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2 מבוא

לקוחות יקרים!
מוגש לפניכם קטלוג של חנות 'פסים' הבית לגרביים ואביזרי אופנה בבית וגן.

הקטלוג מכיל רק חלק קטן מהסחורה. 

הקטלוג אינו כולל גרביונים מדוגמות לילדות במבחר וכן גרבי בייסיק ממיטב החברות לנשים, ילדות, ילדים וגברים.

המלאי משתנה בכל רגע. במידה והזמנתם מוצר שאינו במלאי, ניצור איתכם קשר למוצר חלופי או שינוי.

תמיד אפשר לשאול על מוצר שלא מופיע ברשימה.



בייסיק3 בייסיק )רשימה חלקית(

LEVANTE חברת לוונטה

גרבי ברך לייקרה מידה אחידה

15 דנייר צבעים: מלון, נטורל, ויזון, שחור

20 דנייר צבעים: סיסי, מלון, נטורל, ויזון, שחור

40 דנייר צבעים: סיסי, מלון, נטורל, ויזון, שחור, לונדרה

50 דנייר מיקרופיברה: מלון, שחור

60 דנייר: מלון, שחור

גרבי ירך לייקרה מידה אחידה     

15 דנייר עם סיליקון צבעים: מלון, שחור

20 דנייר: סיסי, מלון, נטורל, ויזון, שחור

40 דנייר: סיסי, מלון, נטורל, ויזון, לונדרה, שחור

50 דנייר מיקרופיברה: מלון, שחור, לונדרה

60 דנייר: מלון, שחור

70 דנייר: סיסי, מלון, שחור

100 דנייר: שחור

גרביון לייקרה מידות: 2,3,4,5

15 דנייר צבעים: מלון, נטורל, ויזון, שחור

20 דנייר צבעים: סיסי, מלון, נטורל, ויזון, שחור

אנרגי' 40 דנייר צבעים: סיסי, מלון, נטורל, סוגרו, ויזון, שחור, כחול, לונדרה

סילבר 40: מלון, שחור

אנרג'י 60 צבעים: מלון, נטורל, שחור

70 דנייר: מלון, שחור, כחול, אפור-אנטרצ'יק

90 דנייר: שחור

MEMOI חברה

גרביון לייקרה ילדות ונערות 30 דנייר צבעים: הני, נוד מידות: 6/8, 8/10, 10/12, 

A, B, C ,12/14

גרביון לייקרה ילדות ונערות 40 דנייר צבעים: הני, נוד מידות: 2/4, 4/6, 6/8, 8/10, 

A, B, C ,12/14 ,10/12

S-XXL :גרביון לייקרה 20 דנייר 2 זוגות באריזה מלון, הני, תאן מידות

S-XXL גרביון לייקרה 40 דנייר צבעים: מלון, הני, שחור מידות

גרביון לייקרה ילדות ונערות 60/70 דנייר צבע חלק: שחור, כחול, אפור, לבן

גרביון לייקרה ילדות ונערות 2 זוגות באריזה 40/50 דנייר חלק: שחור, כחול, 

אפור, לבן

גרביון לייקרה ילדות צבע מלנג': אפור/ג'ינס

גרביון לייקרה נשים צבע מלנג' אפור/ג'ינס

גרביון כותנה ילדות חלק או פסים מידות 0/6-14 צבעים: לבן, ג'ינס, אפור בהיר, 

אפור כהה, כחול, שחור        

PENTI, ELIZI, MEDICI, GIORGIO, DEASIGNS  :חברות נוספות

ועוד ועוד...



4 גרבי דנטל

ZUBIS טול עם אבנים
לבן, שמנת

מידות:

31/35 ,27/30 ,23/26 ,19/22 ,12/18

שחור

מידות:

19/22 ,12/18

מחיר: 34.90 ש"ח

תחרה נפוחה

לבן, שמנת

מידות:

27/30 ,23/26 ,19/22 ,12/18 ,6/12 ,0/6

מחיר: 19.90 ש"ח

תחרה נוצות

לבן, שמנת

מידות:

27/30 ,23/26 ,19/22 ,12/18 ,6/12 ,0/6

ורוד

מידות:

12/18 ,6/12 ,0/6

מחיר: 19.90 ש"ח



גרבי דנטל5

ZUBIS שמנת פייטים זהב
מידות:

31/33 ,28/30 ,22/24

מחיר: 31.90 ש"ח

ZUBIS אפור עם פייטים כסף
מידות:

31/33 ,28/30 ,25/27 ,22/24

מחיר: 31.90 ש"ח

BLINQ טול כוכבים
כחול

מידות:

25/27 ,22/24 ,19/21

מחיר: 19.90 ש"ח



6 גרבי דנטל

ZUBIS טול עשיר
ורוד עתיק

מידות: 

31/33 ,28/30 ,25/27 ,22/24 ,19/21 ,17/18

מחיר: 27.90 ש"ח

ZUBIS טול עשיר
אפור, כחול

מידות: 

31/33 ,28/30

מחיר: 28.90 ש"ח

DESIGNS פפיון טול בצד
לבן

מידות:

27/30 ,19/22 ,12/18 ,6/12

מחיר: 21.90 ש"ח



גרבי דנטל7

ELIZI דנטל שיפון נוצץ
לבן נצנץ כסף

מידות:

27/30 ,23/26 ,19/22 ,6/12 ,0/6

שמנת נצנץ זהב

מידות:

27/30 ,23/26 ,6/12

מחיר: 15.90 ש"ח

DESIGNS דנטל פרחים
תכלת

מידות:

 23/26 ,19/22 ,12/18 ,6/12 ,0/3

מחיר: 23.90 ש"ח

DESIGNS טול עשיר
צהוב

מידות:

19/22 ,12/18 ,6/12 ,0/3

בז'

מידות:

19/22 ,12/18 ,0/3

מחיר: 19.90 ש"ח



8 גרביים קצרות 

DESIGNS מחורר מתקפלות
כחול כהה, תכלת, ורוד עתיק

מידות:

23/26 ,19/22 ,12/18 ,6/12

מחיר: 7.90 ש"ח

ELIZI קצר פפיון סאטן
לבן, שמנת

מידות:

31/35 ,27/30 ,23/26 ,19/22

מחיר: 12.90 ש"ח

DESIGNS קצר חרוזים
אפור

מידות: 0/3, 6/12, 12/18, 19/22, 23/26, 27/30

מחיר: 17.90 ש"ח

ZUBIS גרב תינוקות תחרה קצרה
תכלת, ורוד בהיר

מידות:

000 ,00 ,0 ,2

מחיר: 12.90 ש"ח



גרביים קצרות9 ZUBIS קצר וי
לבן, בז'

מידות:

25/27 ,22/24 ,19/21

מחיר: 12.90 ש"ח

ZUBIS קצר פסים כסף-ורוד-זהב
לבן, שמנת

מידות:

25/27 ,22/24 ,19/21

מחיר: 13.90 ש"ח

JRP קצר דימונד
שחור

מידות:

28/31 ,25/27 ,23/24 ,19/22 ,6/12

מחיר: 19.90 ש"ח

ZUBIS גרב קצרה לורקס
זהב 

מידות: 19/21, 22/24, 25/27

כסף

מידות: 17/18, 19/21, 22/27

לבן

מידות: 19/21, 22/24, 25/27

מחיר: 17.90 ש"ח



10 גרבי ברך

רך
 ב

בי
גר

DESIGNS ברך מחורר פפיון
לבן, שמנת

מידות:

31/34 ,27/30 ,23/26 ,19/22

מחיר: 14.90 ש"ח

ברך ZUBIS פסים כסף-ורוד-זהב

לבן

מידות:

31/34 ,27/30 ,23/26

שמנת

מידות:

31/34

מחיר: 19.90 ש"ח

ZUBIS ברך רשת עם פפיון
לבן, שמנת

מידות:

31/34 ,27/30 ,23/26

מחיר: 24.90 ש"ח



גרבי ברך11

ZUBIS ברך משיכות צבע
לבן, ג'ינס, אפור בהיר

מידות:

31/33 ,28/30 ,25/27 ,22/24

מחיר:19.90 ש"ח

DESIGNS גרב ברך מדוגם
לבן, ג'ינס בהיר, אפור בהיר, אפור כהה

מידות:

31/34 ,27/30 ,23/26

מחיר: 10.90 ש"ח

DESIGNS גרב ירך פסים/חלק
לבן, שחור, כחול, אפור כהה

מידות:

40/42 ,36/39 ,31/35

מחיר: 11.90 ש"ח

ZUBIS ברך לורקס
לבן

מידות: 22/24, 25/27, 31/33

ורוד

מידות: 25/27, 28/30, 31/33

תכלת

מידות: 25/27, 28/30, 31/33

כסף

מידות: 25/27

מחיר: 21.90 ש"ח



12 גרבי ברך

רך
 ב

בי
גר

גרבי ברך

MEMOI ברך פרחים ופנינים
קרם

מידות:

35/38 ,31/34 ,27/30 ,23/26 ,19/22

שחור

מידות:

35/38 ,31/34 ,23/26 ,19/22

מחיר: 24.90 ש"ח

JRP ברך מחורר
זהב, כסף

מידות:

31/34 ,27/30 ,23/26

מחיר: 22.90 ש"ח

ZUBIS ברך פפיון קריסטלים
לבן, אפור בהיר

מידות:

31/34 ,27/30 ,23/26

מחיר: 32.90 ש"ח



גרביונים13

MEMOI גרביון אטום עם עיגולי קטיפה
כחול כהה, אפור כהה

מידות:

12/14 ,10/12 ,8/10 ,6/8 ,4/6 ,2/4

מחיר: 24.90 ש"ח

MEMOI גרביון אטום עם פרחים קטיפה
שמנת

מידות:

12/14 ,10/12 ,8/10 ,6/8 ,4/6 ,2/4

מחיר:ש"ח

גרביון אטום עם פייטים

לבן עם פייטים כסף

שמנת עם פייטים זהב

שלור עם פייטים כסף

מידות:

10/12 ,7/9 ,5/6 ,3/4

מחיר: 23.90 ש"ח



14 גרביונים

MEMOI גרביון אטום הדפס מוזהב
לבן, שמנת

מידות:

12/14 ,10/12 ,8/10 ,6/8 ,4/6 ,2/4

מחיר: 14.90 ש"ח

DESIGNS גרביון מחורר
שמנת

מידות:

10/12 ,7/9 ,5/6 ,3/4

מחיר: 22.90 ש"ח



נעלי תנוקות15 נעלי תנוקות נוצצות כסף

מידות:

3/6 חודשים, 6/12 חודשים

מחיר: 24.90 ש"ח



16 גומיותאביזרי שיער



אביזרי שיער17

קליפסים וסיכות



18 אביזרי שיער

מברשות ומסרקים



קשוטי שיער19 קשתות



20 כיסויי ראש

מטפחות

המטפחות ממוספרות לפי הסדר.

מטפחות עם סרט מונע החלקה 70 ש"ח
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כיסויי ראש21

ברטים סרוג קייצי

מחיר: 95 ש"ח

ברטים דוגמא גאומטרית



פסים
גרביים ואביזרי אופנה

כתובת: פרנק 1 (כניסה וחניה גם מהפסגה 54)
pasim586@gmail.com :מייל

 טלפון: 02-5862229

גרביים  | מטפחות | ברטים | כיפות | חולצות בסיס | הלבשה תחתונה | קישוטי שיער  


