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להשלים לכם כל חלום...
אנחנו בבנטי מאמינים כי המשפחה מעל הכל, 

לכן ייצרנו עבורכם קולקציה מדהימה, 
שתהפוך את ההופעה שלכם להופעה מהאגדות.

דפדפי ותופתעי, כי יש למה לצפות!!!

להגשים את החלום למושלמות...
אנחנו בבנטי מאמינים כי המשפחה מעל הכל, לכן יצרנו עבורכם קולקציה מדהימה, 

שתהפוך את ההופעה שלכם להופעה מהאגדות.
דפדפי ותופתעי, כי יש למה לצפות!!!
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B22-S-117
גומיה B22-S-11

קשת

BC22-S-11
סיכה

B22-S-116
גומיה פפיון

קיים בצבעים נוספים
קיים בצבעים נוספים

קיים בצבעים נוספים

סט אוברול תינוק

BG22-S-40 
תיק גן 

TB22-S-7

TBL22-S-7

שמיכת תינוק

TBD22-S-11 TBPC22-S-11
סרט תינוקות מחזיק מוצץ

BH22-S-40 
כובע בנים



M דגם עדשים



TBH22-S-14
כובע בייבי

סט אוברול תינוק

סט אוברול תינוק
TB22-S-10

TBL22-S-10

שמיכת תינוק

TBH22-S-10

כובע דו צדדי

B22-S-2
קשת

BG22-S-42 

תיק גן 
B22-S-27
גומיה

B22-S-27
גומיה



דגם ג’ינס מעברי



כובע בייבי 
TBH22-S-15 TBH22-S-11

B22-S-1
קשת

כובע דו צדדי

BC22-S-1

TBD22-S-1
סרט תינוקות

סיכה

גומיה פפיון
B22-S-1006

צווארון
BG22-S-41

תיק גן 
BNS22-S-4

TBPC22-S-1
מחזיק מוצץ



דגם פרפרים



BC22-S-12

TBD22-S-12B22-S-126

סיכה

סרט תינוקות

TBPC22-S-12

גומיה פפיון קשר 

מחזיק מוצץ

B22-S-121
קשת רחבה

BH22-S-42
כובע בנים 

B22-S-8
קשת 

B22-S-120
קשת פפיון

סט אוברול תינוק
TB22-S-5

TBL22-S-5

שמיכת תינוק

BH22-S-42
כובע בנים 

B22-S-8
קשת 

B22-S-120
קשת פפיון

סט אוברול תינוק
TB22-S-5

TBL22-S-5

שמיכת תינוק



דגם 



B22-S-17
קשת

BH22-S-41
כובע בנים

B22-S-174

סרט בנות

TBPC22-S-17

מחזיק מוצץ

TBD22-S-17
סרט תינוקות

BC22-S-17

סיכה



דגם כוכבים



BH22-S-200 
כובע קסקט בנים

B22-S-38
קשת

B22-S-386
גומיה פפיון

BC22-S-38

סיכה

B22-S-382
סרט בנות



דגם אלגנט דיסקיות



B22-S-41
קשת

BC22-S-41
סיכה

BH22-S-300

כובע קסקט בנים



דגם אלגנט שרשרת



B22-S-508-5
ג’ינס

B22-S-508-4
אדום

TBL22-S-8   | ₪ 170 :רקמת פ ייטים 80/100 ס”מ כובע תינוק: TBC22-S-8  ₪ 25שמיכת תינוק TBH22-S-8  | ₪ 150 :רקמת פ ייטים אוברול תינוק

דגם קיפולים ג’ינס

B22-S-2

דגם 
משפחתי

דגם 
משפחתי B22-S-2-1

ג’ינס בהיר ג’ינס כהה
B22-S-2-2

קשת: 35 ₪



B22-S-4-4B22-S-4-3B22-S-4-2

B22-S-4-7B22-S-4-6B22-S-4-1

אדוםאפורכחול

בז’לבןשחור

דגם בועות

B22-S-4

B22-S-4-5
כחול רו יאל

קשת: 40 ₪



דגם בנדנה

B22-S-5

B22-S-5-2B22-S-5-1 B22-S-5-5B22-S-5-3
לבן ורוד בז’ כחול

B22-S-5-4
אדום

קשת: 35 ₪



B22-S-8

 YES דגם

B22-S-8-1 B22-S-8-2 B22-S-8-3
שחור אדום ג’ינס

קשת: 40 ₪



I’m jokingKeep your dis ance

B22-S-10-1 B22-S-10-2

-1-3-4

B22-S-10-3

ג’ינס שחור לבן

דגם אימוג’י

B22-S-10

See youקשת: 40 ₪ -2



B22-S-11

דגם פפיון 
עדשים ג’ינס

קשת: 40 ₪

B22-S-11-2 B22-S-11-4B22-S-11-1 B22-S-11-3 B22-S-11-5 B22-S-11-6

ג’ינס אדום ג’ינס צהוב ג’ינס כתום ג’ינס צבעוני צהוב ג’ינס צבעוני כתום ג’ינס צבעוני

דגם 
משפחתי



דגם שעם

B22-S-12

לבן
B22-S-120-2 B22-S-120-3B22-S-120-4 B22-S-121B22-S-120-1

שחוראדום ג’ינס

דגם 
משפחתי

| קשת פפיון: 40 ₪ קשת חלק: 35 ₪



B22-S-13-5 B22-S-13-6 B22-S-13-7

בז’ שחור לבן ג’ינס לבן

B22-S-13-2 B22-S-13-3 B22-S-13-4B22-S-13-1
אדום כחול ורוד לבן

דגם טריקו צמה

B22-S-13

 קשת: 40 ₪



B22-S-15

דגם פפיון צינורות

קשת: 40 ₪

B22-S-15-6B22-S-15-2 B22-S-15-4B22-S-15-3 B22-S-15-5B22-S-15-1

בז’ לבן בז’ כחולבז’ אפורבז’  ורוד בז’ שחורבז’ בורדו



דגם פפיון קשרים ג’ינס

B22-S-16

B22-S-16-2 B22-S-16-4B22-S-16-1 B22-S-16-3 B22-S-16-5 B22-S-16-6
אפור כסף חרדלורוד בז’ בורדו

קשת: 40 ₪



דגם כפלים
כוכבים זוהרים בחושך

B22-S-17

קשת: 40 ₪

B22-S-17-1

לבן
B22-S-17-4

ג’ינס
B22-S-17-3 B22-S-17-5

ורודשחור
B22-S-17-2
אדום

דגם 
משפחתי



B22-S-19

דגם רחב כיתובים

קשת: 35 ₪

B22-S-19-1 B22-S-19-2 B22-S-19-3 B22-S-19-4
בז’ שחור ורודכחול



B22-S-201-2 B22-S-201-4B22-S-201-1 B22-S-201-3
ג’ינס לבן בז’ כתום

B22-S-201-5 B22-S-201-6
ורוד שחור

דגם פפיון 
כיווצים אבזם

B22-S-201

קשת: 35 ₪
B22-S-20-2 B22-S-20-4B22-S-20-1 B22-S-20-3

ג’ינס לבן בז’ כתום
B22-S-20-5 B22-S-20-6
ורוד שחור

B22-S-20דגם כיווצים אבזם



דגם לס ארוך מנעול

B22-S-30

קשת: 40 ₪

B22-S-30-4B22-S-30-3B22-S-30-2

B22-S-30-7B22-S-30-6B22-S-30-5

B22-S-30-1
שחור

אדום ורוד בז’

לבן צהוב ג’ינס



B22-S-31

דגם לס נצנץ

B22-S-31-1קשת: 55 ₪ B22-S-31-2 B22-S-31-3 B22-S-31-4
נצנץ זהב נצנץ שחורנצנץ אפור נצנץ ורוד



B22-S-34

דגם פפיון עם סיומת נצנץ

קשת: 40 ₪

B22-S-34-1 B22-S-34-2 B22-S-34-3
שחור בז’ לבן

B22-S-34-4 B22-S-34-5

אפור ורוד



קשת: 65 ₪ קשת אלגנט שרשרת אבנים

B22-S-35



B22-S-36

דגם אלגנט חרוזים צבעוניים

קשת: 65 ₪
B22-S-36-1B22-S-36-1

חרוזים 
צבעונים בהיר

חרוזים 
צבעונים כהה



B22-S-38-1 B22-S-38-2 B22-S-38-3 B22-S-38-4 B22-S-38-5
בז’ שמנת לבן שחור ורוד

B22-S-38

דגם פפיון דיסקיות אלגנט

קשת: 50 ₪
דגם 
משפחתי



B22-S-40

קשת: 45 ₪

B22-S-40-1

שחור לבן אפרסק
B22-S-40-2
אפור

B22-S-40-3 B22-S-40-4

דגם פפיון חצי אורגנזה עם מילוי אבנים 



B22-S-41-2B22-S-41-1 B22-S-41-3 B22-S-41-5 B22-S-41-6B22-S-41-4

שחור לבן אדום אפורבז’אפרסק

B22-S-41

דגם פפיון בשילוב שרשרת זהב שורות

קשת: 50 ₪
דגם 
משפחתי



B22-S-42

דגם פפיון שני צבעים עם שרשרת

B22-S-42-1 B22-S-42-2 B22-S-42-3 B22-S-42-4 B22-S-42-5

שחור לבן כחול לבן בז’ ורוד מנטה

סיכה גדולה
B22-S-423 | סיכה: 35 ₪קשת: 45 ₪



סיכה גדולהקשת: 45 ₪
B22-S-431

| סיכה: 35 ₪

B22-S-43-1 B22-S-43-2 B22-S-43-3 B22-S-43-4 B22-S-43-5

שחור  אפרסק בז’ ורוד זהב

B22-S-43

דגם פפיון טול נקודות



B22-S-44-1

שחור 
B22-S-44-2

בז’
B22-S-44-3

לבן

B22-S-44

קשת: 40 ₪

דגם קליעה עם סרטי סאטן ארוכים



BC22-S-17מחיר: 30 ₪ זוג סיכות קטנות כוכבים זוהרים בחושך

BC22-S-17-1 BC22-S-17-4 BC22-S-17-6BC22-S-17-5

מחיר: 20 ₪

מחיר: 25 ₪ BC22-S-1זוג סיכות קטנות פרפרים - ג’ינס

BC22-S-1-1 BC22-S-1-2 BC22-S-1-3

BC22-S-5 זוג סיכות קטנות בנדנה

BC22-S-5-1 BC22-S-5-2 BC22-S-5-3 BC22-S-5-4 BC22-S-5-5

מחיר: 25 ₪ BC22-S-11זוג סיכות קטנות עדשים - ג’ינס

BC22-S-11-1 BC22-S-11-2 BC22-S-11-3

ג’ינס ירוק ג’ינס כחול ג’ינס ורוד

לבן ורוד בז’ אדום כחול

ג’ינס אדום ג’ינס צהוב ג’ינס כתום

BC22-S-17-2 BC22-S-17-3
לבן ורוד לבן תכלת

שחור אדום ורוד ג’ינס



זוג סיכות קטנות שעם: 20 ₪ 

BC22-S-12-1 BC22-S-12-2 BC22-S-12-3 BC22-S-12-4
לבן שחור אדום כחול

BC22-S-12



BC22-S-42מחיר: 28 ₪ זוג סיכות קטנות שילוב צבעים עם שרשרת

BC22-S-42-1 BC22-S-42-2 BC22-S-42-3 BC22-S-42-4 BC22-S-42-5
ורוד שחור לבןמנטה כחול לבן בז’

BC22-S-41מחיר: 30 ₪ זוג סיכות קטנות בשילוב שרשרת זהב

BC22-S-41-1

BC22-S-41-2

BC22-S-41-4 BC22-S-41-6BC22-S-41-5
שמנת

בז’
BC22-S-41-3

שחור לבן אדום

אפור

BC22-S-38מחיר: 30 ₪ זוג סיכות קטנות פפיון בשילוב דסקיות אלגנטי

BC22-S-38-1 BC22-S-38-2 BC22-S-38-3 BC22-S-38-4 BC22-S-38-5
שחור שמנתבז’ורוד לבן

BC22-S-43מחיר: 28 ₪ סיכה פפיון טול נקודות

BC22-S-43-1 BC22-S-43-2 BC22-S-43-3 BC22-S-43-4 BC22-S-43-5
ורוד שחור זהב אפרסק בז’



זוג סיכות אלגנט עם שרשרת: 35 ₪ 
BC22-S-37

BC22-S-37-2
לבן

BC22-S-37-1 BC22-S-37-3 BC22-S-37-4
שחורבז’ורוד



BC22-S-66מחיר: 18 ₪ זוג סיכות מיני פפיון 

מחיר: 28 ₪ BC22-S-64זוג סיכות מיני פפיון דובדבן

BC22-S-65מחיר: 22 ₪ זוג סיכות מאורכות עם אבנים

BC22-S-60מחיר: 28 ₪ זוג סיכות מיני פפיון עם אקססוריז תולה

BC22-S-61מחיר: 25 ₪ זוג סיכות מיני פפיון אורגנזה אבנים

6 שחור  + 6 לבן =  יח' כרטיסים במארז |  שאר הצבעים - 2 מצבע -10 כרטיסים במארז

6 שחור + 6 לבן =  12 כרטיסים במארז |  2 אדום + 2 ורוד + 3 זהב + 3 כסף = 10 כרטיסים במארז 

2 מצבע = 8 כרטיסים במארז

2 מצבע = 12 כרטיסים במארז

2 מצבע = 14 כרטיסים במארז



B22-S-1006-1
ג’ינס

B22-S-27-1
גי’נס בהיר

B22-S-27-2
גי’נס כהה

B22-S-1006-2
לבן

גומיה ארנב ג'ינס: 25 ₪  גומיה פפיון קשר פרפרים: 30 ₪
B22-S-27 B22-S-1006



B22-S-408-1
בז’

B22-S-408-2
אדום

B22-S-408-3
כסף

B22-S-408-4
כחול

B22-S-408-5
כחול רו יאל

B22-S-408-6
לבן

B22-S-408-7
שחור

B22-S-407-1
בז’

B22-S-407-2
אדום

B22-S-407-3
כסף

B22-S-407-4
כחול

B22-S-407-5
כחול רו יאל

B22-S-407-6
לבן

B22-S-407-7
שחור

גומיה בועות: 30 ₪ 
B22-S-408

לס ארוך בועות: 30 ₪
B22-S-407



B22-S-506-5
ג’ינס

B22-S-506-4
אדום

B22-S-506-3
בז’

B22-S-506-2
ורוד

B22-S-506-1
לבן

B22-S-506

B22-S-508-5
ג’ינס

B22-S-508-4
אדום

B22-S-508-3
בז’

B22-S-508-2
ורוד

B22-S-508-1
לבן

B22-S-508
לס ארוך בנדנה: 30 ₪ גומיה בנדנה: 25 ₪ 



מחיר: 35 ₪

B22-S-116 

גומיה פפיון קשר עדשים ג'ינס 

B22-S-117 

גומיה כיווץ עדשים ג'ינס 

B22-S-158 מחיר: 35 ₪

B22-S-126 ₪ 28 :מחיר גומיה פפיון קשר שעם

B22-S-106 מחיר: 35 ₪ גומיה פפיון קשר אימוג'י 

B22-S-106-1
ג’ינס

B22-S-106-2

שחור
B22-S-106-3
לבן

See you

I’m joking

Keep your dis ance

-1

-2

-3

-4

מחיר: 30 ₪

B22-S-116-1
אדום

B22-S-116-2

צהוב
B22-S-116-3
כתום

B22-S-126-1
לבן

B22-S-126-2
שחור

B22-S-126-3
אדום

B22-S-126-4
ג’ינס

B22-S-158-2
לבן

B22-S-158-1
כחול

B22-S-157 מחיר: 35 ₪ גומיה כיווץ זוג בכרטיס 

B22-S-157-5
אפור

B22-S-157-4
בורדו

B22-S-157-3
שחור

B22-S-157-2
לבן

B22-S-157-1
כחול

B22-S-157-6
ורוד

לס ארוך שני צבעים

B22-S-158-6
ורוד

B22-S-158-4
בורדו

B22-S-158-3
שחור

B22-S-158-5
אפור



B22-S-168-1
אפור

B22-S-168-5
בז’

B22-S-168-4
ורוד

B22-S-168-6
כסףבורדו

B22-S-168-3
חרדל

B22-S-168-2

B22-S-167-5
בז’

B22-S-167-4
ורוד

B22-S-167-3
חרדל

B22-S-167-2
אפור
B22-S-167-1

כסף
B22-S-167-6
בורדו

גומייה חצי ג’ינס: 30 ₪לס ארוך קשרים ג’ינס: 35 ₪ 
B22-S-168B22-S-167





B22-S-197-1
ורוד

B22-S-197-2
בז’

B22-S-197-3
שחור

B22-S-197-4
כחול

גומיה כיתובים: 28 ₪לס ארוך רחב כיתובים: 30 ₪ 

B22-S-198-1
ורוד

B22-S-198-2
בז’

B22-S-198-3
שחור

B22-S-198-4
כחול

B22-S-197 B22-S-198



גומיה כיווץ אבזם: 30 ₪ 

B22-S-207-5
ורוד

B22-S-207-4
כתום

B22-S-207-3
בז’

B22-S-207-2
לבן

B22-S-207-1
ג’ינס

B22-S-207-6
שחור

B22-S-207

גומיה פפיון קשר בשילוב דיסקיות אלגנטי : 35 ₪ 

B22-S-386

B22-S-386-1
בז’

B22-S-386-2
שמנת

B22-S-386-3
לבן

B22-S-386-4
שחור

B22-S-386-5
ורוד



B22-S-406-1
שחור

B22-S-406-2
אפור

B22-S-406-3
לבן

B22-S-406-4
אפרסק

B22-S-4007-1
שחור

B22-S-4007-2
אפור

B22-S-4007-3
לבן

B22-S-4007-4
אפרסק

גומיה כיווץ חצי אורגנזה עם מילוי אבנים: 35 ₪גומיה פפיון חצי אורגנזה עם מילוי אבנים: 35 ₪ 
B22-S-406B22-S-4007



גומיה כיווץ סטן סיומת טול נקודות: 30 ₪ 
B22-S-71

B22-S-71-1
שחור 

B22-S-71-2
לבן

B22-S-71-3
אפור

B22-S-71-4
ורוד

B22-S-71-5
בז’

B22-S-437
גומיה כיווץ אורגנזה שרשרת: 30 ₪

B22-S-437-1
שחור 

B22-S-437-2
אפרסק

B22-S-437-3
בז’

B22-S-437-4
ורוד

B22-S-437-5
זהב



B22-S-436-1
שחור 

B22-S-436-2
אפרסק

B22-S-436-3
בז’

B22-S-436-4
ורוד

B22-S-436-5
זהב

גומיה פפיון טול נקודות: 30 ₪ 
B22-S-70

B22-S-70-1
שחור 

B22-S-70-2
לבן

B22-S-70-3
אפור

B22-S-70-4
ורוד

B22-S-70-5
בז’

B22-S-436
גומיה כיווץ אורגנזה פנינים: 30 ₪



B22-S-306 מחיר: 35 ₪ גומית פפיון מנעול 

B22-S-306-1
שחור

B22-S-347 מחיר: 35 ₪ לס ארוך סיומת נצנץ 

B22-S-306-5
אדום

B22-S-306-6
ורוד

B22-S-306-7
בז’

B22-S-306-2
לבן

B22-S-306-3
צהוב

B22-S-306-4
תכלת

B22-S-347-5
ורוד

B22-S-347-4
אפור

B22-S-347-3B22-S-347-2
זהב

B22-S-347-1
שחור בז’

B22-S-348 מחיר: 30 ₪ גומיה כיווץ  סיומת נצנץ 

B22-S-348-5
ורוד

B22-S-348-4
אפור

B22-S-348-3B22-S-348-2
זהב

B22-S-348-1
שחור בז’

B22-S-427 מחיר: 30 ₪ גומיה כיווץ שילוב צבעים עם שרשרת

B22-S-427-1
שחור לבן

B22-S-427-2
כחול לבן

B22-S-427-3
בז’

B22-S-427-4
ורוד

B22-S-427-5
מנטה



כובע בנים ג'ינס
  YES שעם 

M  כובע בנים קשכובע בנים ג'ינס כובע בנים ג'ינס 
כוכבים זוהרים 

מידה 52 - לגילאי 2-5 שנים

BH22-S-40 BH22-S-41 BH22-S-42BH22-S-1

מחיר: 60 ₪
מידה 52 - לגילאי 2-5 שנים

מחיר: 65 ₪
מידה 52 - לגילאי 2-5 שנים

מחיר: 65 ₪
מידה 52 - לגילאי 2-5 שנים

מחיר: 65 ₪



BH22-S-200 -1

לבן
BH22-S-200 -2
שחור

BH22-S-200 -3

בז’

כובע קסקט דסקיות אלגנט

BH22-S-200 

מידה 48 - לגילאי 9-18 חוד’  |  מידה 52 - לגילאי 18-36 חוד’מחיר: 75 ₪

BH22-S-300 -1

לבן
BH22-S-300 -2
שחור

BH22-S-300 -3

בז’

כובע קסקט שרשרת אלגנט

BH22-S-300 



BH22-S-400 -1

לבן
BH22-S-400 -2
שחור

BH22-S-400 -3

בז’

מחיר: 75 ₪ | חלק: 70 ₪ 

כובע קסקט אלגנט כתר

BH22-S-400 

כובע קסקט אלגנט חלק

BH22-S-100 

BH22-S-100 -1

לבן
BH22-S-100 -2
שחור

BH22-S-100 -3

בז’

מידה 48 - לגילאי 9-18 חוד’  |  מידה 52 - לגילאי 18-36 חוד’



מחיר: 65 ₪

כובע בייבי ג'ינס מעבריכובע בייבי ג'ינס פרפרים כובע בייבי תחרה

M - 48 ס”מ 50 ס”מ
לגילאי 9-18 חוד’

L -S - 46 ס”מ
לגילאי 3-6 חוד’ לגילאי 18-36 חוד’

TBH22-S-15TBH22-S-14 TBH22-S-16 



מחיר: 60 ₪

כובע דו צדדי ג'ינס מעבריכובע דו צדדי ג'ינס פרפרים כובע דו צדדי כאמל לבן 
TBH22-S-10 TBH22-S-11 TBH22-S-12 

M - 48 ס”מ 50 ס”מ
לגילאי 9-18 חוד’

L -
לגילאי 1.5-3 שנים

M - 48 ס”מ 50 ס”מ
לגילאי 9-18 חוד’

L -
לגילאי 18-36 חוד’

M - 48 ס”מ 50 ס”מ
לגילאי 9-18 חוד’

L -S - 46 ס”מ
לגילאי 3-6 חוד’ לגילאי 18-36 חוד’



לבןשחורג’ינס
BHG22-S-1-1 BHG22-S-1-2 BHG22-S-1-3

מחיר: 65 ₪

כובע קש בנות עגול פרנזים לס

M - - Sלגילאי 5-9 שנים לגילאי 2-5 שנים

BHG22-S-1



בז’
BHG22-S-2-1

ורוד
BHG22-S-2-2 מחיר: 75 ₪

כובע קש מעוגל בנות + תיק צד

לגילאי 3-6 שנים

BHG22-S-2





מחיר: 65 ₪

צווארון ג'ינס פרפרים צווארון ג'ינס צווארון לבן תחרה
BNS22-S-7BNS22-S-4 BNS22-S-5

לגילאי 5-11 שנים לגילאי 5-11 שנים לגילאי 3-7 שנים



מחיר: 85 ₪

BG22-S-41 BG22-S-42BG22-S-40
תיק ג'ינס פרפרים  תיק ג'ינס Mתיק ג'ינס מעברי 



B
A

B
Y

B
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Y
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שחור

לבןורוד

TBL22-S-4   | ₪ 160 :שמיכת תינוק אלגנט נגיעות זהב 80/100 ס”מ

TB22-S-4

TBC22-S-4  ₪ 35 :כובע תינוק TBH22-S-4  | ₪ 130 :אוברול תינוק אלגנט נגיעות זהב

דגם אלגנט נגיעות זהב

בקניית
אוברול
כובע 

ב-25 ₪ 

NB | 0-3  | 3-6 | 6-9 מידות:



TBL22-S-5   | ₪ 160 :80/100 ס”מ YES שמיכת תינוק דגם

TB22-S-5

TBC22-S-5  ₪ 35 :כובע תינוק TBH22-S-5  | ₪ דגם  :  130 אוברול תינוק YES  

YES דגם

תכלת

ורוד בז’

בקניית
אוברול
כובע 

ב-25 ₪ 

NB | 0-3  | 3-6 | 6-9 מידות:



TBL22-S-6   | ₪ 150 :80/100 ס”מ  M שמיכת תינוק הדפס

TB22-S-6

TBC22-S-6  ₪ 35 :כובע תינוק TBH22-S-6  | ₪ 120 :M אוברול תינוק הדפס

 M דגם הדפס

לבןכחול ג’ינס בקניית
אוברול
כובע 

ב-25 ₪ 

NB | 0-3  | 3-6 | 6-9 מידות:



TBL22-S-8   | ₪ 170 :רקמת פ ייטים 80/100 ס”מ שמיכת תינוק

שחור

ורוד

תכלת

בז’

TB22-S-8

TBC22-S-8  ₪ 35 :כובע תינוק TBH22-S-8  | ₪ 150 :רקמת פ ייטים אוברול תינוק

דגם רקמת פייטים

בקניית
אוברול
כובע 

ב-25 ₪ 

NB | 0-3  | 3-6 | 6-9 מידות:



TBL22-S-9   | ₪ 180 :שמיכת תינוק דגם שחמט 80/100 ס”מ

TB22-S-9

TBC22-S-9  ₪ 35 :כובע תינוק TBH22-S-9  | ₪ 140 :אוברול תינוק דגם שחמט

דגם שחמט

בז’

לבןורוד

בקניית
אוברול
כובע 

ב-25 ₪ 

NB | 0-3  | 3-6 | 6-9 מידות:



TBL22-S-10   | ₪ 180 :שמיכת תינוק שילוב ג’ינס 80/100 ס”מ

TB22-S-10

TBC22-S-10  ₪ 35 :כובע תינוק TBH22-S-10  | ₪ 120 אוברול תינוק שילוב ג’ינס: 

דגם שילוב ג’ינס

לבן שחור

ורוד כחול

בקניית
אוברול
כובע 

ב-25 ₪ 

NB | 0-3  | 3-6 | 6-9 מידות:



TBM22-S-1

TBH22-S-1-1

TBH22-S-1-2

TBB22-S-1

מזרן לעגלת תינוק 
אלגנט שחור זהב 

זוג כיסויים לידיות
לעגלת תינוק

 19 ס"מ 

תיק מגבונים

כיסוי ידית
לעגלת תינוק

52 ס"מ 
מחיר: 70 ₪

מחיר: 75 ₪

מחיר: 70 ₪

מחיר: 200 ₪

דגם אלגנט שחור זהב - מזרן+ ידית + תיק מגבונים 

מחיר סט: 310 ₪



דגם ג’ינס רקמה - מזרן+ ידית + תיק מגבונים 

מחיר סט: 300 ₪

TBH22-S-2-2
כיסוי ידית

לעגלת תינוק
52 ס"מ 

מחיר: 70 ₪

TBH22-S-2-1
זוג כיסויים לידיות

לעגלת תינוק
 19 ס"מ 

מחיר: 70 ₪
TBB22-S-2
תיק מגבונים
מחיר: 75 ₪

TBM22-S-2

מזרן לעגלת תינוק
 ג’ינס רקמה

מחיר: 190 ₪



TB22-S-100

S:                |  M:  ’6-12 חוד 12-24 חוד’

לבן
TSH22-S-100-1

בז’
TSH22-S-100-2

ורוד
TSH22-S-100-3

בי
ביי

נעלי בייבי סנדל שרוכים: 70 ₪ 



נעלי בייבי אבזם: 75 ₪ 
TSH22-S-300

נעלי בייבי תחרה: 65 ₪ 
TSH22-S-200

בז’
TSH22-S-200-1

ג’ינס
TSH22-S-200-2

S:                |  M:  ’4-9 חוד 9-14 חוד’

נעלי בייבי צבע משולב: 75 ₪ 
TSH22-S-400



מחיר: 40 ₪ TBD22-S-30ס.תינוקות  פפיון דגם 30 

TBD22-S-30-4TBD22-S-30-1
לבן

TBD22-S-30-2
צהוב

TBD22-S-30-5
ורוד בז’

TBD22-S-30-3
אדום

מחיר: 40 ₪ TBD22-S-17סרט תינוקות כוכבים זוהרים בחושך 

TBD22-S-17-4TBD22-S-17-1
שחור

TBD22-S-17-2
לבן

TBD22-S-17-5
ורוד ג’ינס

TBD22-S-17-3
אדום

מחיר: 40 ₪ TBPC22-S-17מחזיק מוצץ כוכבים זוהרים בחושך 

TBPC22-S-17-4TBPC22-S-17-1
שחור

TBPC22-S-17-2
לבן

TBPC22-S-17-5
ורוד ג’ינס

TBPC22-S-17-3
אדום

TBD22-S-12מחיר: 30 ₪ סרט תינוקות שעם 

TBD22-S-12-2 TBD22-S-12-3
אדום גי’נס 

TBD22-S-12-1
לבן

TBPC22-S-12מחיר: 40 ₪ מחזיק מוצץ שעם 

TBPC22-S-12-2 TBPC22-S-12-3
אדום גי’נס 

TBPC22-S-12-1
לבן

TBPC22-S-30-1
שחור

TBPC22-S-30-2
בז’

TBPC22-S-30-3
תכלת

מחיר: 40 ₪ TBPC22-S-30מחזיק מוצץ דגם 30 



TBPC22-S-1-1
לבן

TBPC22-S-1-2
גי’נס 

מחזיק מוצץ פרפרים: 45 ₪ 
TBPC22-S-1

מחזיק מוצץ עדשים: 45 ₪ 
TBPC22-S-5

מחזיק מוצץ בנדנה: 45 ₪ 
TBPC22-S-5

TBPC22-S-5-3TBPC22-S-5-1
לבן

TBPC22-S-5-2
בז’

TBPC22-S-5-4
אדום כחול



TBPC22-S-10 -1 TBPC22-S-10 -2 TBPC22-S-10 -3 TBD22-S-10-1 TBD22-S-10-2 TBD22-S-10-3
ג’ינסלבן שחור ג’ינסלבן שחור

See you I’m jokingKeep your dis ance -1-2 -3-4

TBD22-S-10

מחזיק מוצץ אימוג’י: 45 ₪
TBPC22-S-10

סרט תינוקות אימוג’י:  35 ₪





www.benety.co.il 


