
קטלוג
עפיפון

תשפ"א



 

 

 

 בובה אמריקאית
דגם נסיכה

 גליון

 בובה אמריקאית

2 גליונות במארז

דל 100/70 ס"מ
גו

 מחברת

 בובה אמריקאית

 10 דפי עטיפה במארז

 + עטיפת יומן מתנה!

במארז 3 דפי מדבקהבובה אמריקאית מדבקות



 תמיד שמח
דגם אימוג'ים

עפיפון

 מדבקות מיוחדות לעיצוב הגליון.

 

 

 

 גליון אימוג'ים

2 גליונות במארז

100/7 ס"מ
גודל 0

 מחברת אימוג'ים

 10 דפי עטיפה במארז

 + מחברת אנגלית מתנה!

 מדבקות אימוג'ים

3 דפי מדבקה במארז



 להיט!
דגם ים

עפיפון

 

 גליון ים

2 גליונות במארז

100/7 ס"מ
גודל 0

 

 מדבקות ים

3 דפי מדבקה במארז

 

 מחברת ים

 10 דפי עטיפה במארז

 + מחברת אנגלית מתנה!



 

 

 

פורח ושמח!
דגם פטריות

גליון פטריות
 

גליונות במארז
 2

/100 ס"מ
דל 70

גו

 מחברת פטריות

 10 דפי עטיפה במארז

 + מחברת אנגלית מתנה!

במארז 3 דפי מדבקהמדבקות פטריות



 מחברת אמריקה
 10 דפי עטיפה במארז
+ מחברת אנגלית מתנה!

 

 

 

 הדגם המנצח!
WINNER

WINNER
 גליון 

2 גליונות במארז

100/7 ס"מ
גודל 0

WINNER מחברת 

 10 דפי עטיפה במארז

 + מחברת אנגלית מתנה!

 מדבקות

WINNER

3 דפי מדבקה במארז



 מתוק!
דגם הכבאים

 

 

 

ליון כבאים
 ג

2 גליונות במארז

100/7 ס"מ
גודל 0

 מחברת כבאים

 10 דפי עטיפה במארז

 + עטיפת יומן מתנה!

 מדבקות כבאים

3 דפי מדבקה במארז



השקה מיוחדת!

סדרות
המג'יק

עפיפון שוברת שיגרה!
הגשנו לכם סדרות מדהימות של עטיפות מחברת
כל עטיפת מחברת מעוצבת עם טאצ' ייחודי המשלימה סט קסום ומושלם.



 

 

 חדשני!
דגם קריצות

גודל 100/70 ס"מ2 גליונות במארז גליון קריצות

מדבקות קריצות
 3 דפי מדבקה במארז

+ מדבקות לגליון מתנה!

 

סידרת המג'יקמחברת קריצות
10 דוגמאות שונות במארז + 

 מחברת אנגלית

 

 קלמר קריצות

תא אחד



 חדשני!
דגם סוס פוני

 גליון סוס פוני
2 גליונות במארז

גודל 100/70 ס"מ

 מדבקות סוס פוני
3 דפי מדבקה במארז

 

סידרת המג'יקמחברת סוס פוני
10 דוגמאות שונות במארז + 

 מחברת אנגלית



CRISP

עפיפון

מתנה מעפיפון!
מדבקות מיוחדות
של הגליוןלעיצוב מושלם

 

AWESOME סידרת המג'יקמחברת
10 דוגמאות שונות במארז + 

 מחברת אנגלית

 

 

 

 מדהים!
AWESOME

AWESOME מדבקות

 3 דפי מדבקה במארז

+ מדבקות לעיצוב הגליון 

AWESOME גליון 
 שחור לבן

2 גליונות במארז

גודל 100/70 ס"מ

AWESOME גליון
 צבעוני

2 גליונות במארז
גודל 100/70 ס"מ



 אוהבת
קו נקי ועדין?

מעוניינת לעצב
עטיפה אישית?

מחפשת עטיפה 
בוגרת?

לא כמו כולם.

 גליון תכלת
2 גליונות במארז
גודל 100/70 ס"מ

 גליון אפרסק
2 גליונות במארז
גודל 100/70 ס"מ

 גליון מנטה
2 גליונות במארז
גודל 100/70 ס"מ

עטיפות במרקם עדין ויוקרתי.


