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גוון(

80*55שולחן סלון 62'נ1'ז-1קומה 

60שולחן עגול קוטר 71'נ

אחסון נישה81'נ

אחסון91'נ

50*50שולחן עמידה 801'נ

60*60שולחן מרובע 114'נ2'ז-1קומה 

חוצץ443'נ

50*50שולחן עמידה 801'נ

אחסון121'נ

60שולחן עגול קוטר 72'נ3'ז-1קומה 

זוג שולחנות בגבהים משתנים131'נ

אחסון141'נ

50*50שולחן עמידה 801'נ

במה151'נ

60שולחן עגול קוטר 71'נ4'ז-1קומה 

60*60שולחן מרובע 114'נ

במה151'נ

אחסון161'נ

50*50שולחן עמידה 801'נ

אחסון171'נ

60*60שולחן מרובע 111'נ5'ז-1קומה 

80*55שולחן סלון 62'נ

אחסון181'נ

50*50שולחן עמידה 801'נ

אחסון191'נ

60שולחן עגול קוטר 71'נ6'ז-1קומה 

60*60שולחן מרובע 114'נ

מחיצה201'נ

במה211'נ



אחסון221'נ

50*50שולחן עמידה 801'נ

אחסון231'נ
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60שולחן עגול קוטר 72'נ7'ז-1קומה 

זוג שולחנות בגבהים משתנים131'נ

במה241'נ

אחסון251'נ

שולחן עבודה261'נחדר רכז-1קומה 

אחסון271'נ

45*45שולחן סלון 281'נ

45*45שולחן סלון 281'נמחשבים-1קומה 

שולחן סלון אליפסה301'נ

מחיצה811'נ

אחסון321'נ

במה311'נ

60שולחן עגול קוטר 71'נחדר מורים-1קומה 

חדר רכזשולחן עבודה261'נ

חדר רכזאחסון271'נ

חדר רכז45*45שולחן סלון 282'נ

מטבח331'נ

אחסון341'נ

מחיצה821'נ

שולחן סלון 351'נ

25שולחן עגול קוטר 363'נמסדרון-1קומה 

מול 
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3'ז+ 2'ז

40*75שולחן סלון מלבני 371'נ
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50*50שולחן סלון מרובע 381'נ

מול 
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אזור 
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אזור 
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60שולחן עגול קוטר 71'נ

מתחת 

מדרגות 

צפוניות

80*55שולחן סלון 62'נ1'ח0קומה 

חוצץ442'נ

60*60שולחן מרובע 112'נ

אחסון411'נ

60*90שולחן סלון 421'נ

60*60שולחן מרובע 111'נ2'ח0קומה 

אחסון431'נ

מחיצה441'נ

אחסון451'נ

50*50שולחן עמידה 803'נ

שולחן אליפסה461'נ

אחסון471'נ3'ח0קומה 

מחיצה481'נ

50*50שולחן עמידה 803'נ

50*75שולחן מלבני 492'נ
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60שולחן עגול קוטר 71'נ4'ח0קומה 

60*60שולחן מרובע 114'נ

במה501'נ

אחסון511'נ

אחסון521'נ

60שולחן עגול קוטר 71'נ5סדנא 0קומה 

25שולחן עגול קוטר 362'נ

שולחן סלון אליפסה601'נ

מחיצה831'נ

אחסון611'נ

80*55שולחן סלון 62'נ6'ח0קומה 

אחסון541'נ

אחסון551'נ

60שולחן עגול קוטר 71'נ7'ח0קומה 

60*60שולחן מרובע 113'נ

מחיצה1א48'נ

אחסון561'נ

אחסון571'נ

במה+ תיבה581'נ

60שולחן עגול קוטר 72'נ8'ח0קומה 

זוג שולחנות בגבהים משתנים131'נ

במה241'נ

אחסון591'נ

שולחן עבודה261'נחדר רכז דרומי0קומה 

אחסון271'נ

45*45שולחן סלון 281'נ

שולחן עבודה1א26'נחדר רכז צפוני0קומה 

אחסון271'נ

45*110שולחן סלון 661'נ
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מחיצת איחסון631'נחדר צוות0קומה 

מטבח641'נ

אחסון651'נ

מטבח671'נמסדרון0קומה 
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מרחב 

מטבחון אורחים31'נביוספרי

שולחנות פינת ישיבה 514'נ

אזור אינטראקטיבי62'נ

חדר צוות- שולחן עבודה101'נ

אחסון חדר צוות111'נ

מידוף קיר מזרחי1418'נ

שולחן הדום1610'נ

חדר/ לפי כיתה- ריכוז כתב כמויות נגרות

מ"המחירים לא  כוללים מע*

מחירי היחידות בגדר אומדנה בלבד*



אחריות והתקנה, אספקה, הובלה, המחירים כוללים יצור*

תשלום לפי הזמנה וביצוע בפועל*

מספר הפריט+ י שם"תיאור מלא של המוצר נמצא בתוך המפרט עפ*


