
 2020
 קטלוג מתנות פסח

 חג אביב שמח





אודות סרמוני תה
סרמוני היא חברת תה פרימיום בבעלות 

משפחתית, אשר הוקמה מתוך תשוקה עזה 
לתה. החברה הצליחה ללכד סביבה שורה של 

אנשי מקצוע מומחים בתחום התה מכל רחבי 
העולם, והיא ממקדת את מיטב משאביה 
ומאמציה ביצירת תערובות התה הטובות 

והמשובחות ביותר עבורכם. 

לסרמוני מגוון מארזי שי מרהיבים ביופיים, אשר 
מהווים מתנה מקורית ומפנקת כאחד.

בקטלוג זה תוכלו להתרשם ממארזי המתנות 
שיש לנו להציע. אנו עובדים עם חברות מתנות, 

וועדי עובדים וחברות גדולות במשק.

צור קשר

orders@ceremonietea.com :מייל

 

09-9515818

058-4072667

 

3

כתובת: האיצטדיון 9 מגדל העמק 23100

טלפון משרד:
יפית:
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ערכות מתנה גורמה
מתאים במיוחד כמתנות חגים ואירועים מיוחדים 

לעובדים וללקוחות, לאהובים וליקירות.

התאמה אישית
במידה ולא מצאתם מארז שמתאים בדיוק 

לתקציב ולדרישה שלכם מכלל המארזים שלהלן, 
צרו איתנו קשר ונוכל לבצע התאמה אישית 

עבורכם על פי התקציב שלכם.
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מארז פירמידה 20 שקיקים

תפזורת שי בטעמים מגוונים

מארז שי 20 קוביות מיני

חולטן רשת סרמוני

כ-5 מקלות קינמון בשקית צלופן

קוביות סוכר בשקית צלופן

כוס ותחתית מפורצלן

רקפת
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2

מארז פירמידה 20 שקיקים

תפזורת שי בטעמים מגוונים

מארז שי 20 קוביות מיני

חולטן רשת סרמוני

כ-5 מקלות קינמון בשקית צלופן

קוביות סוכר בשקית צלופן

מרגנית

כוס זכוכית סרמוני 280 מ“ל
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המחירים אינם כוללים מע“מ. בהזמנות מעל 3,500 ש“ח תיתכן הנחה נוספת. לפרטים פנו למנהלי האזורים. 

מארז קרטון במידות 15*23*25.5

מארז קרטון במידות 15*23*25.5
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1

מארז פירמידה 20 שקיקים

תפזורת שי בטעמים מגוונים

חולטן רשת סרמוני

כ-5 מקלות קינמון בשקית צלופן

קוביות סוכר בשקית צלופן

אירוס

כוס זכוכית סרמוני 280 מ“ל
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מארז פירמידה 20 שקיקים

תפזורת שי 

מארז שי 5 קוביות מיני

חולטן רשת סרמוני

אביבית

כוס זכוכית סרמוני 280 מ“ל
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מארז קרטון במידות 15*23*25.5

מארז קרטון במידות 15*23*25.5
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המחירים אינם כוללים מע“מ. בהזמנות מעל 3,500 ש“ח תיתכן הנחה נוספת. לפרטים פנו למנהלי האזורים. 
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1

מארז פירמידה 20 שקיקים

תפזורת שי

מארז שי 5 קוביות מיני

חולטן תה-מיסטר טי

כוס זכוכית סרמוני 280 מ“ל

לוטוס

כ-5 מקלות קינמון בשקית צלופן

קוביות סוכר בשקית צלופן

חרוסת 120 גרם

מארז קרטון במידות 15.5*15*15

2
2

1
1

1

1

מארז פירמידה 20 שקיקים

מארז שי 5 קוביות מיני

כלנית

כ-5 מקלות קינמון בשקית צלופן

קוביות סוכר בשקית צלופן

חרוסת 120 גרם

תפזורת שי

מארז קרטון במידות 15.5*15*15
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1
תפזורת שי בטעמים מגוונים

חולטן תה-מיסטר טי

כ-5 מקלות קינמון בשקית צלופן

כוס זכוכית סרמוני 280 מ“ל

אדמונית
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מארז קרטון במידות 15.5*15*15

4 מארז פירמידה 20 שקיקים

צבעוני

מארז קרטון במידות 15.5*15*15
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המחירים אינם כוללים מע“מ. בהזמנות מעל 3,500 ש“ח תיתכן הנחה נוספת. לפרטים פנו למנהלי האזורים. 

כ-5 מקלות קינמון בשקית צלופן

קוביות סוכר בשקית צלופן

2
2
1
1
1

מארז פירמידה 20 שקיקים

סחלב
כוס זכוכית סרמוני 280 מ“ל

קופסת פח מרובעת ויוקרתית במידות 23*23סמ‘

חרוסת 120 גרם

קופסת פח מרובעת ויוקרתית במידות 23*23סמ‘

2
1
1
1
1

מארז פירמידה 20 שקיקים

חרצית

כ-5 מקלות קינמון בשקית צלופן

קוביות סוכר בשקית צלופן

חרוסת 120 גרם

מארז שי 20 קוביות מיני
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קופסת פח מרובעת ויוקרתית במידות 23*23סמ‘

2
2
2
1
1
1

מארז פירמידה 20 שקיקים

סייפן

כ-5 מקלות קינמון בשקית צלופן

קוביות סוכר בשקית צלופן

חולטן תה- סרמוני

מארז שי 5 קוביות מיני

תפזורת שי בטעמים מגוונים

1

1
1

מארז פירמידה 20 שקיקים

חולטן תה-מיסטר טי

תפזורת שי בטעמים מגוונים

נרקיס

מלאי מוגבל
קופסת פח מעוגלת במידות 9*20סמ‘



1
1
1
1

מארז שי 5 קוביות מיני

קונפיטורה פירות יער 28 גרם

כוס זכוכית סרמוני 280 מ“ל

כ-5 מקלות קינמון בשקית צלופן

שושן צחור
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המחירים אינם כוללים מע“מ. בהזמנות מעל 3,500 ש“ח תיתכן הנחה נוספת. לפרטים פנו למנהלי האזורים. 

מארז קרטון במידות  17*15*8.5סמ‘

1
1
1
1

מארז פירמידה 20 שקיקים

מארז שי 5 קוביות מיני

קונפיטורה פירות יער 28 גרם

כ-5 מקלות קינמון בשקית צלופן

ורד

מארז קרטון במידות  17*15*8.5סמ‘



מארזי שי
מארזי שי אלו ניתן לצרף
לערכות המתנה שלכם
או לתת כמתנה נפרדת



קוביות התה שלנו הן מוצר ייחודי 
ומקורי המציע דרך אלגנטית 

ושונה להגשה תה. בתוך כל קובייה 
המעוצבת להפליא ארוז שקיק משי 

עם תערובת תה הנפתחת לעיני 
הלקוח כמו פרח, ומייצרת חוויית 

פרימיום מיוחדת ומהנה.

קוביות מיני

אינגליש
ברקפסט

צאי
הודי

ירוק
סנצ‘ה

ירוק
יסמין

ירוק
לימונית

נענע
מרוקאית

פרחי
קמומיל

לימונית
ולואיזה

מנטה רויבוס
14

הקוביות במידות 2*3*4.5

קוביות מיני

מגיע במארז של 80 יחידות מטעם.



PARTY TRAY
מגש מסיבה - 48 קוביות מיני

מגש מעץ שחור מהודר, המותאם במיוחד 
ל -48 מיני קוביות התה הייחודיות של 
סרמוני, במגוון טעמים

GIFT TRAY
מגש מתנה - 10 קוביות מיני

מגש מעץ שחור מהודר, המותאם 
במיוחד לעשר מיני קוביות התה 

הייחודיות של סרמוני ,במגוון טעמים

מארזי שי
במגשי עץ

ההגשה במגשים יוקרתיים אלו תבטיח 
חוויה צרופה ורושם בלתי נשכח.
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המגש במידות 4*9*25.5

המגש במידות 5*21.5*23.5



TEA GIFT COLLECTION
12 קוביות מיני במגש מרהיב ובמגוון טעמים.

המארז מכיל 12 קוביות מיני בשקיקי משי יוקרתיים מעלים 
שלמים באיכות מובחרת.
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המגש במידות 2.5*7*28.5



מארז שי 5 קוביות מיני בטעמים שונים

 

אביב
אינגליש ברקפסט, תה ירוק נענע, תה ירוק סנצה, 

פרחי קמומיל, ולימונית לואיזה

מארז שי המכיל 5 מיני קוביות 
ייחודיות של סרמוני בחמישה טעמים.

צמחים
רויבוס, מנטה, פרחי קמומיל, 
לימונית לואיזה ופירות יער

 מארז
קוביות מיני
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המארז במידות 3.5*4.5*12

מארז שי 5 קוביות מיני בטעמים שונים



18

המארז במידות 3.5*4.5*12
מארז שי 5 קוביות מיני בטעמים שונים

מתאים במיוחד כשי לארועים,
מתנה לחדרי בתי מלון,כצירוף לערכות מתנה ועוד.

מארז קוביות מיני
וקונפיטורה
פירות יער



₪ 1.40 'ליח קוביות מיני
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הקופסא במידות 6.5*8*15

קופסת עץ לשולחן
קופסת עץ יוקרתית בצבע שחור, 

המכילה 30 מעטפות מגוונות 
מ- 12 הטעמים המיוחדים של 

סרמוני. הקופסה ארוזה בצלופן. 



פרחי 
אינגליש קמומיל

ברקפסט

תה ירוק 
נענע

מרוקאית

תה ירוק 
יסמין מנטה

לימונית 
ולואיזה

פירמידת התה שלנו היא רעיון 
מקורי להגשה, שקיקי תה עשויים 

משי בצורת פירמידה היוצרים 
מראה מיוחד וניחוח פירותי של 

תערובות תה. התערובת נפתחת 
כפרח בכוס התה של הלקוח  

והחוויה נפלאה.

פירמידות

מארז פירמידה 20 שקיקים
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המארז במידות 6*8.5*13



תה ירוק
לימונית

תה ירוק

נענע
מרוקאית

ק ו ר י ה  ת

פרחי
קמומיל

ם י ח מ צ ת  ו ט י ל ח

תה בתפזורת מאפשר הכנת 
תערובות לחליטה בטעם 

ובחוזק אישי. לסרמוני מגוון 
טעמים שונים. מומלץ לשימוש 

עם חולטן אישי/מיסטר טי.

תה
בתפזורת

תה בתפזורת
בשקית עם סגירה חוזרת 
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השקית במידות 15*16.5



     
מאג זכוכית סרמוני

סרמוני מציעה מגוון אביזרים 
ייחודיים לרכישה בנפרד או 

כחלק מערכת מתנה.

אביזרים

“Mr. Tea” חולטן תה
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חולטן תה נירוסטה רשת  חולטן תה נירוסטה מנוקב 



צור קשר

מייל
info@ceremonietea.com

כתובת

טלפון
 

09-9515818

058-4072667

 משרד:
יפית:

כתובת: האיצטדיון 9 מגדל העמק 23100


