
תכשיטים 
במחירים הנמוכים בישראל!

תוקף המבצע עד 30.6.18 או עד גמר המלאי

יבוא ושיווק מתנות לבית אי.מ.סי

הזמינו עכשיו! טל. 072-2775577
דוא"ל להזמנות: vaadim.amc@gmail.com | פקס להזמנה: 03-5358412  

שעות פעילות א' - ה' שעות: 9:00-17:00

שליח עד הבית 29 ₪ או משלוח בוקסיט 19 ₪

darnahome.co.il

שרשרת פרסה משובצת
דגם גולדפילד

שרשרת פרסה לשמירה ומזל!	 

משובץ באבני זרקון דמוי יהלום	 

ציפוי מיקורוני זהב 18 קארט גולדפילד	 

אורך השרשרת 44 ס"מ	 

גודל התליון  1.5  ס"מ	 

אחריות לשנה	 

מגיע באריזת מתנה	 

₪ 79
רק

200 ₪במקום קוד קופון 500353

עכשיו במחיר מטורף!

שרשרת עלה
דגם גולדפילד

₪ 79
רק

200 ₪במקום קוד קופון 500359

עכשיו במחיר מטורף!

שרשרת אינפיניטי משובצת
דגם גולדפילד

שרשרת אינפיניטי מיוחדת!  אין סוף!	 

משובץ באבני זרקון דמוי יהלום נוצצים 	 

ציפוי מיקורוני זהב 18 קארט גולדפילד	 

אורך השרשרת 44 ס"מ	 

גודל התליון בין 2-3  ס"מ	 

אחריות לשנה	 

מגיע באריזת מתנה	 

שרשרת עלה מהממת 	 

ציפוי מיקורוני זהב 18 קארט גולדפילד	 

אורך השרשרת 44 ס"מ	 

גודל התליון בין 1.5-2.5  ס"מ	 

אחריות לשנה	 

מגיע באריזת מתנה	 

₪ 79
רק

200 ₪במקום קוד קופון 500354

עכשיו במחיר מטורף!

₪ 79
רק

200 ₪במקום קוד קופון 500325

עכשיו במחיר מטורף!

צמיד אמא זרקון לבן
דגם עברית

ציפוי מיקורוני זהב 18 קארט באיכות גבוהה גולדפילד	 

 משובץ באבני זרקון בחיתוך דמוי יהלום	 

מתאים לכל אירוע  

אורך הצמיד 16 ס"מ + 5 ס"מ הארכה	 

גודל 4/2 ס"מ 	 

אחריות לשנה	 

מגיע באריזת מתנה	 

צמיד אמא זרקון לבן
דגם ערבית

ציפוי מיקורוני זהב 18 קארט באיכות גבוהה גולדפילד	 

 משובץ באבני זרקון בחיתוך דמוי יהלום	 

מתאים לכל אירוע  

אורך הצמיד 16 ס"מ + 5 ס"מ הארכה	 

גודל 4/2 ס"מ 	 

אחריות לשנה	 

מגיע באריזת מתנה	 

₪ 79
רק

200 ₪במקום קוד קופון 500327

עכשיו במחיר מטורף!

מבצע לעובדי מאוחדת
להיות בריא ולהישאר בריא



תכשיטים 
במחירים הנמוכים בישראל!

תוקף המבצע עד 30.6.18 או עד גמר המלאי

יבוא ושיווק מתנות לבית אי.מ.סי

הזמינו עכשיו! טל. 072-2775577
דוא"ל להזמנות: vaadim.amc@gmail.com | פקס להזמנה: 03-5358412  

שעות פעילות א' - ה' שעות: 9:00-17:00

darnahome.co.il

שרשרת כוכב ים 
דגם גולדפילד

שרשרת כוכב ים מהממת 	 

כולל אבן סברובסקי באמצע	 

ציפוי מיקורוני זהב 18 קארט גולדפילד	 

אורך השרשרת 44 ס"מ	 

גודל התליון בין 1.5-2  ס"מ	 

אחריות לשנה	 

מגיע באריזת מתנה	 

₪ 79
רק

200 ₪במקום קוד קופון 500369

עכשיו במחיר מטורף!

₪ 79
רק

200 ₪במקום קוד קופון 500368

עכשיו במחיר מטורף!

שרשרת פרפר עם חריטות מיוחדות
דגם גולדפילד

שרשרת מהממת של פרפר עם חריטות מיוחדות	 

ציפוי מיקורוני זהב 18 קארט גולדפילד	 

אורך השרשרת 44 ס"מ	 

גודל התליון בין 1.5-2  ס"מ	 

אחריות לשנה	 

מגיע באריזת מתנה	 

₪ 79
רק

200 ₪במקום קוד קופון 500376

עכשיו במחיר מטורף!

שרשרת מעגל החיים
דגם גולדפילד

תליון מעגל החיים + שרשרת	 

ציפוי מיקורוני זהב 18 קארט באיכות גבוהה גולדפילד	 

משובץ סביב אבני זרקון נוצצים מתאים לכל אירוע  	 

אורך השרשרת 45 ס"מ	 

קוטר התליון 2 ס"מ	 

אחריות לשנה	 

מגיע באריזת מתנה	 

צמיד לייזר בחיתוך יהלום
גולדפילד

₪ 79
רק

200 ₪במקום קוד קופון 500328

עכשיו במחיר מטורף!

ציפוי מיקורוני זהב 18 קארט באיכות גבוהה גולדפילד	 

נוצץ ומתאים לכל יד! מתאים לכל אירוע  	 

גודל 16 ס"מ וכולל הארכה של 5 ס"מ 	 

אחריות לשנה	 

מגיע באריזת מתנה	 

שליח עד הבית 29 ₪ או משלוח בוקסיט 19 ₪

להיות בריא ולהישאר בריא
מבצע לעובדי מאוחדת



מותגים 

מובילים
במחירים הנמוכים בישראל!

תוקף המבצע עד 30.6.18 או עד גמר המלאי

יבוא ושיווק מתנות לבית אי.מ.סי

הזמינו עכשיו! טל. 072-2775577
דוא"ל להזמנות: vaadim.amc@gmail.com | פקס להזמנה: 03-5358412  

שעות פעילות א' - ה' שעות: 9:00-17:00

שליח עד הבית 29 ₪

darnahome.co.il

₪ 699

₪ 829

עכשיו במחיר מטורף!

עכשיו במחיר מטורף!

רק

רק

במקום

במקום

₪ 1,880

₪ 1,880

קוד קופון 500609

קוד קופון 4456

גוף השעון פלדת אל-חלד.	 

כרונוגרף, בעל תצורה של צמיד.	 

עמיד במים עד 100 מטר.	 

כולל תאריכון וסטופר.	 

אורך חיי הסוללה כשנתיים.	 

גוף השעון פלדת אל חלד 	 

לוח שעון זהב כרונוגרף	 

רצועת מתכת זהב	 

MK5276

MK5861

שעון יד אנלוגי לאשה

שעון יד אנלוגי לאשה

אחריות לשנתיים על המנגנון

אחריות לשנתיים על המנגנון

מגיע בקופסא מהודרת של 
Michael Kors חברת

מגיע בקופסא מהודרת של 
Michael Kors חברת

מבצע לעובדי מאוחדת
להיות בריא ולהישאר בריא



מותגים 

מובילים
במחירים הנמוכים בישראל!

תוקף המבצע עד 30.6.18 או עד גמר המלאי

יבוא ושיווק מתנות לבית אי.מ.סי

הזמינו עכשיו! טל. 072-2775577
דוא"ל להזמנות: vaadim.amc@gmail.com | פקס להזמנה: 03-5358412  

שעות פעילות א' - ה' שעות: 9:00-17:00

שליח עד הבית 29 ₪

darnahome.co.il

₪ 899

₪ 649

עכשיו במחיר מטורף!

עכשיו במחיר מטורף!

רק

רק

במקום

במקום

₪ 1,780

₪ 1,880

קוד קופון 5177

קוד קופון 500610

פלדת אל חלד זהב	 

לוח זהוב עם אינדקסים זהב	 

גימורים מוזהבים	 

זכוכית קריסטל 	 

תאריכון, קוטר: 33 מ"מ	 

 	 MK כתר מפתח בעל לוגו

עמיד במים עד 100 מטר	 

MK5177

MK5986

שעון יד אנלוגי לאשה

שעון יד אנלוגי לאשה

אחריות לשנתיים על המנגנון

אחריות לשנתיים על המנגנון

₪ 799
עכשיו במחיר מטורף!

רק
1,899 ₪במקום קוד קופון 500430

פלדת אל חלד כסף	 

לוח כסוף עם אינדקסים כסופים	 

גימורים כסופים	 

זכוכית קריסטל 	 

תאריכון  	 

עמיד במים עד 100 מטר	 

MK5338
שעון יד אנלוגי לאשה

אחריות לשנתיים על המנגנון

מגיע בקופסא מהודרת של 
Michael Kors חברת

מגיע בקופסא מהודרת של 
Michael Kors חברת

מגיע בקופסא מהודרת של 
Michael Kors חברת

רקע השעון כרונוגרף בגוון זהב בשילוב ספרות קווים מעוצבות.	 

מנגנון אנלוגי קוורץ.	 

גוף השעון עשוי פלדה אל-חלד מוזהבת. 	 

רצועת חוליות פלדה אל-חלד מוזהבת.	 

 	.)5ber( עמיד במים 50 מטר

זכוכית מינרלית.	 

קוטר: 44 מ"מ.	 

פונקציות נוספות תאריך ושעון 24/12.	 

מבצע לעובדי מאוחדת
להיות בריא ולהישאר בריא



מותגים 

מובילים
במחירים הנמוכים בישראל!

תוקף המבצע עד 30.6.18 או עד גמר המלאי

יבוא ושיווק מתנות לבית אי.מ.סי

הזמינו עכשיו! טל. 072-2775577
דוא"ל להזמנות: vaadim.amc@gmail.com | פקס להזמנה: 03-5358412  

שעות פעילות א' - ה' שעות: 9:00-17:00

שליח עד הבית 29 ₪

darnahome.co.il

₪ 899
עכשיו במחיר מטורף!

רק
1,960 ₪במקום קוד קופון 500432

לוח כרונוגרף	 

זכוכית מינירלי	 

קוטר: 40 מ"’מ	 

עובי: 9.5 מ"מ , רוחב 18 מ"מ	 

 עמידות במים: 50 מטר,	 

שטיפת ידיים

AR1676
שעון יד לגבר

אחריות לשנתיים על המנגנון

מגיע בקופסא מהודרת של 
 Armani חברת

₪ 879
עכשיו במחיר מטורף!

רק
2,160 ₪במקום קוד קופון 500612

AR1826
שעון יד לגבר

אחריות לשנתיים על המנגנון

מגיע בקופסא מהודרת של 
 Armani חברת

מנגנון קוורץ איכותי 	 

זכוכית מינרלית למניעת שריטות	 

 	ATM 5 עמידות למים

עשוי פלדת אל-חלד	 

השעון כולל כרונוגרף מלא )סטופר(	 

קוטר השעון 43 מ"מ	 

₪ 879
עכשיו במחיר מטורף!

רק
1,960 ₪במקום קוד קופון 500611

AR1819
שעון יד לגבר

אחריות לשנתיים על המנגנון

מגיע בקופסא מהודרת של 
 Armani חברת

שעון בעיצוב אלגנטי. עשוי פלדה אל חלד	 

זכוכית מינרלי	 

קוטר: 40 מ"מ	 

עובי : 9.5 מ"מ	 

רוחב : 18 מ"מ	 

 עמידת במים: 30 מטר,	 

שטיפת ידיים

מבצע לעובדי מאוחדת
להיות בריא ולהישאר בריא



מותגים 

מובילים
במחירים הנמוכים בישראל!

תוקף המבצע עד 30.6.18 או עד גמר המלאי

יבוא ושיווק מתנות לבית אי.מ.סי

הזמינו עכשיו! טל. 072-2775577
דוא"ל להזמנות: vaadim.amc@gmail.com | פקס להזמנה: 03-5358412  

שעות פעילות א' - ה' שעות: 9:00-17:00

שליח עד הבית 29 ₪

darnahome.co.il

₪ 839
עכשיו במחיר מטורף!

רק
2,190 ₪במקום קוד קופון 500613

גוף השעון עשוי כולו מקרמיקה	 

לוח שחור יוקרתי בשילוב אינדקס כסופים	 

זכוכית קריסטל איכותית חזקה	 

 	5ATM עמיד במים לעומק של עד 50 מטר

מנגנון השעון קוורץ סוללה איכותי ומדויק 	 

תאריכון אנלוגי, כרונוגרף מלא / סטופר	 

קוטר השעון : 42 מ"מ	 

AR2065
שעון יד לגבר

אחריות לשנתיים על המנגנון

מגיע בקופסא מהודרת של 
 Armani חברת

₪ 929
עכשיו במחיר מטורף!

רק
3,300 ₪במקום קוד קופון 500447

AR1412
שעון יד לגבר

אחריות לשנתיים על המנגנון
מגיע בקופסא מהודרת של 

 Armani חברת

שעון קרמי בצבע שחור	 
זכוכית קריסטל איכותית חזקה	 
 עמיד במים לעומק של	 

3ATM עד 30 מטר
 מנגנון השעון קוורץ סוללה	 

איכותי ומדויק 
לוח שחור בשילוב זהב אדום	 
קוטר השעון: 35 מ"מ	 
עובי השעון: 10 מ"מ 	 

₪ 869
עכשיו במחיר מטורף!

רק
1,720 ₪במקום קוד קופון 500614

AR2055
שעון יד לגבר

אחריות לשנתיים על המנגנון

מגיע בקופסא מהודרת של 
 Armani חברת

זכוכית מינירלי	 

קוטר: 43 מ"מ	 

עובי: 6 מ"מ, רוחב 22 מ"מ	 

 עמידת במים: 50 מטר,	 

שטיפת ידיים

מבצע לעובדי מאוחדת
להיות בריא ולהישאר בריא



מותגים 

מובילים
במחירים הנמוכים בישראל!

תוקף המבצע עד 30.6.18 או עד גמר המלאי

יבוא ושיווק מתנות לבית אי.מ.סי

הזמינו עכשיו! טל. 072-2775577
דוא"ל להזמנות: vaadim.amc@gmail.com | פקס להזמנה: 03-5358412  

שעות פעילות א' - ה' שעות: 9:00-17:00

שליח עד הבית 29 ₪

darnahome.co.il

₪ 899

₪ 899

עכשיו במחיר מטורף!

עכשיו במחיר מטורף!

רק

רק

במקום

במקום

₪ 1,980

₪ 2,290

קוד קופון 4462

קוד קופון 4461

 לוגו של ארמני על צמיד	 

נירוסטה מצופה זהב אלגנטי

קוטר: 28 מ"מ	 

עובי: 7.5 מ"מ	 

רוחב: 6 מ"מ	 

עמיד במים: 30 מטר, שטיפת ידיים	 

גוף השעון עשוי פלדת אל חלד בזהב אדום	 

 רצועת השעון פלדת אל חלד	 

בשילוב זהב וכסף

לוח אנלוגי יוקרתי 	 

זכוכית מינרל קריסטל למניעת שריטות 	 

מנגנון איכותי ומדויק	 

AR1774

AR1683

שעון יד לאשה

שעון יד לאשה

אחריות לשנתיים על המנגנון

אחריות לשנתיים על המנגנון

מגיע בקופסא מהודרת של 
 Armani חברת

מגיע בקופסא מהודרת של 
 Armani חברת

מבצע לעובדי מאוחדת
להיות בריא ולהישאר בריא



מותגים 

מובילים
במחירים הנמוכים בישראל!

תוקף המבצע עד 30.6.18 או עד גמר המלאי

יבוא ושיווק מתנות לבית אי.מ.סי

הזמינו עכשיו! טל. 072-2775577
דוא"ל להזמנות: vaadim.amc@gmail.com | פקס להזמנה: 03-5358412  

שעות פעילות א' - ה' שעות: 9:00-17:00

שליח עד הבית 29 ₪

darnahome.co.il

₪ 699

₪ 669

עכשיו במחיר מטורף!

עכשיו במחיר מטורף!

רק

רק

במקום

במקום

₪ 1,299

₪ 1,299

קוד קופון 500539

קוד קופון 500540

גוף השעון פלדת אל חלד 	 

לוח השעון שחור 	 

רצועת מתכת כסופה	 

קוטר השעון: 44 מ"מ	 

עובי השעון: 11 מ"מ	 

עמיד במים: 50 מטר	 

גוף השעון פלדת אל חלד מושלב זהב	 

לוח השעון לבן 	 

רצועת מכתת פלדת אל חלד משולב זהב	 

קוטר השעון: 44 מ"מ	 

עובי השעון: 12 מ"מ	 

עמיד במים: 50 מטר	 

FS4973

FS5026

שעון יד אנלוגי לגבר

שעון יד אנלוגי לגבר

אחריות לשנתיים על המנגנון

אחריות לשנתיים על המנגנון

מגיע בקופסא מהודרת של 
 Fossil חברת

מגיע בקופסא מהודרת של 
 Fossil חברת

₪ 749
עכשיו במחיר מטורף!

רק
1,399 ₪במקום קוד קופון 500543

גוף השעון פלדת אל חלד חומה	 

לוח שעון חום כרונוגרף	 

רצועת מתכת חומה	 

קוטר השעון: 44 מ"מ	 

עובי השעון: 12 מ"מ	 

עמיד במים: 50 מטר	 

FS4608
שעון יד אנלוגי לגבר

אחריות לשנתיים על המנגנון

מגיע בקופסא מהודרת של 
 Fossil חברת

מבצע לעובדי מאוחדת
להיות בריא ולהישאר בריא



מותגים 

מובילים
במחירים הנמוכים בישראל!

תוקף המבצע עד 30.6.18 או עד גמר המלאי

יבוא ושיווק מתנות לבית אי.מ.סי

הזמינו עכשיו! טל. 072-2775577
דוא"ל להזמנות: vaadim.amc@gmail.com | פקס להזמנה: 03-5358412  

שעות פעילות א' - ה' שעות: 9:00-17:00

שליח עד הבית 29 ₪

darnahome.co.il

₪ 749

₪ 669

עכשיו במחיר מטורף!

עכשיו במחיר מטורף!

רק

רק

במקום

במקום

₪ 1,299

₪ 1,299

קוד קופון 500525

קוד קופון 500535

גוף השעון פלדת אל חלד מושחרת	 

לוח שעון שחור כרונוגרף	 

רצועת מתכת שחורה	 

קוטר השעון: 44 מ"מ	 

עובי השעון: 12 מ"מ	 

עמיד במים: 50 מטר	 

גוף השעון פלדת אל חלד 	 

לוח שעון כחול משולב שחור כרונוגרף	 

רצועה עור כחולה	 

קוטר השעון: 44 מ"מ	 

עובי השעון: 12 מ"מ	 

עמיד במים: 50 מטר	 

FS4723

FS5373

שעון יד אנלוגי לגבר

שעון יד אנלוגי לגבר

אחריות לשנתיים על המנגנון

אחריות לשנתיים על המנגנון

מגיע בקופסא מהודרת של 
 Fossil חברת

מגיע בקופסא מהודרת של 
 Fossil חברת

₪ 749
עכשיו במחיר מטורף!

רק
1,299 ₪במקום קוד קופון 500546

גוף השעון פלדת אל חלד חומה	 

לוח שעון חום כרונוגרף	 

רצועת מתכת חומה	 

קוטר השעון: 44 מ"מ	 

עובי השעון: 12 מ"מ	 

עמיד במים: 50 מטר	 

FS4894
שעון יד אנלוגי לגבר

אחריות לשנתיים על המנגנון

מגיע בקופסא מהודרת של 
 Fossil חברת

מבצע לעובדי מאוחדת
להיות בריא ולהישאר בריא



מותגים 

מובילים
במחירים הנמוכים בישראל!

תוקף המבצע עד 30.6.18 או עד גמר המלאי

יבוא ושיווק מתנות לבית אי.מ.סי

הזמינו עכשיו! טל. 072-2775577
דוא"ל להזמנות: vaadim.amc@gmail.com | פקס להזמנה: 03-5358412  

שעות פעילות א' - ה' שעות: 9:00-17:00

שליח עד הבית 29 ₪

darnahome.co.il

₪ 249
עכשיו במחיר מטורף!

רק
599 ₪במקום קוד קופון 500569

לוח כחול מיוחד יוקרתי בעל מראה אלגנטי 	 

קוטר השעון: 36 מ"מ	 

 	Water resistancy :נגד מים

 רצועת מתכת כחולה קלאסית	 

איכותית במיוחד 

גוף השעון פלדת אל חלד 	 

זכוכית עשויה קריסטל 	 

11983M-4
שעון יד יוקרתי לאישה

אחריות לשנתיים על המנגנון

מגיע בקופסא מהודרת של 
 G&P חברת

₪ 249
עכשיו במחיר מטורף!

רק
599 ₪במקום קוד קופון 500572

11983M-2
שעון יד יוקרתי לאישה

אחריות לשנתיים על המנגנון

מגיע בקופסא מהודרת של 
 G&P חברת

לוח לבן מיוחד יוקרתי בעל מראה אלגנטי 	 

קוטר השעון: 36 מ"מ	 

 	Water resistancy :נגד מים

 רצועת מתכת זהב קלאסית	 

איכותית במיוחד 

גוף השעון פלדת אל חלד 	 

זכוכית עשויה קריסטל 	 

₪ 249
עכשיו במחיר מטורף!

רק
599 ₪במקום קוד קופון 500571

11983M-3
שעון יד יוקרתי לאישה

אחריות לשנתיים על המנגנון

מגיע בקופסא מהודרת של 
 G&P חברת

לוח כסוף מיוחד יוקרתי בעל מראה אלגנטי 	 

קוטר השעון: 36 מ"מ	 

 	Water resistancy :נגד מים

 רצועת מתכת כסופה קלאסית	 

איכותית במיוחד 

גוף השעון פלדת אל חלד 	 

זכוכית עשויה קריסטל 	 

מבצע לעובדי מאוחדת
להיות בריא ולהישאר בריא



מותגים 

מובילים
במחירים הנמוכים בישראל!

תוקף המבצע עד 30.6.18 או עד גמר המלאי

יבוא ושיווק מתנות לבית אי.מ.סי

הזמינו עכשיו! טל. 072-2775577
דוא"ל להזמנות: vaadim.amc@gmail.com | פקס להזמנה: 03-5358412  

שעות פעילות א' - ה' שעות: 9:00-17:00

שליח עד הבית 29 ₪

darnahome.co.il

₪ 249
עכשיו במחיר מטורף!

רק
599 ₪במקום קוד קופון 500581

12002M-3
שעון יד יוקרתי לגבר

אחריות לשנתיים על המנגנון

מגיע בקופסא מהודרת של 
 G&P חברת

לוח שחור מיוחד יוקרתי בעל מראה אלגנטי 	 

עיצוב בלעדי וייחודי	 

קוטר השעון: 39 מ"מ	 

 	Water resistancy :נגד מים

רצועה קלאסית איכותית במיוחד	 

גוף השעון פלדת אל חלד 	 

זכוכית עשויה קריסטל 	 

₪ 249

₪ 249

עכשיו במחיר מטורף!

עכשיו במחיר מטורף!

רק

רק

במקום

במקום

₪ 599

₪ 599

קוד קופון 500582

קוד קופון 500583

לוח לבן מיוחד יוקרתי בעל מראה אלגנטי 	 

עיצוב בלעדי וייחודי	 

קוטר השעון: 39 מ"מ	 

 	Water resistancy :נגד מים

רצועה קלאסית איכותית במיוחד	 

גוף השעון פלדת אל חלד 	 

זכוכית עשויה קריסטל 	 

לוח כחול מיוחד יוקרתי בעל מראה אלגנטי 	 

עיצוב בלעדי וייחודי	 

קוטר השעון: 39 מ"מ	 

 	Water resistancy :נגד מים

רצועה קלאסית איכותית במיוחד	 

גוף השעון פלדת אל חלד 	 

זכוכית עשויה קריסטל 	 

12002M-2

12002M-1

שעון יד יוקרתי לגבר

שעון יד אנלוגי לאשה

אחריות לשנתיים על המנגנון

אחריות לשנתיים על המנגנון

מגיע בקופסא מהודרת של 
 G&P חברת

מגיע בקופסא מהודרת של 
 G&P חברת

מבצע לעובדי מאוחדת
להיות בריא ולהישאר בריא


