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קצת עלינו

מחפשים מתנה מיוחדת, בריאה וטעימה? נמאס לכם שוב לשלוח מתנה משעממת? 
מחפשים דרך מיוחדת לשדרג את הקינוח בארוחה החגיגית?

סלסלת פירות היא מתנה מיוחדת במינה, מרגשת, בריאה, מרהיבה וטעימה, שתהפוך כל 
רגע מיוחד בחיים לחגיגה אקזוטית של צבעים וטעמים. 

סידורי פירות זו אומנות מיוחדת. הפירות הצבעוניים, שמעוצבים באומנות ובצורות מיוחדות, 
יהפכו כל שולחן משעמם להנאה צרופה ואקזוטית,מלאה בריחות וטעמים נפלאים,
וכמובן - תוספת בריאותית ומזינה - שילוב מושלם של תאווה וטירוף חושים שנותן 

טעם חדש לחיים.

סלסלות פרי - מבחר סלסלות פרי מעוצבות מקש איטלקי בגדלים שונים, המכילות מבחר 
גדול של פירות אקזוטיים, פירות העונה ופירות יבשים,  ומתאימות כמתנה לכל אירוע.

מגשי פירות - אלו מגשים המעוצבים ממבחר פירות אקזוטיים מיוחדים, צבעוניים, טריים, 
ובריאים. השילוב המנצח בין אקזוטיקה ובריאות, לטריות ועיצוב מרהיב.

זרי פירות - יכולים לשמש כמתנה רומנטית לבן או בת זוג מיוחדים, דרך בריאה וטעימה 
לומר "אני אוהב אותך". הזרים מכילים פירות טריים ואקזוטיים שזורים יחדיו לזר צבעוני 

ויפה שמושך את העין ואת הפה.  

אנו מקווים שנצליח לגרום לכם להנות מכל רגע קסום בחיים, לשנות אותו לחגיגה אמיתית 
של ריחות וטעמים, שהאקזוטיקה והטעמים החושניים יהפכו לכם את השגרה לחוויה בלתי 

נשכחת.

לשירותכם מבחר נוסף של מתנות ותוספות ייחודיות ומרגשות.
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האקזוטי
מגש פירות עגול ומעוצב מפלסטיק קריסטלי ב-4 גדלים המכיל ממבחר 

הפירות האקזוטיים בהתאם לעונה : אננס, ענבים, קיווי, פיטיה, תמרים במילוי 
אגוזי מלך, מטבל שוקולד, מזלגות אישיים ועוד.

סלסלת קש מלבנית  ב-3 גדלים, עשירה ומפנקת במיוחד, המכילה מגוון רחב 
של פירות העונה ופירות אקזוטיים, מטבל שוקולד ומזלגות אישיים, תמרים 

ממולאות באגוזי מלך ועוד.

החגיגית



סלסלות פירות

אהבה בריבוע
מגש פירות מרובע מפלסטיק, איכותי וחדשני , ב-3 גדלים, בעיצוב ייחודי ומלהיב, 

המכיל מגוון פירות בכל צבעי הקשת, מטבל שוקולד ועוד הרבה הפתעות.

מגש פירות עגול בשלושה גדלים המפתיע בשילוב מתוק ומסקרן בין פירות יבשים 
ממולאים ומתוקים,לפירות אקזוטיים טריים ומפתים. תענוג אמיתי לאוהבי הפרי.

שילוב מתוק
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מלכותית

מגש פירות מלבני ויוקרתי מזכוכית, בעיצוב מרגש ומרענן, מתאים במיוחד 
כמתנה נהדרת להפתיע מישהו יקר וחשוב.

אקזוטיקה בזכוכית

מרגשת, מרעננת ובעיצוב מלהיב...
סלסלת קש אובאלית בעיצוב מרהיב ומיוחד, המכילה מגוון פירות אקזוטיים מרגשים , 
מבחר מרענן מפירות העונה, תמרים ממולאות באגוזי מלך ומטבל שוקולד. תהפוך כל 

אירוע לחוויה בלתי נשכחת...



סלסלות פירות יבשים
מבחר נהדר של מגשים וסלסלות של פירות יבשים, מתוקים ומיוחדים, ממולאים ומפתים, 
בעיצובים מרהיבים, שיהפכו לכם את האירוע לחגיגה של צבעים וטעמים מיוחדים. תמרים 

ממולאות באגוזי מלך, שזיפים ממלואים בשקדים, תאנים ממולאות בפקאן, פירות יבשים 
מיוחדים כמו חמוציות, מנגו, מילון, אננס, קיוי ועוד ועוד..

מבחר מוצרים נלווים שישתלבו בצורה נהדרת כתוספת 
לסלסלת הפירות שלכם: יינות, שמפניה, מארזי שוקולד,

מטבלים ועוד הרבה הפתעות.

מוצרים נילווים

שים
סלסלות פירות יב

מוצרים נילווים
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מארזי שוקולד
אחד מהשמות הידועים ביותר בעולם השוקולד הוא דה-קרינה, שנחשב לייצרן 

השוקולד מהמשובחים והטובים ביותר בעולם. 
אנחנו מציעים לכם אומנות טעימה ומפתה במיוחד - מארזים מיוחדים של השוקולד 

האיכותי של דה-קרינה בעיצובים מרהיבים שיקשו עליכם לעמוד בפיתוי המתוק. 
מארזי שוקולד יכולים לשמש כמתנה מתוקה וטעימה במיוחד לאדם יקר ודרך מיוחדת 

לרגש אדם חשוב וקרוב.
השוקולד של דה-קרינה כשר למהדרין בהשגחת בד“צ איגוד הרבנים 

שי ליולדת

מבחר מארזי שי ליולדת, מיוחדים 
ומרהיבים, שיגרמו התרגשות 
עצומה עבור היולדת הטריה.

מארזי מתנה ליולדות עשויים ממגוון 
מוצרים משובחים, קלאסיים ורב 

שימושיים, עם פריטים יעילים 
באיכות גבוהה ביותר, המותאמים 

במיוחד לרך הנולד ולאם 
המאושרת, המוגשים בעיצוב ייחודי 

ומפתיע.
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לפרטים ולהזמנות

פירות וירקות-רמות, ירושלים

050-6788216   077-4044530/1

www.vipri.co.il    mail.vipri@gmail.com
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