


TNX הוא מותג מתנות שעושות טוב. אנחנו משקיעים חשיבה רבה  בהרכבת מגוון המתנות שלנו כך שיתאימו לכל אירוע, לכל כיס ובעיקר 
שיאפשרו לכם לתת באהבה ולעשות טוב לחברים, למשפחה ולכל מי שחשוב לכם.

אבל הטוב רק מתחיל כאן… סיפור המתנות שלנו ממשיך הלאה ועושה עוד הרבה טוב:
כל המוצרים שלנו מיוצרים בעבודת יד במפעלים ונמכרים בדוכני מכירה המשמשים מסגרות הכשרה ושיקום לאנשים 

עם חסמים תעסוקתיים.

את  ביותר  הקרובה  בצורה  המדמה  סביבה  יצירת  תוך  הטבעי,  העבודה  בשוק  לעבודה  הכנה  על  דגש  שמים  אנו  מהמסגרות  אחת  בכל 
התפקידים בשוק הטבעי. בכל מסגרת שיקומית כזו ניתן להתנסות במגוון תפקידים, לעבור הכשרות תעסוקתיות ולקבל ליווי גם בזמן חיפוש 

וההשתלבות בעבודה.

בכל מפעל ונקודת מכירה אנחנו מקפידים על חומרי גלם מעולים, משקיעים תשומת לב באיכות, סטנדרט ייצור מוקפד ודואגים שסביבת 
העבודה תהיה נעימה ומושקעת לכל מי שנמצא בה.

כשאתם קונים ממארזי המתנות שלנו – אתם עושים טוב למי שיקבל אותם וייהנה מהם ועושים טוב גם למי שייצר ומכר אותם.  
אנו מודים לכם על תמיכתכם במיזם. ברכישת המתנות שלנו גם אתם שותפים בקידום וביצירת הזדמנות תעסוקתית שווה.



// מארז שמפנייה //
המארז שיתסיס את האווירה

המארז כולל:
יין תוסס צינזאנו

2 כוסות שמפנייה איכותיים 
מארז טרפלס במילוי נוגט – 8 יחידות )כ- 160 גרם(

₪ 195

// HAPPY HOUR //
כל שעה יכולה להיות שמחה

המארז כולל:
2 בירות מלכה 330 מל'

 צנצנת מאנצ'ס כ-200 גרם
מארז טרפלס במילוי נוגט – 4 יחידות 

₪ 85

// DARK SHOT //
המתנה שתעשה את הלילה למתוק במיוחד

המארז כולל:
בקבוק שיבס 50 מ"ל

6 כוסות שוטים עשויים משוקולד
טעימות במיוחד

₪ 85



// SWEET DREAMS //
  SWEET DREAMS ARE MADE OF THIS

המארז כולל:
יין טפרברג סדרה אימפרשן 750 מ"ל

טבלה שוקולד 100 גרם חלב
מארז פירמידת שוקולד מריר 80 גרם

מארז לבבות שוקולד לבן 80 גרם
פינגרס שוקולד לבן 35 גרם

פינגרס שוקולד מריר 35 גרם

₪ 135

// מארז לחגוג בגדול //

// יין ודפדפי שוקולד מריר //

כל מה שצריך בשביל לחגוג בגדול

המארז כולל:
יין טפרברג סדרה אימפרשן 750 מ"ל

בקבוק פח שמן זית 400 מ"ל 
מארז דפדף קלאסי בפחית 60 גרם
מארז דפדף קוקוס בפחית 60 גרם 

מארז טרפלס במילוי נוגט – 4 יחידות 
פותחן ואקום בקבוקי יין

₪ 245

המתנה המדויקת לערב בלתי נשכח

המארז כולל:
יין טפרברג סדרה אימפרשן 750 מ"ל

מארז דפדף קוקוס בפחית  60 גרם
מארז דפדף קקאו בפחית 60 גרם

₪ 150

// יין ומצופים בשוקולד חלב //
מארז שיעשה לכם לילה לבן-מתוק 

 
המארז כולל:

יין טפרברג סדרה אימפרשן 750 מ"ל
פחית שקדים מסוכרים מצופים שוקולד חלב 100 גרם

פחית אגוזי לוז מצופים שוקולד חלב 100 גרם

₪ 135



// מארז תה //

// מארז קפה //

המארז שיחמם את האווירה

המארז כולל:
קנקן תה עם פילטר מזכוכית 1.4 ליטר

2 כוסות תה דאבל גלאס
2 צנצנות חליטות פירות 

₪ 225

מארז שיתן לך תוספת אנדרנלין 

המארז כולל:
מקינטה 

2 כוסות אספרסו דאבל גלאס
צנצנת קפה משובח
צנצנת עוגיות מיני 

₪ 125

// PURE JOY //
מוגזם כמה שזה טעים

המארז כולל:
מארז טרפלס במילוי נוגט – 8 יחידות – כ- 160 גרם

מארז עם 9 פרלינים | חלבה, נוגט ופיסטוק
מארז שוקולד טופינג מריר עם פיסטוק ומלח אטלנטי

פלטת שוקולד 150 גר' לשבירה עם פטיש 
מריר 60 %עם שוקולד לבן 

ערכת להכנת עוגיות שף בוקס שחיתות

₪ 165

כל שעה היא שעת שוקולד 

המארז כולל:
מארז קשיו מצופים שוקולד מריר 60 גרם

מארז פירמידת שוקולד חלב 80 גרם
פינגרס שוקולד מריר 35 גרם
פינגרס שוקולד חלב 35 גרם

₪ 50

// SUGAR RUSH //



// מארז טרפלס במילוי נוגט  //
חוויה יוקרתית של טעמים בכל ביס

טרפלס 160גרם

₪ 25

// מארז פרלינים | חלבה, נוגט ופיסטוק  //
MIX שוקולדים קטנים ומטריפים

₪ 30

// פלטת שוקולד מריר לבן  //
לשבור בעת הצורך 

המארז כולל:
פלטת שוקולד 150 גר' עם פטיש

מריר 60% עם שוקולד לבן

₪ 30

// HAPPY //
החמישייה הפותחת

המארז כולל:
100 גר לבן פולי קפה

100 גר מריר 60%
100 גר' חלב

100 גר' מריר פולי קקאו
100 גר' מריר שקד

₪ 70

// מארז מתוק  //
טביעת אצבע מתוקה במיוחד

המארז כולל:
3 חבילות אצבעות שוקולד )פינגרס(

מריר / לבן / חלב

₪ 15



// סינר  //

//  BAKE IT EASY - שף בוקס //
ערכות משמחות להכנת עוגיות טעימות בשיטת אפה זאת בעצמך!

לבחירה מבין הטעמים:
שחיתות - עוגיות שוקולד

שוקולד צ'יפס
חטיפי דגנים

דבש

₪ 40

סינר מיוחד לאוהבי המטבח והאפייה

₪ 40

// שף בוקס - סודות התיבול //
המארז שיוסיף לך תיבול בחיים ובמטבח

9 צנצנות עם תבלינים מובחרים ולצידם ספר מתכונים 
של מיטב השפים הישראלים עם מתכונים מעולים 

בשימוש התבלינים. 

ANUGA TASTE - זוכה פרס החדשנות

₪ 100

// שף בוקס - סודות הקפה //
מארז לאוהבי הקפה

מארז בוטיק המכיל 4 סוגי קפה שחור איכותי 
מ-8 עולמות שונים בישראל

4 כוסות

₪ 100



// מארז סוקולנטים בבטון  //

// מארז סוקולנטים בזכוכית //

מתנה של צמיחה והתחדשות

צ'ייסרים של שמחה. לחיים!

// מארז עציצים //
מארז שכולו טוב בעיניים 

// מארז גרנולה //
מארז גרנולה בטעמים מפתיעים

20 ₪ )300 גר'(



// עציץ בטון - שמיר //

₪ 20

// עציץ בטון - פטרוזיליה //

₪ 20

// עציץ בטון - בזיליקום //

₪ 20

// עציץ בטון - כוסברה //

₪ 20

// ערוגה - נבטי אלפלפא //

₪ 10

// ערוגה - חמניות //

₪ 10

// ערוגה - רשאד //

₪ 10

// ערוגה - צנוניות //

₪ 10



// מארז פינוק 1 //

// מארז פינוק 2 //

המתנה המושלמת לגוף ולנפש

המארז כולל:
מגבת ראש

נר בכוס
מפיץ ריח - לבנדר

פצצת אמבטיה

₪ 95

להתעטף באהבה

המארז כולל:
 70X130 מגבת

נר בכוס
מפיץ ריח - לבנדר

פצצת אמבטיה

₪ 115

// מארז נרות ריחניים //
אין כמו נרות ליצירת אווירה בבית,

במשרד ובכל פינה

המארז כולל:
נר בכוס זכוכית

ועוד שני נרות נוספים

₪ 39

// מארז מיני ספא //
כל מה שצריך בשביל פינוק אמיתי

המארז כולל:
מגבת ידיים 30/50 ס"מ

סבון ריחני לארון
נר ריחני מרובע קטן

₪ 25



// נר לד בינוני 300 //

₪ 20

// נר לד קטן 150 //

₪ 15

// נר לד גדול 450 //

₪ 30

// נר בטון //

₪ 20

לשירות לקוחות והזמנות:
www.tnx.co.il | 073-339-5000

        TNX - מתנות שעושות טוב  ב-      

http://www.tnx.co.il

