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פתח דבר

מהפכה  לתושב  העירוני  השירותים  סל  עובר  האחרונות,  בשנים 

להתחדש   שירותיהן,  את  להרחיב  נדרשות  ורשויות  ממש,  של 

התושב,   בחיי  המרכזי  השחקן  היא  המקומית  הרשות  ולהתמקצע. 

בדגש על תחומי החינוך, הסביבה, הפנאי, הספורט והחברה.

ונעזרים במיטב היועצים המקצועיים,  אנו מקדישים זמן ומאמצים 

על מנת לענות על צרכיהן הייחודיים של הרשויות.

בקטלוג זה ריכזנו עבורכם  מגוון רחב ומפורט של מוצרים, ספקים 

ושירותים, המיועדים לבתי ספר, גני ילדים ומשרדים, בשימת דגש 

על רשימת פריטים ופרויקטים עדכניים וחדשניים, על מנת להבטיח 

את שיפור סביבת העבודה ותנאי הלימודים של הילדים.

כמי שמלווה את הרשויות המקומיות ועומדת לרשותן שנים רבות, 

שירות  לתושבים  לתת  להן  לסייע  וכלכלה  למשק  החברה  תמשיך 

טוב יותר.

אנו תקווה שתעזרו בקטלוג  ותמצאו לנכון להסתייע בו בהתקשרות 

עימנו.

 

בכבוד רב

   אביקם בלר              שאול מזרחי
יו"ר הדירקטוריון מנכ"ל
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בין אם בגני הילדים, בבתי הספר, מועדוניות או במשרדים, מאז פורסם 

וכלכלה  ועד היום, שמה לה החברה למשק  וציוד לראשונה  מכרז ריהוט 

למטרה לחדש ולהוביל בתחום הריהוט. 

הודות לעבודת חקר שוק והידע הנרחב שלנו, בשיתוף הספקים המובילים 

ובכך  חדשניים  מוצרים  קו  את  וכלכלה  למשק  החברה  מציעה  בתחום, 

מנגישה לכל רשות, את המוצרים המתאימים לה ביותר. לשם כך ריכזנו 

עבורכם את מיטב הפריטים והמידע לרכישת פרטי ריהוט וציוד במסגרת 

המכרז.

מה כולל המכרז?

לוחות 	  ריהוט מתכת,  ציבור,  ומבני  ספר  לבתי  וציוד  ריהוט  אספקת 

מעבדות  מחשב  בחדרי  ריהוט  והתקנת  ותכנון  ומודעות  כתיבה 

וספריות.

אספקת ריהוט וציוד לגני ילדים.	 

אחריות לשנתיים על רכישת הריהוט, ותיקון פגמים בלוח זמנים קצר.	 

פיקוח מקצועי על העבודות תוך מתן דגש על איכות הביצוע.	 

מפרט ייחודי המתאים למוסדות חינוך ומבני ציבור.	 

ריהוט עבור תוכנית “אופק חדש” ותוכנית “עוז לתמורה” של משרד 	 

החינוך. 

מפרט ריהוט משרדי הנבנה באופן מודולארי, כך שניתן להוסיף ולחבר 	 

פריטים כיד הדמיון ולהתאים את המכרז לכל תוכנית אדריכלית.

יתרונות ההתקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה:

כדאיות כלכלית:

אודות ליתרון לגודל הנובע מפרסום מכרז ארצי מקבלות הרשויות 	 

מוצרים ושירותים בעלויות נמוכות ובאיכות גבוהה.

זכייני החברה הם מהחברות הגדולות בשוק הריהוט התחרותי, מכרז 	 

החברה למשק מהווה אבטיפוס למחירי השוק.

מקצועיות:

לתקן 	  ומותאמים  היועצים  מיטב  ידי  על  אופיינו  ומפרטיו  המכרז 

הישראלי בהתאם לדרישות משרד החינוך.

הזכיינים עומדים בדרישות הסף הקפדניות שהציב המכרז תוך מתן 	 

ערבויות לביצוע וכיסוי ביטוחי נאות.

ייעוץ טכני ותכנון על ידי יועץ/	  במסגרת המכרז ניתן שרות המציע 

מפקח המכרז המותאם באופן אישי למוסד- ללא תוספת תשלום.

פיקוח:

החברה למשק וכלכלה מפקחת על איכות העבודה ותכולתה לרבות ביצוע 

העבודות, החשבונות והתשלומים.

פטור ממכרז:

)מכרזים  המקומיות  הרשויות  לחוק   9 סעיף  לפי  אישור  נתן  הפנים  שר 

אספקת  המזמינות  מקומיות  רשויות  לפיו   ,1972 ב-  תשל”ב  משותפים(, 

ריהוט וציוד במסגרת מכרז של החברה למשק וכלכלה פטורות מהצורך 

בפרסום מכרז.

נוהל הצעת מחיר מסגרת לשנה : 

משרד הפנים מאפשר לרשות מקומית להתקשר בפטור ממכרז עם זוכה 

במכרז מסגרת שאושר על ידי משרד הפנים . בחוזה מסגרת יקבע סכום 

מסגרת והוא יהיה תקף לשנה מיום חתימתו.

יתרונות ביצוע נוהל הצעת מחיר מסגרת 

) למרות התייקרות בלתי 	  קיבוע מחירים עבור כל הפריטים במכרז 

פוסקת של חומרי הגלם( לכל אורך החוזה.

דרישה 	  כל  עבור  מחיר  הצעות  נוהל  ביצוע  בהליך  הצורך  ביטול 

הנקלטת במחלקת הרכש .

ללא תלות במועד 	  מיום חתימת החוזה  לאורך שנה  עבודה שוטפת 

תוקף הפטור ממשרד הפנים.
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תוכן

ריהוט למוסדות חינוך ומבני ציבור

12 כסאות מתכת ופלסטיק שלד צינור עגול 
12 כסא מתכת ועץ 
12 כסא אולפן 
13 כסא משופר 
13 כסא מתכת ופלסטיק שלד צינור ריבועי 
13 כסא מבנה פלסטי 
14 שולחן מתכת עץ פורמייקה 
14 שולחן מתכת לוח מלמין עם פוליאריטן כפול 
14 שולחן מתכת לוח לביד ופורמייקה 

שולחן מלבני דגם יחידני לוח מלמין
15 פאות פוליאריטן, לוח בעובי 24 מ"מ 

שולחן מלבני דגם יחידני לוח מלמין
15 פאות פוליאריטן,לוח בעובי 18 מ"מ 

שולחן מלבני דגם יחידני
15 חיפוי פורמייקה עם קנט בוק 
16 שולחן שלד צינור ריבועי לוח לביד 
16 שולחן מלבני דגם יחידני לוח חיפוי פורמייקה 
16 שולחן דגם אורט 
17 שולחן מלבני רגליים קשתיות 
18 שולחן טרפז דגם יחידני 
18 שולחן וכסא מרחף 
19 שולחן פרסה 
19 ספסל עץ 
19 ספסל שלד מתכת 
19 ספסל מתקפל 
19 במה מודולרית 
19 ארון אחסון מעץ 
20  "C" שולחן מחשב פלדה
20  "T" שולחן מחשב  שלד פלדה
21 שולחן מחשב מלבני 
21 תא למחשב מבנה פלדה 
21 שולחן מחשב מעץ 
22 שולחן מעבדה וטכנולוגיה 
22 שולחן מתקפל 
22 שולחן עגול לחדר ספריה 
24 שולחן "ר" 

מחופה  לוח  צבועים,  מתכת  רגלי  מלבני  שולחן 
24 פורמייקה 
24 שולחן ריבועי 
24 שולחן רבע עיגול 
25 שולחן חצי עיגול 
25 שולחן מלבני עם רדיוס בצד הצר 
26 ספסל מתכת לבתי כנסת וישיבות 
26 שולחן לבתי כנסת ולישיבות 
26 שולחן לחדר מורים 
27 שולחן טרפזי לחדר מורים 
27 שולחן ריבועי על רגל מרכזית 
27 שולחן עגול על רגל מרכזית 
27 מושב פלסטי לאיצטדיון 
27 שולחן אוכל עם מתקן לכסאות 

65 ארון פלדה שתי דלתות 
65 ארון תאים מפלדה 
66 ארון מגירה מפח פלדה 
67 כוננית אחסון מודולרית ממתכת 
67 ארון לטלוויזיה 
67 מערכות לאבטחת מחשבים 
68 לוח מודעות שטיח לבד 
68 לוח מודעות שטיח שעם 
68 לוח מודעות לבן מחיק 
69 ציוד אור קולי ומסכים 
71 משטח עבודה למעבדה 
72 ארונית כוורת 
72 שולחן עבודה לחדר הכנה 
72 ריהוט וציוד לחדרי עבודה 
72 מדף היקפי 
73 כוננית לספרים 
73 כוננית תצוגה לספרים עם מדפים משופעים 
73 עגלת ספריה 
 73 ארון ספריה עם דלתות 
73 ארון תצוגה עם דלתות 
74 שולחנות ספריה 
75 כסא ספריה שלד מתכת 
75 שולחן חדר ספריה 
75 דלפקי ספריה 
75 מתלה מעילים 
75 שרפרף עגול 
76 עמדת מחשב שלד פלדה 
76 תא למארז מחשב מפלדה עם דופן מתכווננת 
76 שולחן מחשב מבנה עץ 
76 עמדת מחשב מבנה עץ 
76 שולחן מחשב עץ 
77 יחידת קצה של מערכת מדפים 
77 מדפים לשימוש כללי 
78 מחזיק ספרים ממתכת 
78 מגירת אחסון לדף a4 ופוליו 
78 מגירת אוגדן לדף a4 פוליו 
78 לוח צד גימור פוסטפורמינג 
78 לוח צד גימור מלמין עם קנט פלסטי 
78 מחיצה אקוסטית 
79 מגירת אוגדן לדפי מחשב מחוררים 
80 עגלת מגירות ללא מגירות 
80 ארון מגירה פלסטי מבנה פלדה 

יחידת כונניות עם חיפוי פורמייקה
80 ומלמין עם מדפים 

יחידת ארונית עם חיפוי פורמייקה
80 ומלמין עם מדפים 
81 ארונות משרדיים עם 2 דלתות הזזה 
81 שולחן משרדי מלבני 
81 יחידת ארון עם דלתות חיפוי פורמייקה 
81 יחידת ארון עם דלתות חיפוי פורניר 

ריהוט וציוד לגני ילדים

84 כסא מבנה עץ, גב ומושב מדיקט 
84 כסא מבנה עץ גב ומושב מלביד 

28 ארון פלדה דלת אחת 
28 ארון פלדה שתי דלתות 
28 ארון תאים מפלדה 
29 ארון מגירה מפח מפלדה 
29 כוננית אחסון מודולרית ממתכת 
30 לוח כתיבה מחיק אימייל מגנטי 
30 לוח כתיבה מחיק פורמייקה 
30 לוח כתיבה ירוק 
30 לוח מודעות שטיח לבד 
30 לוח מודעות שעם 
30 לוח מודעות לבן מחיק 
32 מחיצה ניידת הכוללת לוח לבן ולוח נעיצה 
32 מחיצה ניידת עם נעיצה 
32 מחיצה ניידת מתקפלת 
33 ארון מגירות פלסטי מבנה פלדה 
34 ציוד אור קולי ומסכים 
35 חלפים 

ריהוט משרדי, מעבדה, ספריות וחדרי מחשב

38 ארון אחסון 
38 ארון תאים מעץ 
38 ארון תאים מפורמייקה 
39 ארון תאים מבנה עץ 
39 ארון נייד לטלוויזיה 
40 כיסא מנהל מסתובב ריפוד דמוי עור 
41 כיסא מנהל מסתובב ריפוד בד 
42 כיסא לחדר ישיבות 
42 כיסא כתבנית 
42 כיסא עובד 
44 כיסא לחדר מחשבים ריפוד בד 
44 כיסא לחדר מחשבים גב ומושב פלסטיק 

כיסא שרפרף מסתובב ללא משענת
44 עם מושב מרופד 
44 כיסא שרטט 
44 כיסא בר 
44 כיסא אורח דגם רקפת 
45 כיסא אורח דגם וולה 
45 כיסא אורח דגם וויזי 
45 כיסא אורח דגם פונטו 
46 כיסא אורח למשרד 
46 כיסא מחומר פלסטי 
46 כיסאות פלדה 
47 שולחן אלומיניום 
48 כיסא ברוייר מרופד 
48 כורסא דגם סטטוס 
48 שולחן המתנה דגם טלין 
48 כורסא דגם טלין 
50 כורסא דגם אולימפוס 
50 כורסא דגם ונציה 
50 שולחן המתנה 

כורסא נמוכה, משענות יד, רגליים קשתיות

84 כסא מבנה עץ גב ומושב מסרגלי עץ 
85 כסא מתכת עץ 
85 כסא מתכת פלסטיק 
87 כסא גננת 
87 כסא משופר 
87 כסא פלסטי 
88 שולחן טרפזי 
88 שולחן עגול 
88 שולחן פינת חשבון 
88 שולחן מבנה עץ 
89 שולחן מלבני מתכת עץ פורמייקה ומלמין 
90 שולחן תצוגה ועבודה מלבני 
90 שולחן מלבני רגליים עגולות 
90 שולחן עגול 
90 שולחן פרסה 
91 ספסל גן דגם נערם 
91 ספסל מבנה עץ 
92 מחיצה ניידת לתיאטרון בובות 
93 מתקני מים, חול וחומר 
94 שולחן מחשב 
94 שולחן מחשב עץ 
94 שולחן מחשב מבנה פלדה 
94 כסא לחדר מחשב 
94 פינת קשב 
95 שולחן תוכן מלבני שלד מתכת 
95 שולחן תוכן מלבני מבנה עץ 
95 ספסל תוכן 
96 שולחן עגול שלד מתכת לפינת בובה 
96 שולחן עגול מעץ לפינת בובה 
96 ארון לפינת בובה 
96 פינת ישיבה לפינת בובה מבנה עץ עם כריות ספוג 
97 מיטה לפינת בובה 
97 עריסה לפינת בובה 
97 עגלת טיול 
97 פינת גיהוץ 
97 בית בובה 
97 פינת רחצה 
97 פינת טיפולים ורחצה 
97 מתלה כביסה שלד עץ 
98 פינת ישיבה מרופדת לפינת בובה 
98 שולחן מרופד )פוף( 
98 כסא לפינת בובה 

100 פינת ישיבה מספוג מצופה ריפוד 
100 שולחן מספוג מצופה בריפוד 
100 מזרן שינה מצופה ריפוד 
100 מזרן התעמלות מתקפל מצופה בריפוד 
101 קובייה מספוג מצופה בריפוד 
101 מישור משופע מספוג מצופה ריפוד 
101 שלוש מדרגות מספוג מצופה ריפוד 
103 בריכת כדורים מספוג מצופה ריפוד 
103 גליל מספוג מצופה ריפוד 
103 חצי סהר מספוג מצופה ריפוד 
103 חצי עיגול מספוג מצופה ריפוד 
103 משטח זחילה לתינוקות 
104 פריטים לפינת רופא 

106 מטבח משולב 
108 כן כפול לציור מבנה מתכת 
109 פינת יצירה 
109 כן לכוסות 
110 ארון לפינת קודש 
110 עמוד לחזן 
110 דוכן מכירות 
110 מאזניים 
110 עגלת קניות בסופר 
111 ספסל לאחסנת תחפושות 
111 מתלה לתליית תחפושות 
111 פינת תחפושות עם מראה 
111 מתלים וקולבים 
112 מערכת קוביות 
114 ארון מבנה עץ עם מגירות עץ 
114 ארון מבנה עץ עם מגירות פלסטיק 
114 ארון מבנה פלדה עם מגירות פלסטיק 
115 כוננית תצוגה מבנה עץ עם שני מדפים משופעים 

כוננית תצוגה, מבנה עץ, עם מדף עליון
115 משופע ושני מדפים ישרים 
115 כוננית לספרים 
116 דוכן תאים לספרים מבנה עץ 
116 סיפרייה חזותית 
116 דוכן תאים לספרים מבנה לביד 
117 כוננית משחקים 
118 כוננית כוורת מבנה עץ 
118 ספרייה ניידת מתקפלת 
119 פינת נגריה 
119 שולחן נגריה 
120 שידת טיפולים עם מכלים פלסטיים מבנה עץ 
120 ארונית מכלים פלסטיים מבנה עץ 
121 ארונית למוצצים 
121 ארונית לבקבוקים ומוצצים 
121 ארונית לבקבוקי שתייה לילדים 
121 מיטה לפעוטות מעץ 
121 מזרן עבור מיטה לפעוטות 
122 פריטים בודדים לגני ילדים 
122 משאיות 
123 בטיחות בדרכים 
124 לוח כתיבה לבן מסגרת עץ 
124 לוח מודעות שטיח לבד 
124 מחיצה ניידת 
125 פינת חן 
125 מראה תלויה 
125 ארון פלדה שתי דלתות 
125 כוננית אחסון מודולרית ממתכת 
126 כלי נגינה 
128 מדף לחיבור על קיר 
128 ארון תאים 
128 ארון נייד לטלוויזיה 
129 מכשירי וידאו 
129 טלוויזיות 
130 משחקים דידקטיים לגיל גן חובה 
131 משחקים דידקטיים לגיל גן טרום חובה 

50 מושב וגב מיחידה אחת-מרופדת, שלד פלדה 
50 כורסא מרופדת עם מושב מתקפל לאולם 
50 שולחן אלומיניום 
51 ספסל פלסטי 
51 ספסל פלדה 
52 כוננית 2 תאים מדף אחד 
52 ארונית 2 תאים מדף אחד עם דלתות 
52 כוננית 3 תאים 2 מדפים 
52 ארונית 3 תאים 2 מדפים עם דלתות 
52 כוננית 4 תאים 3 מדפים 
52 ארונית 4 תאים 3 מדפים עם דלתות 
53 כוננית 5 תאים 4 מדפים 
53 כוננית 5 תאים 4 מדפים עם דלתות 
53 ארון משולב 
54 כוננית תצוגה 
54 ארון מגירה לאחסון תיקים בתלייה 
54 ארונית צד 
55 ארונית צד מלבנית לשולחן 
55 כוננית מדפים מחופה פורניר 
55 ארון משרדי עם דלתות הזזה 
55 ארונית מדפים מחופה פורניר 2 דלתות 
55 ארונית מדפים סגורה בדלתות מחופה פורניר 
55 ארוניות/כונניות מדפים 
55 ארון מדפים סגור עם 2 דלתות הזזה 
56 שולחן מלבני ציפוי פורניר 
56 שולחן עם חזית קשתית ציפוי פורניר 
56 שולחן "ר" חזית קשתית 
57 שולחן "ר" חזית ישרה 
57 ארגז 5 מגירות 
57 לוח הארכה 
58 שולחן דגם גל חזית קשתית 
58 שולחן דגם גל חזית ישרה 
58 שולחן כתיבה משופר 
58 שולחן לחדר ישיבות 
59 שולחן ישיבות מלבני 
59  "T"  שולחן ישיבות
60 שולחן קצה חצי עיגול 
60 שולחן ישיבות עגול 
60 שולחן ישיבות אובלי 
60 שולחן כתיבה שלד מתכת 
61 שולחן כתיבה שלד מתכת רגלי חלון 
61 שולחן "ר" 
61 ארונית 5 מגירות 
62 שולחן ריבועי 
62 שולחן מלבני רגלי מתכת צבועים 
62 שולחן עגול רגלי מתכת צבועים 
63 שולחן רבע עיגול 
63 שולחן חצי עיגול 
63 שולחן מלבני עם רדיוס בצד הצר 
63 מחיצה ניידת 
64 ארונות ניידים 
65 ארון פלדה דלת אחת 
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ט ו ה י ר

גוון הסימון
לזיהוי

השתייכות 
קבוצתית 
מומלצת

גובה התלמיד
ס"מ

גובה השולחן 
ס"מ

גובה הכסא
ס"מ

116-934626גנוןכתום )תפוז(

121-1085230גןסגול

142-1195834א-בצהוב

159-1336438ג-דאדום

176-1467042ה-טירוק

188-1597646י-יבכחול

טבלת התאמת גובה שולחן לכיסא ולשכבת הגיל
 רשימת גווני ציפויים של פורמייקה

ומלמין ברמה של סטנדרט 

*בהתאם לדרישת המזמין, עבור גווני צבע שאינם סטנדרטיים תידרש תוספת מחיר 
*הדוגמאות הינן להמחשה בלבד, יתכנו סטיות בגוונים

Z03116

סגול 4005

M170 ’שיטה - מס

וונגה - מס’ 5180

אגס טבעי - מס’ 5650

אלמון ערפילי - מס’ 5732

מרנגו 7016

לבן טאפ - מס’ 3102

מייפל - מס’ 5602

אגס זהוב - מס’ 5651

אלמון פסים - מס’ 5733

אדום 3000

אפור כסף - מס’ 3130

מייפל בהיר - מס’ 5608

אגס אדמדם - מס’ 5655

בוק - מס’ 5950

טורקיז 5021

שחור - מס’ 3199

דובדבן סיני - מס’ 5640

אגס קוניאק - מס’ 5660

אשור )בוק( אלברטה - מס’ 5952

כחול 5007

לבן שנהב - מס’ 3207

אגס לבן - מס’ 5645

אלמון אפור - מס’ 5730 

בוק וירג’יניה - מס’ 5986

שחור 9005

שמפניה - מס’ 3234

אגס סלמון - מס’ 5646 

אלמון טונדרה - מס’ 5731

Z2950AZ0325321033B02812Z0325808732EZ04054

*הגבהים המופיעים לעיל הינם המלצה בלבד
*תמונות הקטלוג להמחשה בלבד

גווני גבים ומושבים מפלסטיק לכיסאות משופרים

גווני מתכת
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2241-2237

1109/1108 113-108

4002

1112

107
1011-1107

1111-1026

כסא משופרכסא מתכת ופלסטיק

שלד מתכת גב ומושב פלסטי

גובה  מק"ט 

גובה 26 ס"מ  1011

גובה 30 ס"מ  1012

גובה 34 ס"מ  1013

גובה 38 ס"מ  1014

גובה 42 ס"מ  1015

גובה 46 ס"מ  1016

גובה 51 ס"מ  1107

שלד מתכת גב ומושב פלסטי - שלד מחוזק

גובה 38 ס"מ  1111

גובה 42 ס"מ  1122

גובה 46 ס"מ  1026

  

כסא מבנה פלסטי 
גובה מק"ט 

30 ס"מ  2237

34 ס"מ  2238

38 ס"מ  2239

42 ס"מ   2240

46 ס"מ  2241

כסא מתכת ופלסטיק 

שלד צינור ריבועי

גובה מק"ט 

34 ס"מ  1031

38 ס"מ  1032

42 ס"מ  1033

46 ס"מ   1034

כסא מתכת ועץ 

שלד צינור עגול

הערות גובה  מק"ט 

הערות גובה  מק"ט 

26 ס"מ  108

30 ס"מ   109

34 ס"מ   110

38 ס"מ   111

42 ס"מ   112

46 ס"מ   113

חיפוי פורמייקה 26 ס"מ   1108

חיפוי פורמייקה 30 ס"מ   1109

שמאל / ימין עם משטח כתיבה מתקפל. נערם

תיאור מק"ט 

משטח מחופה מלמין+ סרגל פוליאוריתן יצוק.  1114

לא משענת יד.   

משטח מעץ לבוד. לא משענת יד.  317

מושב קליפה. משטח מחופה מלמין+  1113

סרגל פוליאוריתן יצוק. לא משענת יד.  

מושב קליפה. משטח מעץ לבוד. לא משענת יד.  1112

גב ומושב נפרדים עשויים מחומר פלסטי  4001

או מלביד, מרופדים, משטח מחופה מלמין  

עם פאות פוליאוריתן.  

גב ומושב נפרדים עשויים מחומר פלסטי  4002

או מלביד, מרופדים, משטח עשוי עץ לבוד.  

כסא אולפן

26 ס"מ     101

עם משענות יד  26 ס"מ   1023

30 ס"מ     102

34 ס"מ   103

38 ס"מ  104

42 ס"מ  105

46 ס"מ   106

51 ס"מ  1106

כסא מחוזק 46 ס"מ   117

שלד צינור עגול, דגם פונטו כסא מתכת פלסטיק מורה   107

101-106
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171

158-166

154-146

 שולחן מתכת, 
עץ ופורמייקה

שולחן מלבני דגם 
יחידני לוח מלמין 
פאות פוליאריטן 

24 מ"מ לוח בעובי 

הערות מידות  מק"ט 

80/120 גובה 76 ס"מ  2911

60/120 גובה 52 ס"מ  2930

60/120 גובה 58 ס"מ  2931

60/120 גובה 64 ס"מ   2932

60/120 גובה 70 ס"מ  2933

60/120 גובה 76 ס"מ  2934

90/90 גובה 70 ס"מ  2940

90/90 גובה 76 ס"מ  2941

100/100 גובה 70 ס"מ  2942

100/100 גובה 76 ס"מ  2943

למורה 60/120 גובה 76 ס"מ   1714

למורה, כולל מגירה 60/120 גובה 76 ס"מ   1715

שולחן מלבני דגם 
יחידני לוח מלמין 
פאות פוליאריטן 

18 מ"מ לוח בעובי 

הערות מידות  מק"ט 

60/120 גובה 52 ס"מ  126

60/120 גובה 58 ס"מ  127

60/120 גובה 64 ס"מ   128

60/120 גובה 70 ס"מ  129

60/120 גובה 76 ס"מ  138

60/120 גובה 82 ס"מ  139

70/60 גובה 52 ס"מ  2499

70/60 גובה 58 ס"מ  2500

70/60 גובה 64 ס"מ   2501

70/60 גובה 70 ס"מ  2502

70/60 גובה 76 ס"מ  2503

למורה 60/120 גובה 76 ס"מ   1711

למורה, כולל מגירה 60/120 גובה 76 ס"מ   1713

שולחן מתכת לוח מלמין 
עם פוליאריטן כפול

קנט בוק
דגם כיתתי כפול

הערות גובה  מק"ט 

52 ס"מ  146

58 ס"מ  148

64 ס"מ  150

70 ס"מ   152

76 ס"מ  154

למורה 76 ס"מ   168

דגם כיתתי בודד

גובה  מק"ט 

52 ס"מ  147

58 ס"מ  149

64 ס"מ  151

70 ס"מ   153

76 ס"מ  155

שולחן מתכת 
לוח לביד ופורמייקה

דגם כיתתי כפול

גובה מק"ט 

52 ס"מ  5830

58 ס"מ   5832

64 ס"מ   5834

70 ס"מ   5836

76 ס"מ   5838

82 ס"מ   6780

דגם כיתתי בודד

גובה מק"ט 

52 ס"מ  5831

58 ס"מ   5833

64 ס"מ   5835

70 ס"מ   5837

76 ס"מ   5839

דגם כיתתי כפול

הערות גובה  מק"ט 

52 ס"מ  158

58 ס"מ   160

64 ס"מ   162

70 ס"מ   164

76 ס"מ   166

למורה 76 ס"מ   171

דגם כיתתי בודד

גובה מק"ט 

52 ס"מ  159

58 ס"מ  161

64 ס"מ  163

70 ס"מ   165

76 ס"מ  167
218

שולחן מלבני דגם 
יחידני לוח חיפוי 

פורמייקה עם קנט בוק
מידות  מק"ט 

60/120 גובה 52 ס"מ  218

60/120 גובה 58 ס"מ  219

60/120 גובה 64 ס"מ  220

60/120 גובה 70 ס"מ  227

60/120 גובה 76 ס"מ  228

60/140 גובה 76 ס"מ  4003

54/110 גובה 52 ס"מ  265

54/110 גובה 58 ס"מ  266

80/120 גובה 76 ס"מ  2200

80/120 גובה 70 ס"מ  7256

80/120 גובה 64 ס"מ  2221

80/120 גובה 58 ס"מ  2222

80/120 גובה 52 ס"מ  2223

80/80 גובה 76 ס"מ  2201

60/120 גובה 76 ס"מ למורה        1710

60/70 גובה 52 ס"מ  280

60/70 גובה 58 ס"מ  281

60/70 גובה 64 ס"מ  282

60/70 גובה 70 ס"מ  283

60/70 גובה 76 ס"מ  284

126

2943-2911
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1623

2505-2539

4481-4486

שולחן מלבני
דגם יחידני לוח 
חיפוי פורמייקה

הערות מידות  מק"ט 

60/120 גובה 52 ס"מ  285

60/120 גובה 58 ס"מ  286

60/120 גובה 64 ס"מ   287

60/120 גובה 70 ס"מ  288

60/120 גובה 76 ס"מ  289

60/120 גובה 82 ס"מ  290

80/80 גובה 76 ס"מ  291

60/70 גובה 52 ס"מ   292

60/70 גובה 58 ס"מ  293

60/70 גובה 64 ס"מ  294

60/70 גובה 70 ס"מ  295

60/70 גובה 76 ס"מ  296

למורה 60/120 גובה 76 ס"מ   2504

שולחן שלד צינור ריבועי 
לוח לביד

18 מ"מ מחופה מלמין, פאות פוליאוריטן, לוח בעובי 

הערות מידות  מק"ט 

55/115 גובה 59 ס"מ  1620

55/115 גובה 64 ס"מ  1621

60/120 גובה 71 ס"מ   1622

60/120 גובה 75 ס"מ  1623

60/120 גובה 82 ס"מ  4480

למורה, עם לוח צניעות ו-3 מגירות 60/120 גובה 75 ס"מ   1624

שולחן מלבני רגליים קשתיות

שולחן דגם אורט
60/120 ס"מ לוח לביד מחופה פורמייקה, 

גובה  מק"ט 

52 ס"מ  4481

58 ס"מ  4482

64 ס"מ   4483

70 ס"מ  4484

76 ס"מ  4485

82 ס"מ  4486

מחופה מלמין, קנט פוליאוריטן

52 ס"מ  4487

58 ס"מ  4488

64 ס"מ   4489

70 ס"מ  4490

76 ס"מ  4491

82 ס"מ  4492

פורמייקה קנט בוק

מידות  מק"ט 

54/115 גובה 52 ס"מ  2505

54/115 גובה 58 ס"מ  2506

60/120 גובה 52 ס"מ   2507

60/120 גובה 58 ס"מ  2508

60/120 גובה 64 ס"מ  2509

60/120 גובה 70 ס"מ  2510

60/120 גובה 76 ס"מ  2511

80/120 גובה 76 ס"מ  2512

60/70 גובה 52 ס"מ  2513

60/70 גובה 58 ס"מ  2514

60/70 גובה 64 ס"מ  2515

60/70 גובה 70 ס"מ  2516

60/70 גובה 76 ס"מ  2517

לוח מלביד חיפוי פורמייקה

מידות  מק"ט 

60/120 גובה 52 ס"מ  2518

60/120 גובה 58 ס"מ  2519

60/120 גובה 64 ס"מ   2520

60/120 גובה 70 ס"מ  2521

60/120 גובה 76 ס"מ  2522

60/120 גובה 82 ס"מ  2523

60/70 גובה 52 ס"מ  2524

60/70 גובה 58 ס"מ  2525

60/70 גובה 64 ס"מ  2526

60/70 גובה 70 ס"מ  2527

60/70 גובה 76 ס"מ  2528

לוח מלמין, פאות פוליאריטן

מידות  מק"ט 

60/120 גובה 52 ס"מ  2529

60/120 גובה 58 ס"מ  2530

60/120 גובה 64 ס"מ   2531

60/120 גובה 70 ס"מ  2532

60/120 גובה 76 ס"מ  2533

60/120 גובה 82 ס"מ  2534

60/70 גובה 52 ס"מ  2535

60/70 גובה 58 ס"מ  2536

60/70 גובה 64 ס"מ  2537

60/70 גובה 70 ס"מ  2538

60/70 גובה 76 ס"מ  2539
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שולחן טרפזי דגם יחידני
פורמייקה קנט בוק

מידות  מק"ט 

60/120 גובה 52 ס"מ   215

60/120 גובה 58 ס"מ  216

60/120 גובה 64 ס"מ  217

60/120 גובה 70 ס"מ  225

60/120 גובה 76 ס"מ  226

70/140 גובה 76 ס"מ  2061

לוח לביד מחופה פורמייקה

מידות  מק"ט 

60/120 גובה 52 ס"מ   8880

60/120 גובה 58 ס"מ  8881

60/120 גובה 64 ס"מ  8882

60/120 גובה 70 ס"מ  8883

60/120 גובה 76 ס"מ  8884

70/140 גובה 76 ס"מ  8885

18 מ"מ לוח מלמין, קנט פוליאריטן, לוח בעובי בעובי 

מידות  מק"ט 

60/120 גובה 52 ס"מ    2150

60/120 גובה 58 ס"מ   2151

60/120 גובה 64 ס"מ   2152

60/120 גובה 70 ס"מ   2153

60/120 גובה 76 ס"מ   2154

70/140 גובה 76 ס"מ   2062

24 מ"מ לוח מלמין, קנט פוליאריטן, לוח בעובי בעובי 

מידות  מק"ט 

60/120 גובה 52 ס"מ    2156

60/120 גובה 58 ס"מ   2157

60/120 גובה 64 ס"מ   2158

60/120 גובה 70 ס"מ   2159

60/120 גובה 76 ס"מ   2160

שולחן וכסא מרחף
הערות מידות  מק"ט 

המערכת מחוברת לרצפה 40/120 גובה 76 ס"מ    4517

המערכת מונחת על משטח הרצפה 40/120 גובה 76 ס"מ   4518

שולחן פרסה
מידות מק"ט 

קוטר 120 גובה 46 ס"מ   1141

קוטר 120 גובה 52 ס"מ  1151

קוטר 240 גובה 52 ס"מ   1152

קוטר 120 גובה 76 ס"מ  1148

ספסל עץ
מידות מק"ט 

אורך 2 מטר, גובה 42 ס"מ   1044

ספסל שלד מתכת

42 ס"מ 200 ס"מ, גובה  אורך 

תיאור מק"ט 

ללא משענת עם משטח ישיבה מסרגלי עץ  204

עם משטח ישיבה וגב בלביד מחופה פורמייקה  4004

ארון אחסון מעץ
הערות מידות  מק"ט 

עם 4 דלתות אטומות 210ג/80ר/43ע ס"מ   5003

ספסל מתקפל
הערות מק"ט 

למקלטים   4567

במה מודולרית
הערות מידות  מק"ט 

100/100 ס"מ  5000

עם מעקה 100/100 ס"מ   5001

עם מדרגה 100/100 ס"מ   5002

5003

1141

2150-2154

215-226
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שולחן מחשב מעץ
מידות  מק"ט 

70/120 גובה 72 ס"מ   2540

רוחב 120 עומק 70 גובה 75 ס"מ, עם מגש למקלדת  2541

1881

"C שולחן מחשב שלד פלדה
מידות  מק"ט 

85/70 גובה 72 ס"מ   179

100/70 גובה 72 ס"מ  1700

120/70 גובה 72 ס"מ  180

140/70 גובה 72 ס"מ  1701

שולחן מחשב מלבני

מחופה פורמייקה

הערות  מידות  מק"ט 

לוח בעובי 18 מ"מ 70/120 גובה 72 ס"מ    1815

לוח בעובי 18 מ"מ 70/140 גובה 72 ס"מ    1816

לוח בעובי 24 מ"מ 70/120 גובה 72 ס"מ    1817

לוח בעובי 24 מ"מ 70/140 גובה 72 ס"מ    1818

לוח בעובי 18 מ"מ, עם מגירה למקלדת 60/120 גובה 76 ס"מ    1801

לוח בעובי 18 מ"מ, עם מגירה למקלדת 70/140 גובה 76 ס"מ    1803

לוח בעובי 24 מ"מ 70/90 גובה 76 ס"מ    1804

לוח בעובי 24 מ"מ 70/90 גובה 72 ס"מ    1805

לוח בעובי 18 מ"מ, עם תא למחשב מבנה פלדה 70/120 גובה 72 ס"מ    1881

לוח בעובי 18 מ"מ, עם תא למחשב מבנה פלדה 70/140 גובה 72 ס"מ    1882

לוח בעובי 24 מ"מ, עם תא למחשב מבנה פלדה 70/120 גובה 72 ס"מ    1883

לוח בעובי 24 מ"מ, עם תא למחשב מבנה פלדה 70/140 גובה 72 ס"מ    1884

לוח בעובי 18 מ"מ, עם תא למחשב מבנה פלדה ומגירה למקלדת 60/120 גובה 76 ס"מ    1885

לוח בעובי 18 מ"מ, עם תא למחשב מבנה פלדה ומגירה למקלדת 60/140 גובה 76 ס"מ    1886

לוח בעובי 24 מ"מ, עם תא למחשב מבנה פלדה ומגירה למקלדת 70/90 גובה 76 ס"מ    1887

לוח בעובי 24 מ"מ, עם תא למחשב מבנה פלדה ומגירה למקלדת 70/90 גובה 72 ס"מ    1888

תא למחשב מבנה פלדה  1819

מבנה ארגונומי

הערות  מידות      מק"ט 

"T" שולחן מחשב שלד פלדה

כפול, עם תא למחשב

הערות  מידות  מק"ט 

עם לוח MDF מחופה פוסטפורמינג 70/120 גובה 72 ס"מ    1708

עם לוח MDF מחופה פורמייקה 70/120 גובה 72 ס"מ    1709

עם לוח MDF מחופה פורמייקה 70/140 גובה 72 ס"מ    1717

עם לוח צניעות הצד הארוך עד 180 רוחב 60 הצד הקצר עד 120 רוחב 60 גובה 72 ס"מ    1706
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1625

1176

2300

שולחן מעבדה וטכנולוגיה

שלד פלדה חתך ריבועי חיפוי פורמייקה

מידות  מק"ט 

80/120 גובה 75 ס"מ   1625

80/120 גובה 71 ס"מ   1626

80/120 גובה 64 ס"מ   1627

80/160 גובה 75 ס"מ   1628

80/80 גובה 75 ס"מ   1629

שולחן מתקפל
מידות  מק"ט 

80/200 גובה 76 ס"מ   1176

70/200 גובה 76 ס"מ   1177

70/160 גובה 76 ס"מ   1178

 שולחן עגול
לחדר ספריה

הערות מידות  מק"ט 

קוטר 80 גובה 52 ס"מ   173

קוטר 80 גובה 58 ס"מ   230

קוטר 80 גובה 64 ס"מ   231

קוטר 80 גובה 70 ס"מ   233

קוטר 80 גובה 76 ס"מ   172

קוטר 100 גובה 52 ס"מ   175

קוטר 100 גובה 58 ס"מ   174

קוטר 100 גובה 64 ס"מ   232

קוטר 100 גובה 70 ס"מ   234

קנט פוליאוריטן קוטר 100 גובה 70 ס"מ   2300

קוטר 100 גובה 76 ס"מ   236

קנט פוליאוריטן קוטר 100 גובה 76 ס"מ    2302

קוטר 120 גובה 58 ס"מ   176

קוטר 120 גובה 52 ס"מ   178

קוטר 120 גובה 64 ס"מ   177

קוטר 120 גובה 70 ס"מ   235

קנט פוליאוריטן קוטר 120 גובה 70 ס"מ    2301

קוטר 120 גובה 76 ס"מ   237

קנט פוליאוריטן קוטר 120 גובה 76 ס"מ    2303
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1673/2542/2543

1671/1670

שולחן "ר"
שולחן חצי עיגול

רגלי מתכת צבועים לוח מחופה פורמייקה

מידות מק"ט 

74ג/רדיוס 60 ס"מ  1677

שולחן מלבני
עם רדיוס בצד הצר

רגלי מתכת צבועים לוח מחופה פורמייקה

מידות מק"ט 

74ג/130א/80ר/40 רדיוס ס"מ  1678

שולחן מלבני

רגלי מתכת צבועים לוח מחופה פורמייקה

מידות מק"ט 

74ג/120א/80ר ס"מ  1674

74ג/140א/80ר ס"מ  3650

74ג/160א/80ר ס"מ  1675

שולחן רבע עיגול

רגלי מתכת צבועים לוח מחופה פורמייקה

מידות מק"ט 

74ג/80 רדיוס ס"מ  1676

רגלי מתכת צבועים לוח מחופה פורמייקה

הערות מידות     מק"ט 

74ג צד ארוך - 160א/80ר צד קצר - 120א/60ר ס"מ  1670

74ג צד ארוך – 120א/80ר צד קצר - 120א/60ר ס"מ  1671

בזווית 120 מעלות 74ג אורך הצלעות 110 רוחב 80 ס"מ      1672

שולחן ריבועי

רגלי מתכת צבועים לוח מחופה פורמייקה

מידות מק"ט 

74ג/80א/80ר ס"מ  1673

74ג/100א/100ר ס"מ  2542

74ג/120א/120ר ס"מ  2543
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169

1692

1721

שולחן טרפזי לחדר מורים
הערות מידות  מק"ט 

לוח שולחן עם פורמייקה וקנט בוק 60/120 גובה 76 ס"מ   1720

לוח שולחן עם פורמייקה וקנט בוק 70/140 גובה 76 ס"מ   2060

לוח שולחן חיפוי מלמין וקנט פוליאוריטן 60/120 גובה 76 ס"מ   1721

שולחן לחדר מורים
הערות מידות  מק"ט 

80/120 גובה 76 ס"מ  169

80/140 גובה 76 ס"מ  2059

80/80 גובה 76 ס"מ  170

לוח פוסטפורמינג 80/80 גובה 76 ס"מ   1696

עם רגליים פלדה אל חלד 80/120 גובה 76 ס"מ   1690

עם רגליים פלדה אל חלד 80/80 גובה 76 ס"מ   1691

לוח מלמין עם פוליאוריטן 80/120 גובה 76 ס"מ   1692

לוח שולחן חיפוי מלמין וקנט פוליאוריטן 80/80 גובה 76 ס"מ   1693

לוח שולחן חיפוי מלמין וקנט פוליאוריטן רגל בקוטר 50 מ"מ 80/80 גובה 76 ס"מ   1697

ספסל מתכת לבתי כנסת וישיבות
תיאור מק"ט 

ספסל מתכת שני מושבים מתרוממים עם שולחן תפילה  7104

עמוד לימוד ותפילה  459

שולחן לבתי 
כנסת ולישיבות

שלד פלדה בחתך ריבועי מחופה פורמייקה

מידות מק"ט 

30/200 גובה 76 ס"מ  7101

40/200 גובה 76 ס"מ  7100

50/200 גובה 76 ס"מ  7102

60/200 גובה 76 ס"מ  7103

 שולחן אוכל
עם מתקן לכיסאות

הערות מידות  מק"ט 

80/120 גובה 76 ס"מ  1694

לוח שולחן חיפוי מלמין וקנט פוליאוריטן 80/120 גובה 76 ס"מ   1695

 שולחן ריבועי
על רגל מרכזית

מידות מק"ט 

80/80 ס"מ  1698

 שולחן עגול
על רגל מרכזית

מידות מק"ט 

קוטר 60 ס"מ  1699

קוטר 80 ס"מ  1716

מושב פלסטי 
לאיצטדיון

הערות מק"ט 

מחובר לשפת מדרגת בטון  7250

באמצעות בסיס פלדה  9030
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5007/5006

501750215018

50085005/5004

5029

ארון פלדה דלת אחת
הערות  מידות    מק"ט 

עם 4 מדפים הניתנים להכוונה גובה 190 רוחב 60 ועומק 43 ס"מ   5004

עם 3 מדפים הניתנים להכוונה גובה 130 רוחב 60 ועומק 43 ס"מ   5005

ארון פלדה שתי דלתות
הערות   מידות    מק"ט 

עם 4 מדפים הניתנים להכוונה גובה 190 רוחב 86 ועומק 43 ס"מ   5006

עם 3 מדפים הניתנים להכוונה גובה 150 רוחב 86 ועומק 43 ס"מ   5007

כוננית אחסון מודולרית ממתכת

מידות  תיאור     מק"ט 

גובה 100, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ כוננית זוויתנים בעלת 3 מדפים   5025

גובה 150, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ כוננית זוויתנים בעלת 4 מדפים   5026

גובה 200, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ כוננית זוויתנים בעלת 5 מדפים   5027

גובה 200, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ כוננית זוויתנים בעלת 6 מדפים   5028

גובה 240, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ כוננית זוויתנים בעלת 7 מדפים   5029

גובה 300, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ כוננית זוויתנים בעלת 8 מדפים   5030

ארון תאים מפלדה

תאים סגורים, הדלתות ננעלות על ידי מנעול תלייה

מידות תיאור      מק"ט 

גובה 180, רוחב 120 ועומק 40 ס"מ תלת קומתי עם 12 תאים, 4 תאים בכל שורה     5008

גובה 180, רוחב 120 ועומק 40 ס"מ ארבע קומות עם 16 תאים, 4 תאים בכל שורה     5009

גובה 180, רוחב 90 ועומק 40 ס"מ ארבע קומות עם 12 תאים, 3 תאים בכל שורה     5010

גובה 180, רוחב 90 ועומק 40 ס"מ תלת קומתי עם 9 תאים, 3 תאים בכל שורה     5011

גובה 180, רוחב 90 ועומק 40 ס"מ עם תאים לכל גובה הארון, 3 תאים בכל ארון, רוחב כל תא 30 ס"מ     5012

גובה 180, רוחב 60 ועומק 40 ס"מ ארבע קומות עם 8 תאים, 2 תאים בכל שורה     5013

גובה 180, רוחב 60 ועומק 40 ס"מ תלת קומתי עם 6 תאים, 3 תאים בכל שורה     5014

ארון מגירה מפח פלדה

לאחסון תיקים בתלייה

הערות מידות    תיאור  מק"ט 

עם מעמד גבוה על גלגלים גובה 72 רוחב 46 ועומק 64 ס"מ  תיקיה 2 מגירות   5016

ללא מעמד וללא גלגלים גובה 72 רוחב 46 ועומק 64 ס"מ  תיקיה 2 מגירות   5017

גובה 132 רוחב 46 ועומק 64 ס"מ תיקיה 4 מגירות   5018

עם מוט ביטחון גובה 132 רוחב 46 ועומק 64 ס"מ  תיקיה 4 מגירות   5019

עם מעמד נמוך על גלגלים גובה 132 רוחב 46 ועומק 64 ס"מ  תיקיה 4 מגירות   5020

על מסילות טלסקופיות עם נעילה מרכזית גובה 100 רוחב 46 ועומק 64 ס"מ  תיקיה 3 מגירות   5021

גובה 70 רוחב 86 ועומק 43 ס"מ תיקיה 2 מגירות כפולות   5024
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271

276

2740

275

לוח כתיבה מחיק 
אימייל מגנטי

לבן עם מסגרת ומגש

מידות מק"ט 

120/360 ס"מ  270

120/244 ס"מ  271

100/185 ס"מ   272

יחידת שטח של 1 מטר מרובע  9020

לוח כתיבה מחיק 
פורמייקה

עם מסגרת ומגש

הערות מידות  מק"ט 

לבן 120/360 ס"מ   2700

לבן 120/244 ס"מ   2701

לבן 100/185 ס"מ   2702

לבן יחידת שטח של 1 מ"ר   9021

אפור 120/360 ס"מ   727

אפור 120/244 ס"מ   728

אפור 100/185 ס"מ   729

תוספת עבור הרכבת לוח כתיבה  279

לוח תכנון חודשי  190

לוח כתיבה ירוק

עם מסגרת ומגש

הערות מידות   מק"ט 

סגור עם דלת שקופה 120/80 ס"מ   273

לוח מודעות שטיח לבד
הערות מידות   מק"ט 

מסגרת עץ יחידת שטח של 1 מטר מרובע   274

מסגרת אלומיניום יחידת שטח של 1 מטר מרובע   2740

לוח מודעות שעם
הערות מידות   מק"ט 

מסגרת עץ יחידת שטח של 1 מטר מרובע   275

מסגרת אלומיניום יחידת שטח של 1 מטר מרובע   2741

לוח מודעות לבן מחיק
הערות מידות   מק"ט 

מסגרת עץ יחידת שטח של 1 מטר מרובע   276

מסגרת אלומיניום יחידת שטח של 1 מטר מרובע   2742
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301/300

303

302

ארון מגירה פלסטי מבנה פלדה

תיאור מק"ט 

ארון 18 מגירות  4006

ארון 12 מגירות  4007

ארון 6 מגירות  4008

מחיצה ניידת הכוללת לוח לבן ולוח נעיצה

מידות מק"ט 

120/120 גובה 180 רוחב 130 ס"מ  301

170/120 גובה 180 רוחב 130 ס"מ  300

120/120 גובה 180 רוחב 130 ס"מ  305

בעלת אפשרות הטיה  

מחיצה ניידת עם נעיצה
מידות  הערות מק"ט 

120/120 גובה 180 רוחב 130 ס"מ  302

בעלת אפשרות הטיה 170/120 גובה 180 רוחב 130 ס"מ   307

מחיצה ניידת מתקפלת

3 דלתות

מידות מק"ט 

240/190 ס"מ  303

240/160 ס"מ  304

4006
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גבים לכיסאות מפלסטיק

גובה מק"ט 

34-30 ס"מ  119

42-38 ס"מ   120

46 ס"מ  121

מושבים לכיסאות מפלסטיק

גובה מק"ט 

34-30 ס"מ  123

42-38 ס"מ  124

46 ס"מ   125

גבים לכיסאות מצופים לכה

גובה מק"ט 

34-30 ס"מ  131

42-38 ס"מ   132

46 ס"מ   133

מושבים לכיסאות מצופים לכה

גובה מק"ט 

34-30 ס"מ  135

42-38 ס"מ   136

46 ס"מ  137

גבים לכיסאות משופרים מפלסטיק

גובה מק"ט 

34-30 ס"מ  142

42-38 ס"מ  143

46 ס"מ  144

מושבים מפלסטיק לכיסאות משופרים

גובה מק"ט 

34-30 ס"מ  1422

42-38 ס"מ  1423

46 ס"מ  1424

חלפים לכיסאות

תיאור מק"ט 

פקקים לרגלי כיסא- 50 יחידות  1425

קפיצים לחיבור מושב של כיסא משופר-25 יחידות  1426

לוחות פורמייקה לשולחנות

הערות מידות  מק"ט 

עם סרגלי בוק  54/115  181

עם סרגלי בוק  60/120  182

סנדביץ עם חיפוי פורמייקה  54/115  9007

סנדביץ עם חיפוי פורמייקה  60/120  9008

54/64  עם סרגלי בוק  183

עם סרגלי בוק   60/70  1830

עם סרגלי בוק לשולחן טרפזי  60/120  2224

לוחות מלמין עם סרגל פוליאוריתן יצוק בחום

הערות מידות  מק"ט 

 54/115  184

בעובי 18 מ"מ  60/120  185

בעובי 24 מ"מ  60/120  2544

 54/64  186

60/70  1860

לשולחן טרפזי  60/120  2225

חלפים לשולחנות

תיאור מק"ט 

רגליות לשולחנות כיתה-50 יחידות  7777

פקקים לשולחנות עם רגליים עגולות -50 יחידות  7778

חלפים ציוד אור קולי ומסכים
הערות מק"ט 

180X180 מסך הקרנה נייח, תלוי, בגודל  826

200X200 מסך הקרנה נייח, תלוי, בגודל  828

220X220 מסך הקרנה נייח, תלוי, בגודל  4010

240X240 מסך הקרנה נייח, תלוי, בגודל  830

180X180 מסך הקרנה נייח, תלוי, עם גלילה חשמלית, בגודל  8300

200X200 מסך הקרנה נייח, תלוי, עם גלילה חשמלית, בגודל  8301

220X220 מסך הקרנה נייח, תלוי, עם גלילה חשמלית, בגודל  4009

240X240 מסך הקרנה נייח, תלוי, עם גלילה חשמלית, בגודל  4011

תוספת עבור תליית מסך הקרנה תלוי, בהפעלה ידנית או בהפעלה חשמלית  8302

טלויזיה עם מסך 21 אינץ  4012

טלויזיה עם מסך 25 אינץ  4013

טלויזיה עם מסך 29 אינץ  4014

טלויזיה עם מסך 32 אינץ  4015

טלוויזיה עם מסך 42 אינץ.  4016

Ansi Lumens 3000 1024, עוצמת אור אפקטיביתX768 מקרן נייד משולב וידיאו ומחשב, בזולוציה מחשב של  8101

Ansi Lumens 3000 1080, עוצמת אור אפקטיביתX1024 מקרן נייד משולב וידיאו ומחשב, בזולוציה מחשב של  8102
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ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב

ארון אחסון
תיאור    מק"ט 

ארון אחסון עם 4 דלתות אטומות  701

גובה 210 רוחב 80 ועומק 43 ס"מ  

701

243
242

ארון תאים מעץ

הדלתות ננעלות על ידי מנעול תליה

הערות מידות    תיאור    מק"ט 

4 תאים בכל שורה גובה 180 רוחב 120 ועומק 40 ס"מ  תלת קומתי עם 12 תאים סגורים בדלתות   702

4 תאים בכל שורה גובה 180 רוחב 120 ועומק 40 ס"מ  ארבע קומות עם 16 תאים סגורים בדלתות   703

3 תאים בכל שורה גובה 180 רוחב 90 ועומק 40 ס"מ  ארבע קומות עם 12 תאים סגורים בדלתות   704

3 תאים בכל שורה גובה 180 רוחב 90 ועומק 40 ס"מ  תלת קומתי עם 9 תאים סגורים בדלתות   705

3 תאים בכל ארון גובה 180 רוחב 90 ועומק 40 ס"מ  תאים לכל גובה הארון סגורים בדלתות   3766

2 תאים בכל שורה גובה 180 רוחב 60 ועומק 40 ס"מ  ארבע קומות עם 8 תאים סגורים בדלתות   706

3 תאים בכל שורה גובה 180 רוחב 60 ועומק 40 ס"מ  תלת קומתי עם 6 תאים סגורים בדלתות   707

ארון תאים מפורמייקה

הדלתות ננעלות על ידי מנעול תליה

הערות מידות    תיאור    מק"ט 

4 תאים בכל שורה גובה 180 רוחב 120 ועומק 40 ס"מ  תלת קומתי עם 12 תאים סגורים בדלתות   708

4 תאים בכל שורה גובה 180 רוחב 120 ועומק 40 ס"מ  ארבע קומות עם 16 תאים סגורים בדלתות   709

3 תאים בכל שורה גובה 180 רוחב 90 ועומק 40 ס"מ  ארבע קומות עם 12 תאים סגורים בדלתות   710

3 תאים בכל שורה גובה 180 רוחב 90 ועומק 40 ס"מ  תלת קומתי עם 9 תאים סגורים בדלתות   711

2 תאים בכל שורה גובה 180 רוחב 60 ועומק 40 ס"מ  ארבע קומות עם 8 תאים סגורים בדלתות   712

3 תאים בכל שורה גובה 180 רוחב 60 ועומק 40 ס"מ  תלת קומתי עם 6 תאים סגורים בדלתות   713

ארון תאים מבנה עץ

הערות תיאור    מק"ט 

תאים לפי דרישה לחדר מורים     242

תאים לפי דרישה לחדר מורים עם דלת פוסטפורמינג    249

תאים לפי דרישה לילקוטים     243

ארון נייד לטלוויזיה  245
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ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב

6232 6237 6236

עם מנגנון סינכרוני

תיאור מק"ט 

עם משענת גב גבוהה  6232

עם משענת גב נמוכה  6233

עם מנגנון ברך

תיאור מק"ט 

עם משענת גב גבוהה  6236

עם משענת גב נמוכה  6237

כסא מנהל מסתובב ריפוד בדכסא מנהל מסתובב ריפוד דמוי עור
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ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב

כסא עובד
תיאור מק"ט 

ריפוד בד, עם משענת גב בגובה ביניים, מנגנון סינכרוני. זוית גב   9009

מתכווננת, החלקת מושב קדימה ואחורה ועם משענות יד קבועות  

ריפוד בד, עם משענת גב בגובה ביניים, מנגנון סינכרוני. זוית גב    9010

מתכווננת ועם משענות יד קבועות  

6781

7210

7211
9010

כסא לחדר ישיבות
תיאור מק"ט 

עם גב גבוה  6781

עם גב נמוך  6782

כסא כתבנית

ריפוד בד, גב מתכונן, עם בוכנה ומשענות יד קבועות

תיאור מק"ט 

עם משענת גב בינונית  7210

עם משענת גב גבוהה  7211
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ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב

72297221

6311

7220

63186316

2065

2064

כסא אורח דגם רקפת

שלד מתכת, מרופד עם כיסוי פלסטי בגב ובמושב

הערות מק"ט 

נערם  6311

עם משענות יד  9029

כסא אורח דגם וולה
שלד מתכת, רגל קשתית מצינור אובלי, מושב וגב מרופדים  6316

כסא אורח דגם וויזי
שלד מתכת, צינור אובלי, מושב וגב מרופדים  6318

תיאור מק"ט 

כיסא לחדר מחשבים ריפוד בד  7226

כיסא לחדר מחשבים גב ומושב פלסטיק  7229

כיסא שרפרף מסתובב ללא משענת עם מושב מרופד  7213

כיסא שרטט  7220

כיסא בר  7221

כסא אורח דגם פונטו

שלד מתכת, נערם

הערות מק"ט 

גב פלסטי ומושב מרופד  2064

גב ומושב פלסטי  2065
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ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב

6727

כסא אורח למשרד
הערות מק"ט 

גב ומושב פלסטי עם משענות יד  6720

גב ומושב מרופד עם משענות יד  6721

גב ומושב פלסטי ללא משענות יד  2853

גב ומושב מרופד ללא משענות יד  2855

עם משענות יד וגב רשת  6722

גב מרופד עם משענות יד  6723

כיסא אלומיניום  6724

כסא מחומר פלסטי
הערות מק"ט 

רגלי אלומיניום עם משענות יד  6725

רגלי אלומיניום ללא משענות יד  6726

לחדר אוכל  6727

כסאות פלדה
הערות מק"ט 

כסא פלדה  6728

כסא בר גב ומושב פלדה  6729

כסא בר גב פלדה מושב מרופד  6730

כסא בר מושב פלסטי  6731

6722

6726

67226724

שולחן אלומיניום
מידות מק"ט 

80/80 ס"מ  6732

80/120 ס"מ  6733

קוטר 70 גובה 105 ס"מ  6783
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ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב

כורסא דגם סטטוס

כורסא נמוכה מרופדת, שלד פלדה

הערות מק"ט 

יחיד  6224

כפול  6225

שלושה מושבים  6226

כסא ברוייר מרופד
הערות מידות  מק"ט 

גובה 46 רוחב 49 ס"מ  221

גובה 46 רוחב 43 ס"מ  222

גובה 42 רוחב 43 ס"מ  223

נערם גובה 46 רוחב 49 ס"מ   1221

נערם גובה 46 רוחב 43 ס"מ   1222

כורסא דגם טלין

כורסא נמוכה עם ריפוד בד, על מבנה צינורות מפח מנוקב 

הערות מק"ט 

יחיד, עם משענת יד רחבה  6213

כפול, עם משענת יד רחבה  6214

שלושה מושבים, עם משענת יד רחבה  6218

יחיד, עם משענת יד צרה  6219

כפול, עם משענת יד צרה  6220

שלושה מושבים, עם משענת יד צרה  6221

שולחן המתנה דגם טלין
הערות מק"ט 

שולחן נמוך ממתכת דגם טלין  6207

6207

6218

6224

221
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ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב

ספסל פלסטי

הערות תיאור  מק"ט 

3 מושבים  7800

עם שולחן 3 מושבים   7801

2 מושבים  7804

4 מושבים  7808

עם שולחן 4 מושבים   7809

ספסל פלדה

הערות תיאור  מק"ט 

3 מושבים  7802

עם שולחן 3 מושבים   7803

2 מושבים  7805

4 מושבים  7806

עם שולחן 4 מושבים   7807

7800

7802

7805

שולחן אלומיניום
מידות מק"ט 

80/80 ס"מ  6732

80/120 ס"מ  6733

קוטר 70 גובה 105 ס"מ  6783

כורסא דגם אולימפוס

כורסת המתנה ממתכת

הערות מק"ט 

חד מושבי  6205

דו מושבי  6212

תלת מושבי  6211

כורסא דגם ונציה

נמוכה מרופדת, על שלד פלדה

הערות מק"ט 

חד מושבי  9012

דו מושבי  9013

תלת מושבי  9014

שולחן המתנה

שלד צנרת פלדה בחתך עגול, עם פינות מעוגלות

הערות מידות  מק"ט 

לוח עליון מחופה פורמייקה 60/60 גובה 50 ס"מ   6272

לוח עליון מחופה פורמייקה 80/60 גובה 50 ס"מ   3740

לוח עליון מחופה פורניר 80/60 גובה 50 ס"מ   3741

לוח עליון מחופה פורמייקה על רגל פלדה אמצעית קוטר 60 גובה 50 ס"מ   6276

לוח עליון פח פלדה, עם 4 רגליים קשתיות 60/60 גובה 50 ס"מ  כורסא נמוכה משענות יד רגליים 4005 
קשתיות מושב וגב מיחידה אחת - 

מרופדת, שלד פלדה

הערות מק"ט 

חד מושבי  9037

דו מושבי  9038

תלת מושבי  9039

9014/9013/9012

4005

6783

6272

כורסא מרופדת עם מושב מתקפל לאולם  9028
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ט ו ה י ר

ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב

61166115 6113 6066

6103

6110

כוננית 2 תאים מדף אחד
מידות מק"ט 

גובה 89, רוחב 40, עומק 38 ס"מ  6100

גובה 89, רוחב 80, עומק 38 ס"מ  6101

ארונית 2 תאים מדף 
אחד עם דלתות

הערות מידות   מק"ט 

דלת אחת גובה 89, רוחב 40, עומק 38 ס"מ   6102

2 דלתות גובה 89, רוחב 80, עומק 38 ס"מ   6103

כוננית 3 תאים 2 מדפים
מידות מק"ט 

גובה 130, רוחב 40, עומק 38 ס"מ  6104

גובה 130, רוחב 80, עומק 38 ס"מ  6105

ארונית 3 תאים 2 
מדפים עם דלתות

הערות מידות   מק"ט 

דלת אחת גובה 130, רוחב 40, עומק 38 ס"מ   6106

2 דלתות גובה 130, רוחב 80, עומק 38 ס"מ   6107

דלת זכוכית אחת גובה 130, רוחב 40, עומק 38 ס"מ   6119

ומנגנון נעילה    

דלת זכוכית אחת  גובה 130, רוחב 80, עומק 38 ס"מ   6121

ומנגנון נעילה    

כוננית 4 תאים 3 מדפים
מידות מק"ט 

גובה 163, רוחב 40, עומק 38 ס"מ  6108

גובה 163, רוחב 80, עומק 38 ס"מ  6109

 ארונית 4 תאים
3 מדפים עם דלתות

הערות מידות   מק"ט 

דלת אחת גובה 163, רוחב 40, עומק 38 ס"מ   6110

2 דלתות גובה 163, רוחב 80, עומק 38 ס"מ   6111

כוננית 5 תאים 4 מדפים
הערות מידות   מק"ט 

גובה 210, רוחב 40, עומק 38 ס"מ  6112

גובה 210, רוחב 80, עומק 38 ס"מ  6113

מלוחות עובי 24 מ"מ גובה 210, רוחב 40, עומק 38 ס"מ   6300

מלוחות עובי 24 מ"מ גובה 210, רוחב 80, עומק 38 ס"מ   6400

כוננית 5 תאים 4 מדפים עם דלתות
הערות מידות   מק"ט 

עם 2 דלתות גובה 210, רוחב 40, עומק 38 ס"מ   6114

עם 4 דלתות גובה 210, רוחב 80, עומק 38 ס"מ   6115

ארון משולב
תיאור מק"ט 

ארון משולב הבנוי מכוננית בגובה 210 ורוחב 80 ס"מ ודלתות בגובה 80 ס"מ המחוברות בחלקה התחתון של הכוננית.  6116

ארון משולב בגובה 210, רוחב 40 ועומק 38 ס"מ, הבנוי מארון בעל דלתות זכוכית בגובה 130 וברוחב 40 ס"מ  6330

וארונית דלתות בגובה 89 וברוחב 40 ס"מ  

ארון משולב בגובה 210, רוחב 80 ועומק 38 ס"מ, הבנוי מארון בעל דלתות זכוכית בגובה 130 וברוחב 80 ס"מ  6066

וארונית דלתות בגובה 89 וברוחב 80 ס"מ  
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ט ו ה י ר

ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב

6129

6117

כוננית תצוגה

תלויה על קיר, עם מדף יחיד

מידות  מק"ט 

גובה 89 רוחב 80 ס"מ, גב בעובי 18 מ"מ  6331

גובה 89 רוחב 80 ס"מ, גב בעובי 18 מ"מ עם 2 דלתות זכוכית  6332

ארון מגירה לאחסון 
תיקים בתלייה

מידות  תיאור  מק"ט 

גובה 89 רוחב 46 ועומק 40 ס"מ תיקיה 2 מגירות   6124

גובה 123-110 רוחב 46 ועומק 40 ס"מ תיקיה 3 מגירות   6129

גובה 150-140 רוחב 46 ועומק 40 ס"מ תיקיה 4 מגירות   6023

 ארונית צד
מלבנית לשולחן

מידות והערות מק"ט 

גובה 73 רוחב 50 אורך 80 ס"מ  6333

ציפוי פורמייקה, עם מדף אמצעי וסגירה עם דלתות הזזה  

גובה 73 רוחב 50 אורך 80 ס"מ  6334

ציפוי פורניר, עם מדף אמצעי וסגירה עם דלתות הזזה  

גובה 73 רוחב 50 אורך 80 ס"מ  6335

חיפוי פורמייקה כולל 8 מגירות  

גובה 73 רוחב 50 אורך 80 ס"מ  6337

חיפוי פורניר כולל 8 מגירות  

ארון משרדי עם 
דלתות הזזה

2 דלתות, עם או בלי סוקל עם 

מידות / הערות מק"ט 

גובה 89, רוחב 90-100 ועומק 43 ס"מ  6171

גובה 89, רוחב 120-110 ועומק 43 ס"מ  6181

גובה 120-130, רוחב 120-110 ועומק 43 ס"מ  6186

עומק 50 ס"מ, יחידה של 1 מטר מרובע  6797

עומק 60 ס"מ, יחידה של 1 מטר מרובע  6798

 כוננית מדפים
מחופה פורניר

מידות מק"ט 

גובה 89 ורוחב 80 ס"מ  6339

גובה 130 ורוחב 80 ס"מ  6341

גובה 163 ורוחב 80 ס"מ  6343

גובה 210 ורוחב 80 ס"מ  6345

ארונית מדפים מחופה 
פורניר 2 דלתות

מידות מק"ט 

גובה 89 ורוחב 80 ס"מ  6340

גובה 130 ורוחב 80 ס"מ  6342

גובה 163 ורוחב 80 ס"מ  6344

ארונית מדפים סגורה 
בדלתות מחופה פורניר

הערות מידות  מק"ט 

4 דלתות גובה 210 ורוחב 80 ס"מ   6346

גובה 89 ורוחב 80 ס"מ  6347

גובה 130 ורוחב 80 ס"מ  6348

ארוניות / כונניות מדפים
מידות / הערות מק"ט 

ארון מדפים בגובה 210 ס"מ ורוחב 40, עם דלת זכוכית  6349

בגובה 130, בחלק העליון, ודלת אטומה בגובה 80 ס"מ  

מחוברת בחלק התחתון  

ארון מדפים בגובה 210 ס"מ ורוחב 80, עם 2 דלתות   6350

זכוכית בגובה 130, בחלק העליון, ו-2 דלתות אטומות   

בגובה 80 ס"מ מחוברות בחלק התחתון  

כוננית מדפים פתוחה בחלקה העליון, גובה כללי 210 ס"מ  6351

ורוחב 80, עם 2 דלתות אטומות בגובה 80 ס"מ מחוברות   

בחלק התחתון  

ארונית צד
מידות  תיאור  מק"ט 

ארונית צד המחולקת ל-3 חלקים. 2 תאים סגורים בדלת בשני צידי הארונית ובמרכז 4 מגירות. 70ג/130ר/50ע ס"מ  6117

ארון מדפים סגור עם 
2 דלתות הזזה

מידות מק"ט 

גובה 163, רוחב 90-100 ס"מ  6353

גובה 163, רוחב 120-110 ס"מ  6354

גובה 163, רוחב 130-150 ס"מ  6355

6171
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ט ו ה י ר

ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב

6507

שולחן "ר" חזית ישרה
הערות מידות         מק"ט 

רגלי עץ גובה 74 ס"מ, הצד הקצר ברוחב 60-50 ואורך 120. הצד הארוך ברוחב 80-70 ואורך 160 – 180 ס"מ   6532

רגלי עץ גובה 74 ס"מ, הצד הקצר ברוחב 60-50 ואורך 120. הצד הארוך ברוחב 80-70 ואורך 180 – 200 ס"מ   6533

רגלי מתכת גובה 74 ס"מ, הצד הקצר ברוחב 60-50 ואורך 120. הצד הארוך ברוחב 80-70 ואורך 160 – 180 ס"מ    6537

רגלי מתכת גובה 74 ס"מ, הצד הקצר ברוחב 60-50 ואורך 120. הצד הארוך ברוחב 80-70 ואורך 180 – 200 ס"מ    6538

ארגז 5 מגירות  6508

לוח הארכה לשולחן , אורך 120-40 עומק 50-60 ס"מ .  6512

לוח הארכה לשולחן , אורך 120-40 עומק 50-60 ס"מ כולל רגל תמיכה.  9032

 שולחן מלבני
ציפוי פורניר

כולל לוח צניעות

תיאור מק"ט 

רוחב 80 אורך 180-160 ס"מ  3726

רוחב 90 אורך 180-160 ס"מ  3727

רוחב 80 אורך 180-200 ס"מ  3728

רוחב 90 אורך 180-200 ס"מ  3729

רוחב 100 אורך 240-200 ס"מ  3730

שולחן עם חזית קשתית 
ציפוי פורניר

כולל לוח צניעות

תיאור מק"ט 

רוחב 90 אורך 180-200 ס"מ  3731

רוחב 90-100 אורך 220-200 ס"מ  3733

רוחב 90-100 אורך 240-220 ס"מ  3734

לוח צניעות מפח פלדה  3735

ארונית 4 מגירות מפורניר   2232

שולחן "ר" חזית קשתית
הערות מידות    מק"ט 

רגלי עץ גובה 74 ס"מ, הצד הקצר ברוחב 60-50 ואורך 120.  הצד הארוך ברוחב 80-70 ואורך 160 – 180 ס"מ    6501

רגלי עץ גובה 74 ס"מ, הצד הקצר ברוחב 60-50 ואורך 120. הצד הארוך ברוחב 80-70 ואורך 180 – 200 ס"מ    6502

רגלי מתכת גובה 74 ס"מ, הצד הקצר ברוחב 60-50 ואורך 120.  הצד הארוך ברוחב 80-70 ואורך 160 – 180 ס"מ     6504

רגלי מתכת גובה 74 ס"מ, הצד הקצר ברוחב 60-50 ואורך 120. הצד הארוך ברוחב 80-70 ואורך 180 – 200 ס"מ    ב6505 
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ט ו ה י ר

ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב

7810

שולחן דגם גל חזית קשתית

שולחן לחדר ישיבות
מידות מק"ט 

גובה 74, רוחב 100 ואורך 200-240 ס"מ  6054

גובה 74, רוחב 90 ואורך 200-180 ס"מ  6038

הערות מידות    מק"ט 

רגלי עץ גובה 74, ברוחב 80-70 ואורך 160 – 180 ס"מ   7810

רגלי עץ גובה 74, ברוחב 80-70 ואורך 180 – 200 ס"מ   7811

רגלי פלדה גובה 74, ברוחב 80-70 ואורך 160 – 180 ס"מ   2250

רגלי פלדה גובה 74, ברוחב 80-70 ואורך 180 – 200 ס"מ   2251

שולחן דגם גל חזית ישרה
מידות      הערות מק"ט 

רגלי עץ גובה 74, ברוחב 80-70 ואורך 160 – 180 ס"מ     7812

רגלי עץ גובה 74, ברוחב 80-70 ואורך 180 – 200 ס"מ     7813

שלוחה לשולחן דגם גל, אורך  120 - 60 רוחב 50-60 ס"מ.  7814

רגלי פלדה גובה 74, ברוחב 80-70 ואורך 160 – 180 ס"מ     2552

רגלי פלדה גובה 74, ברוחב 80-70 ואורך 180 – 200 ס"מ     2553

שלוחה לשולחן דגם גל, רגלי פלדה, אורך  120 - 60 רוחב 50-60 ס"מ.  2554

שולחן ישיבות מלבני
מידות מק"ט 

רוחב 80 ואורך 180-200 ס"מ  3746

רוחב 80 ואורך 200-240 ס"מ  3747

רוחב 90 ואורך 160-180 ס"מ  3748

שולחן כתיבה משופר
מידות מק"ט 

גובה 74, רוחב 70-60 ואורך 140 - 120 ס"מ  6029

גובה 74, רוחב 70 ואורך 140 - 160 ס"מ  6006

גובה 74, רוחב 80 ואורך 160 - 180 ס"מ  6000

גובה 74, רוחב 80 ואורך 180 - 200 ס"מ  6002

"T" שולחן ישיבות
מידות מק"ט 

רוחב 70 ואורך 130-120 ס"מ  3749

רוחב 70 ואורך 130-140 ס"מ  3750

רוחב 80-70 ואורך 140-160 ס"מ  3751

רוחב 80 ואורך 120-140 ס"מ  3752

גובה 74 רוחב 90-80 ואורך 180-160 ס"מ  6035

רוחב 80-120 ואורך 240-190 ס"מ  3753
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ט ו ה י ר

ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב

9015

שולחן כתיבה שלד מתכת

40X40 ס"מ עם צינורות פלדה ריבועיים בחתך של 

מידות מק"ט 

רוחב 70-60, אורך 140-120 גובה 74 ס"מ  3701

רוחב 70-80, אורך 140-160 גובה 74 ס"מ  3702

רוחב 70-80, אורך 160-180 גובה 74 ס"מ  3703

רוחב 80-90, אורך 180-200 גובה 74 ס"מ  3704

שלוחה עצמאית לשולחן כתיבה ימין ושמאל רוחב 50-60,  3705

אורך  80-120 גובה 74 ס"מ  

שלוחה לשולחן כתיבה עצמאית עם מגש למקלדת  3706

רוחב 50-60, אורך  80-120 גובה 74 ס"מ  

8528

6784

שולחן קצה חצי עיגול
מידות מק"ט 

רדיוס 45 ס"מ  3754

רדיוס 50 ס"מ  3755

רדיוס 80 ס"מ  3756

שולחן כתיבה שלד מתכת רגלי חלון שולחן ישיבות עגול
הערות מידות   מק"ט 

גמר פורמייקה קוטר 80 ס"מ    3757

גמר פורמייקה קוטר 90 ס"מ    3758

גמר פורמייקה קוטר 120 ס"מ    3759

על רגל אמצעית קוטר 100-120 ס"מ    9016

גמר פורניר קוטר 1.5-1.6 ס"מ    3760

שולחן ישיבות אובלי
הערות מידות    מק"ט 

גובה 74, רוחב 90- 100 ואורך 200 - 240 ס"מ  9015

ציפוי פורניר או עץ טבעי אורך כללי עד 2.4 מטר רוחב מקסימלי 1.2 מטר   3761

ציפוי פורמייקה אורך כללי עד 3 מטר רוחב מקסימלי 1.2 מטר   3762

ציפוי פורמייקה אורך כללי עד 3.6 מטר רוחב מקסימלי 1.2 מטר   3763

מגש למקלדת  6067

תא נייד למארז מחשב מפלדה עם דופן מתכווננת  2234

מידות מק"ט 

רוחב 70-60, אורך 140-120 גובה 74 ס"מ  8528

רוחב 70-80, אורך 140-160 גובה 74 ס"מ  8529

רוחב 70-80, אורך 160-180 גובה 74 ס"מ  8530

רוחב 80-90, אורך 180-240 גובה 74 ס"מ  8531

שלוחה עצמאית לשולחן כתיבה ימין ושמאל רוחב 50-60, אורך  80-120 גובה 74 ס"מ  8532

שלוחה לשולחן כתיבה עצמאית, ימין ושמאל, עם מגש למקלדת  רוחב 50-60,  8533

אורך  80-120 גובה 74 ס"מ,  

שולחן "ר"

רגלי מתכת צבועים לוח עליון מחופה פורמייקה

מידות    מק"ט 

74ג צד ארוך - 160א/80ר צד קצר - 120א/60ר ס"מ  6784

74ג צד ארוך - 120א/80ר צד קצר - 120א/60ר ס"מ  6785

74ג אורך הצלעות 110 רוחב 80 ס"מ, בזווית 120 מעלות  1672

ארונית 5 מגירות  715
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ט ו ה י ר

ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב ריהוט משרד, מעבדה ספריות וחדרי מחשב

8534

6786

שולחן ריבועי

רגלי מתכת צבועים לוח לעיון מחופה פורמייקה

מידות מק"ט 

74ג/80א/80ר ס"מ  6786

74ג/100א/100ר ס"מ  7254

74ג/120א/120ר ס"מ  7255

שולחן חצי עיגול

רגלי מתכת צבועים לוח לעיון מחופה פורמייקה

מידות מק"ט 

74ג/60 רדיוס ס"מ  8534

שולחן מלבני רגלי 
מתכת צבועים

לוח לעיון מחופה פורמייקה

מידות מק"ט 

74ג/120א/80ר ס"מ  6787

74ג/140א/80ר ס"מ  6802

74ג/160א/80ר ס"מ  6788

שולחן עגול רגלי 
מתכת צבועים

לוח לעיון מחופה פורמייקה

מידות מק"ט 

קוטר 80 גובה 74 ס"מ  6803

קוטר 100-90 גובה 74 ס"מ  6804

קוטר 110-120 גובה 74 ס"מ  6805

שולחן רבע עיגול

רגלי מתכת צבועים לוח לעיון מחופה פורמייקה

מידות מק"ט 

74ג/80 רדיוס ס"מ  6789

שולחן מלבני עם רדיוס בצד הצר

רגלי מתכת צבועים לוח לעיון מחופה פורמייקה

מידות מק"ט 

74ג/130א/80ר/40 רדיוס ס"מ  9791

מחיצה ניידת
מידות מק"ט 

רוחב 60 גובה 110 ס"מ  9793

רוחב 120 גובה 110 ס"מ  9794

רוחב 60 גובה 140 ס"מ  9795

רוחב 120 גובה 140 ס"מ  9796
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208 209

6026

2404

9017

90186004

ארונות ניידים
תאור מידות  מק"ט 

ארונית 4 מגירות ניידת 60ג/40ר/50ע   6004

ארונית 3 מגירות צמודה לשולחן   9017

ארונית תא אחד עבור מארז מחשב 53ג/23ר/40ע   6026

ארונית תא אחד עם דלת ניידת על גלגלים 60ג/40ר/50ע   6010

ארונית תא אחד עם מגירה ודלת ניידת על גלגלים 60ג/40ר/50ע   9018

ארון פלדה דלת אחת
הערות  מידות    מק"ט 

עם 4 מדפים הניתנים להכוונה גובה 190 רוחב 60 ועומק 43 ס"מ   209

עם 3 מדפים הניתנים להכוונה גובה 130 רוחב 60 ועומק 43 ס"מ   210

ארון פלדה שתי דלתות
הערות  מידות    מק"ט 

עם 4 מדפים הניתנים להכוונה גובה 190 רוחב 86 ועומק 43 ס"מ   208

עם 3 מדפים הניתנים להכוונה גובה 150 רוחב 86 ועומק 43 ס"מ   308

ארון תאים מפלדה

תאים סגורים, הדלתות ננעלות על ידי מנעול תלייה

מידות תיאור      מק"ט 

גובה 180, רוחב 120 ועומק 40 ס"מ תלת קומתי עם 12 תאים, 4 תאים בכל שורה     2400

גובה 180, רוחב 120 ועומק 40 ס"מ ארבע קומות עם 16 תאים, 4 תאים בכל שורה     2401

גובה 180, רוחב 90 ועומק 40 ס"מ ארבע קומות עם 12 תאים, 3 תאים בכל שורה     2402

גובה 180, רוחב 90 ועומק 40 ס"מ תלת קומתי עם 9 תאים, 3 תאים בכל שורה     2403

גובה 180, רוחב 90 ועומק 40 ס"מ עם תאים לכל גובה הארון, 3 תאים בכל ארון, רוחב כל תא 30 ס"מ   1450

גובה 180, רוחב 60 ועומק 40 ס"מ ארבע קומות עם 8 תאים, 2 תאים בכל שורה     2404

גובה 180, רוחב 60 ועומק 40 ס"מ תלת קומתי עם 6 תאים, 3 תאים בכל שורה     2405
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7334

7325
7391

ארון מגירה מפח פלדה

לאחסון תיקים בתלייה

הערות מידות    תיאור    מק"ט 

עם מעמד גבוה על גלגלים גובה 72 רוחב 46 ועומק 64 ס"מ  תיקיה 2 מגירות     7312

ללא מעמד וללא גלגלים גובה 72 רוחב 46 ועומק 64 ס"מ  תיקיה 2 מגירות     7314

ללא מעמד וללא גלגלים גובה 132 רוחב 46 ועומק 64 ס"מ  תיקיה 4 מגירות     7316

עם מוט ביטחון גובה 132 רוחב 46 ועומק 64 ס"מ  תיקיה 4 מגירות     7334

עם מעמד נמוך על גלגלים גובה 132 רוחב 46 ועומק 64 ס"מ  תיקיה 4 מגירות     7351

על מסילות טלסקופיות עם נעילה מרכזית גובה 100 רוחב 46 ועומק 64 ס"מ  תיקיה 3 מגירות     7352

גובה 70 רוחב 86 ועומק 43 ס"מ תיקיה 2 מגירות כפולות     6301

מעמד גבוה עם גלגלים לארון מגירות לתיקיות  7368

מעמד נמוך עם גלגלים לארון מגירות לתיקיות  7369

כוננית אחסון מודולרית ממתכת
מידות  תיאור    מק"ט 

גובה 100, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ. כוננית זוויתנים בעלת 3 מדפים   7320

גובה 150, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ. כוננית זוויתנים בעלת 4 מדפים   7321

גובה 200, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ. כוננית זוויתנים בעלת 5 מדפים   7322

גובה 200, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ. כוננית זוויתנים בעלת 6 מדפים   7323

גובה 240, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ. כוננית זוויתנים בעלת 7 מדפים   7324

גובה 300, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ. כוננית זוויתנים בעלת 8 מדפים   7325

ארון לטלוויזיה
תיאור     מק"ט 

ארון נייד לטלוויזיה  2451

מערכות לאבטחת מחשבים
תיאור   מק"ט 

בסיס מחובר לרצפה מפלדה ואליו מארז מחשב  .  2007

רצועת פלדה חובקת לחיבור נוסף בין מארז המחשב לבסיס.  2008

תא מפלדה עם בסיס המחובר לרצפה מפלדה ובתוכו נועלים מארז מחשב עם מנעול פנימי או חיצוני .  2009

כבל פלדה בקוטר 10 מ"מ באורך 1.5 מטר . מצופה בחומר פלסטי לחיבור בין בסיס למחשב ובין מסך המחשב,   2010

כולל אביזרי חיבור.  
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9506

9503

9504

לוח מודעות שטיח לבד
הערות מידות   מק"ט 

מסגרת עץ יחידת שטח של 1 מטר מרובע   9502

מסגרת אלומיניום יחידת שטח של 1 מטר מרובע   9503

לוח מודעות לבן מחיק
הערות מידות   מק"ט 

מסגרת עץ יחידת שטח של 1 מטר מרובע   9506

מסגרת אלומיניום יחידת שטח של 1 מטר מרובע   9507

לוח מודעות שעם
הערות מידות   מק"ט 

מסגרת עץ יחידת שטח של 1 מטר מרובע   9504

מסגרת אלומיניום יחידת שטח של 1 מטר מרובע   9505

ציוד אור קולי ומסכים
180X180 מסך הקרנה נייח, תלוי, בגודל  826

200X200 מסך הקרנה נייח, תלוי, בגודל  828

220X220 מסך הקרנה נייח, תלוי, בגודל  4010

240X240 מסך הקרנה נייח, תלוי, בגודל  830

180X180 מסך הקרנה נייח, תלוי, עם גלילה חשמלית, בגודל  8300

200X200 מסך הקרנה נייח, תלוי, עם גלילה חשמלית, בגודל  8301

220X220 מסך הקרנה נייח, תלוי, עם גלילה חשמלית, בגודל  4009

240X240 מסך הקרנה נייח, תלוי, עם גלילה חשמלית, בגודל  4011

תוספת עבור תליית מסך הקרנה תלוי, בהפעלה ידנית או בהפעלה חשמלית  8302

טלויזיה עם מסך 21 אינץ  4012

טלויזיה עם מסך 25 אינץ  4013

טלויזיה עם מסך 29 אינץ  4014

טלויזיה עם מסך 32 אינץ  4015

טלויזיה עם מסך 42 אינץ  4016

Ansi Lumens 3000 1024, עוצמת אור אפקטיביתX768 מקרן משולב וידיאו ומחשב, נייד, בזולוציה מחשב של  3767

Ansi Lumens 3000 1280, עוצמת אור אפקטיביתX1024 מקרן משולב וידיאו ומחשב, נייד, בזולוציה מחשב של  3768
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משטח עבודה למעבדה

13 מ"מ שלד פלדה, לוח פורמייקה מוגנת כימיקלים בעובי 

מידות מק"ט 

רוחב 60 גובה 72 או 90 אורך 120 ס"מ  3000

רוחב 80 גובה 72 או 90 אורך 120 ס"מ  9022

רוחב 80-70 גובה 72 או 90 אורך 150 ס"מ  3002

רוחב 80-70 גובה 72 או 90 אורך 140 ס"מ  9023

רוחב 70 גובה 72 או 90 אורך 120 ס"מ  3001

רוחב 120 גובה 72 או 90 אורך 120 ס"מ  3014

שלד פלדה, לוח מלביד מחופה פורמייקה מוגנת כימיקלים 
2 מ"מ בעובי 

מידות מק"ט 

רוחב 70-60 גובה 72 או 90 אורך 120 ס"מ  3015

רוחב 80-70 גובה 72 או 90 אורך 120 ס"מ  3016

רוחב 80-70 גובה 72 או 90 אורך 140 ס"מ  9024

רוחב 120 גובה 72 או 90 אורך 120 ס"מ  3017

שלד פלדה, לוח מלביד מחופה פורמייקה

מידות מק"ט 

רוחב 70-60 גובה 72 או 90 אורך 120 ס"מ  3007

רוחב 80-70 גובה 72 או 90 אורך 120 ס"מ  3008

רוחב 80-70 גובה 72 או 90 אורך 140 ס"מ  9025

רוחב 120 גובה 72 או 90 אורך 120 ס"מ  3009

משטח עבודה למעבדה עם חיפוי מפורמייקה בעובי 2 מ"מ  3003

עמידה בפני כימיקלים, עומק 60, עם ארון תחתון.   

יחידת אורך של1 מטר גובה 72 או 90 ס"מ  

משטח עבודה למעבדה עם חיפוי מפורמייקה עמידה בפני  3738

כימיקלים בעובי 13 מ"מ, עומק 60, עם ארון תחתון.  

יחידת אורך של1 מטר גובה 72 או 90 ס"מ  
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3480

714

6807

ארונית כוורת
תיאור מק"ט 

יחידת שטח של 1 מטר מרובע  714

עם דלתות, יחידת שטח של 1 מטר מרובע  6807

ארונית כוורת לפי יחידת שטח של 1 מטר רבוע. עובי הלוחות 28 מ"מ.  3717

תאים: גובה של 15 – 20 ס"מ, רוחב  25 ס"מ ועומק  36 ס"מ.  

ארונות כוורת עם סגירה בדלתות, יח' של 1 מ"ר  6809

כוננית תצוגה 
 לספרים עם

מדפים משופעים

28 מ"מ לוחות עובי 

מידות והערות  מק"ט 

עומק 30 ס"מ   3482

יחידה בסיסית של 1 מטר מרובע  

חד צדדית, עם מדפים הניתנים לפתיחה ומאחור  3483

מקום לאחסון  

יחידה בסיסית של 1 מטר מרובע  

לוח שיש קיסר למשטח עבודה  3019

ארון אחסון לשימוש כללי עומק 60 ס"מ  3005

כוננית אחסון לשימוש כללי עומק 40 ס"מ   3020

כוננית אחסון לשימוש כללי עומק 60 ס"מ   3021

ארון אחסון עם פתחי אוורור עומק 60 ס"מ  3006

יחידת שטח של 1 מטר רבוע  

מדף עליון למשטח עבודה למעבדה  3012

20ר/100א/28עובי מ"מ  

מתקן ייבוש לציוד מעבדה,  3022

יחידת שטח של 1 מטר מרובע  

כיור פלסטי מחומר פוליפרופילן  3013

30/30/24 ס"מ עבור מעבדה  

כיור קרמי 60/40/24 ס"מ עבור מעבדה  3023

כיור נירוסטה 316 במידות 40*60 עבור חדר מעבדה  4024

מערכת גלגלים לארון  3024

מגירה רגילה רוחב 60, גובה 20, עומק 50 ס"מ  3025

מגירה עבור כימיקלים, רוחב 60, גובה 20,  3026

עומק 50 ס"מ  

מגירת סלסלה רשת 50/50/15 ס"מ  3027

עגלת מעבדה ממתכת, 3 מדפים 60/60  3028

עגלת סלסלות מעבדה ממתכת,  3029

3 סלסלות בגובה 100 ס"מ  

ארון ספריה עם דלתות
הערות מידות  מק"ט 

יחידה בסיסית של 1 מטר מרובע עומק 40 ס"מ   3484

יחידה בסיסית של 1 מטר מרובע עומק 60 ס"מ   3485

ארון תצוגה עם דלתות
הערות מידות  מק"ט 

2 דלתות מזכוכית, יחידה בסיסית  עומק 30 ס"מ   3486

של 1 מטר מרובע   

2 דלתות הזזה מזכוכית, יחידה עומק 30 ס"מ   3487

בסיסית של 1 מטר מרובע   

מדף היקפי
תיאור מק"ט 

מחובר לקיר עשוי פורמייקה עמידה בכימיקלים עובי 13 מ"מ יחידה בסיסית של 1 מטר מרובע  1802

מחובר לקיר עשוי מלביד מחופה פורמייקה עמידה בכימיקלים עובי 2 מ"מ רוחב 60 ס"מ יחידה בסיסית של 1 מטר מרובע  1811

מחובר לקיר עשוי מלביד מחופה פורמייקה, רוחב 60 ס"מ   1812

מדף מחובר לקיר עבור ספרים ו/או תיקים ליחידת מידה באורך של 1 מטר, גובה 30, עומק 25  3718

כוננית לספרים

28 מ"מ לוחות בעובי 

מידות מק"ט 

עומק 30 ס"מ חד צדדית, יחידה בסיסית של 1 מטר מרובע  3480

עומק 60 ס"מ דו צדדית, יחידה בסיסית של 1 מטר מרובע  3481

עגלת ספריה
הערות ומידות תיאור  מק"ט 

מבנה פלדה עם 3 מדפים מפח עגלת ספריה    7391

80ר/60ע/110ג עגלת ספריה דו צדדית   7392

שולחן עבודה לחדר הכנה

שלד פלדה, עם מדף תחתון זהה למשטח השולחן

מידות ותיאור מק"ט 

אורך 120 רוחב 120 גובה 90 ס"מ, לוח לביד עובי 18 מ"מ,   3004

פורמייקה מוגנת, כימיקלים בעובי 2 מ"מ  

אורך 120 רוחב 120 גובה 90 ס"מ  3018

לוח פורמייקה מוגנת כימיקלים בעובי 13 מ"מ  

ריהוט וציוד לחדרי עבודה
תיאור מק"ט  תיאור מק"ט 
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שולחנות ספריה
תיאור מק"ט 

לוח לשולחן ספריה  מלבני מחופה פורמיקה פ.פ.  רוחב 80  אורך 80  ס"מ.   3488

לוח לשולחן ספריה  מלבני מחופה פורמיקה פ.פ.  רוחב 80  אורך  120  ס"מ.   3489

לוח לשולחן ספריה  מלבני מחופה פורמיקה פ.פ.  רוחב 80  אורך  140  ס"מ.   3490

לוח לשולחן ספריה  מלבני מחופה פורמיקה פ.פ.  רוחב 80  אורך  180  ס"מ.   3491

לוח לשולחן ספריה  מלבני מחופה פורמיקה פ.פ.  רוחב 80  אורך  240  ס"מ.   3492

לוח לשולחן ספריה  עגול  בקוטר 80  ס"מ.   3494

לוח לשולחן ספריה  עגול  בקוטר 100  ס"מ.   3495

לוח לשולחן ספריה  עגול  בקוטר 120  ס"מ.   3496

לוח לשולחן ספריה  מלבני רוחב 80  אורך 80  ס"מ.   3497

לוח לשולחן ספריה  מלבני רוחב 80  אורך 120 ס"מ.   3498

לוח לשולחן ספריה  מלבני רוחב 80  אורך 140  ס"מ.   3499

לוח לשולחן ספריה  מלבני רוחב 80  אורך 180  ס"מ.   3520

לוח לשולחן ספריה  מלבני רוחב 80  אורך 240  ס"מ.   3521

לוח לשולחן ספריה  מלבני , פורמייקה עם קנט בוק מסיבי, רוחב 80  אורך 80  ס"מ.   3522

לוח לשולחן ספריה  מלבני , פורמייקה עם קנט בוק מסיבי, רוחב 80  אורך 120  ס"מ.   3523

לוח לשולחן ספריה  מלבני , פורמייקה עם קנט בוק מסיבי, רוחב 80  אורך 140  ס"מ.   3524

לוח לשולחן ספריה  מלבני , פורמייקה עם קנט בוק מסיבי, רוחב 80  אורך  180 ס"מ.   3525

לוח לשולחן ספריה  מלבני , פורמייקה עם קנט בוק מסיבי, רוחב 80  אורך 240  ס"מ.  3526

שולחן ספרנית בצורת "ר" עם רגלי מתכת רוחב 80-70 ס"מ, יחידה בסיסית באורך של 1 מטר  716

שולחן ישיבות עם רגלי עץ או רגלי מתכת יחידה בסיסית בשטח של 1 מטר  717

רוחב 70-80 ס"מ, יחידה בסיסית באורך של 1 מטר שולחן ספרנית מבנה עץ   718

2303

2068

 כיסא ספריה
שלד מתכת

הערות מק"ט 

מושב קליפה מלביד  2068

מושב וגב נפרדים מלביד  2069

דלפקי ספריה
הערות מק"ט 

דלפק ספריה, מבנה מעוגל, עם דלפק עליון   3460

מעוגל בגובה 40 - יחידה בסיסית באורך  

1 מטר  

דלפק ספריה, הצד הארוך 240, הצד הקצר 200,  3461 

עם פינה עגולה או מרובעת עם דלפק  

עליון בגובה 40 ס"מ  

דלפק ספריה הכולל שולחן ספרנית בגובה 75   9026

ורוחב 80 ס"מ עם תוספת דלפק בגובה 40  

וברוחב 25 ס"מ. יחידה בסיסית באורך של 1 מטר  

שולחן חדר ספריה

קנט פוליאוריטן

מידות מק"ט 

קוטר 100 גובה 70-76 ס"מ  2302

קוטר 120 גובה 70-76 ס"מ  2303

מתלה מעילים לוח לביד מחופה פורמייקה, באורך 120 ס"מ   4025

עם 15 מתלי מתכת  

שרפרף עגול מחומר פלסטי עם גלגלים נסתרים  4026
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שולחן מחשב מבנה עץ

עם תא למחשב ומגירה מקלדת

הערות מק"ט 

רוחב 100-80 ועומק 80-60 ס"מ  3465

רוחב 140-100 ועומק 80-60 ס"מ  3466

רוחב 100-80 ועומק 80-60 ס"מ עם רגליים פלדה קוטר 50 ס"מ  3468

רוחב 140-100 ועומק 80-60 ס"מ עם רגליים פלדה קוטר 50 ס"מ  3469

מחיצה לשולחן מחשב לספריה רוחב 80-60 ס"מ, גובה 120 ס"מ  3467

יחידת קצה של מערכת מדפיםעמדת מחשב שלד פלדה
תיאור / מידות / הערות מק"ט 

יחידה חד צדדית המורכבת מסולמות ומדפים המכילה 7 מדפים   7700

גובה 200-210 עומק 30-25 ס"מ  

יחידה של 1 מטר מרובע  

יחידה דו צדדית המורכבת מסולמות ומדפים המכילה 14 מדפים  7701

גובה 200-210 עומק 60-50 ס"מ  

יחידה של 1 מטר מרובע  

יחידה חד צדדית המורכבת מעמודים ומדפים התלויים בשיטת זיז המכילה 7 מדפים   7702

גובה 200-210 עומק 30-25 ס"מ  

יחידה של 1 מטר מרובע, כולל תומך ספרים נע אינטגרלי  

יחידה דו צדדית המורכבת מעמודים ומדפים התלויים בשיטת זיז המכילה 14 מדפים   7703

גובה 200-210 עומק 60 ס"מ  

יחידה של 1 מטר מרובע, כולל תומך ספרים נע אינטגרלי  

מדפים לשמוש כללי
תיאור  מק"ט 

מדף משופע לקלטות ווידאו  7707

מדף משופע לדיסקים עם חוצצים עבור חלוקה פנימית  7708

מדף שוקת לדיסקים עם חוצצים עבור חלוקה פנימית  7709

מדף משופע לתצוגת ספרי עת וספרים חדשים  7710

מדף תלוי לספרים וכתבי עת  7711

פס שילוט בחזית המדף  7673

עמדת מחשב מבנה עץ

1 מטר מרובע יחידה בסיסית של 

הערות מידות  מק"ט 

עם ארגז למארז מחשב רוחב 70 גובה 72 ס"מ   3510

עם מגירה למקלדת וארגז למארז מחשב רוחב 70 גובה 74 ס"מ   3511

עמדת מחשב מפוצלת, פינה קבועה ושולחן נייד  3512

3502

238

שולחן מחשב עץ
הערות מידות  מק"ט 

70/120 גובה 72 ס"מ  238

עם מגש מקלדת 70/120 גובה 75 ס"מ   239

תא נייד למארז מחשב, מפלדה עם דופן מתכווננת  9500

1 מטר מרובע יחידה בסיסית של 

הערות מידות   מק"ט 

רוחב 70 גובה 72 ס"מ  3500

עם מגירה למקלדת רוחב 70 גובה 74 ס"מ    3501

עם ארגז למארז מחשב רוחב 70 גובה 72 ס"מ    3502

עם מגירה למקלדת וארגז למארז מחשב רוחב 70 גובה 74 ס"מ    3503
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מחזיק ספרים ממתכת
מידות מק"ט 

15/15 ס"מ  7704

20/20 ס"מ  7705

25/25 ס"מ  7706

לוח צד גימור 
פוסטפורמינג

הערות מידות  מק"ט 

יחידת אורך 1 מטר מרובע רוחב 30 ס"מ   7684

יחידת אורך 1 מטר מרובע רוחב 60 ס"מ   7686

לוח צד גימור מלמין 
עם קנט פלסטי
הערות מידות  מק"ט 

יחידת אורך 1 מטר מרובע רוחב 30 ס"מ   7687

יחידת אורך 1 מטר מרובע רוחב 60 ס"מ   7688

לוח צד גימור פורניר

הערות מידות  מק"ט 

יחידת אורך 1 מטר מרובע רוחב 30 ס"מ   7689

יחידת אורך 1 מטר מרובע רוחב 60 ס"מ   7690

מחיצה אקוסטית
הערות מידות  מק"ט 

יחידת אורך עובי 3 ס"מ גובה 140 ס"מ    4035

1 מטר מרובע    

יחידת אורך עובי 3 ס"מ גובה 180 ס"מ    4036

1 מטר מרובע    

יחידת אורך עובי 10 ס"מ גובה 140 ס"מ   4037

1 מטר מרובע    

יחידת אורך עובי 10 ס"מ גובה 180 ס"מ   4038

1 מטר מרובע    

יחידת משטח שולחן רוחב 70/60 ובאורך 1 מטר  4039

 A4 מגירת אחסון לדף
ופוליו

גובה מק"ט 

40 מ"מ  6600

80 מ"מ  6601

120 מ"מ  6606

160 מ"מ  6611

240 מ"מ  6607

מגירה עם חלוקה פנימית לאחסון דיסקטים  6608

מגירה עם חלוקה פנימית לאחסון דיסקים  6610

מגירה לדואר עם חזית שקופה  6609

 מגירת אוגדן
לדף A4 פוליו

גובה מק"ט 

40 מ"מ  6602

80 מ"מ  6603

מגירת אוגדן לדפי מחשב מחוררים
גובה מק"ט 

40 מ"מ  6604

80 מ"מ  6605

תיאור מק"ט 

בית מגירות ריק למגירות A4 ופוליו  6615

סט נעילה למגירות  6614

בסיס לבית מגירות A4 ופוליו  6619

בסיס לבית מגירות A4 ופוליו עם גלגלים  6621

משטח עליון פלסטי לבית מגירות A4 ופוליו  6623

דופן צד פלסטי לבית מגירות  6624

משטח עליון עץ עם פאות לוח מעץ אשור לבית מגירות A4 ופוליו  6613

משטח עליון עץ עם פאות לוח מעץ פוסטפורמינג לבית מגירות A4 ופוליו  6616

מגירה לדף A3 בגובה נומינלי של 40 מ"מ  6650

A3 משטח עליון פלסטי לבית מגירות  6654

A3 משטח עליון עץ עם פאות לוח מעץ אשור לבית מגירות  6659

A3 משטח עליון עץ עם פאות לוח פוסטפורמינג לבית מגירות  6662

A3 בסיס לבית מגירות  6656

בסיס לבית מגירות A3 עם גלגלים  6657

A3 בית מגירות ריק למגירות  6658

אוגדן מתכת למגירה 40 מ"מ  6670

אוגדן מתכת למגירה 80 מ"מ  6671
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4006

עגלת מגירות ללא מגירות
הערות מידות  מק"ט 

מורכבת מטור אחד של שני בתי מגירות גובה 70 ס"מ   6690

מורכבת משני טורים של שני בתי מגירות גובה 70 ס"מ   6691

מורכבת מטור אחד של שלוש בתי מגירות גובה 100 ס"מ   6692

מורכבת משני טורים של שלוש בתי מגירות גובה 100 ס"מ   6693

ארון מגירה פלסטי מבנה פלדה
תיאור מק"ט 

ארון 18 מגירות  4006

ארון 12 מגירות  4007

ארון 6 מגירות  4008

ארונות משרדיים עם 2 דלתות הזזה
תיאור מק"ט 

עומק 50 ס"מ ליחידת מידה של 1 מ"ר.  6797

עומק 60 ס"מ ליחידת מידה של 1 מ"ר.  6798

שולחן משרדי מלבני
הערות מידות   מק"ט 

מחופה פורמייקה כולל לוח צניעות, ליחידה של 1 מטר מרובע גובה 73 ס"מ עומק 100-70 ס"מ   3719

מחופה פורניר כולל לוח צניעות, ליחידה של 1 מטר מרובע גובה 73 ס"מ עומק 100-80 ס"מ   3721

שלד פלדה עם לוח שולחן מעץ, ליחידה של 1 מטר מרובע רוחב 80-60 ס"מ    3722

יחידת ארון עם דלתות חיפוי פורמייקה ומלמין המהווה שלוחה לשולחן  3720

יחידת ארון עם דלתות חיפוי פורניר המהווה שלוחה לשולחן  3723

3716

 יחידת כונניות עם
חיפוי פורמייקה ומלמין עם מדפים

תיאור מק"ט 

עומק 40-30 ס"מ, יחידת מידה של 1 מ"ר  3707

עומק 30-25 ס"מ, תלויה על קיר, יחידת מידה של 1 מ"ר  3709

עומק 50 ס"מ, יחידת מידה של 1 מ"ר  3711

עומק 60 ס"מ, יחידת מידה של 1 מ"ר  3713

 יחידת ארונית עם חיפוי פורמייקה
ומלמין עם מדפים

תיאור מק"ט 

עומק 40 ס"מ, יחידת מידה של 1 מ"ר.  3708

עומק 40-30 ס"מ, תלויה על קיר, יחידת מידה של 1 מ"ר.  3710

עומק 50 ס"מ, יחידת מידה של 1 מ"ר.  3712

עומק 60 ס"מ, יחידת מידה של 1 מ"ר.  3714

עומק 40 ס"מ, עם דלתות זכוכית, יחידת מידה של 1 מ"ר.  3715

יחידת ארון מגירות, עומק ארון 50-40 ס"מ, עומק מגירות 40-10 ס"מ, יחידת מידה של 1 מ"ר. ב3716 
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1018

1020

1108

1661

2037

כסא מבנה עץ גב 
ומושב מדיקט

גובה מק"ט 

26 ס"מ  1001

כסא מבנה עץ גב 
ומושב מלביד

הערות גובה  מק"ט 

30 ס"מ   1002

34 ס"מ  1009

מחופה פורמייקה  26 ס"מ   1020

מחופה פורמייקה 30 ס"מ   1021

מחופה פורמייקה 34 ס"מ   1022

צבוע בצבעי בייץ 26 ס"מ   1661

צבוע בצבעי בייץ 30 ס"מ   1662

צבוע בצבעי בייץ 34 ס"מ   1663

, עם משענות יד מחופה פורמייקה  26 ס"מ   1018

, עם משענות יד מחופה פורמייקה  30 ס"מ   4034

כסא מבנה עץ גב 
ומושב מסרגלי עץ

גובה מק"ט 

26 ס"מ    1003

30 ס"מ  1004

34 ס"מ  1010

כסא מתכת עץ
הערות גובה  מק"ט 

26 ס"מ  2042

30 ס"מ  2043

34 ס"מ  2044

חיפוי פורמייקה 26 ס"מ   1108

חיפוי פורמייקה 30 ס"מ   1109

כסא גננת 42 ס"מ   4017

כסא מתכת פלסטיק
הערות גובה  מק"ט 

26 ס"מ   2037

עם משענות יד 26 ס"מ   2038

30 ס"מ  2039

34 ס"מ  2040

שלד צינור ריבועי 34 ס"מ   2041
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כסא גננת
שלד מתכת מצינור עגול, גב ומושב מחומרים פלסטיים

גובה  מק"ט 

42 ס"מ  4016

38 ס"מ  1664

כסא פלסטי
גובה מק"ט 

26 ס"מ  7111

30 ס"מ  7112

34 ס"מ  7113

38 ס"מ  8888

42 ס"מ  8889

46 ס"מ  8890

כסא משופר

שלד מתכת, גב ומושב מחומרים פלסטיים

הערות גובה  מק"ט 

26 ס"מ  9508

30 ס"מ  9509

34 ס"מ  9510

38 ס"מ  8886

46 ס"מ  8887

כסא גננת 42 ס"מ   4018

7111

4016
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שולחן פינת חשבון

מבנה עץ, לוח שולחן מלביד

מידות מק"ט 

אורך 80 רוחב 45 גובה 52 ס"מ  1318

אורך 100 רוחב 45 גובה 52 ס"מ  1319

אורך 80 רוחב 45 גובה 58 ס"מ  1320

אורך 100 רוחב 45 גובה 58 ס"מ  1321

שולחן טרפזי
הערות מידות   מק"ט 

מבנה עץ לוח מלביד אורך 90 רוחב 60 גובה 52 ס"מ   1330

מבנה עץ לוח מלביד אורך 90 רוחב 60 גובה 58 ס"מ   1331

מבנה עץ פורמייקה 1143   אורך 105 רוחב 47 גובה 46 ס"מ 

8891   אורך 120 רוחב 60 גובה 52 ס"מ 

עץ פורמייקה 1145   אורך 105 רוחב 47 גובה 52 ס"מ 

שולחן עגול

מבנה עץ לוח מלביד

מידות מק"ט 

קוטר 80 גובה 52 ס"מ  1326

קוטר 80 גובה 58 ס"מ  1327

קוטר 100 גובה 52 ס"מ  1328

קוטר 100 גובה 58 ס"מ  1329

שולחן מבנה עץ
הערות מידות   מק"ט 

90/90 גובה 52 ס"מ  1322

45/70 גובה 52 ס"מ  1308

90/60 גובה 52 ס"מ  1005

90/70 גובה 52 ס"מ  1006

60/90 גובה 58 ס"מ  1310

70/90 גובה 58 ס"מ  1311

45/70 גובה 58 ס"מ  1312

90/90 גובה 58 ס"מ  1323

לוח פוסטפורמינג 60/90 גובה 52 ס"מ   1309

לוח פוסטפורמינג 70/90 גובה 52 ס"מ   1040

לוח פוסטפורמינג 90/60 גובה 58 ס"מ   1313

לוח פוסטפורמינג 70/90 גובה 52 ס"מ   1314

לוח שולחן מלביד צבוע בבייץ 60/90 גובה 52 ס"מ   9512

לוח שולחן מלביד צבוע בבייץ 70/90 גובה 52 ס"מ   9513

לוח שולחן מלביד 90/90 גובה 52 ס"מ   9514

לוח שולחן מלביד 45/70 גובה 52 ס"מ   9515

שולחן מלבני מתכת עץ פורמייקה ומלמין
הערות מידות  מק"ט 

90/70 גובה 46 ס"מ  1142

90/70 גובה 52 ס"מ  1144

מלמין עם פוליאוריטן 90/70 גובה 46 ס"מ   156

מלמין עם פוליאוריטן 90/70 גובה 52 ס"מ   157

100/70 גובה 46 ס"מ  6799

100/70 גובה 52 ס"מ  6800

90/60 גובה 46 ס"מ  2051

90/60 גובה 52 ס"מ  2052

90/90 גובה 46 ס"מ  2025

90/90 גובה 52 ס"מ  2026

120/60 גובה 46 ס"מ  2053

120/60 גובה 52 ס"מ  2054

105/54 גובה 46 ס"מ  1146

105/54 גובה 52 ס"מ  1147

2025

1322

1145
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7779

1170

198

202

1007

3343

שולחן תצוגה ועבודה מלבני
מידות מק"ט 

אורך 100 רוחב 45 גובה 35 ס"מ  1133

אורך 140 רוחב 45 גובה 46 ס"מ   1134

אורך 140 רוחב 45 גובה 52 ס"מ   1135

ספסל גן דגם נערם 

שולחן מלבני 
רגליים עגולות

מידות מק"ט 

אורך 90 רוחב 70 גובה 52 ס"מ  7779

אורך 90 רוחב 60 גובה 52 ס"מ  8524

אורך 90 רוחב 90 גובה 52 ס"מ  8525

אורך 100 רוחב 70 גובה 52 ס"מ  8526

שולחן עגול

שלד פלדה לוח מלביד

מידות מק"ט 

קוטר 100 גובה 46 ס"מ  1170

קוטר 120 גובה 46 ס"מ  1171

קוטר 80 גובה 52 ס"מ  1172

קוטר 100 גובה 52 ס"מ  1173

קוטר 120 גובה 52 ס"מ  1174

קוטר 80 גובה 46 ס"מ  1175

שולחן פרסה
מידות מק"ט 

קוטר 120 גובה 46 ס"מ   3343

קוטר 120 גובה 52 ס"מ  3344

קוטר 240 גובה 52 ס"מ   3345

לוחות ציפוי פוסטפורמינג

הערות מידות  מק"ט 

אורך 180 גובה 26 ס"מ    198

אורך 180 גובה 30 ס"מ    199

אורך 180 גובה 38 ס"מ    200

אורך 180 גובה 42 ס"מ   201

עם משענת גב אורך 120 גובה 26 ס"מ    203

עם משענת גב אורך 120 גובה 30 ס"מ    2058

עם משענת גב אורך 180 גובה 26 ס"מ    1191

עם משענת גב אורך 180 גובה 30 ס"מ    1193

עם משענת גב אורך 180 גובה 38 ס"מ    195

לוחות ציפוי פורמייקה

עם משענת גב אורך 120 גובה 26 ס"מ    202

עם משענת גב אורך 120 גובה 30 ס"מ    2057

עם משענת גב אורך 180 גובה 26 ס"מ    1190

עם משענת גב אורך 180 גובה 30 ס"מ    1192

עם משענת גב אורך 180 גובה 38 ס"מ    1194

עם משענת גב אורך 180 גובה 42 ס"מ    196

ספסל מבנה עץ

הערות מידות  מק"ט 

גב ומושב פורמייקה אורך 120 גובה 30 ס"מ    1007

גב ומושב פורמייקה אורך 120 גובה 34 ס"מ    1315

גב ומושב סרגלי עץ אורך 120 גובה 30 ס"מ    1008

גב ומושב סרגלי עץ אורך 80 גובה 30 ס"מ    1041

עם משענת גב אורך 120 ס"מ גובה 34 ס"מ    1316

גב ומושב סרגלי עץ אורך 80 גובה 34 ס"מ    1317
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2018

2604

2605

2016

1502

1500
1531

1532

 מחיצה ניידת
לתיאטרון בובות

מבנה עץ

הערות מידות   מק"ט 

רוחב 120 גובה 55 ועומק 40 ס"מ  1500

רוחב 80 גובה 55 ועומק 40 ס"מ  2016

מבנה מתכת עץ מחיצה ניידת לתיאטרון בובות   1502

מתקני מים, חול וחומר

הערות מק"ט  

מיכל יחיד  1531

מיכל כפול  1532

עם מיכל אחד שקוף עגלה למשחקי מים   2018

שולחן חומר  2604

פינת מים עגולה  2605

פינת מים ריבועית  2606
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2380

1157

1155

1159

1557

שולחן מחשב

עם תא למחשב

הערות מידות  מק"ט 

עם מדף למקלדת אורך 80 רוחב 50 גובה 60 ס"מ   2380

עם מדף למקלדת אורך 120 רוחב 50 גובה 60 ס"מ   2381

עם מגירה אורך 80 רוחב 50 גובה 60 ס"מ   2382

עם מגירה אורך 120 רוחב 50 גובה 60 ס"מ   2383

שולחן כפול עם 2 מגשים אורך 120 רוחב 50 גובה 60 ס"מ   2384

למקלדת ותא כפול, עם מגירה   

שולחן מחשב עץ

עם תא למחשב

הערות מידות  מק"ט 

אורך 120 רוחב 70 גובה 72 ס"מ  2385

עם מגש למקלדת אורך 120 רוחב 70 גובה 75 ס"מ   2386

שולחן מחשב מבנה 
פלדה

עם תא למחשב ומשטח למקלדת

מידות מק"ט 

אורך 100 רוחב 60 גובה 60 ס"מ  3346

שולחן תוכן מלבני 
שלד מתכת

לוח מעץ

מידות מק"ט 

50/160 גובה 50 ס"מ  1155

50/160 גובה 57 ס"מ  1156

כסא לחדר מחשב

גב ומושב פלסטי, עם בוכנה

גובה מק"ט 

42 ס"מ  2387

שולחן תוכן מלבני 
מבנה עץ

לוח מעץ

מידות  מק"ט 

50/160 גובה 50 ס"מ  1157

50/160 גובה 57 ס"מ  1158

ספסל תוכן
הערות מידות  מק"ט 

40/140 גובה 40 ס"מ  1159

עם 3 עגלות המאוחסנות 40/140 גובה 40 ס"מ   1160

מתחת למשטח הספסל   

פינת קשב
תיאור מק"ט 

מדף קשב  1557

מפצל פינת קשב  1558

ארונית לפינת קשב  1559

אוזניות  812
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1509

1584

1583

1510

1585

2028

1446719

15141513

1580

1582

722

שולחן עגול שלד מתכת 
לפינת בובה

מידות מק"ט 

קוטר 60 גובה 46 ס"מ  1509

קוטר 60 גובה 52 ס"מ  1590

שולחן עגול מעץ לפינת בובה
הערות מידות  מק"ט 

לוח שולחן מלביד מחופה פורמייקה צבעונית קוטר 60 גובה 46 ס"מ   1583

לוח שולחן מלביד מחופה פורמייקה צבעונית קוטר 60 גובה 52 ס"מ   1589

לוח שולחן מלביד צבוע בבייץ קוטר 60 גובה 30 ס"מ   1667

לוח שולחן מלביד צבוע בבייץ קוטר 60 גובה 46 ס"מ   1668

לוח שולחן מלביד צבוע בבייץ קוטר 60 גובה 52 ס"מ   1669

ארון לפינת בובה
תיאור מק"ט 

ארון למיטת בובה  1510

עם דלתות שקופות  2028

פינת גיהוץ
תיאור מק"ט 

שולחן גיהוץ שלד עץ  1580

שולחן גיהוץ שלד פלדה  1581

מגהץ   1582

עריסה לפינת בובה
תיאור מק"ט 

עריסת בובה גדולה   719

עריסת בובה קטנה  720

עגלת טיול
תיאור מק"ט 

פינת בובה  1513

עמוקה  1514

תיאור מק"ט 

בית בובה  721

פינת רחצה  722

פינת טיפולים ורחצה  8892

מתלה כביסה שלד עץ  1586

מיטה לפינת בובה
תיאור מק"ט 

מיטה עם מזרן מבנה עץ   1511

מיטה צבועה בצבעי בייץ  1446

מזרן  1512

פינת ישיבה לפינת בובה 
מבנה עץ עם כריות ספוג 

תיאור מק"ט 

כורסאת בובה  1584

ספת בובה  1585
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4028

4028

4029

8893

1444

פינת ישיבה מרופדת לפינת בובה
תיאור מק"ט 

כורסה מרופדת  4028

כורסה מרופדת כפולה  4029

שולחן מרופד )פוף(
הערות מק"ט 

ריבועי  1444

רבע עיגול  1445

כסא לפינת בובה
תיאור גובה  מק"ט 

מתכת ועץ, חיפוי פורמייקה צבעונית 26 ס"מ   4030

מתכת ועץ, חיפוי פורמייקה צבעונית 30 ס"מ   4031

עץ מלביד צבוע   8893
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1560

1604

1562

1565

1564

1567

1568 1605

פינת ישיבה מספוג 
מצופה ריפוד

קוביה מספוג מצופה בריפוד
מידות מק"ט 

60/60/40 ס"מ  1567

מישור משופע 
מספוג מצופה ריפוד

מידות מק"ט 

אורך 80 רוחב 60 גובה 40 ס"מ  1605

אורך 150 רוחב 60 גובה 40 ס"מ  1569

שלוש מדרגות 
מספוג מצופה ריפוד

מידות מק"ט 

אורך 80 רוחב 60 גובה 40 ס"מ  1568

תיאור מק"ט 

כורסא מושב יחיד  1560

כורסא דו מושבים  1561

כורסא תלת מושבים  1562

כורסה נפתחת למזרון שינה  1563

 מזרן שינה
מצופה ריפוד

מידות מק"ט 

120/60/8 ס"מ  1564

מזרן התעמלות 
מתקפל מצופה בריפוד

מידות מק"ט 

4/200/100 ס"מ  1565

 שולחן מספוג
מצופה בריפוד

מידות מק"ט 

קוטר 40 גובה 30 ס"מ  1604

ם
די

ל
 י

ני
ג

  
ט

הו
רי

ריהוט גני ילדים ריהוט גני ילדים

101 100



ט ו ה י ר

1606/1607

1614 מידות מק"ט 

אורך 200 רוחב 140 ס"מ  1615

1608
1611

בריכת כדורים מספוג מצופה ריפוד
תיאור/מידות מק"ט 

אורך 100 רוחב 100 גובה 40 ס"מ  1606

כדורים לבריכת כדורים, קוטר 8 ס"מ  1607

 גליל מספוג
מצופה ריפוד

מידות מק"ט 

קוטר 20 אורך 60 ס"מ  1608

קוטר 30 אורך 100 ס"מ  1609

קוטר 40 אורך 100 ס"מ  1610

קוטר 50 אורך 60 ס"מ  1611

קוטר 70 אורך 100 ס"מ  1612

חצי סהר מספוג מצופה ריפוד

מידות מק"ט 

קוטר 60 רוחב 40 ס"מ  1613

חצי עיגול מספוג מצופה ריפוד

מידות מק"ט 

קוטר 100 רוחב 50 ס"מ  1614

קוטר 60 רוחב 40 ס"מ  1616

משטח זחילה לתינוקות
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תיאור מק"ט 

ספה לפינת רופא עם רגלי פלדה  1503

שולחן לפינת רופא, שלד פלדה  1504

ספה לפינת מרפאה עם רגלי עץ  1548

כסא מתכת ועץ, עם חיפוי פורמייקה בגוון לבן, גובה 26 ס"מ.  4019

כסא מתכת ועץ, עם חיפוי פורמייקה בגוון לבן, גובה 30 ס"מ.  4020

פרגוד לפינת רופא עם מסגרת מפלדה  1505

בד פרגוד לפינת רופא  1550

רגלית חבישה לפינת רופא  1540

קולב לחלוק לפינת רופא      1541

בגדי רופא ואחות  1542

משקל  1543

כלי רופא  1544

ארון לפינת מרפאה  עם דלת אחד  1545

קערה לפינת רופא  1546

ארון לפינת מרפאה  עם דלת שקופה  2019

שידת תרופות  2020

שולחן לפינת מרפאה מבנה עץ  1490

פרגוד לפינת מרפאה עם מסגרת עץ  1491
1491

1545

1540

1541

1542

1546

40194020

1543

1505

1550

1548

1504

1544

2020

פריטים לפינת רופא
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1549

2022

1521 1601

1527
1046

1526

1527

מטבח משולב
הערות תיאור   מק"ט 

שולחן לפינת מטבח  1525

כיור יחיד עם ברז  1526

ועם ארונית מעל משטח המטבח כיור יחיד עם ברז    2021

כיור כפול  1549

ועם ארונית מעל משטח המטבח שני כיורים וברזים    2022

עם תנור משטח עבודה פינתי, כיור יחיד עם ברז    1530

עם תנור משטח עבודה כיור יחיד עם ברז- דו צדדי   8894

עם תנור כיור יחיד    1521

תנור אפיה משולב עם כיריים  1527

מקרר לפינת מטבח  1046

מכונת כביסה לגן ילדים  1601
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8895

1506

1508

1499

1577

2055

1572

1575

723

כן לכוסות פינת יצירה
הערות מק"ט 

לכוסות צבע חד פעמיים  1573

לכוסות צבע מפלסטיק  1576

הערות מק"ט 

ארונית ניידת לחומרי יצירה  1577

ארון לפוליגלים  1579

כוננית חומרי יצירה עם 8 מכלים מפלסטיק  8895

תא לאחסנת ציורים ונייר, תלוי על קיר  1574

ארון יצירה  723

מגש יצירה  1665

ארון לחומרי יצירה  1578

 כן כפול לציור
מבנה מתכת

הערות מק"ט 

עם 2 לוחות לציור מלביד  1506

עם 2 לוחות לציור שקופים  2055

כן כפול לציור מבנה עץ  1618

שולחן ציור ויצירה  2056

מתקן נייד לגליל נייר ציור  1497

מתקן ציור תלוי על קיר, עם גליל נייר ציור  1498

ארונית לייבוש ציורים מבנה עץ עם 14 רשתות  1499

ארונית לייבוש ציורים מבנה מתכת עם 14 רשתות  1508

קולב סינרים לפינת ציור  1572

סינר  1575
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1507

1522
545

1523/9034

1536

1515

1535

1551

1533

1552

ארון לפינת קודש
הערות מק"ט 

ארון לפינת קודש  1522

מחופה פורמייקה  1597

עמוד לחזן
הערות מק"ט 

עמוד לחזן  1523

מחופה פורמייקה  1598

פרוכת לארון קודש  1588

מדף קודש  545

במת קודש  1507

כיסוי לעמוד חזן  9034

דוכן מכירות  1536

מאזניים  1534

עגלת קניות בסופר  8896

ספסל לאחסנת תחפושות  1515

מתלה לתליית תחפושות  1516

מתלה לתליית תחפושות עם תאים לאחסון עומד על הרצפה  2024

פינת תחפושות עם מראה  8897

מתלה וקולב לתליית מעילים ובגדים מחובר לקיר  1535

מתלה וקולב לתליית מעילים ובגדים עומד על הרצפה  1533

מתלה נייד קולב לתליית מעילים ובגדים ,עומד על הרצפה  1551

מתלה נייד עגול, עומד על הרצפה  1552

קולב לחיבור על קיר  1538
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1518/1517

1519

1529

1520/1528

1517/4021

מערכת קוביות
הערות מק"ט 

מערכת קוביות נבובות מלביד  1517

עגלה לקוביות נבובות  1518

עגלה לקוביות מוצקות  1519

מערכת קוביות מוצקות  1520

כוננית לקוביות מוצקות  1528

מערכת קוביות נבובות מפלסטיק  1529

כוננית לאחסנת קוביות נבובות  4021

כוננית לאחסנת קוביות נבובות   1447

עם לוחות צד וגב מלביד צבוע  

מערכת קוביות מקצף פלסטי קשיח  2050
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1209

1207

1202

1243

1236

ארון מבנה פלדה 
עם מגירות פלסטיק

תיאור מק"ט 

18 מגירות  1243

12 מגירות  1244

6 מגירות  1245

כוננית תצוגה מבנה עץ שני מדפים משופעיםארון מבנה עץ עם מגירות עץ

ארון מבנה עץ עם מגירות פלסטיק
הערות תיאור  מק"ט 

מגירות סגורות בדלתות, על סוקל מעץ או על גלגלים 18 מגירות   1242

רגליות 18 מגירות   1207

סוקל מעץ או על גלגלים 18 מגירות   1208

סוקל מעץ או' על גלגלים 12 מגירות   1202

הערות תיאור  מק"ט 

רגליות 18 מגירות   1209

סוקל מעץ 18 מגירות   1206

סוקל מעץ או על גלגלים 20 מגירות   1240

סוקל מעץ ומסילות טלסקופיות 18 מגירות   1241

סוקל מעץ או על גלגלים 12 מגירות   1201

הערות מידות  מק"ט 

חד צדדית רוחב 112 גובה 86 ס"מ   1236

דו צדדית  רוחב 112 גובה 86 ס"מ   1237

כוננית תצוגה, מבנה עץ, עם מדף עליון 
משופע ושני מדפים ישרים

הערות מידות   מק"ט 

חד צדדית רוחב 100 גובה 110 ועומק 34 ס"מ    8898

עם דלתות במפתח התחתון, חד צדדית רוחב 100 גובה 110 ועומק 34 ס"מ.     8899

כוננית תצוגה של ספרים מבנה עץ, הנשענת על הרצפה ומחוברת לקיר גובה 120 ס"מ, רוחב 90, עומק 20-10 ס"מ    9000

מדפי ספריה מחוברים לקיר גובה 80, רוחב 90 ס"מ     9001

כוננית תצוגה מבנה צר     רוחב 80 גובה 120 ס"מ     1229

  

ארון ספרים צר     רוחב 100 גובה 120 ס"מ     1238

 

כוננית לספרים
הערות מידות  מק"ט 

דו צדדית רוחב 112 גובה 86 ס"מ   1203

חד צדדית רוחב 112 גובה 86 ס"מ   1235

כוננית לספרים ותצוגה מבנה עץ דו צדדית רוחב 82 גובה 86 ס"מ    1230
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1246

2011

3742

1205

1231

1232

1234

כוננית משחקיםדוכן תאים לספרים מבנה עץ
הערות מידות    תיאור   מק"ט 

אורך 112 גובה 89 עומק 40 ס"מ  כוננית 2 מדפים מבנה עץ     1204

אורך 112 גובה 81 עומק 40 ס"מ  כוננית 2 מדפים מבנה עץ     1205

אורך 40 גובה 81 עומק 40 ס"מ  כוננית 2 מדפים מבנה עץ     2046

עם גב שטיח אורך 120 גובה 60 עומק 60 ס"מ  כוננית 2 מדפים מבנה מלביד   1248

רוחב 80 גובה 160 עומק 40 ס"מ  כוננית 3 מדפים מבנה עץ     1239

עם גב שטיח אורך 112 גובה 81 עומק 40 ס"מ  כוננית 2 מדפים מבנה עץ     1231

אורך 112 גובה 81 עומק 40 ס"מ כוננית 2 מדפים ו-6 מגירות   1232

אורך 112 גובה 81 עומק 40 ס"מ כוננית 2 מדפים ו-3 מגירות עץ   1233

אורך 112 גובה 81 עומק 40 ס"מ כוננית 2 מדפים ודלת     1234

אורך 112 גובה 81 עומק 40 ס"מ כוננית 2 מדפים ו-3 דלתות    2047

מידות תיאור  מק"ט 

אורך 150 רוחב 40 גובה 80 ס"מ  5 תאים   1228

אורך 150 רוחב 40 גובה 80 ס"מ 5 תאים ו- 3 דלתות   1246

עם ארונית אחסון   

אורך 120 רוחב 50 גובה 80 ס"מ  8 תאים   2011

אורך 120 רוחב 50 גובה 80 ס"מ 2 דלתות   2012

עם ארונית אחסון   

אורך 90 רוחב 40 גובה 90 ס"מ  6 תאים   4022

עומק 15 רוחב 120 גובה 110-120 ס"מ  ספריה חזותית עם 3 מדפים   3742

דוכן תאים לספרים 
מבנה לביד

הערות מידות  תיאור  מק"ט 

אורך 90 רוחב 50 גובה 80 ס"מ  6 תאים   3801

אורך 90 רוחב 50 גובה 80 ס"מ  6 תאים   3802

עם עגלה עם 6 תאים לספרים מתחת לדוכן   
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2048

1595/1594

2049

פינת נגריה
מידות מק"ט 

ארון כלי נגרות  1593

כלי נגרות  1594

כוננית תלויה לכלי נגרות  1595

שולחן נגריה
מידות מק"ט 

אורך 110 רוחב 50 גובה 56 ס"מ  1591

אורך 110 רוחב 50 גובה 61 ס"מ  1592

 כוננית כוורת
מבנה עץ

תיאור מק"ט 

9 תאים פתוחים   2048

9 תאים ו-5 דלתות  2049

תאים לפי דרישה  8100

ספרייה ניידת 
מתקפלת

הערות מק"ט 

מתקפלת משני צדדים  2027

עם קיר שקוף   507

1591
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1289/1290

1302

1300

1301

1292

1291

ארונית למוצצים  1291

ארונית לבקבוקים ומוצצים  1292

ארונית לבקבוקי שתייה לילדים  9003

מיטה לפעוטות מעץ  1290

מזרן עבור מיטה לפעוטות  1289

שידת טיפולים עם מכלים 
פלסטיים מבנה עץ

תיאור  מק"ט 

16 מכלים   1299

12 מכלים   1300

ארונית מכלים פלסטיים 
מבנה עץ

הערות תיאור   מק"ט 

8 מכלים   1301

10 מכלים   1302

16 מכלים   724

12 מכלים   725

המאוחסנים בהיקף הארונית 16 מכלים   8203

מיכל פלסטי  4032
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530

531

1501

1047

1048

3805

3812

3810

3806

תיאור  מק"ט 

לוח תורן  1501

מריצה מפלדה  530

מריצה מחומר פלסטי  8204

עגלה דו גלגלית עם מיכל )עגלת יוסלה(  531

הליכון עץ  8205

עגלת גרוטאות  1047

עגלת אוכל  1048

עגלה לבקבוקי שתיה  9002

סלסלה ל-12 בקבוקי שתיה  8206

טלפון ציבורי  1547

שולחן מדע וטבע עם מדף עליון  1149

שולחן מדע וטבע בסיסי  1150

פינת טבע 3 מדפים  726

פינת טבע עם 3 מדפים עם מכלים שקופים  4023

פינת טבע 2 מדפים מעץ  2023

שטיח לרצפה, מטר מרובע לפי דרישה  1304

ארון 5 תאים, ארבע מדפים, בגובה 210,  1666

רוחב 80 ועומק 38 ס"מ, עם 4 דלתות  

ארון אחסון 2 דלתות מחומר פלסטי  8207

פינת איכות הסביבה  3805

שולחן אור  2236

1306/1305

בטיחות בדרכיםפריטים בודדים לגני ילדים
תיאור  מק"ט 

משאיות
תיאור מק"ט 

משאית גדולה   1306

משאית קטנה   1305

משאית גדולה מחומר פלסטי  1335

מכונית מאובזרת עם עזרי בטיחות בדרכים  3806

ערכת מחזירי אור לידיים ולרגלים  3807

ערכת תמרורים, כולל בסיסים ומוטות  3808

מושב בטיחות לתינוק, בוסטר וחגורות  3809

אפודים זוהרים   3810

מקל משמרות זהר  3811

מעבר חצייה  3812

קסדות אופניים  3813

3808
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2030

2029

3010

1298

2080

לוח כתיבה לבן מסגרת עץ
הערות מידות  מק"ט 

120/200 ס"מ  1293

80/120 ס"מ  1294

80/80 ס"מ  1295

עם צעצועי פעילות 80/120 ס"מ   1296

מראה תלויה

פינת חן

לוח מודעות שטיח לבד 
הערות  מידות    מק"ט 

מסגרת עץ יחידת שטח של 1 מטר מרובע   2029

מסגרת אלומיניום יחידת שטח של 1 מטר מרובע   2030

מחיצה ניידת 
תיאור  מידות   מק"ט 

מחיצה ניידת הכוללת גובה 120 רוחב 90 ס"מ    306

לוחות נעיצה בשני צידי המחיצה   

מחיצה ניידת הכוללת לוחות נעיצה גובה 120 רוחב 90 ס"מ    3010

בצד אחד ולוח לבן מחיק בצידה השני ארון פלדה שתי דלתות  

מידות מק"ט 

80/60 ס"מ  1303

80/117 ס"מ  1297

תיאור מק"ט 

שולחן פינת חן עם מראה  1298

הערות  מידות    מק"ט 

עם 4 מדפים הניתנים להכוונה גובה 190 רוחב 86 ועומק 43 ס"מ   2080

עם 3 מדפים הניתנים להכוונה גובה 150 רוחב 86 ועומק 43 ס"מ   2081

כוננית אחסון מודולרית ממתכת
מידות  תיאור    מק"ט 

גובה 100, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ. כוננית זוויתנים בעלת 3 מדפים   2082

גובה 150, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ. כוננית זוויתנים בעלת 4 מדפים   2083

גובה 200, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ. כוננית זוויתנים בעלת 5 מדפים   2084

גובה 200, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ. כוננית זוויתנים בעלת 6 מדפים   2085

גובה 240, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ. כוננית זוויתנים בעלת 7 מדפים   2086

גובה 300, רוחב 40-30 ואורך 90 ס"מ. כוננית זוויתנים בעלת 8 מדפים   2087
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1635

1645/1631/1630

2015

1633

1636

1637

1638
1639

1641

כלי נגינה
תיאור מק"ט 

תוף בינוני תוף מרים בקוטר 16 ס"מ     1630

תוף גננת תוף מרים בקוטר 25 ס"מ    1631

דרבוקה  8208

גביע עץ  1632

משולש גודל צלע 12 ס"מ  1633

משולש גודל צלע 17 ס"מ  1634

מצלתיים בקוטר 14 ס"מ  1635

זוג מרקס גדול  1636

זוג מרקס קטן  1637

ידית 3 פעמונים  1638

ידיון שלושה פעמונים  1639

אפקט גשם קטן  1640

אפקט גשם גדול   1650

תוף הים  1641

תיבה סינית  1642

צמיד פעמונים  1643

פעמון תה  1644

תוף קטן תוף מרים בקוטר 14 ס"מ  1645

מצילתיים פליז בקוטר 16 ס"מ      1646

קסילופון  1647

סט מוסיכף  1648

מטלפון מתפרק  1649

תוף יד ללא מצלצלים כולל ידית הקשה  8209

זוג מקלות הקשה  8210

מנענע על ידית עם זוג קסטנייטות  8211

קליק קלק  8212

מתלה לכלי נגינה בצורת גיטרה  2015

מדף לכלי נגינה עם מיכל  4027

1650

1643

8212

8211164282101632
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2432452

1556

1570

מדף לחיבור על קיר

ארון תאים
תיאור מק"ט 

לילקוטים, תאים לפי דרישה  243

כוורת מבנה עץ, תאים לפי דרישה  2014

ארון נייד לטלוויזיה   2452

הערות מידות   מק"ט 

אורך 104 גובה 24 עומק 22 ס"מ  1555

אורך 84 גובה 24 עומק 22 ס"מ  1556

כפול אורך 84 גובה 40 עומק 22 ס"מ   1570

מעץ לבוד בעיצוב מעוגל צבוע בבייץ אורך 84 גובה 24 עומק 22 ס"מ   1448

מעץ לבוד בעיצוב מעוגל צבוע בבייץ אורך 84 גובה 40 עומק 22 ס"מ   1449

מכשירי וידאו
הערות מק"ט 

מכשיר וידאו  רקורדר 4 ראשים       806

מכשיר וידאו  רקורדר 2 ראשים       8061

DVD מכשיר  8062

מכשירי רדיו טייפ  

CD רדיו טייפ סטריאו 2 רמקולים קלטת אחת ונגן  8074

טלוויזיות
הערות מק"ט 

טלוויזיה מסך "20  801

טלוויזיה מסך "21  802

טלוויזיה מסך "25  803

טלוויזיה מסך "29  804

טלוויזיה מסך "32  805
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 משחקים דידקטיים
לגיל גן חובה

תיאור מק"ט 

לוטו - הכרת מצבים  1350

לוחיות סיפור ברצף  1351

לוטו - עונות השנה  1352

משחק זיכרון  1353

משחק דימיון , צרופי מידע  1354

משחק התאמת צבעים  1355

משחק התאמת צורות  1356

משחק לימוד חשבון "עץ עם פירות"  1357

משחק ללימוד חשבון באמצעות צבעים וגוונים בשיטת בדידים  1358

משחק "מלחמה" לימוד חשבון מניה ותחרותיות  1359

משחק התאמה חד  ערכי של כמות ומספר  1360

משחק קופה רושמת  1361

חשבוניה מעץ  1362

משחק לימוד צורות מרחביות  1363

פזל רצף נושאים  1364

פזל דמויות בעלי חיים עם כפתורי אחיזה  1365

פזל נושאים רב חלקים  1366

פזל ענק, סיפורים ואגדות  1367

פזל אותיות ודמויות  1368

פזל עץ דו צדדי  1369

פזל לימוד גוף הילד  1370

פזל לימוד פנים של ילד  1371

פזל לימוד כף היד  1372

משחק התמצאות במרחב ועבודה לפי דגם  1373

משחק  מיון צורות מרחביות  1374

משחק מיון צבע ועבודה לפי כרטיסי דגם  1375

משחק שיזור ומוטוריקה לפי דגמים  1376

משחק שיזור נעל  1377

משחק מיון , השחלה, מוטוריקה ועבודה לפי דגם  1378

משחק לוגיקה והבחנה לפי 3 משתנים  1379

לוטו מורכב  1380

דמויות  משפחה  1381

דמויות בעלי מקצוע  1382

הרכבת פלסטיק , 85 חלקים  1383

הרכבת פלסטיק , 110 חלקים  1384

הרכבות פלסטיק , 80 חלקים  1385

הרכבת פלסטיק , 200 חלקים  1386

 

משחקים דידקטיים 
לגיל גן טרום חובה

תיאור מק"ט 

לוטו הכרת מצבים  1390

משחק לוטו עם זיהוי צבעים  1391

לוחיות סיפור ברצף  1392

לוטו פינות בגן  1393

משחק זכרון  1394

משחק צירופים , צבע וצורה  1395

משחק שיוך והתאמה  1396

משחק שיוך וצירוף ניגודים  1397

משחק ללימוד כמות וספירה  1398

משחק דומינו ללימוד כמויות  1399

משחק דומינו ללימוד כיוונים  1400

ערכת מונטסורי  1401

תוספות לערכת מונטסורי  1402

חשבוניה גדולה מעץ  1403

משחק מיון צורות וקורדינציה  1404

פזל דמויות עם כפתורי אחיזה  1405

פזל  צורות גיאומטריות  1406

פזל לימוד חלקי גוף הילד  1407

פזל לימוד פנים של ילד/ילדה  1408

פזל לימוד כף היד  1409

משחק הרכבה והבחנה ומיון צבעים  1410

דומינו לזיהוי צבעים  1411

דומינו לזיהוי אוביקטים וצלליות  1412

משחק למיון צבע, גובה  וצורה  1413

משחק שיזור ומוטוריקה עדינה  1414

סדרת תמונות משפחה  1415

הרכבות פלסטיק, 60 חלקים  1416

הרכבות פלסטיק, שפנים  1417

הרכבות פלסטיק כוכבים  1418
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מכרזי רכש נוספים בחברה למשק וכלכלה

מכרזי מחשוב

ליצירת קשר: ארז מזמר

Erezm@mashcal.co.il :נייד: 052-3073232 | מייל

מכרזי מזגנים

ליצירת קשר: מעיין חן

Maayanb@mashcal.co.il :נייד: 052-4347260 | מייל

מכרזי למתקני משחק, ספורט, ריהוט רחוב וסככות

ליצירת קשר: מיה אייל

Mayas@mashcal.co.il :נייד: 052-5736427  | מייל

ליצירת קשר: שרון בלומברג

Sharonb@mashcal.co.il :נייד: 054-4747471   | מייל

ליצירת קשר: ליאור ליבוביץ

Liorl@mashcal.co.il :נייד: 057-7214940   | מייל

ליצירת קשר: איילת צוברי

Ayelet@mashcal.co.il :נייד: 052-5211753   | מייל

מכרזי רכש תברואי 

ליצירת קשר: אוהד תמר

ohadt@mashcal.co.il :נייד: 052-8994499 | מייל

מכרזי רכש נוספים בחברה למשק וכלכלה

מכרזי מחשוב

ליצירת קשר: ארז מזמר

Erezm@mashcal.co.il :נייד: 052-3073232 | מייל

מכרזי מזגנים

ליצירת קשר: מעיין חן

Maayanb@mashcal.co.il :נייד: 052-4347260 | מייל

מכרזי מתקני משחק, ספורט, ריהוט רחוב וסככות

ליצירת קשר: מיה אייל

Mayas@mashcal.co.il :נייד: 052-5736427  | מייל

ליצירת קשר: שרון בלומברג

Sharonb@mashcal.co.il :נייד: 054-4747471   | מייל

ליצירת קשר: ליאור ליבוביץ

Liorl@mashcal.co.il :נייד: 057-7214940   | מייל

ליצירת קשר: איילת צוברי

Ayelet@mashcal.co.il :נייד: 052-5211753   | מייל

מכרזי רכש תברואי 

ליצירת קשר: אוהד תמר

ohadt@mashcal.co.il :נייד: 052-8994499 | מייל
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לכבוד
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

תחום רכש
עבור רחלי לוי

באמצעות פקס : 6235434 –03 

הנדון: בקשה לביצוע נוהל הצעת מחיר מס' _____________

אנו הרשות המקומית _____________ מבקשת מכם לפנות, בשמנו ומטעמנו, לזוכים במכרז לאספקת ריהוט וציוד 

מס' __________, בפרקים הרלוונטיים, לקבלת הצעת מחיר לפריטים המפורטים ברשימה להלן, ע"פ תנאי המכרז.

הערותכמותגווןתיאור פריטמק"ט

אנו ממנים את החברה לפיתוח משאבי אנוש כחברה מנהלת בהתאם למסמכי המכרז, למתן שירותי ניהול, תאום ופיקוח, בכפוף 

לתוצאות נוהל הצעת המחיר ולהחלטת הרשות להתקשר עם הזוכה בנוהל.

תפקיד:______________________________  שם איש קשר ברשות:___________________________ 

מס' טלפון נייד: _________________________ מס' טלפון:___________________________________ 

כתובת אי מייל:_________________________ מס' פקס:____________________________________ 

בכבוד רב,

________________________

חתימה חותמת גזבר

________________________

חתימה חותמת גזבר

________________________

חתימה וחותמת הרשות המקומית

________________________

חתימה וחותמת הרשות המקומית

תאריך: _______________ תאריך: _______________

לכבוד
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

תחום רכש
עבור רחלי לוי

באמצעות פקס : 6235434 –03 

הנדון: בקשה לביצוע נוהל הצעת מחיר עבור התקשרות מסגרת מס'________

אנו הרשות המקומית __________ מבקשת מכם לפנות, בשמנו ומטעמנו, לזוכים במכרז לאספקת ריהוט וציוד מס' ________, 

בפרקים הרלוונטיים, לקבלת הצעת מחיר לפריטים המפורטים ברשימה להלן, על פי תנאי המכרז.

הסכום המקסימאלי להתקשרות עפ"י הצעה זו הוא עד ______________ )לא כולל מע"מ(.

החוזה יהיה בתוקף עד לשנה ממועד חתימתו.

הכמויות המצוינות בכתב הכמויות המצ"ב הינן לאומדן בלבד, על בסיס צפי ההזמנות אשר נערך על ידי הרשות המזמינה. לצורך 

קביעת הספק הזוכה בלבד, יחושבו המחירים המוצעים לכל פריט במכפלת הכמויות כאמור, יובהר כי כמויות אלו, אינן מחייבות 

את הרשות המזמינה והן לצורך קביעת הזוכה בלבד בהתאם לסעיף 5 לחוזה ההתקשרות.

יש לראות בסכום זה מסגרת בלבד, הזמנות בפועל יועברו בהתאם לצרכי הרשות ודרישותיה עפ"י חוזה התקשרות מסגרת בהתאם 

לנוהל הצעת מחיר.

אנו ממנים את החברה לפיתוח משאבי אנוש כחברה מנהלת בהתאם למסמכי המכרז, למתן שירותי ניהול, תאום ופיקוח, בכפוף 

לתוצאות נוהל הצעתה מחיר ולהחלטת הרשות להתקשר עם הזוכה בנוהל.

תפקיד:______________________________  שם איש קשר ברשות:___________________________ 

מס' טלפון נייד: _________________________ מס' טלפון:___________________________________ 

כתובת אי מייל:_________________________ מס' פקס:____________________________________ 

                   בכבוד רב,
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ליצירת קשר...

רחלי לוי / מנהלת פרויקטים

נייד: 052-4447289
משרד: 03-6235469

פקס: 03-6235434
Rachell@mashcal.co.il :מייל

עינב ויצמן / רכזת פרויקטים

משרד: 03-5769324
einavv@mashcal.co.il :מייל

קטיה אורלובה / מתפעלת פרויקטים

משרד: 03-6235482
katyaa@mashcal.co.il :מייל

אלדד מאיר / יועץ מקצועי ופיקוח )מ.דבי הנדסה וניהול בע"מ(

נייד: 054-2096099
Eldad@mdebby.co.il :מייל

רויטל ליכטנפלד אלון / מנהלת מחלקת שירותי חינוך ורכש

revital@mashcal.co.il :מייל
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