 pcs )10 x 100 pcs(

8  210BBWELL992130795»WELL« קיסמי במבוק לסטייקH 90  1000 pcs )10 x 100 pcs(

9  210BBMEDWELL92130788»Medium Well« « קיסמי במבוק לסטייקH 90  )pcs )10 x 100 pcs 1000

123456789



מיקרוגל31 מקרר מדיח כליםתנורהקפאה תוכן חם שימושים אפשריים :

EVENTS & COCKTAILS    אירועים וקוקטיילים   

www.packnwood.co.il

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  209BBTG702146512»Teppo Gushi design« קיסמים מבמבוקH 70 2000 pcs )20 x 100 pcs(

2  209BBTG712146512»Teppo Gushi design« קיסמים מבמבוקH 70 2000 pcs )20 x 100 pcs(

3  209BBTG1512146567»Teppo Gushi design« קיסמים מבמבוקH 150 2000 pcs )20 x 100 pcs(

1

2

3



32

EVENTS & COCKTAILS    אירועים וקוקטיילים   

www.packnwood.co.il

12

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאורמוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  209BBPEG252117406אטבים מעץ לדקורציה בצבע חוםL 25 2000 pcs )20 x 100 pcs(

2  210BBPINCE2133512אטבים מעץ לדקורציה צבעונייםH 25 2000 pcs )20 x 100 pcs(

3209BBNAK  2129454»Nak design « 25קוביית במבוק לפתקים עם אטב x 25 x 120 144 pcs )12 x 12 pcs(

4  210SBAM52122547235מעמד מבמבוק עבור 5 קונוסים x 80 x 95 10 pcs )10 x 1 pc(

5  210SBAM362128716400מעמד מבמבוק עבור 36 קונוסים x 400 x 85 1

6  210SBAM422129928400מעמד מבמבוק עבור 36 קונוסים x 400 x 85 1

7  210SBAM202128709500מעמד מבמבוק עבור 20 קונוסים x 150 x 85 1

7 6   5 4

3



מיקרוגל33 מקרר מדיח כליםתנורהקפאה תוכן חם שימושים אפשריים :

EVENTS & COCKTAILS    אירועים וקוקטיילים   

www.packnwood.co.il

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210BBOIS1252154609105סירה מעץ x 75 x 16 800 pcs )8 x 100 pcs(

2210BB0IS112102723110סירה מעץ x 67 x 23 400 pcs )4 x 100 pcs(

3  210BBOIS172102723170סירה מעץ x 87 x 23 2000 pcs )20 x 100 pcs(

4  210BBOIS182106028170סירה מעץ x 87 x 23 500 pcs )10 x 50 pcs(

4 123

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
5  209BBNAG2116966»Nagano design« 100סירה קצרה מבמבוק x 55 x 25 200 pcs )10 x 20 pcs(

6  209BBAKITA2116621»Akita design« מיני סלסלה מבמבוקø 60H 25 1000 pcs )20 x 50 pcs(

56
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EVENTS & COCKTAILS    אירועים וקוקטיילים   

www.packnwood.co.il

3

mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט
1180 ml6 oz  210BBA12122119189 120קערה מרובעת מעלי דקל x 120 x 30 100 pcs )10 x 10 pcs(

2450 ml15 oz  210BBA13132123728 130קערה מרובעת מעלי דקל x 130 x 50 100 pcs )10 x 10 pcs(

3200 ml7 oz  210BBB122115808קערה עגולה מעלי דקלø 120H 25 100 pcs )4 x 25 pcs(

4  210BBB7122122745130קערה מלבנית מעלי דקל x 65 x 30 200 pcs )4 x 50 pcs(

535 ml1 oz  210BBB671212273863מיני קערה מרובעת מעלי דקל x 63 x 33 300 pcs )6 x 50 pcs(

12

4

5



מיקרוגל35 מקרר מדיח כליםתנורהקפאה תוכן חם שימושים אפשריים :

EVENTS & COCKTAILS    אירועים וקוקטיילים   

www.packnwood.co.il

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210EATBURG80215053395קופסא קטנה מקרטון דק להמבורגר בצבע לבן x 95 x 50 500 pcs )10 x 50 pcs(

2  210EATBURG81215053398קופסא קטנה מקרטון דק להמבורגר בצבע לבן x 95 x 50 450 pcs )18 x 25 pcs(

3  210EATBURG82215053398קופסא קטנה מקרטון דק להמבורגר בצבע לבן x 95 x 50 450 pcs )18 x 25 pcs(

123





אוכל רחוב

STREET FOOD



מיקרוגל38 מקרר מדיח כליםתנורהקפאה תוכן חם שימושים אפשריים : www.packnwood.co.il

STREET FOOD    אוכל רחוב   

mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט
1230 ml8 oz  210BIOKMINI2135899בצבע חום PE 115קופסת אוכל מלבנית מקרטון עם ציפוי פנימי x 98 x 35 500 pcs )10 x 50 pcs(

2650 ml22 oz  210BIO1K2100255בצבע חום PE 130קופסת אוכל מלבנית מקרטון עם ציפוי פנימי x 105 x 65 450 pcs )18 x 25 pcs(

31000 ml34 oz  210BIO2K2100293בצבע חום PE 215קופסת אוכל מלבנית מקרטון עם ציפוי פנימי x 160 x 50 200 pcs )8 x 25 pcs(

41500 ml50 oz  210BIO3K2111176בצבע חום PE 218קופסת אוכל מלבנית מקרטון עם ציפוי פנימי x 160 x 63 200 pcs )4 x 50 pcs(

52300 ml77 oz  210BIO4K2111213בצבע חום PE 215קופסת אוכל מלבנית מקרטון עם ציפוי פנימי x 160 x 90 160 pcs )4 x 40 pcs(

6650 ml22 oz  210BIO11K52157556בצבע לבן PE 130קופסת אוכל מלבנית מקרטון עם ציפוי פנימי x 105 x 65 450 pcs )9 x 50 pcs(

71000 ml34 oz  210BIO22K52157563בצבע לבן PE 215קופסת אוכל מלבנית מקרטון עם ציפוי פנימי x 160 x 48 200 pcs )4 x 50 pcs(

81500 ml50 oz  210BIO33K52157549בצבע לבן PE 218קופסת אוכל מלבנית מקרטון עם ציפוי פנימי x 160 x 63 200 pcs )4 x 50 pcs(

92300 ml77 oz  210BIO44Kבצבע לבן PE 215קופסת אוכל מלבנית מקרטון עם ציפוי פנימי x 160 x 90 160 pcs )4 x 40 pcs(

3

45

6 127

89
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STREET FOOD    אוכל רחוב   

www.packnwood.co.il

mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט
1650 ml22 oz  210BIO12010660PE 130קופסאת אוכל מלבנית מקרטון לבן עם ציפוי פנימי x 105 x 65 450 pcs )18 x 25 pcs(

2650 ml22 oz  210BIO1N2100309PE 130קופסאת אוכל מלבנית מקרטון שחור עם ציפוי פנימי x 105 x 65 450 pcs )18 x 25 pcs(

31500 ml50 oz  210BIO3N2100323PE 215קופסאת אוכל מלבנית מקרטון שחור עם ציפוי פנימי x 160 x 65 200 pcs )4 x 50 pcs(

1

23



מיקרוגל40 מקרר מדיח כליםתנורהקפאה תוכן חם שימושים אפשריים : www.packnwood.co.il

STREET FOOD    אוכל רחוב   

mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט

1500 ml17 oz  210ASWOK16213828973קופסא מקרטון בצבע חום לנודלס/פסטה עם סגירה מובנית x 78 x 100  500 pcs )10 x 50 pcs(

2500 ml17 oz  210ASWOK16780קופסא מקרטון בצבע חום לנודלס/פסטה עם סגירה מובנית x 73 x 100  500 pcs )10 x 50 pcs(

3500 ml17 oz210ASWOK166214925480קופסא מקרטון בצבע חום לנודלס/פסטה עם סגירה מובנית x 73 x 100  500 pcs )10 x 50( pcs(

4750 ml26 oz  210ASWOK262138296100קופסא מקרטון בצבע חום לנודלס/פסטה עם סגירה מובנית x 85 x 98  500 pcs )20 x 25 pcs(

5950 ml32 oz  210ASWOK322138302111קופסא מקרטון בצבע חום לנודלס/פסטה עם סגירה מובנית x 92 x 101  500 pcs )20 x 25 pcs(

6750 ml26 oz  210ASKRAFT262138371102קופסא מקרטון בצבע חום לנודלס/פסטה עם סגירה מובנית x 90 x 103  500 pcs )20 x 25 pcs(

7750 ml26 oz  210ASPAILP26K52157617100קופסא מקרטון בצבע חום לנודלס/פסטה עם ידית וסגירה מובנית x 92 x 104  500 pcs )10 x 50 pcs(

34 12

1

5

67
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210EATBURG211K52163380קופסא להמבורגר בעלת שכבה כפולה בצבע חוםx 920 x 84 175  200 pcs )8 x 25 pcs(

2  210EATDOG241K52163397קופסא להמבורגר בעלת שכבה כפולה בצבע חוםx 75 x 70 208  200 pcs )8 x 25 pcs(

3  210EATBURG210K2146307קופסא להמבורגר בעלת שכבה כפולה בצבע חוםx 125 x 82 220  200 pcs )4 x 50 pcs(

4  210EATBURG230K2144655קופסא להמבורגר בעלת שכבה כפולה בצבע חוםx 130 x 77 245  200 pcs )4 x 50 pcs(

5  210EATDOG240K2144648קופסא להמבורגר בעלת שכבה כפולה בצבע חוםx 100 x 61 250  200 pcs )4 x 50 pcs(

25 13

4
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STREET FOOD    אוכל רחוב   

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(מק״ט 3מק״ט 2מק״ט 1
1  210EATBURG135K2129102135קופסא להמבורגר בעלת שכבה כפולה בצבע חום x 125 x 65  500 pcs )10 x 50 pcs(

2  210EATBURG145K2129096145קופסא להמבורגר בעלת שכבה כפולה בצבע חום x 130 x 80  500 pcs )10 x 50 pcs(

3  210EATBURG165K2146253178קופסא להמבורגר בעלת שכבה כפולה בצבע חום x 155 x 80  250 pcs )5 x 50 pcs(

123
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STREET FOOD    אוכל רחוב   
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מכסים

A209POPETL2   PETעמ׳ 106מכסה שטוח שקוף מ

B209POPETL3 PETעמ׳ 106מכסה שטוח שקוף מ

C210SOUPLPP90PP-עמ׳ 104מכסה שקוף מ

D210SOUPLPP96 PP-עמ׳ 104מכסה שקוף מ

E209POPETL1 PETעמ׳ 106מכסה שטוח שקוף מ

F210GKL80שטוח PET עמ׳ 107מכסה

mloz1 מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט
170 ml2,4 oz  210POB612147007קערה קטנה מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחםø 62H 35  1000 pcs )20 x 50 pcs(A

2100 ml3,3 oz  210POB812147014קערה קטנה מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחםø 74H 38  1000 pcs )20 x 50 pcs(B

4130 ml4,5 oz  210POB1212147021קערה קטנה מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחםø 74H 50  1000 pcs )20 x 50 pcs(B

3130 ml4,5 oz  210POB1512147038קערה קטנה מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחםø 80H 44  1000 pcs )20 x 50 pcs(F

5200 ml7 oz  210POB1812147045קערה קטנה מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחםø 90H 48  1000 pcs )20 x 50 pcs(C

6250 ml8,5 oz  210POB180קערה קטנה מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחםø 90H 58  1000 pcs )20 x 50 pcs(C

7270 ml9 oz  210POB2702138272קערה קטנה מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחםø 96H 53  1000 pcs )20 x 50 pcs(D

845 ml1,5 oz  210POC46N2132027קערה קטנה מקרטון בצבע שחור לאוכל קר וחםø 4646 x 30 x 40  1000 pcs )20 x 50 pcs(E

12345678
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STREET FOOD    אוכל רחוב   

mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט

114 ml0,5 oz  209POP0752135738רוטבייה מנייר בצבע לבןø 37H 26  5000 pcs )20 x 250 pcs(

235 ml1,25 oz  209POP1258221251רוטבייה מנייר בצבע לבןø 42H 30  5000 pcs )20 x 250 pcs(

360 ml2 oz209POP2222146611רוטבייה מנייר בצבע לבןø 54H 35  5000 pcs )20 x 200 pcs(

4120 ml4 oz  209POP4442146635רוטבייה מנייר בצבע לבןø 75H 30  5000 pcs )25 x 200 pcs(

530 ml1 oz  209POP111K2147717רוטבייה מנייר בצבע חוםø 44H 28  5000 pcs )25 x 200 pcs(

660 ml2 oz  209POP222K2147724רוטבייה מנייר בצבע חוםø 54H 35  5000 pcs )25 x 200 pcs(

7120 ml4 oz  209POP444K2147731רוטבייה מנייר בצבע חוםø 75H 30  5000 pcs )25 x 200 pcs(
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210EATBNEWS80214468695קופסא להמבורגר בעלת שכבה דקה בצבע לבן עם הדפס עיתון x 95 x 50  500 pcs )10 x 50 pcs(

2  210EATBURG135J2147106135קופסא להמבורגר בעלת שכבה דקה בצבע לבן עם הדפס עיתון x 125 x 65  500 pcs )10 x 50 pcs(

3  210EATBUK1362147076130קופסא להמבורגר מקרטון בעלת שכבה דקה בצבע חום x 125 x 80  500 pcs )10 x 50 pcs(

4  210EATBUK1462147083145קופסא להמבורגר מקרטון בעלת שכבה דקה בצבע חום x 130 x 80  500 pcs )10 x 50 pcs(

5  210EATBUK145145קופסא להמבורגר מקרטון בעלת שכבה דקה בצבע חום x 145 x 70  400 pcs )4 x 100 pcs(

5 34

1 2
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STREET FOOD    אוכל רחוב   

mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט

1460 ml15 oz210APUQ4612128938150קונכייה להמבורגר מקנה סוכר x 150 x 80  500 pcs )10 x 50 pcs(

2460 ml15 oz  210APUQ462150קונכייה להמבורגר מקנה סוכר x 150 x 80  500 pcs )10 x 50 pcs(

3600 ml20 oz  210APUQ6012141296190קונכייה מקנה סוכר x 140 x 60  600 pcs )12 x 50 pcs(

4830 ml28 oz  210APUQ962139798230קונכייה מקנה סוכר x 157 x 85  200 pcs )4 x 50 pcs(

51400 ml47 oz  210APUQ992139743234קונכייה מקנה סוכר x 231 x 80  200 pcs )4 x 50 pcs(

3

4

1 2
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mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר תיאור מוצרמק:ט 2מק״ט
1  210GSPK4802144105כוס לראפ פתוחה בצבע חוםø 85H 133  1000 pcs )20 x 50 pcs(

2480 ml16 oz  210TPASK202144082כוס ראפ ניתנת לסגירה בצבע לבן עם הדפס עיתוןø 88H 157  1000 pcs )20 x 50 pcs(

3480 ml16 oz  210TPASK20BR2146321כוס ראפ ניתנת לסגירה בצבע חום עם הדפס עיתוןø 105H 123  1000 pcs )20 x 50 pcs(

4  210GSP25BL2119417כוס לראפ פתוחה בצבע לבןø 50H 79  500 pcs )10 x 50 pcs(

5  210GSP49W2112531כוס לראפ פתוחה בצבע לבןø 80H 117  1200 pcs )24 x 50 pcs(

3

4

12

5
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STREET FOOD    אוכל רחוב   

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210CPANIER213386495סלסלת קרטון קטנה עם ידיות x 70 x 35  500 pcs )5 x 100 pcs(

2  210SPOSH12150823PE 143שקית מעטפה קטנה מנייר בצבע חום עם ציפוי פנימי של x 100 x 60  1000 pcs )4 x 250 pcs(

3  210CDOG2133826180מגש מקרטון לנקנקייה בצבע לבן עם הדפס עיתון x 40 x 19  1000 pcs )20 x 50 pcs(

4  210DOGKR2150755250מגש מקרטון לנקנקייה בצבע חום x 55 x 32  1000 pcs )20 x 50 pcs(

34

2 1
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מכסים

A210SOUPLPP90    PP-עמ׳ 104מכסה שקוף מ

B210SOUPLPP17PP-עמ׳ 104מכסה שקוף מ

34 125

89 6710

mloz1 מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט

1240 ml8 oz  210SOUPCOK82138197מיכל מקרטון בצבע חום עם מכסה מקרטון לאוכל קר וחםø 90H61  500 pcs )20 x 25 pcs(

2350 ml12 oz  210SOUPCOK122137343מיכל מקרטון בצבע חום עם מכסה מקרטון לאוכל קר וחםø 90H 85  500 pcs )20 x 25 pcs(

3470 ml16 oz  210SOUPCOK162137336מיכל מקרטון בצבע חום עם מכסה מקרטון לאוכל קר וחםø 97H 95  500 pcs )20 x 25 pcs(

4620 ml21 oz  210SOUPCOK252147298מיכל מקרטון בצבע חום עם מכסה מקרטון לאוכל קר וחםø 97H 118  250 pcs )10 x 25 pcs(

5940 ml32 oz  210SOUPCOK322138227מיכל מקרטון בצבע חום עם מכסה מקרטון לאוכל קר וחםø 116H 135  250 pcs )10 x 25 pcs(

6230 ml8 oz  210SOUPK8K2141449מיכל מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחםø 90H 57  500 pcs )10 x 50 pcs(A

7360 ml12 oz210SOUPK12K2136926מיכל מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחםø 92H 73  500 pcs )10 x 50 pcs(A

8360 ml12 oz  210SOUPK13K2142118מיכל מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחםø 90H 83  500 pcs )10 x 50 pcs(A

9450 ml16 oz  210SOUPK16K2136933מיכל מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחםø 97H 102  500 pcs )20 x 25 pcs(B

10450 ml16 oz  210SOUPK17K2142101מיכל מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחםø 97H 98  500 pcs )10 x 50 pcs(B
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מכסים

A210LPLAS32  »PLA« עמ׳ 104מכסה שטוח בצבע לבן מעמילן תירס

B210LPLAS8  »PLA« עמ׳ 104מכסה שטוח בצבע לבן מעמילן תירס

C210SOUPLPP114 PP-עמ׳ 104מכסה שקוף מ

D210SOUPLPP90 PP-עמ׳ 104מכסה שקוף מ

STREET FOOD    אוכל רחוב   

mloz1 מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט
1230 ml8 oz  210PLAS82139972»PLA« קערה ידידותית לסביבה עם ציפוי פנימי מעמילן תירסø 90H 62   500 pcs )20 x 25 pcs(B D

2340 ml12 oz  210PLAS122139989»PLA« קערה ידידותית לסביבה עם ציפוי פנימי מעמילן תירסø 114H 63  500 pcs )20 x 25 pcs(A C

3450 ml15 oz  210PLAS162139996»PLA« קערה ידידותית לסביבה עם ציפוי פנימי מעמילן תירסø 114H 80  500 pcs )20 x 25 pcs(A C

4700 ml24 oz  210PLAS242140008»PLA« קערה ידידותית לסביבה עם ציפוי פנימי מעמילן תירסø 114H 115  500 pcs )20 x 25 pcs(A C

5940 ml32 oz  210PLAS322140015»PLA« קערה ידידותית לסביבה עם ציפוי פנימי מעמילן תירסø 114H 149  500 pcs )20 x 25 pcs(A C

12
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6789

מכסים

A209POPETL1     PETעמ׳ 106מכסה שטוח שקוף מ

B210POPTL65PETעמ׳ 107מכסה שטוח שקוף מ

C210POPTL75PETעמ׳ 107מכסה שטוח שקוף מ

mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט

630 ml1 oz210POPTC12148189PET-מיכל לרוטב עם מכסה מחובר מø 63H 18 1500 pcs )15 x 100 pcs(

745 ml1.5 oz210POPTC22148233PET-מיכל לרוטב עם מכסה מחובר מø 65H 29 1500 pcs )15 x 100 pcs(

850 ml2 oz210POPPC22148165PP-מיכל לרוטב עם מכסה מחובר מø 64H 38  1500 pcs )15 x 100 pcs(

970 ml2.5 oz210POPPC252148172PP-מיכל לרוטב עם מכסה מחובר מø 65H 47  1200 pcs )12 x 100 pcs(

mloz1 מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט

122 ml0.5 oz209POPET0752124138PET-רוטבייה שקופה מø 45H 215000 pcs )50 x 100 pcs(A

240 ml1.5 oz210POPT12148226PET-רוטבייה שקופה מø 65H 333000 pcs  )30x100 pcs(B

360 ml2 oz210POPT22148721PET-רוטבייה שקופה מø 65H 283000 pcs  )30x100 pcs(B

480 ml2.5 oz210POPT252148264PET-רוטבייה שקופה מø 75H 351000 pcs )10 x 100pcs(C

5100 ml3 oz210POPT32148271PET-רוטבייה שקופה מø 75H 361000 pcs )10 x 100pcs(C

12345
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mloz1 מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט
160 ml2 oz  210GPU72112227גביע קטן מקנה סוכר בצבע לבןø 62H 30  2000 pcs )40 x 50 pcs(A

2140 ml5 oz  210GPU1402124459גביע מקנה סוכר בצבע לבןø 77H 53  1000 pcs )20 x 50 pcs(

3350 ml12 oz210GPU350  2116775גביע מקנה סוכר בצבע לבןø 116H 63  500 pcs )10 x 50 pcs(B

4500 ml17 oz210GPU500  2116379גביע מקנה סוכר בצבע לבןø 116H 83  500 pcs )10 x 50 pcs(B

מכסים
A209POPETL2       PETעמ׳ 106מכסה שטוח שקוף מ

B210GPU351LPETעמ׳ 103מכסה כיפה מ

STREET FOOD    אוכל רחוב   
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STREET FOOD    אוכל רחוב   
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4

מכסים

A210SNAKLID       210SNAK עמ׳ 100מכסה שרוול מקרטון בצבע חום למוצר

mloz1 מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט

1350 ml12 oz  210BCK3502157259120מגש סירה מקרטון בצבע חום-לבן לאוכל קר וחם x 60 x 37  800 pcs )8 x 100 pcs(

2460 ml16 oz  210BCK46052157242140מגש סירה מקרטון בצבע חום-לבן לאוכל קר וחם x 65 x 42  600 pcs )6 x 100 pcs(

3750 ml25 oz  210BCK75052157235145מגש סירה מקרטון בצבע חום-לבן לאוכל קר וחם x 80 x 52  600 pcs )6 x 100 pcs(

4  210SNAK2150595220מגש מקרטון בצבע חום x 120 x 50  500 pcs )10 x 50 pcs(A
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7

STREET FOOD    אוכל רחוב   

mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט
1100 ml3,3 oz  210BQKEAT12136544120מגש סירה מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחם x 85 x 20 1000 pcs )4 x 250 pcs(

2220 ml7 oz  210BQKEAT22136551140מגש סירה מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחם x 100 x 30 1000 pcs )4 x 250 pcs(

3300 ml10 oz  210BQKEAT32136568160מגש סירה מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחם x 120 x 32 1000 pcs )4 x 250 pcs(

4400 ml13,5 oz  210BQKEAT42136575170מגש סירה מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחם x 125 x 35 1000 pcs )4 x 250 pcs(

5800 ml27 oz  210BQKEAT52136582215מגש סירה מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחם x 150 x 50 500 pcs )2 x 250 pcs(

61200 ml40 oz  210BQKEAT62136599245מגש סירה מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחם x 165 x 50 500 pcs )2 x 250 pcs(

72000 ml68 oz  210BQNAT852157792230קערה מקרטון בצבע חום לאוכל קר וחם x 220 x 94  100 pcs )4 x 25 pcs(

123456
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mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט
1250 ml9 oz  210BCNEWS250213742890מגש סירה מקרטון בצבע לבן עם הדפס עיתון לאוכל קר וחם x 55 x 40  1000 pcs )4 x 250 pcs(

2440 ml15 oz  210BCNEWS440213743580מגש סירה מקרטון בצבע לבן עם הדפס עיתון לאוכל קר וחם x 110 x 40  1000 pcs )4 x 250 pcs(

3850 ml28 oz  210BCNEWS8502137442150מגש סירה מקרטון בצבע לבן עם הדפס עיתון לאוכל קר וחם x 90 x 50  400 pcs )4 x 100 pcs(

4250 ml9 oz  210CNEWS2502137633קונוס מקרטון בצבע לבן עם הדפס עיתון לאוכל קר וחםL 160 x l. 130  1000 pcs )8 x 125 pcs(

5325 ml11 oz  210CNEWS3252137657קונוס מקרטון בצבע לבן עם הדפס עיתון לאוכל קר וחםL 175 x l. 145  1000 pcs )8 x 125 pcs(

6430 ml14,5 oz  210CNEWS4502137664קונוס מקרטון בצבע לבן עם הדפס עיתון לאוכל קר וחםL 195 x l. 160  500 pcs )4 x 125 pcs(

123

456
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STREET FOOD    אוכל רחוב   

mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט
1200 ml7 oz  210KRAYB852121298»Kray design« 85קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 85 x 40  250 pcs )10 x 25 pcs(

2350 ml12 oz  210KRAYB1152121304»Kray design« 115קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 115 x 40  250 pcs )10 x 25 pcs(

3500 ml17 oz  210KRAYB1352121311»Kray design« 135קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 135 x 50  250 pcs )10 x 25 pcs(

4700 ml24 oz  210KRAYB1552121328»Kray design« 155קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 155 x 50  250 pcs )10 x 25 pcs(

51000 ml34 oz  210KRAYB1942122059»Kray design« 205קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 205 x 40  200 pcs )4 x 50 pcs(

61300 ml44 oz  210KRAYB196»Kray design« 205קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 205 x 50  200 pcs )10 x 20 pcs(

71300 ml44 oz  210KRAYB1952122066»Kray design« 205קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 205 x 50  200 pcs )4 x 50 pcs(

83000 ml100 oz  210KRAYB2552125098»Kray design« 265קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 265 x 50  100 pcs )4 x 25 pcs(

93350 ml118 oz  210KRAYB2082125074»Kray design« 225קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 225 x 80  100 pcs )4 x 25 pcs(

104000 ml135 oz  210KRAYB2282125081»Kray design« 245קופסא מרובעת מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 245 x 80  100 pcs )4 x 25 pcs(

111500 ml51 oz  210KARECB22152133802»Kray design« 225קופסא מלבנית מקרטון בצבע חום עם מכסה חלון x 155 x 53  200 pcs )4 x 50 pcs(

1210 3456789
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mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט
1350 ml12 oz  210KRAYWH1152131839»Kray design« )ניתנת לאפייה( 115קופסא מרובעת מקרטון בצבע לבן עם מכסה חלון x 115 x 40  250 pcs )10 x 25 pcs(

2500 ml17 oz  210KRAYWH1352131846»Kray design« )ניתנת לאפייה( 135קופסא מרובעת מקרטון בצבע לבן עם מכסה חלון x 135 x 50  250 pcs )10 x 25 pcs(

3700 ml24 oz  210KRAYWH1552131853»Kray design« )ניתנת לאפייה( 155קופסא מרובעת מקרטון בצבע לבן עם מכסה חלון x 155 x 50  250 pcs )10 x 25 pcs(

41000 ml34 oz  210KRAYWH1942131877»Kray design« )ניתנת לאפייה( 205קופסא מרובעת מקרטון בצבע לבן עם מכסה חלון x 205 x 40  200 pcs )4 x 50 pcs(

51500 ml51 oz  210KARECWH22152133796»Kray design« )ניתנת לאפייה( 225קופסא מלבנית מקרטון בצבע לבן עם מכסה חלון x 155 x 50  200 pcs )4 x 50 pcs(

1234
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STREET FOOD    אוכל רחוב   

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210KRAYBAK1152152872»Kray design« )ניתנת לאפייה( 115קופסא מרובעת מקרטון בצבע שחור עם מכסה חלון x 115 x 40 100 pcs )4 x 25 pcs(

2  210KRAYBAK1352152889»Kray design« )ניתנת לאפייה( 135קופסא מרובעת מקרטון בצבע שחור עם מכסה חלון x 135 x 50 100 pcs )4 x 25 pcs(

3  210KRAYBAK1552152896»Kray design« )ניתנת לאפייה( 155קופסא מרובעת מקרטון בצבע שחור עם מכסה חלון x 155 x 50 100 pcs )4 x 25 pcs(

4  210KRAYBAK2252152902»Kray design« )ניתנת לאפייה( 225קופסא מלבנית מקרטון בצבע שחור עם מכסה חלון x 155 x 50 100 pcs )4 x 25 pcs(

12

34
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210SUBIO08PM2127313שקוף PET 167מגש סושי קטן מקנה סוכר עם מכסה x 117 x 40 200 pcs )4 x 50 pcs(

2  210SUBIO11MM2127337שקוף PET 188מגש סושי בינוני מקנה סוכר עם מכסה x 130 x 15 200 pcs )4 x 50 pcs(

3  210SUBIO105GM2127344שקוף PET 216מגש סושי גדול מקנה סוכר עם מכסה x 135 x 40 200 pcs )4 x 50 pcs(

1

2

3
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STREET FOOD    אוכל רחוב   

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1

1  209KCK2612212568526מארז סנדוויץ משולש מקרטון בצבע חום עם חלון x 123 x 123  500 pcs )10 x 50 pcs(

2  209KCKD5212215072450מארז סנדוויץ משולש מקרטון בצבע חום עם חלון x 123 x 123   500 pcs )10 x 50 pcs(

3  209KCK5212211246352מארז סנדוויץ משולש מקרטון בצבע חום עם חלון x 123 x 123  500 pcs )10 x 50 pcs(

4209KCK8512211258682מארז סנדוויץ משולש מקרטון בצבע חום עם חלון x 123 x 123  500 pcs )10 x 50 pcs(

5  209KCKD8512211258685מארז סנדוויץ משולש מקרטון בצבע חום עם חלון x 125 x 125  400 pcs )8 x 50 pcs(

4 235 1
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1

1210SCR2BR2020959120שקית נייר דקה בצבע חום x 160 x 501000 pcs (1000 x 1 pc)

2210SCR4BR2890736120שקית נייר דקה בצבע חום x 220 x 501000 pcs (1000 x 1 pc)

3210SCR6BR2890743140שקית נייר דקה בצבע חום x 220 x 701000 pcs (1000 x 1 pc)

4210SCR8BR2890132140שקית נייר דקה בצבע חום x 280 x 601000 pcs (1000 x 1 pc)

5210SCR12BR2890149180שקית נייר דקה בצבע חום x 280 x 801000 pcs (1000 x 1 pc)

6210SCR16BR2890873180שקית נייר דקה בצבע חום x 340 x 801000 pcs (1000 x 1 pc)

7210SVIS28182129867280שקית נייר דקה בצבע חום עם חלון x 70 x 1801000 pcs (1000 x 1 pc)

8210SANDB342108473100שקית סנדוויץ מנייר בצבע חום עם חלון x 40 x 350  1000 pcs (1000 x 1 pc)

9210SANDB34F2108497120שקית סנדוויץ מנייר בצבע חום עם חלון x 40 x 340  1000 pcs (1000 x 1 pc)

123456
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STREET FOOD    אוכל רחוב   

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210PAP3132V2138722נייר הגשה חסין לשמן עם פסים בצבע לבן וירוקL 310 x l. 320 500 pcs )500 x 1 pc(

2  2CHPAPNEWSBL2137572נייר הגשה חסין לשמן בצבע לבן עם הדפס עיתוןL 270 x l. 350  1000 pcs )2 x 500 pcs(

3  210PABWNUK52147786נייר הגשה חסין לשמן בצבע לבן עם הדפס עיתוןL 350 x l. 270 1000 pcs )1000 x 1 pc(

4  210PABWNW2143542נייר הגשה חסין לשמן בצבע לבן עם הדפס עיתוןL 350 x l. 270 1000 pcs )1000 x 1 pc(

5  210PAPBR38402139026נייר הגשה חסין לשמן בצבע חום עם הדפס עיתוןL 380 x l. 400  500 pcs )500 x 1 pc(

6  210PABK38L2143559נייר הגשה חסין לשמן בצבע חום עם הדפס עיתוןL 380 x l. 400 500 pcs )500 x 1 pc(

7  210PABKNW2143535נייר הגשה חסין לשמן בצבע חום עם הדפס עיתוןL 350 x l. 270 1000 pcs )1000 x 1 pc(

8  210PABDAMN2143573נייר הגשה חסין לשמן בצורת משבצות שחור ולבןL 350 x l. 270 1000 pcs )1000 x 1 pc(

9  210PABDAMR2143566נייר הגשה חסין לשמן בצורת משבצות אדום ולבןL 350 x l. 270 1000 pcs )1000 x 1 pc(

10  210PABBURG2143603נייר הגשה חסין לשמן בצבע לבן עם הדפס המבורגרL 350 x l. 270 1000 pcs )1000 x 1 pc(

8
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  209PAPBR30402111718300נייר הגשה חסין לשמן בצבע חום x 400  2080 feuilles

2  209PAPBR32502111725500נייר הגשה חסין לשמן בצבע חום x 320  1560 feuilles

3  210BEC3008972130481נייר הגשה חסין לשמן בצבע חוםL 300 x l. 300  5000 pcs )5 x 1000 pcs(

4  210PAPOK112129768שקית נייר מרובעת בצבע חום הנפתחת משני הצדדיםL 110 x l. 110  1000 pcs )1000 x 1 pc(

5  210PAPOK172129775שקית נייר מרובעת בצבע חום הנפתחת משני הצדדיםL 170 x l. 170  1000 pcs )1000 x 1 pc(

4610
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45 

STREET FOOD    אוכל רחוב   

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210PABALUK232143627נייר הגשה בצבע חום עם ציפוי פנימי של אלומיניוםL 360 x l. 250 3600 pcs )12 x 300 pcs(

2  210BECO160154007332נייר הגשה חסין לשמן בצבע חוםL 350 x l. 270  6000 pcs )12 x 500 pcs(

3  210BECO160082130429נייר הגשה חסין לשמן בצבע חוםL 270 x l. 200  6000 pcs )12 x 500 pcs(

1

5
123

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
4  210BAGPK30052157914סרט דביק לעטיפה בצבע חוםL 300 x l. 40500 pcs )500 x 1 pc(

5  210BAGTR30052157921סרט דביק לעטיפה בצבע שקוףL 300 x l. 40500 pcs )500 x 1 pc(
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1210SEC31312P  2140497»Eco-friendly design« מפית נייר מרובעת בצבע חום עם שתי שכבותL 300 x l. 3004800 pcs )48 x 100 pcs(

2210SEC41412P  2140503»Eco-friendly design« מפית נייר מלבנית בצבע חום עם שתי שכבותL 390 x l. 4002400 pcs )48 x 50 pcs(

1

2
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CUTLERY

יחדות בארגזשימוש במוצרמידות )מ«מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210CVPL822BB2156436סכין מתכלה מעמילן תירס ובמבוק בצבע ב’זH 1801000 pcs )20 x 50 pcs(

2  210CVPL833BB2156443כף מתכלה מעמילן תירס ובמבוק בצבע ב’זH 1601000 pcs )20 x 50 pcs(

3  210CVPL811BB2156429מזלג מתכלה מעמילן תירס ובמבוק בצבע ב’זH 1701000 pcs )20 x 50 pcs(

4  210CVPL125BB2156566כפית מתכלה מעמילן תירס ובמבוק בצבע ב’זH 1252000 pcs )20 x 100 pcs(

5  210CVPLK418BB2156467מארז סכו«ם באריזת קרטון : מפית, מזלג, סכין וכף מעמילן תירס בצבע ב’זH 170500 pcs )500 x 1 pc(

5
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CUTLERY    סכו״ם   
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יחדות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210CVPL622N2156313סכין מתכלה מעמילן תירס בצבע שחורH 1571000 pcs )20 x 50 pcs(

2  210CVPL633N2156344כף מתכלה מעמילן תירס בצבע שחורH 1451000 pcs )20 x 50 pcs(

3  210CVPL611N2156306מזלג מתכלה מעמילן תירס בצבע שחורH 1501000 pcs )20 x 50 pcs(

4  210CVPL1252156481כפית מתכלה מעמילן תירס בצבע שחורH 1252000 pcs )20 x 100 pcs(

5  210CVPLK216N2156351מארז סכו״ם באריזה מעמילן תירס : מזלג וסכין מעמילן תירס בצבע שחורH 150500 pcs )500 x 1 pc(

1234
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יחדות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210CVB22117871סכין מתכלה מעץH 165  2000 pcs )20 x 100 pcs(

2  210CVB32117888כף מתכלה מעץH 158  2000 pcs )20 x 100 pcs(

3  210CVB12117864מזלג מתכלה מעץH 158  2000 pcs )20 x 100 pcs(

123

12

יחדות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210COUVB32108985מארז סכו״ם באריזה שקופה מפלסטיק ממוחזר : מזלג, סכין וכף מעץH 158  250 pcs )5 x 50 pcs(

2  210COUVB4K2146444מארז סכו״ם באריזת קרטון : מפית, מזלג, סכין וכף מעץH 155  250 pcs )5 x 50 pcs(
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יחדות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210CCB112102044כפית מעץ קטנה לקפהH 110  3000 pcs )30 x 100 pcs(

2  210BICE2020577כפית מעץ לגלידהH 95  3000 pcs )30 x 100 pcs(

3  210PIQFB1402133635מזלג קוקטייל מעץ עם שתי שינייםl. 10 x H 140 5000 pcs )10 x 500 pcs(

4  210PIQFB2133635מזלג קוקטייל מעץ עם שתי שינייםl. 11 x H 85 5000 pcs )5 x 1000 pcs(

12

34
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3

יחדות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210CVBA1722135851סכין מתכלה מבמבוקH 160 250 pcs )5 x 50 pcs(

2  210CVBA1732135868כפית מתכלה מבמבוקH 160 250 pcs )5 x 50 pcs(

3  210CVBA1712135844מזלג מתכלה מבמבוקH 160 250 pcs )5 x 50 pcs(

4  210CVBA1252135875כפית מתכלה מבמבוקH 120 250 pcs )5 x 50 pcs(

5  210CVBAK3332135882מארז סכום באריזת קרטון : סכין, מזלג וכפית מבמבוקH 160 250 pcs )5 x 50 pcs(

12

5

4
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CUTLERY    סכו״ם   

www.packnwood.co.ilמיקרוגל מקרר מדיח כליםתנורהקפאה תוכן חם שימושים אפשריים :

123

453

יחדות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  209BBTUNG2120048כפית קטנה מתכלה מבמבוקH 90  500 pcs )10 x 50 pcs(

2  209BBKAMALA2120031מזלג קטן מתכלה מבמבוקH 90  500 pcs )10 x 50 pcs(

3  209BBF92113798מזלג קוקטייל מבמבוק עם שתי שינייםH 90  2000 pcs )20 x 100 pcs(

4  209BBBAG202138388צ’ופסטיקס מעץ בתוך אריזה מנייר אקולוגיתH 200 2000 pcs )20 x 100 pcs(

5  209BBPIN944118913מלקחיים מבמבוקH 90 200 pcs )10 x 20 pcs(

6  209BBPIN1542121748מלקחיים מבמבוקH 150 200 pcs )10 x 20 pcs(



כוסות

CUPS
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234567

מיקרוגל מקרר מדיח כליםתנורהקפאה תוכן חם שימושים אפשריים :

1

mloz1 מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט

1575 ml19,5 oz  210GPLA4592140268»PLA« כוס שקופה מעמילן תירסø 95H 130800 pcs )16 x 50 pcs(

2200 ml7 oz  210GPLA2002116164»PLA« כוס שקופה מעמילן תירסø 76H 802000 pcs )40 x 50 pcs(

3200 ml7.5 oz  210GPLA20252156948»PLA« כוס שקופה מעמילן תירסø 72H 801500 pcs )30 x 50 pcs(

4210 ml7.5 oz  210GPLA20352163427»PLA« כוס שקופה מעמילן תירסø 78H 781250 pcs )25 x 50pcs(

5360 ml12 oz  210GPLA3602116195»PLA« כוס שקופה מעמילן תירסø 96H 1031000 pcs )20 x 50 pcs(A

6450 ml16 oz  210GPLA4502116201»PLA« כוס שקופה מעמילן תירסø 96H 121000 pcs )20 x 50 pcs(A

7400 ml13 oz  210GPLA40052155040»PLA« כוס שקופה מעמילן תירסø 85H 1151000 pcs )20 x 50 pcs(

מכסים

A  210GPLAL96D»PLA« עמ׳ 106מכסה כיפה שקוף עם חור מעמילן תירס
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67

mloz1 מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט

1270 ml   8 OZ  210GKP2712138043PET-כוס שקופה מ ø 92H 741000 pcs )20 x 50 pcs( A B C

2210 ml 7.5 OZ  210GKFIRST72128785PET-כוס שקופה מø 92H 601000 pcs )20 x 50 pcs( A B C

3325 ml11 OZ  210GKFIRST112127696PET-כוס שקופה מø 92H 851000 pcs )20 x 50 pcs( A B C

4270 ml8 OZ  210GKTP12414671PET-כוס שקופה מø 92H 741000 pcs )20 x 50 pcs( A B C

5  210GKIN902133055PET-אינסרט שקוף מø 90H 221000 pcs)10 x 100 pcs(

6200 ml7 OZ210GKC7712137008PET-כוס שקופה עם מכסה שטוח מø 92H 55400 pcs )16 x 25 pcs(

7270 ml9 OZ  210GKC9912136698PET-כוס שקופה עם מכסה שטוח מø 92H 72400 pcs )16 x 25 pcs(

1234

5

מכסים

A    210GKLD92DPET-עמ׳ 107מכסה כיפה שקוף בלי חור מ

B210GKLD92DXPET-עמ׳ 107מכסה כיפה שקוף עם חור מ

C2100KL92LCשטוח PET עמ׳ 107מכסה
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CUPS    כוסות   

www.packnwood.co.ilמיקרוגל מקרר מדיח כליםתנורהקפאה תוכן חם שימושים אפשריים :

mloz1 מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט
1120 ml4 oz  210GCR4BG2140305’כוס מקרטון לשתייה חמה עם גלים בצבע בזø 62H 60 1000 pcs )20 x 50 pcs( G H

2230 ml8 oz  210GCR8BG2140336’כוס מקרטון לשתייה חמה עם גלים בצבע בזø 80H 90 1000 pcs )25 x 40 pcs(  A B C D

3340 ml12 oz  210GCR12BG2140343’כוס מקרטון לשתייה חמה עם גלים בצבע בזø 90H 112 500 pcs )20 x 25 pcs( I E F

4120 ml4 oz  210GCR4N2114467כוס מקרטון לשתייה חמה עם גלים בצבע שחורø 62H 60 1000 pcs )20 x 50 pcs(G H

5230 ml8 oz  210GCR8N2112814כוס מקרטון לשתייה חמה עם גלים בצבע שחורø 80H 92 1000 pcs )25 x 40 pcs(A B C D

6340 ml12 oz  210GCR12N2112821כוס מקרטון לשתייה חמה עם גלים בצבע שחורø 90H 107 500 pcs )20 x 25 pcs(  I E F

123

456

מכסים
A210LDOME88  בצבע לבן לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

B210LDOME8N  בצבע שחור לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

C210LDOMER8 בצבע אדום לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

D210LGDW8 »PLA« עמ׳ 105מכסה מעמילן תירס בצבע לבן לשתייה חמה

E210LDOME166 בצבע לבן לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

F210LDOME16N בצבע שחור לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

G210LDOME41N בצבע שחור לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

H210LGDW4 »PLA« עמ׳ 105מכסה מעמילן תירס בצבע לבן לשתייה חמה

I210LGDW16 »PLA« עמ׳ 105מכסה מעמילן תירס בצבע לבן לשתייה חמה
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mloz1 מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט
1120 ml4 oz  210GCBIO42128976כוס מקרטון לשתייה חמה עם ציפוי פנימי מעמילן תירסø 62H 601000 pcs )20 x 50 pcs(G H

2230 ml8 oz  210GCBIO92128983כוס מקרטון לשתייה חמה עם ציפוי פנימי מעמילן תירסø 80H 921000 pcs )20 x 50 pcs(A B C D

3340 ml12 oz  210GCBIO122129003כוס מקרטון לשתייה חמה עם ציפוי פנימי מעמילן תירסø 90H 1081000 pcs )20 x 50 pcs(I E F

מכסים
A210LDOME88  בצבע לבן לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

B210LDOME8N  בצבע שחור לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

C210LDOMER8 בצבע אדום לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

D210LGDW8 »PLA« עמ׳ 105מכסה מעמילן תירס בצבע לבן לשתייה חמה

E210LDOME166 בצבע לבן לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

F210LDOME16N בצבע שחור לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

G210LDOME41N בצבע שחור לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

H210LGDW4 »PLA« עמ׳ 105מכסה מעמילן תירס בצבע לבן לשתייה חמה

I210LGDW16 »PLA« עמ׳ 105מכסה מעמילן תירס בצבע לבן לשתייה חמה

123
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789

mloz1 מכסיםיחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט
1120 ml4 oz  210GCZEN42136391»Zen design« כוס מקרטון לשתייה חמה בצבע חוםø 62H 62 1000 pcs )20 x 50 pcs(G H

2270 ml9 oz  210GCZEN82136414»Zen design« כוס מקרטון לשתייה חמה בצבע חוםø 80H 91 1000 pcs )20 x 50 pcs(A B C D

3295 ml10 oz  210GCZEN102146192»Zen design« כוס מקרטון לשתייה חמה בצבע חוםø 90H 95 1000 pcs )20 x 50 pcs(I E F

4340 ml12 oz  210GCZEN122136421»Zen design« כוס מקרטון לשתייה חמה בצבע חוםø 90H 110 1000 pcs )20 x 50 pcs(I E F

5470 ml16 oz  210GCZEN162136438»Zen design« כוס מקרטון לשתייה חמה בצבע חוםø 90H 137 1000 pcs )20 x 50 pcs(I E F

6250 ml8 oz  210GCZEN842051»Zen design« כוס מקרטון לשתייה חמה בצבע חוםø 80H 93 1000 pcs )20 x 50 pcs(A B C D

7120 ml4 oz210GCBL412143061כוס מקרטון לשתייה חמה בצבע לבןø 62H 63 1000 pcs )20 x 50 pcs(G H

8120 ml4 oz210GCBL42כוס מקרטון לשתייה חמה בצבע לבןø 62H 60 3000 pcs )30 x 100 pcs(G H

9230 ml8 oz  210GCBL8252152636כוס מקרטון לשתייה חמה בצבע לבןø 80H 89 2000 pcs )20 x 100 pcs(A B C D

10230 ml8 oz210GCBL84כוס מקרטון לשתייה חמה בצבע לבןø 80H 8 2000 pcs )20 x 100 pcs(A B C D

123456

10

מכסים
A210LDOME88  בצבע לבן לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

B210LDOME8N  בצבע שחור לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

C210LDOMER8 בצבע אדום לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

D210LGDW8 »PLA« עמ׳ 105מכסה מעמילן תירס בצבע לבן לשתייה חמה

E210LDOME166 בצבע לבן לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

F210LDOME16N בצבע שחור לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

G210LDOME41N בצבע שחור לשתייה חמה PS עמ׳ 105מכסה

H210LGDW4 »PLA« עמ׳ 105מכסה מעמילן תירס בצבע לבן לשתייה חמה

I210LGDW16 »PLA« עמ׳ 105מכסה מעמילן תירס בצבע לבן לשתייה חמה
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210STIRBOIS102133611בוחשן עץ לקפה עם קצה מעוגלl. 2.2 x H 100  5000 pcs )10 x 500 pcs(

2  210STIRBOIS2100996בוחשן עץ לקפה עם קצה מעוגלø 19H 180  5000 pcs )10 x 500 pcs(

3  210SPATB112109081בוחשן עץ לקפהL 5 x H 110  10000 pcs )10 x 1000 pcs(

4  210SPATB142109098בוחשן עץ לקפהL 5 x H 140  10000 pcs )10 x 1000 pcs(

5  210SPATB132133604בוחשן עץ לקפהl. 5 x H 140  10000 pcs )10 x 1000 pcs(

2

1

3

45



80

CUPS    כוסות   

www.packnwood.co.ilמיקרוגל מקרר מדיח כליםתנורהקפאה תוכן חם שימושים אפשריים :

6

7

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט 1
1210CHP19WHW  קש ארוך מנייר בצבע לבןø 6H 1973000 pcs )6 x 500 pcs(

2210CHP19WH  52153565קש ארוך מנייר בצבע לבןø 6H 1973000 pcs )6 x 500 pcs(

3210CHP14KR  2153770קש קצר מנייר בצבע חוםø 6H 1453000 pcs )6 x 500 pcs(

4210CHP19KRW  2153633קש ארוך מנייר בצבע חום ארוז בעטיפה אישיתø 6H 1973000 pcs )6 x 500 pcs(

5210CHP19KR  7122546קש ארוך מנייר בצבע חוםø 6H 1973000 pcs )6 x 500 pcs(

6  210CHP19BLUE52153398קש ארוך מנייר בצבע כחול ולבןø 6H 1973000 pcs )6 x 500 pcs(

7  210CHP19R52153527קש ארוך מנייר בצבע אדום ולבןø 6H 1973000 pcs )6 x 500 pcs(

2 1

35 4
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט 1

1  210CHP19BLKW52153428קש ארוך מנייר בצבע שחור ולבןø 6H 1973000 pcs )6 x 500 pcs(

2210CHP14BLACK2136018קש קצר מנייר בצבע שחור ולבןø 6H 1453000 pcs )10x300 pcs(

3  210CHP14BLKT52153725קש קצר מנייר בצבע שחור ולבןø 6H 1453000 pcs )6 x 500 pcs(

4  210CHP8BLKT2153657קש ארוך מנייר בצבע שחור ולבןø 8H 1973000 pcs )6 x 500 pcs(

5  210CHP19EMB52153541קש ארוך מנייר בצבע ירוק ולבןø 6H 1973000 pcs )6 x 500 pcs(

6  210CHP8LGT52153664קש ארוך מנייר בצבע ירוק בהיר ולבןø 8H 1973000 pcs )6 x 500 pcs(

7210CHP8R2135165קש ארוך מנייר בצבע אדום ולבןø 8H 2253000 pcs )10x300 pcs(

8  210CHP14RT2153701קש קצר מנייר בצבע אדום ולבןø 6H 1453000 pcs )6 x 500 pcs(

1

2

4

5

6

7

8

3
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210CHPLA245GF52156122»PLA« קש ירוק גמיש מעמילן תירסø 5H 2402500 pcs )10 x 250 pcs(

2210CHPLA205G2156115»PLA« קש ירוק גמיש מעמילן תירס ארוז בעטיפה אישיתø 5H 2003500 pcs )14 x 250 pcs(

1

2
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יחידות בארגז  שימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210CH2X2CUP52153862200מנשא מקנה סוכר לשתי כוסות x 109 x 44480 pcs )480 x 1 pc(

2  210CH1X4CUP52153879210מנשא מקנה סוכר לארבע כוסות x 210 x 44400 pcs )400 x 1 pc(

1

2



מאפייה וקונדטוריה

BAKERY
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BAKERY

mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט

1210BBOITE118F2125135)ניתן לאפייה( 110קופסא מלבנית מעץ עם מכסה חלון x 80 x 50 100 pcs )1 x 100 pcs(

2240 ml8 oz  210BBOITE92F2122677)ניתן לאפייה( קופסא עגולה מעץ עם מכסה חלוןø 92 H60 100 pcs )1 x 100 pcs(

3210MBAKE160  52155767103תבנית אפייה מלבנית מקרטון x 55 x 40 650 pcs )650 x 1 pc(

4750 ml25,4 oz209KRBAKE160K  2153268193תבנית אפייה מלבנית בצבע חום x 93 x 50 200 pcs )2 x 100 pcs(

12

3

4
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mloz1 יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט

1150 ml5 oz  210NBAKE1052132874115תבנית אפייה מעץ עם נייר אפייה x 65 x 33 350 pcs )14 x 25 pcs(

2300 ml10 oz  210NBAKE1332137244120תבנית אפייה מעץ עם נייר אפייה x 90 x 40 200 pcs )10 x 20 pcs(

3600 ml16 oz  210NBAKE1042132867185תבנית אפייה מעץ עם נייר אפייה x 80 x 40 150 pcs )6 x 25 pcs(

4600 ml20 oz  210NBAKE1022132829181תבנית אפייה מעץ עם נייר אפייה x 110 x 39 120 pcs )6 x 20 pcs(

5750 ml25 oz  210NBAKE1012132324176תבנית אפייה מעץ עם נייר אפייה x 114 x 59 80 pcs )4 x 20 pcs(

61200 ml40 oz  210NBAKE5012132898245תבנית אפייה מעץ עם נייר אפייה x 115 x 70 100 pcs )5 x 20 pcs(

123

456
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר)מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט 1

1  210CPST2J2147397תבנית אפייה מסיליקון בצבע חום עם הדפס עיתוןø 30110 x 110 x 60 1200 pcs )10 x 120 pcs(

2  210CPST4J2147403תבנית אפייה מסיליקון בצבע חום עם הדפס עיתוןø 45150 x 150 x 80 1200 pcs )10 x 120 pcs(

3  210CPST8J2147427תבנית אפייה מסיליקון בצבע חום עם הדפס עיתוןø 60175 x 175 x 90 1200 pcs )20 x 60 pcs(

4  210CPST3N2138517תבנית אפייה מסיליקון בצבע שחורø 45150 x 150 x 80 1200 pcs )10 x 120 pcs(

5  209CPSL3M2124008תבנית אפייה מסיליקון בצבע חוםø 45155 x 155 x 72 1000 pcs )10 x 100 pcs(

6  209CPST1MBX52149278תבנית אפייה מסיליקון בצבע חוםø 30110 x 110 x 60 1200 pcs )10 x 120 pcs(

123

456
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט 1

1  209BPD146BR52150359140קופסאת מאפים מקרטון עם מכסה מובנה בצבע חום x 140 x 60  300 pcs )12 x 25 pcs(

2  209BPD208BR52150373200קופסאת מאפים מקרטון עם מכסה מובנה בצבע חום x 200 x 80 150 pcs )6 x 25 pcs(

3209BP326BR52137459320קופסאת מאפים מקרטון עם מכסה מובנה בצבע חום x 320 x 50 50 pcs )1 x 50(

123
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חבילות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1209CRD1410BR  2150489140מגש מאפים מקרטון בצבע חום x 100 x 48  1000 pcs )40 x 25 pcs(

2209CRD1612BR  2150502160מגש מאפים מקרטון בצבע חום x 120 x 45  600 pcs )24 x 25 pcs(

3209CR1612BR  160מגש מאפים מקרטון בצבע חום x 120 x 50  150 pcs )150 x 1 pc(

1

14

23
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12

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור המוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210MAC7F2131044215קופסא שחורה עם חלון עבור 7 מקרונס x 68 x 48  250 pcs )5 x 50 pcs(

2  210MACINS72130023עם סגירת קליפס PET-213תבנית פנימית עם 7 תאים מובנים מ x 62 x 23   150 pcs )6 x 25 pcs(
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות)מ״מ(תיאור מוצרמק״ט  2מק״ט 1

1210SCR2BR2020959120שקית נייר דקה בצבע חום x 160 x 50  1000 pcs )1000 x 1 pc(

2  210SCR4BR2890736120שקית נייר דקה בצבע חום x 220 x 50  1000 pcs )1000 x 1 pc(

3  210SCR6BR2890743140שקית נייר דקה בצבע חום x 220 x 70  1000 pcs )1000 x 1 pc(

4  210SCR8BR2890132140שקית נייר דקה בצבע חום x 280 x 60  1000 pcs )1000 x 1 pc(

5  210SCR12BR2890149180שקית נייר דקה בצבע חום x 280 x 80  1000 pcs )1000 x 1 pc(

6  210SCR16BR2890873180שקית נייר דקה בצבע חום x 340 x 80  1000 pcs )1000 x 1 pc(

123456



מיקרוגל92 מקרר מדיח כליםתנורהקפאה תוכן חם שימושים אפשריים :

BAKERY    מאפייה וקונדיטוריה   

www.packnwood.co.il

בסיסיחידות בארגזשימוש במוצרמידות מ״מתיאור נוצרמק״ט 2מק״ט 1
1  210SOSPP32127894140שקית שקופה לעוגיות עם בסיס שטוח x 65 x 170  1000 pcs )10 x 100 pcs(A B

2  210SOSPP52127917140שקית שקופה לעוגיות עם בסיס שטוח x 65 x 205  1000 pcs )10 x 100 pcs(A B

3  210SOSPPI2127931133תחתית מקרטון בצבע שחור עבור שקיות לעוגיות x 60 x 60  1000 pcs )1000 x 1 pc(

4  210SOSPPIE133תחתית מקרטון בצבע שחור עבור שקיות לעוגיות x 60 x 60  1000 pcs )1000 x 1 pc(

12

34

מכסים

A      210SOSPPIתחתית מקרטון בצבע שחור עבור שקיות לעוגיות

B210SOSPPIEתחתית מקרטון בצבע שחור עבור שקיות לעוגיות
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1

1210SOBLOK168K  52162772157שקית עבה מקרטון עם חלון x 85 x 220   500 pcs )4 x 125 pcs(

2210SPACK13  54160929שקית מקרטון חצי שקופה עם סגירה זיפרL 130 x H 210   200 pcs )200 x 1 pc(

1

2



שקיות

BAGS
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www.packnwood.co.il

9 8

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1210CABABYBR  2115105175שקית קטנה מנייר בצבע חום עם ידיות עבות x 90 x 215500 pcs )500 x 1 pc(

2210MCABBR  2102761200שקית מנייר בצבע חום עם ידיות עבות x 100 x 280250 pcs )250 x 1 pc(

3210CABBR32  2100903260שקית קטנה מנייר בצבע חום עם ידיות עבות x 140 x 320250 pcs )250 x 1 pc(

4210CAB2617BR  2115068260שקית מנייר בצבע חום עם ידיות עבות x 170 x 280250 pcs )250 x 1 pc(

5210CABBR44  2100927320שקית מנייר בצבע חום עם ידיות עבות x 160 x 440250 pcs )250 x 1 pc(

6210CAB3217BR  2110582320שקית מנייר בצבע חום עם ידיות עבות x 170 x 340250 pcs )250 x 1 pc(

7210CABTRBR  2100941320שקית מנייר בצבע חום עם ידיות עבות x 200 x 250250 pcs )250 x 1 pc(

8210CABB32  2100880260שקית מנייר בצבע לבן עם ידיות עבות x 140 x 320250 pcs )250 x 1 pc(

9210CABTR  2100934320שקית מנייר בצבע לבן עם ידיות עבות x 220 x 240250 pcs )250 x 1 pc(

34567 12
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2

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1210CABF3220BR  2155743320שקית מנייר בצבע חום עם ידיות דקות x 200 x 330250 pcs )250 x 1 pc(

2210MCABB20BR  2126798200שקית מנייר בצבע חום עם ידיות עבות בצבע ירוק x 100 x 280250 pcs )250 x 1 pc(

1
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BAGS    שקיות   
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1210SOSGBR  2104406ענקית בצבע חום SOS 300שקית x 180 x 430250 pcs (250 x 1 pc)

2210SOS4BR  2113101בצבע חום SOS 130שקית x 80 x 2501000 pcs (1000 x 1 pc)

3210SOS6BR  2115051בצבע חום SOS 150שקית x 100 x 3201000 pcs (1000 x 1 pc)

4210SOS12BR  2113163בצבע חום SOS 180שקית x 110 x 350500 pcs (500 x 1 pc)

5210SOS13BR  2126811בצבע חום SOS 180שקית x 110 x 350500 pcs (500 x 1 pc)

345 12
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1
1210CDP177  2135554176קופסאת לאנץ’ בוקס לנשיאה בצבע חום x 176 x 150100 pcs )4 x 25 pcs(

2210CDP287  2136889286קופסאת לאנץ’ בוקס לנשיאה בצבע חום x 170 x 150100 pcs )4 x 25 pcs(

1

2
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LIDS
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LIDS    מכסים   

www.packnwood.co.il

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1

1210SNAKLID  2150601210SNAK 215מכסה שרוול מקרטון בצבע חום למוצר x 90 x 53500 pcs )10 x 50 pcs(

1
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1

2

34

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1

1210GKLDZ114  2133086PET-מכסה כיפה שקוף בלי חור מø 114L 114500 pcs )20 x 25 pcs(

2210PCL1000L  2118403PET-מכסה שקוף מø 155L 155360 pcs )8 x 45 pcs(

3210PCL1501L  52155439PET-מכסה שקוף מø 185L 185360 pcs )8 x 45 pcs(

4210SOUPLPP157  2132904PP-מכסה שקוף מø 150L 150 x H 10360 pcs )8 x 45 pcs(

5210DERDL143  2116256»PLA« מכסה שקוף מעמילן תירסø 143143 x 143 x 18600 pcs )12 x 50 pcs(

6210DERDL121  2116249»PLA« מכסה שקוף מעמילן תירסø 121L 121 x H 151000 pcs )20 x 50 pcs(

56
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1

1210BCHICL181  2131914210BCHIC180 למוצר PET-181מכסה שקוף מ x 181 x 30100 pcs )100 x 1 pc(

1210SAMLT2323  2134328210SAMBQ2323 למוצר PET-230מכסה שקוף מ x 230 x 34100 pcs )4 x 25 pcs(

1

2
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1

1210GPU351L  2130047PET-מכסה שקוף מø 116L 116 x H 28500 pcs )10 x 50 pcs(

2210BCHICL751  2132041210BCHIC751 למוצר PET-223מכסה שקוף מ x 137 x 43250 pcs )250 x 1 pc(

3210BCHICL1002  2132058210BCHIC1000 למוצר PET-240מכסה שקוף מ x 150 x 43250 pcs )250 x 1 pc(

1

23
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1

1210LPLAS32  2140053»PLA« מכסה שטוח בצבע לבן מעמילן תירסø 115L 115 x H 101000 pcs )20 x 50 pcs(

2210LPLAS8  2140046»PLA« מכסה שטוח בצבע לבן מעמילן תירסø 90L 90 x H 101000 pcs )20 x 50 pcs(

3210SOUPLPP90  2125708PP-מכסה שקוף מø 90L 90500 pcs )10 x 50 pcs(

4210SOUPLPP17  2125715PP-מכסה שקוף מø 96L 96500 pcs )10 x 50 pcs(

5210SOUPLPP96  52157899PP-מכסה שקוף מø 96L 96500 pcs )10 x 50 pcs(

6210SOUPLPP114  2151202PP-מכסה שקוף מø 114L 114500 pcs )10 x 50 pcs(

3456 12
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1

1210LDOMER8  2153213בצבע אדום לשתייה חמה PS מכסהø 80L 80 x H 201000 pcs )10 x 100 pcs(

2210LDOME88  2050בצבע לבן לשתייה חמה PS מכסהø 80L 80 x H 201000 pcs )10 x 100 pcs(

3210LDOME8  2117482בצבע לבן לשתייה חמה PS מכסהø 80L 80 x H 201000 pcs )10 x 100 pcs(

4210LDOME166  52153251בצבע לבן לשתייה חמה PS מכסהø 90L 90 x H 201000 pcs )10 x 100 pcs(

5210LDOME41N  2138852בצבע שחור לשתייה חמה PS מכסהø 62L 62 x H 201000 pcs )10 x 100 pcs(

6210LDOME8N  2121182בצבע שחור לשתייה חמה PS מכסהø 80L 80 x H 201000 pcs )10 x 100 pcs(

7210LDOME16N  2127153בצבע שחור לשתייה חמה PS מכסהø 90L 90 x H 201000 pcs )10 x 100 pcs(

8210LGDW4  52152377»PLA« מכסה מעמילן תירס בצבע לבן לשתייה חמהø 62L 62 x H 151000 pcs )20 x 50 pcs(

9210LGDW8  2140022»PLA« מכסה מעמילן תירס בצבע לבן לשתייה חמהø 80L 80 x H 191000 pcs )20 x 50 pcs(

10210LGDW16  2140039»PLA« מכסה מעמילן תירס בצבע לבן לשתייה חמהø 90L 90 x H 191000 pcs )20 x 50 pcs(

1

567

8910

234
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1

1209POPETL1  2116645PETמכסה שטוח שקוף מø 45L 455000 pcs )50 x 100 pcs(

3209POPETL2  2116669PETמכסה שטוח שקוף מø 62L 622500 pcs )20 x 125 pcs(

2209POPETL3  2116706PETמכסה שטוח שקוף מø 74L 742500 pcs )25 x 100 pcs(

4210GKLD74D  2122486PET-מכסה כיפה שקוף בלי חור מø 74L 74 x H 351000 pcs )20 x 50 pcs(

1234

567

יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1

5  210GKL90D2131129PET-מכסה כיפה שקוף בלי חור מø 90L 90 x H 301000 pcs )10 x 100 pcs(

6  210GKL90DX2119752PET-מכסה כיפה שקוף עם חור מø 90L 90 x H 301000 pcs )10 x 100 pcs(

7  210GPLAL96D2116317»PLA« מכסה כיפה שקוף עם חור מעמילן תירסø 96L 96 x H 501000 pcs )20 x 50 pcs(
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יחידות בארגזשימוש במוצרמידות )מ״מ(קוטר )מ״מ(תיאור מוצרמק״ט 2מק״ט 1

1210GKLD92DX2119608PET-מכסה כיפה שקוף עם חור מø 92H 401000 pcs )10 x 100 pcs(

2  210GKLD92D2119899PET-מכסה כיפה שקוף בלי חור מ ø 92H 401000 pcs )10 x 100 pcs(

3210GKLD96D2139255PET-מכסה כיפה שקוף בלי חור מø 96H 401000 pcs )10 x 100 pcs(

4210POPTL652148257PETמכסה שטוח שקוף מø 65H 53000 pcs )30 x 100 pcs(

5210POPTL752148288PETמכסה שטוח שקוף מø 75H 81000 pcs )10 x 100(

6210GKLD96DX2139705PET-מכסה כיפה שקוף עם חור מø 96H 401000 pcs )10 x 100(

7210GKL802148103שטוח PET מכסהø 80H 101000 pcs )10 x 100(

8210GKL92L2132584שטוח PET מכסהø 921000 pcs )10 x 100(

1234

5
678
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תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים
כל ההזמנות המועברות לחברת פירסטפק )פקס, הודעה ודואר אלקטרוני( 

מהוות אישור והסכמה לתנאים המפורטים בתנאי פירסטפק בע״מ, ולכל 
התנאים המפורטים להלן :

כל הזמנה וכל חלק ממנה יישארו רכושו של פירסטפק בע״מ עד לקבלת 
התשלום המלא עבור המוצר.

כל המחירים, החומרים, העיצוב והמפרטים עלולים להשתנות ללא הודעה 
מוקדמת.

באחריות הלקוח לשמור על כל חשבונית לצורך רישומיו.
כל המכירות על ידי פירסטפק בע״מ )״המוכר״( ללקוח/חשבון )״הקונה״( הינן 

סופיות.
הקונה מבין כי כל הסחורה שנמכרה על ידי המוכר היא במצב ״as is״.

המוכר אינו מתחייב על עקביות בייצור על ידי המייצרים של הסחורה האמורה.
במקרה שהמוכר ייתקל בקשיים ביצירת קשר עם הקונה )באמצעות הטלפון, 

פקס, דואר ודואר אלקטרוני(, רשאי המוכר לעכב פריט עד הגעתו או לבטל את 
ההזמנה של הפריט במידה והוא אינו זמין עוד.

ההזמנה הינה מגילאי 18 ומעלה.
מחירים

המחירים נקובים בשקלים, ומבוססים על תנאי השוק הנוכחיים, ועלולים 
להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

משלוח
לרוב אזורי הארץ משלוח חינם עבור הזמנות מעל 1,000 ₪ לפני מע״מ.

פירסטפק בע״מ שולחת לרוב אזורי מדינת ישראל.
ניתן ליצור קשר עם השלוחה בישראל: 074-7016885.

המשלוחים מגיעים תוך 5 ימי עסקים )למעט דוגמיות ובכפוף לזמינות(.
אנא וודאו כי בכתובת המשלוח ובעת המשלוח יהיה נציג מטעמכם שיוכל לקבל 

את הסחורה ולאשר את הקבלה בחתימה. 
עבור סיטונאים:

Info@packnwood.co.il :ניתן ליצור קשר באמצעות דוא״ל בכתובת
.DROP-SHIPMENT לקבלת מחיר מיוחד

כל ההזמנות ישולמו מראש ברגע מתן ההזמנה.

הגבלת מכירה
פירסטפק בע״מ רשאית לקבוע היקף הזמנה מינימלית על בסיס מיקום 

גיאוגרפי, מחירים ותדירות.
כל ההזמנות כפופות לאישור פירסטפק בע״מ והזמנות יכובדו רק על בסיס 

זמינות המלאי.

תנאי השימוש – פירסטפק בע״מ

ביטולים
כל ביטול או צמצום הזמנה על ידי הקונה חייב להיעשות בכתב בלבד.

לא ניתן לבטל הזמנות לאחר הכנת המשלוח. הזמנות שבוטלו במלואן או בחלקן 
יחויבו בדמי ביטול של 25%. פירסטפק בע״מ רשאית לבטל הזמנות עקב איחור 

בתשלומים או מחסור במלאי.
החלפות והחזרים

לפי מדיניות פירסטפק בע״מ לא ניתן להחליף/להחזיר מוצרים שנמכרו ולא ניתן 
לקבל עבורם החזר. 

במקרים חריגים, לא ניתן להחזיר את המוצרים שלנו ללא הסכמה מראש ובכתב 
של חברת האם FirstPack. לכן, אנו ממליצים בחום על שימוש בדוגמיות לבדיקת 

התאמה של המוצרים טרם הרכישה.
שינויים בהרכב ההזמנה

בשל מגוון חומרי הגלם, ייתכנו שינויים בגודל, צבע, ו/או צורה של המוצרים 
המתוארים. 

כמו כן, ייתכנו שינויים בצורת המוצרים ממשלוח למשלוח וייתכן אף באותו משלוח.
כח עליון

פירסטפק בע״מ שומרת לעצמה את הזכות לשגר או לבטל כל הזמנה, כולה או 
חלקה, בשל: שביתות, מחסור בכח אדם, שריפות, כפור, מבול, בצורת, מחלה, 

נפגעים, טעויות בספירה, קלקול או נסיבות אחרות שאינן בשליטתנו.
מסים

כל המסים הנובעים מרכישה, שימוש או מכירה חוזרת של הטובין, כגון מע״מ או כל 
מס או היטל אחר, הינם באחריות הקונה בלבד.

הגבלת אחריות
האחריות המירבית של פירסטפק בע״מ – לרבות בגין הפרת חוזה או בגין נזק אשר 

נגרם עקב רשלנות, מוגבלת בסכום אשר שולם לפירסטפק בע״מ עבור המוצרים.
וזאת בכל מקרה וללא קשר לאופי, סיבה או היקף ההפסד או הנזק.

הגבלת אחריות בעניין בריאות ובטיחות
שימוש במוצרים מסוימים בניגוד להוראות עלול להפוך אותם ללא בטיחותיים.

עם קבלת המוצר עלייך לקרוא בעיון את כל אזהרות הבטיחות ולפעול בהתאם לכל 
הנחיות השימוש של המוצרים שלנו. במקרה של ספק כלשהו לגבי השימוש במוצר, 

או לגבי המשמעות של אזהרה, או לגבי השימוש המיועד של מוצר עלייך ליצור קשר 
עם פירסטפק בע״מ לקבלת הבהרות לפני השימוש.

פירסטפק בע״מ לא תישא אחריות לכל שימוש רשלני או שימוש לא ראוי במוצרים 
שנרכשו מאת פירסטפק בע״מ או ממשווק אחר. במקרים של חוסר וודאות לגבי 

השימוש במוצר שרכשת או בהיעדר הוראות לגבי, נא התייעץ עם מוכר או נציג 
בפירסטפק בע״מ.

אופן ותנאי תשלום
אנו מקבלים ויזה, מאסטרקארד ואמריקן אקספרס. כמו כן, ניתן לשלם באמצעות 

העברה בנקאית.
התשלומים המקוונים או באמצעות חיוב בכרטיס אשראי הינם מאובטחים, 

ופירסטפק בע״מ אינה שומרת את פרטי האשראי או החיוב. 
לקבלת תנאי תשלום/אשראי, יש ליצור קשר עם הנציג האחראי בפירסטפק ולקבל 

אישור.
מסירה וקבלה

יש לפרוק את המשלוח מיד בעת קבלתו ובזהירות. יש לבדוק את המשלוח עם 
ההגעה ולאחר מכן לאחסן באופן נאות את המוצרים. יש להביא לידיעתנו באופן 

מיידי כל בעיה הנוגעת למצב, איכות או כמות הסחורות שהתקבלו.
תביעות

על הקונה להודיע על טענות בכתב תוך 5 ימים מיום הגעת הסחורה – ומוסכם 
באופן מפורש כי התקופה הנ״ל הינה סבירה. אם הקונה לא יודיע על טענה כאמור 

הדבר ייחשב כקבלה בלתי חוזרת וללא תנאי של המוצרים. יתר על כן, פירסטפק 
בע״מ לא תשקול כל טענה לאחר שהמלאי עבר שינוי כלשהו או אוחסן בצורה לא 

נכונה, או שנעשה בו שימוש כלשהו.
במקרה של טענה/תביעה בגין נזק לגבי הסחורה במהלך ההובלה יש לפנות אל 

פירסטפק באופן מיידי.
ביטול חלקי של אחד מהתנאים הנ״ל

במידה ואחד מהתנאים למכירה המפורטים לעיל נמצא בלתי חוקי או לא אכיף לא 
יהיה בזה לפגוע בתנאים האחרים אשר יישארו בתוקף.

לא ניתן לשנות או לתקן את תנאי המכירה הנ״ל, אלא על פי הסכם בכתב שנחתם 
על ידי פירסטפק בע״מ. הקונה מאשר ומסכים שקבלת סחורה על ידו מהווה אישור 

והסכמה לתנאי המכירה הנ״ל לרבות בגין הגבלת האחריות. תנאי המכירה הנ״ל 
מהווים את ההסכם כולו בין הקונה למוכר.

ט.ל.ח

פירסטפק בע״מ
יהודה הלוי 143 תל אביב, ישראל, מיקוד 6527622

Info@packnwood.co.il דוא״ל
משרד – 074-7016885
פקס – 074-7013586

מכירות – 054-4217010
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 שאלות נפוצות – שאלות הקיימות שלנו

?)compostable( האם קרטון ונייר ניתנים להדשנה
קרטון ונייר אינם ניתנים להדשנה כי הם עשויים מעיסת נייר עם תוספים כימיים. 
יחד עם זאת, הם ניתנים למחזור וזה יתרון משמעותי. לדוגמא, ניתן למחזר נייר 

מסיב בודד עד 10 פעמים.
האם אריזות עץ ניתנים להדשנה?

bio-( עץ ניתן להדשנה ומתכלה EN 13432 בהגדרה, על פי התקן האירופי
degradable( כאשר הוא טבעי לחלוטין. עם זאת, מוצרי עץ לרוב מעורבבים 

עם פלסטיק, נייר, דבק או דיו. במקרה כזה, לא יהיו המוצרים ניתנים להדשנה 
ב-100%. אף על פי כן, מוצרי עץ ניתנים למחזור בקלות, והם יכולים להיות 

מומרים לשבבים לשימוש מחדש.
?FSC -ו PEFC מהם תקני

אלו תקנים שנועדו לשמור על היערות בעולם וכפועל יוצר הם מבטיחים ניהול 
״מודע לסביבה״.

הסמכה זו נפוצה מאוד ביערות אירופה וצפון אמריקה.
?)bio-degradable( מה פירוש המושג ״מתכלה״

מוצר מתכלה )bio-degradable( הינו מוצר שיכול להתפרק בקלות על ידי 
מיקרואורגניזמים ללא צורך בהוספת כל חומר כימי. זמן ההתכלות הביולוגית 

תלוי בכמות החמצן, במידת הלחות ובטמפרטורה.
?)compostable( מהו תהליך ההדשנה

זהו תהליך חמצון ביולוגי טבעי המעניק ערך לפסולת אורגנית והופך אותה 
ממטרד סביבתי למשאב יקר ערך. בסופו של תהליך ההדשנה, מתקבלת 

דשונת )compost( או ״הומוס״ שמהווה תחליף מתאים וטוב הרבה יותר לדשן 
בשימושים החקלאיים. ההדשנה מונעת בעירת או הטמנת פסולת מזהמת ובכך 

הופכת את הפסולת ממטרד למשאב.
מה ההבדל בין ההדשנה הביתית לבין הדשנה תעשייתית?

ההבדל הינו בטמפרטורה ובזמן ההדשנה. הדשנה תעשייתית דורשת 
טמפרטורה של 75 – 80 מעלות צלזיוס, כ- 65-70% לחות וחמצן בשיעור של 

18-20%. בתנאים אלה, ההדשנה אורכת כ-12 שבועות. בהדשנה ביתית, 
הטמפרטורה לא עולה על 40 מעלות צלזיוס ושיעורי הלחות והחמצן תלויים 
במיקום הבית ובעונות השנה. ההדשנה הביתית אורכת זמן רב יותר, ועלולה 

לקחת עד כמה חודשים.
מה ההבדל בין מוצר הניתן למחזור לבין מוצר ממוחזר?

המחיזור הוא תהליך של הוצאת חומרים מזרם הפסולת ושימוש בהם כחומרי 
גלם, או ליצירת מוצרים חדשים. המוצרים הממוחזרים הנפוצים ביותר הינם 
זכוכית ונייר ממוחזר )העשוי פסולת נייר(. שימוש חוזר במוצר ניתן למיחזור 

נעשה באמצעות תהליך מיחזור החומרים שבו או על ידי עיבוד תעשייתי.

מה ההבדל בין מתכלה )bio-degradable( לבין בר הדשנה 
?)compostable(

למונחים מתכלה וניתן להדשנה יש פרושים שונים.
מוצר מתכלה עשוי מחומר שמתפרק על ידי מיקרואורגניזמים, אבל פרוק זה לא 

בהכרח יצור דשונת איכותית. לכן, מוצר מתכלה אינו בהכרח בר הדשנה; אולם 
מוצר בר הדשנה הינו בהכרח מוצר מתכלה.

?bio-degradable לבין degradable מה ההבדל בין מתכלה
למוצרים שהם bio-degradable יש מקור צמחי. תהליך ההתכלות של מוצרים 
אלו מתקיים מתחת לאדמה ולוקח מספר חודשים. מוצרים אשר ניתן לפירוק או 

חלוקה, ממוצא שמקורו בשמן, עשויים מפוליאתילן PE ותוספים כימיים. במגע 
עם חמצן, תחת השפעת חום וקרני UV, הם משתחררים מההתנגדות המכנית 

שלהם והופכים לחלקיקים בלתי נראים.
?Din Certco מהו תו

זהו תו אירופי המופץ על ידי הסוכנות הגרמנית Din Certco, ומקביל בערכו 
לתקן האירופי EN 13432 בהתייחסות שלה לפוטנציאל ההתכלות וההדשנה של 

מוצרים.
מהו התו האקולוגי האירופי?

תו זה, נוסד בשנת 1992, והוא התו הרשמי היחיד המוכר בכל המדינות החברות 
באיחוד האירופי. לעת עתה, הוא מודבק בעיקר על מוצרי ניקוי לבית.

?EN 13432 מהו התקן האירופי
זהו תקן אירופי המתייחס לאריזות ולפסולת מאריזות. תקן זה קובע את 

הסטנדרטים הנדרשים על מנת שאריזה מסוימת תוכר כמתכלה או ניתנת 
להדשנה.

הוא נשען על 5 יסודות מוצקים : מתכלה, בר הדשנה, התפוררות, איכות 
הדשונת הסופת ורעילות אקולוגית.

מהו תו הנקודה הירוקה?
תו הנקודה הירוקה הינו תו לחברה אשר תרמה לארגון מיחזור מורשה, אך אין 

בכוח תו זה להעיד על מוצר כלשהו אם הוא ממוחזר או לא.
מה המשמעות של צבעי מכלי מחזור הפסולת?

מיכל אשפה כתום: אריזות פלסטיק )בקבוקים, קופסאות, מתכות וקרטונים(.
מיכל אשפה כחול: נייר, מגזינים, עיתונים.

מיכל אשפה שחור: שאריות, פסולת אורגנית.

מה המשמעות של צבעי מכלי מחזור הפסולת?
מיכל אשפה כתום: אריזות פלסטיק )בקבוקים, קופסאות, מתכות וקרטונים(.

מיכל אשפה כחול: נייר, מגזינים, עיתונים.
מיכל אשפה שחור: שאריות, פסולת אורגנית.

?PSM ו PLA מה המשמעות של
PLA ו- PSM הם שרפים סינתטיים צמחיים שמקורם בעמילן. PLA הוא קיצור 

של חומצה Polylactic או Polylactide הנוצרת מתסיסת סוכר או עמילן. הוא 
חומר שקוף, עמיד ותפל, 100% מתכלה, ומהווה חלופה טבעית לפוליאתילן. 

PSM )קיצור עבור עמילן PLA( הוא פולימר עמילן, מוצר עמיד במיקרוגל, 100% 
מתכלה ובר הדשנה.

?NF מהו הסימון הסביבתי של
סימון זה נוצר בשנת 1991, ובוחן מספר קריטריונים הנוגעים לחומרים רעילים 

ביותר ונפוצים מאוד לשימוש על ידי התעשיות המסורתיות המזהמות ביותר 
)צבע, לכה, ריהוט לבית ותעשיית שקיות(.

מהו איסוף סלקטיבי של פסולת?
איסוף ומיון סלקטיבי של פסולת תעשייתית הם חובה עבור חברות )צו מס’ -94

609 מיום 12 ביולי 1994(. צו זה מחייב לתת ערך לפסולת האריזה )קרטון, נייר 
וזכוכית( על ידי שימוש חוזר בו, על ידי מיחזורו, או באמצעות כל אמצעי אחר 

שמטרתו להשיג חומרים לשימוש חוזר או אנרגיה.
כל מוסד פרטי או ציבורי נאלץ למיין את הפסולת. מאז יולי 2002, אסור לשלוח 

פסולת שאינה מזוקקת למזבלה.
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נתונים טכניים

הקפאהחומרסוג
)-18°C(

קירור
)4-6°C(

מיקרוגל
)2 דק׳ 700 וולט(

תנור
) 180°C ,תוכן חםניתן להדשנהמיחזורעשוי מחומרים טבעיים)עד 20 דק׳

פלסטיק

PP

PS

PET

CPET

קרטון

קרטון

PE קרטון עם למיניציה של

CPLA קרטון עם למינציה של

תבנית אפייה  מקרטון

ניירנייר

עץ
עץ

תבנית אפייה מעץ

טבעי

עלי דקל

במבוק

קנה סוכר

PLA עמילן צירס

אלומיניוםאחר

תנאי השימוש עשויים להשתנות בהתאם למוצרים ולציוד שבשימוש על המשתמש לבדוק את תאימות המוצר לשימוש בו הוא מיועד

על פי תעופה

על פי המידע בגיליון נתוני המוצר
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הצטרפו אלינו!

גרמניה
Worringer str. 30
D - 50668 Cologne
Tel : +49 )0( 157 50 97 08 07
contact@packnwood.de
www.packnwood.de

פריז
Wibautstraat 129
1091 - GL Amsterdam
Tél. : +31 6433 021 565
contact@packnwood.nl
www.packnwood.nl

סין
Suite 1107, 11th Floor,
Kwong Kin trade Center,
5 Kin Fat Street
Tuen Mun, N.T
Hong Kong
Tel : +852 3547 0311
contact@firstpack.hk

ספרד
+ Showroom
Calle Murcia,
61 Poligono Industrial Can
Calderon
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel : +34 93 129 32 32
info@packnwood.es
www.packnwood.es

ארה״ב
+ Showroom
213 W 35th Street
14th Floor, Penthouse
New York, 10001 NY
Tel : +1 201 604 3840
sales@packnwood.com
www.packnwood.com

איטליה
+ Showroom
Via del Tornitore 13
40138 Bologna
Tel. : +39 051 532 602
Tel : +39 051 0099104
clienti@firstpack.it
www.firstpack.it

בלגיה
205-207 Avenue Louise
1050 Bruxelles
Tel : +32 496 879 520
contact@packnwood.be
www.packnwood.be

בריטניה
Camburgh house
27 New dover rd
Canterbury
Kent ct1 3dn
Tel : +44 330 684 0099
contact@packnwood.co.uk
www.packnwood.co.uk

כתובת:
יהודה הלוי 143, תל אביב

טלפון:
054-4217010
074-7016885

פקס:
0747016885

שעות פתיחה
 החנות פתוחה בימים ראשון עד

  חמישי בין השעות
10:00-18:00

 חניון סמוך בתשלום ברחוב
ברדיצ׳בסקי 5 ת״א

שירות לקוחות
info@packnwood.co.il

contact@packnwood.co.il

חפשו אותנו

packnwood_israel

packnwood israel

info@packnwood.co.il

ישראל
יהודה הלוי 143, תל אביב

טלפון :
054-4217010
074-7016885

info@packnwood.co.il
contact@packnwood.co.il




