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עלות המשלוח: 35 ש"ח

בהזמנה מעל 350 ש"ח המשלוח חינם.

banim.co.il באתר שלנו

banim@banim.co.il במייל שירות הלקוחות

בווצאפ בנים 03-6181188

במוקד בנים 1700-703454

בסניפי בנים ברחבי הארץ

מזמינים את הקולקציה 
ומקבלים אותה לחג במשלוח עד הבית!



                   

SI8841
שמלה שורק - צווארון משולש זית

מ. מועדון 179 ₪
1-14

                   

SE4845
סוודר שורק- צווארון משולש זית

מ. מועדון 129 ₪
1-16



                   

0
שמלה אורן - צווארון עגול - גינס

מ. מועדון 169 ₪
2-14

                   

SE4813
סוודר אורן 3 צמות - גינס

מ. מועדון 129 ₪
1-18



                   

SE4811
סוודר רחף סרוג כפתורי עץ - 

בז'
מ. מועדון 149 ₪

2-18

                   

AE3895
אפודה לוטם

מ. מועדון 100 ₪
2-18

                   

EPS1840
מכנס  קצר - שלייקעס שחור 

קטיפה 
מ. מועדון 129 ₪

0-6

                   

SI8865
סט רחף חולצה + חצאית אלגנט 

- בז'
מ. מועדון 220 ₪

2-14





                   

JE9850
ג'קט יתיר - שמנת קטיפה

מ. מועדון 220 ₪
1-8

                   

SI8851
שמלה יתיר - פודרה

מ. מועדון 189 ₪
1-16

                   

SI8852
שמלה יתיר - קטיפה שמנת

מ. מועדון 189 ₪
1-14



                   

SE4831
סוודר יתיר - פודרה

מ. מועדון 129 ₪
1-12

                   

SI8852
שמלה יתיר - קטיפה שמנת

מ. מועדון 189 ₪
1-14



                   

SI8872
קרדיגן - יעלון מוקה

מ. מועדון 99 ₪
2-16

                   

תיק פאוץ' + חגורה
מחיר 29 ₪

                   

SI8863
שמלה יעלון - פרחים 

מ. מועדון 169 ₪
1-14



                   

SE4844
סוודר ברקן - אפור מוקה 

צווארון מרובע
מ. מועדון 129 ₪

1-18

                   

EP1826
מכנס אלגנט אפור צמר

מ. מועדון 120 ₪
0-14

                  

VE9825
ווסט רמון - שחור מוקה קלאסי 

מ. מועדון 120 ₪
3-18

                   

EP1828
מכנס אלגנט צמר מוקה

מ. מועדון 120 ₪
1-12



                   

SI8871
חולצה תמנה - פרחונית בורדו

מ. מועדון 89 ₪
2-16

                   

SE4822
סוודר גמלא - כפתורים בז מוקה

מ. מועדון 129 ₪
1-14

                   

SI8867
סרפן תמנה - קטיפה ירוק זית

מ. מועדון 159 ₪
2-16



                   

SI8810
חולצה סריג בסיס שחורה

מ. מועדון 59 ₪
1-16

                   

JE9830
ג'קט שחור

מ. מועדון 199 ₪
4-14

                   

SI8862
סרפן פולג -  מעטפת מוקה 

שחור
מ. מועדון 169 ₪

1-16

                   

EP1810
מכנס אלגנט שחור - חליפה

מ. מועדון 120 ₪
1-18



                   

SE4826
סוודר דולב - ליבית לבנה

מ. מועדון 129 ₪
2-18

                   

HE5813
חולצה אלגנט פשתן בשילוב 

שחור - שרוול ארוך
מ. מועדון 100 ₪

2-12



                   

HE5813
חולצה אלגנט פשתן בשילוב 

שחור - שרוול ארוך
מ. מועדון 100 ₪

2-12

                   

JE9830
ג'קט שחור

מ. מועדון 199 ₪
4-14



                   

JE9820
ג'קט שחור שרוולי קטיפה

מ. מועדון 199 ₪
2-14

                   

JE9810
ג'קט  שחור קטיפה

מ. מועדון 220 ₪
2-14

                   

SI8832
שמלת רמון - קומות שחורה

מ. מועדון 220 ₪
2-14



                   

SI8821
סרפן רמון - מעטפת מוקה

מ. מועדון 159 ₪
2-14

                   

AE3892
אפודה רמון - מעטפת מוקה

מ. מועדון 100 ₪
2-18



                   

SE4827
סוודר קישון - צמות שחור אפור

מ. מועדון 129 ₪
2-18

                   

AE3896
אפודה טור

מ. מועדון 100 ₪
2-18



                   

SE4827
סוודר קישון - צמות שחור אפור

מ. מועדון 129 ₪
2-18

                   

AE3896
אפודה טור

מ. מועדון 100 ₪
2-18

                   

SE4832
סוודר יתיר - שחור לבן

מ. מועדון 129 ₪
0-18



                   

SI8868
סרפן תמנה - קטיפה וורוד

מ. מועדון 159 ₪
2-16

                   

SI8869
חולצה תמנה - פרחונית וורוד

מ. מועדון 90 ₪
2-16



                   

EP1831
מכנס אלגנט צמר משובץ 

מ. מועדון 121 ₪
1-10

                   

JE9860
ג'קט משובץ

מ. מועדון 198 ₪
3-12

                   

JE9840
ג'קט אפור ללא דש

מ. מועדון 199 ₪
2-14



                   

SI8820
חולצה סריג בסיס בז

מ. מועדון 59 ₪
1-16

                   

AE3893
אפודה בוקק פפיטה מידות 

קטנות
מ. מועדון 100 ₪

1-10

                   

AE3894
אפודה בוקק פפיטה - מידות 

גדולות
מ. מועדון 100 ₪

6-18

                   

SI8822
סרפן בוקק- פפיטה מוקה

מ. מועדון 159 ₪
1-14



                   

EP1812
מכנס אלגנט שחור מבריק

מ. מועדון 100 ₪
1-18

                   

VE9816
ווסט חרוד - חום קטיפה

מ. מועדון 120 ₪
2-16

                   

EP1811
מכנס אלגנט שחור מט

מ. מועדון 100 ₪
2-18

                   

SI8866
שמלה חרוד - בז' חום

מ. מועדון 199 ₪
3-16



                   

HE5811
חולצה אלגנט לבן - שרוול ארוך 

מ. מועדון 90 ₪
2-18

                   

EPS1830
מכנס אלגנט קצר - שלייקעס 

מוקה קטיפה
מ. מועדון 129 ₪

0-6

                   

HE5814
חולצה אלגנט פשתן בשילוב 

מוקה - שרוול ארוך
מ. מועדון 100 ₪

2-12

                   

SE4854
סוודר פארן- פסים מוקה חום

מ. מועדון 129 ₪
1-16



                   

SI8831
שמלה אירועים - שניר 

מ. מועדון 220 ₪
2-16

                   

SE4862
סוודר תלם - משבצות שחור 

שמנת
מ. מועדון 129 ₪

1-18



                   

HE5812
חולצה אלגנט שמנת - שרוול 

ארוך
מ. מועדון 90 ₪

2-14

                   

SE4863
סוודר פולג -  מוקה שחור

מ. מועדון 129 ₪
1-16

                   

SE4812
סוודר שקמה פסים מוקה בז'

מ. מועדון 129 ₪
2-16





                   

SI8861
שמלה יגור - מוקב + סריג

מ. מועדון 169 ₪
1-14

                   

JE9870
ג'קט חום מוקה+סריג

מ. מועדון 199 ₪
2-12

                   

SE4853
סוודר חרוד - בז' חום

מ. מועדון 129 ₪
1-16



                   

EPS1865
מכנס שלייקעס  - סרוג  שחור 

מ. מועדון 110 ₪
0-3

                   

EPS1866
מכנס שלייקעס רחף - סרוג  בז

מ. מועדון 110 ₪
0-3

                   

SE4864
סוודר תבור - מוקה + בז'

מ. מועדון 129 ₪
1-16



                   

SE4833
סוודר יתיר - מוקה
מ. מועדון 130 ₪

1-16

                   

EP1828
מכנס אלגנט צמר מוקה

מ. מועדון 120 ₪
1-12

                   

4861
סוודר עיט

מוקה חום כפורי צד
מ. מועדון 129 ₪

                   

EP1829
מכנס אלגנט צמר חום 

מ. מועדון 120 ₪
1-8



                   

SV7815
שמלה ערבה - קטיפה שחור

מ. מועדון 159 ₪
2-16

                   

TH7861
חולצה ערבה - קטיפה שחור

מ. מועדון 99 ₪
1-18



                   

EP1811
מכנס אלגנט שחור מט

מ. מועדון 100 ₪
2-18

                   

EP1812
מכנס אלגנט שחור מבריק

מ. מועדון 100 ₪
1-18

                   

EP1810
מכנס אלגנט שחור - חליפה

מ. מועדון 120 ₪
1-18

                   

EP1813
מכנס אלגנט אפור מט

מ. מועדון 100 ₪
2-12

                   

EP1814
מכנס אלגנט אפור מבריק

מ. מועדון 100 ₪
1-14

                   

EP1815
מכנס אלגנט כחול מט

מ. מועדון 100 ₪
2-16

                   

EP1816
מכנס אלגנט כחול מבריק

מ. מועדון 100 ₪
1-16

                   

EP1826
מכנס אלגנט אפור צמר

מ. מועדון 120 ₪
0-14

                   

EP1827
מכנס אלגנט שחור צמר

מ. מועדון 120 ₪
0-14

                   

EP1828
מכנס אלגנט צמר מוקה

מ. מועדון 120 ₪
1-12

                   

EP1829
מכנס אלגנט צמר חום 

מ. מועדון 120 ₪
1-8

                   

EP1831
מכנס אלגנט צמר משובץ 

מ. מועדון 121 ₪
1-10

                   

EP1825
מכנס אלגנט שחור קטיפה

מ. מועדון 120 ₪
2-12

מכנס אלגנט

Elegant Pants





                   

SP2831
מכנס ספורט שחור

מ. מועדון 90 ₪
2-18

                   

TH7873
סריג נריה - ספורטיבי כיס קנגרו

מ. מועדון 99 ₪
2-16

                   

HS6852
חולצה על חולצה שחור לבן

מ. מועדון 99 ₪
3-18

                   

SV7813
סרפן ספורטיבי רחף בשילוב 

סריג- משובץ 
מ. מועדון 129 ₪

2-16

                   

SI8810
חולצה סריג בסיס שחורה

מ. מועדון 59 ₪
0-16

                   

TH7851
חולצת רחף - משובץ ירוק

מ. מועדון 99 ₪
1-18



                   

SV7816
סט לכיש חולצה +חצאית מוקה 

מפתח  
מ. מועדון 149 ₪

2-16

                   

TH7871
חולצה לכיש -  מוקה עם מפתח

מ. מועדון 89 ₪
1-8

                   

TH7872
חולצה לכיש )עם צווארון( - 

מוקה עם מפתח
מ. מועדון 89 ₪

2-16



                   

HS6872
חולצה נילוס - ספורט מכופתרת

מ. מועדון 90 ₪
4-18

                   

SI8872
קרדיגן - יעלון מוקה

מ. מועדון 99 ₪
2-16

                   

SV7814
סרפן ספורטיבי רחף בשילוב 

סריג- דמוי גינס 
מ. מועדון 129 ₪

2-16

                   

TH7852
חולצת רחף - דמוי גינס

מ. מועדון 99 ₪
1-14

                   

SP2834
מכנס ספורט מוקה עכור

מ. מועדון 90 ₪
2-12



                   

TH7895
חולצה צאלים - פסים חמרה 

שחור
מ. מועדון 75 ₪

2-16

                   

HS6851
חולצה על חולצה אפור

מ. מועדון 99 ₪
3-18



                   

HS6871
חולצה חיפושית - 

ספורט מכופתרת
מ. מועדון 90 ₪

4-18

                   

 SP2834
מכנס ספורט מוקה עכור

מ. מועדון 90 ₪
2-12



                   

תיק פאוץ' חום
מ. מועדון 29 ₪

                   

SV7817
שמלה ארבל - 

גווני אפור אטבי כביסה
מ. מועדון 139 ₪

2-16

                   

TH7891
חולצה ארבל - גווני אפור אטבי 

כביסה
מ. מועדון 89 ₪

1-16



                   

TH7886
סריג  ירדן - ספורטיבי   

מ. מועדון 99 ₪
2-16

                   

HS6856
חולצה אפיקים - ספורט 

מכופתרת
מ. מועדון 90 ₪

4-18



מכנסי קז'ואל
          

SP2831
מכנס שחור

מ. מועדון 90 ₪
2-18
          

SP2832
מכנס כחול

מ. מועדון 90 ₪
2-18
          

SP2834
מכנס מוקה עכור
מ. מועדון 90 ₪

2-12
          

SP2835
מכנס אפור

מ. מועדון 90 ₪
2-14
          

EP+1850
מכנס ספורט אלגנט 

מידות גדולות שחור מט
מ. מועדון 110 ₪

8-18
          

SP+2860
מכנס מידות גדולות שחור

מ. מועדון 110 ₪
8-18
          

SP+2870
מכנס מידות גדולות כחול

מ. מועדון 120 ₪
8-18

Sport Pants



מוקד בנים: 1700-703-454
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מוזמנים לבקר באתר שלנו
www.banim.co.il

בנים bnimfshion#

be well


