
שם פריטד"מס
יחידת 
חישוב

דגם המוצע / תמונת הכסא 
י הספק"ע

מחיר מקסימום 
ליחידה לפני 

מ"מע
הערות

1

כסא אירוח כיסא דגם 
 מיאמי

מושב מעוצב המרופד בדמוי 
גב ,  איכותי ועמידPUעור 

שלד כיסא מתכת , פלסטיק

בציפוי ניקל מעוצב 

י בחירת המזמין " צבע עפ
ע"או דגם שוו

יחידה

2

" רקפת"כסא אירוח דגם 
ללא ידיות  

מושב מרופד בד +גב

 ע"או שוו" אופק/פנמה"
שלד הכסא ממתכת עמידה 

ואיכותית ליציבות מירבית

י בחירת המזמין "צבע עפ
ע"או דגם שוו

יחידה

3

" רקפת"כסא אירוח דגם 
כולל ידיות  

מושב מרופד בד +גב

 ע"או שוו" אופק/פנמה"
שלד הכסא ממתכת עמידה 

,  ואיכותית ליציבות מירבית

, זוג משענות ידיים מעוצבות

י בחירת המזמין "צבע עפ
ע"או דגם שוו

יחידה

4

כיסא אירוח מיאמי ללא 
ידיות

 מושב מרופד עשוי דמוי עור 
משענת גב בשילוב בד רשת 

.ושלד מתכת מניקל

י בחירת המזמין "צבע עפ
ע"או דגם שוו

יחידה

5

כיסא המתנה דגם גולף
משענת גב מקומרת מפלסטיק 

איכותי ועמיד 
מושב רחב מפלסטיק המעוצב 
לישיבה נכונה וזקופה המהווה 

נוחות מקסימאלית בשילוב 

.רגלי מתכת

י בחירת המזמין "צבע עפ
ע"או דגם שוו

יחידה

6

כסא פלסטיק דגם 
"  סטאר"

.כסא נערם, שלד אלומיניום
י בחירת המזמין "צבע עפ

. צבעים שונים6לפחות 

ע"או דגם שוו

יחידה

כסאות- 3פרק 

המתנה/ כסאות אירוח 



שם פריטד"מס
יחידת 
חישוב

דגם המוצע / תמונת הכסא 
י הספק"ע

מחיר מקסימום 
ליחידה לפני 

מ"מע
הערות

כסאות- 3פרק 

המתנה/ כסאות אירוח 

7

כסא אירוח דגם מורן 
משובץ

תמיכה אורטופדית מושלמת 
לגב

, כולל ידיות ניקל מעוצבות
משענות ידיים מרופדות

רגלי ניקל, גב ומושב דמוי עור

ע"או דגם שוו

יחידה

8

כיסא אירוח דגם 
, אטלנטה אורח

גב ומושב עם ידיות בשילוב   
 PVCריפוד דמוי עור 

. איכותי ורגלי ניקל

י בחירת המזמין "צבע עפ
ע"או דגם שוו

יחידה

9

כיסא אירוח דגם 
כסא אקטיבה מרופד         

מושב , גב פלסטי, אורח 
עם שילדת מתכת , מרופד

י "צבע עפ, חזקה ויציבה
בחירת המזמין או דגם 

ע"שוו

יחידה

כיסא אירוח דגם רן אורח 10
כסא אורח מרופד         

 5עד לגובה של )נערם 
מושב מרופד +גב, (כסאות

רגלי , בריפוד דמוי עור
ע"או דגם שוו ,מתכת ניקל

יחידה

11

כיסא אירוח דגם מירו 
כסא אורח מרופד         

מושב +גב רשת , אורח
עם שילדת מתכת , מרופד

י "צבע עפ, חזקה ויציבה
בחירת המזמין או דגם 

ע"שוו

יחידה



שם פריטד"מס
יחידת 
חישוב

דגם המוצע / תמונת הכסא 
י הספק"ע

מחיר מקסימום 
ליחידה לפני 

מ"מע
הערות

כסאות- 3פרק 

המתנה/ כסאות אירוח 

כסא פלסטיק דגם אוזו12

13
כסא   כסא בר דגם דקל

76גובה , בר פלסטי
יחידה

14

כיסא אירוח דגם ויזי 
כסא איטלקי מרופד         

מושב +גב, אורח נערם
עם שילדת מתכת , מרופד

י "צבע עפ, חזקה ויציבה
בחירת המזמין או דגם 

ע"שוו

יחידה

15
מערכת ישיבה דגם 

ע"או ש" סקאלה"
' קומפ

(3+2+1)

16

כורסת מנהל דגם אומגה 
כורסת מנהל , ע"או ש

מנגנון סינכרוני , גבוהה
: צבעים, ריפוד דמוי עור

, קרם, חום, שחור
משענות ידיים ורגל ניקל

יחידה

מערכות המתנה

כסאות מנהלים



שם פריטד"מס
יחידת 
חישוב

דגם המוצע / תמונת הכסא 
י הספק"ע

מחיר מקסימום 
ליחידה לפני 

מ"מע
הערות

כסאות- 3פרק 

המתנה/ כסאות אירוח 

17

כורסת מנהל דגם אופיר 
כורסת מנהל , ע"או ש

, גבוהה מנגנון סינכרוני
רמשענת , ריפוד דמוי עור

ידיים ורגל ניקל

יחידה

18

כורסת מנהל דגם קיסר 
כורסת מנהל , ע"או ש

 2מנגנון מכני , נמוכה
ריפוד בד רשת , קלאצים

, ידיות מתכווננות, שחור
רגל ניילון

יחידה

19

כורסת מנהל דגם 
כורסת , ע"דיאמונט או ש

מנהל בעל מנגנון 
עם תמיכה , ארגונומי

, מושלמת לגב התחתון
ידית מתכווננת 

/ קדימה/למטה/למעלה
, החוצה/פנימה/אחורה

רגל , קביעת זוית המושב
, יציקת אלומיניום מלוטש
ריפוד דמוי עור איכותי

20

כורסת מנהל דגם אופאל 
כורסת מנהל  , ע"או ש

עם , בעלת מנגנון נדנוד
אפשרות להתאמת 

ההתנגדות לפי משקל 
,  מצבים3-נעילה ב, היושב

מעניקב תמיכת גב מעולה 
, באזור הגב התחתון

ריפוד דמוי עור איכותי

כסאות משרד



שם פריטד"מס
יחידת 
חישוב

דגם המוצע / תמונת הכסא 
י הספק"ע

מחיר מקסימום 
ליחידה לפני 

מ"מע
הערות

כסאות- 3פרק 

המתנה/ כסאות אירוח 

21

כיסא משרדי דגם גל או 
מושב וגב הכסא , ע"ש

מרופדים בבד , רחבים
משענות ידיים , איכותי

 ידיות 3מנגנון , מתכווננות
הפעלה לקביעת גובה 

המושב וכיוונון משענת 
בוכנה פניאומטית , הגב

לשינוי וכיוון גובה 
בסיס הכיסא , הכיסא

 זרועות מעוצב 5כולל 
עם גלגלי פרקט , וחזק
.י בחירת המזמין"צבע עפ

22

עם , כורסה דגם שושן
מנגנון , כרית אויר

, ים' קלאצ3סינכרוני 
מושב אנטומי מעוצב 

ידיות , לישיבה נוחה
ריפד בד צבע , מתכווננות

כרית אויר , לפי בחירה
מתנפחת לתמיכה בגב 

התחתון

יחידה

23

, כורסת מנהל דגם שושן
, 19מפרט בהתאם לסעיף 

.ללא ידיות מתכווננות
יחידה

24

, כסא מזכירה דגם ורטיגו
 מנגנון מכני משוכלל 

מנגנון בוכנה , במיוחד
ספוג עבה , פניאומאטי
ידיות , ואיכותי
ריפוד לפי , מתכווננות

בחירה

יחידה

כ"סה


