
רוחבאורךגובה
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 1' שרטוט מס
3'נספח דב

 1' שרטוט מס
3'נספח דב

 1' שרטוט מס
למעט דגם )

נספח ב (הרגליים
3'ד

 1' שרטוט מס
למעט דגם )

נספח ב (הרגליים
3'ד

 1' שרטוט מס
למעט דגם )

נספח ב (הרגליים
3'ד

, 120 ואורך 50-60שולחן ארגונומי חזית ישרה הצד הקצר ברוחב 
מ " ס200 – 160 ואורך 70-80הצד הארוך ברוחב 

.ומסתור צניעות מפח" אלפא"עם רגלי 
מ" מPVC 1.5מ עם קנט " מ28פלטה עליונה מלמין בעובי 

השולחן כולל מדף למקלדת מתחת לפלטה . (מחופה פורמייקה)
.לפי דרישה- וכוס חיווט

השלוחה תבוצע עצמאית עם רגליים לפי - לבחירת המזמין 
שולחן ראשי או תחובר נסתר לשולחן ראשי ומצידה הנותר 

תחובר לשידה קבועה

1

, 120 ואורך 50-60שולחן ארגונומי חזית ישרה הצד הקצר ברוחב 
מ " ס200 – 160 ואורך 70-80הצד הארוך ברוחב 

עם רגלי עץ ומסתור צניעות מעץ
מ" מPVC 1.5מ עם קנט " מ28פלטה עליונה מלמין בעובי 

השולחן כולל מדף למקלדת מתחת לפלטה . (מחופה פורמייקה)
.לפי דרישה- וכוס חיווט

השלוחה תבוצע עצמאית עם רגליים לפי - לבחירת המזמין 
שולחן ראשי או תחובר נסתר לשולחן ראשי ומצידה הנותר 

תחובר לשידה קבועה

2
חזית " ר"שולחן ארגונומי צורת 

ומסתור " אלפא"ישרה עם רגלי 
.צניעות מפח

ספריות וחדרי מורים, ריהוט למרחבים, ריהוט משרדי- 2פרק 

תאורשםד"מס
מ"מידות מקורבות בס

הערות
מחיר ליחידה  

מ"לא כולל מע

חזית " ר"שולחן ארגונומי צורת 
ומסתור " אלפא"ישרה עם רגלי 

.צניעות מפח

חזית " ר"שולחן ארגונומי צורת 
עם רגלי עץ ומסתור צניעות , ישרה

.עץ

פלטה עליונה  , 1מפרט זהה לסעיף , "ר"שולחן ארגונומי צורת 
צבע סטנדרט , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי  (סנדביץ)מלביד 

.PVCעם קנט , בוק, קרם, לבחירה כדוגמת אפור

3
חזית " ר"שולחן ארגונומי צורת 

" חלון"ישרה עם רגלים בדגם 
.ומסתור צניעות מפח

, 120 ואורך 50-60שולחן ארגונומי חזית ישרה הצד הקצר ברוחב 
מ " ס200 – 160 ואורך 70-80הצד הארוך ברוחב 

.בתוספת קושרות ומסתור צניעות מפח" חלון"עם רגלים בדגם 
מ" מPVC 1.5מ עם קנט " מ28פלטה עליונה מלמין בעובי 

השולחן כולל מדף למקלדת מתחת לפלטה . (מחופה פורמייקה)
.לפי דרישה- וכוס חיווט

השלוחה תבוצע עצמאית עם רגליים לפי - לבחירת המזמין 
שולחן ראשי או תחובר נסתר לשולחן ראשי ומצידה הנותר 

תחובר לשידה קבועה

4
חזית " ר"שולחן ארגונומי צורת 

" חלון"ישרה עם רגלים בדגם 
.ומסתור צניעות מפח

פלטה עליונה   ,3מפרט זהה לסעיף , "ר"שולחן ארגונומי צורת 
צבע סטנדרט , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי  (סנדביץ)מלביד 

.PVCעם קנט , בוק, קרם, לבחירה כדוגמת אפור

5



רוחבאורךגובה

 1' שרטוט מס
3'נספח דב

, 120 ואורך 50-60שולחן ארגונומי חזית ישרה הצד הקצר ברוחב 
מ " ס200 – 160 ואורך 70-80הצד הארוך ברוחב 

.ומסתור צניעות מפח" אלפא"עם רגלי 
מ" מPVC 1.5מ עם קנט " מ28פלטה עליונה מלמין בעובי 

השולחן כולל מדף למקלדת מתחת לפלטה . (מחופה פורמייקה)
.לפי דרישה- וכוס חיווט

השלוחה תבוצע עצמאית עם רגליים לפי - לבחירת המזמין 
שולחן ראשי או תחובר נסתר לשולחן ראשי ומצידה הנותר 

תחובר לשידה קבועה

1

ספריות וחדרי מורים, ריהוט למרחבים, ריהוט משרדי- 2פרק 

תאורשםד"מס
מ"מידות מקורבות בס

הערות
מחיר ליחידה  

מ"לא כולל מע

חזית " ר"שולחן ארגונומי צורת 
ומסתור " אלפא"ישרה עם רגלי 

.צניעות מפח

7518070-80
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7516070-80

7518070-80
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7514060-80

7516060-80

7518060-80
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7512060-80

7514060-80

7516060-80

7518060-80

7520060-80
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7516060-80

7518060-80

7520060-80

7512060-80

 2' שרטוט מס
למעט דגם )

נספח ב (הרגליים
3'ד

 2' שרטוט מס
למעט דגם )

הרגליים וסוג 
נספח ב (פלטת העץ
3'ד

 1' שרטוט מס
למעט דגם )

נספח ב (הרגליים
3'ד

 1' שרטוט מס
למעט דגם )

נספח ב (הרגליים
3'ד

 2' שרטוט מס
3'נספח דב

 2' שרטוט מס
למעט סוג פלטת )

3'נספח דב (העץ

, 120 ואורך 50-60שולחן ארגונומי חזית ישרה הצד הקצר ברוחב 
מ " ס200 – 160 ואורך 70-80הצד הארוך ברוחב 

עם רגלי עץ ומסתור צניעות מעץ
מ" מPVC 1.5מ עם קנט " מ28פלטה עליונה מלמין בעובי 

השולחן כולל מדף למקלדת מתחת לפלטה . (מחופה פורמייקה)
.לפי דרישה- וכוס חיווט

השלוחה תבוצע עצמאית עם רגליים לפי - לבחירת המזמין 
שולחן ראשי או תחובר נסתר לשולחן ראשי ומצידה הנותר 

תחובר לשידה קבועה

6

חזית " ר"שולחן ארגונומי צורת 
עם רגלי עץ ומסתור צניעות , ישרה

.עץ

9

10

5

חזית " ר"שולחן ארגונומי צורת 
עם רגלי עץ ומסתור צניעות , ישרה

.עץ

 פלטה עליונה 5מפרט זהה לסעיף , "ר"שולחן ארגונומי צורת 
צבע סטנדרט , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי  (סנדביץ)לביד מ

.PVCעם קנט , בוק, קרם, לבחירה כדוגמת אפור

7
עם רגלי , שולחן משרדי מלבני

.ומסתור צניעות מפח" אלפא"

.ומסתור צניעות מפח" אלפא"שולחן מלבני עם רגל דגם 
PVCמ " מ1.5מ עם קנט " מ28 עובי מלמין פלטה עליונה 

.(מחופה פורמייקה)
.כולל אפשרות למדף למקלדת וכוס חיווט לפי דרישה

 (סנדביץ)לביד פלטה עליונה מ, 7מפרט זהה לסעיף , שולחן מלבני
צבע סטנדרט לבחירה כדוגמת , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי 

.PVCעם קנט , בוק, קרם, אפור
8

בתוספת קושרות ומסתור " חלון"שולחן מלבני עם רגל דגם 
.צניעות מפח

PVCמ " מ1.5מ עם קנט " מ28  עובי מלמיןפלטה עליונה 
.(מחופה פורמייקה)

.השולחן כולל אפשרות למדף למקלדת וכוס חיווט לפי דרישה

עם רגלי , שולחן משרדי מלבני
.ומסתור צניעות מפח" אלפא"

עם רגלי חלון , שולחן משרדי מלבני
.ומסתור צניעות מפח

 (סנדביץ)לביד פלטה עליונה מ 9מפרט זהה לסעיף , שולחן מלבני
צבע סטנדרט לבחירה כדוגמת , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי 

.PVCעם קנט , בוק, קרם, אפור

עם רגלי חלון , שולחן משרדי מלבני
.ומסתור צניעות מפח



רוחבאורךגובה

 1' שרטוט מס
3'נספח דב

, 120 ואורך 50-60שולחן ארגונומי חזית ישרה הצד הקצר ברוחב 
מ " ס200 – 160 ואורך 70-80הצד הארוך ברוחב 

.ומסתור צניעות מפח" אלפא"עם רגלי 
מ" מPVC 1.5מ עם קנט " מ28פלטה עליונה מלמין בעובי 

השולחן כולל מדף למקלדת מתחת לפלטה . (מחופה פורמייקה)
.לפי דרישה- וכוס חיווט

השלוחה תבוצע עצמאית עם רגליים לפי - לבחירת המזמין 
שולחן ראשי או תחובר נסתר לשולחן ראשי ומצידה הנותר 

תחובר לשידה קבועה

1

ספריות וחדרי מורים, ריהוט למרחבים, ריהוט משרדי- 2פרק 

תאורשםד"מס
מ"מידות מקורבות בס

הערות
מחיר ליחידה  

מ"לא כולל מע

חזית " ר"שולחן ארגונומי צורת 
ומסתור " אלפא"ישרה עם רגלי 

.צניעות מפח

7514060-80

7516060-80

7518060-80

7520060-80

7512060-80

7514060-80

7516060-80

7518060-80

7520060-80

7512060-80

7514060-80

7516060-80

7518060-80

7520060-80

759050

7510050

7512050

759050

7510050

7512050

7512060-80

7514060-80

7516060-80

7518060-80

7520060-80

 4' שרטוט מס
3'בנספח ד

 2' שרטוט מס
למעט דגם )

הרגליים וסוג 
נספח ב (פלטת העץ
3'ד

 2' שרטוט מס
למעט דגם )

נספח ב (הרגליים
3'ד

 2' שרטוט מס
למעט דגם )

הרגליים וסוג 
בנספח  (פלטת העץ
3'ד

 3' שרטוט מס
3'בנספח ד

 3' שרטוט מס
3'נספח דב

מ נירסוטה " מ50קוטר " מתכת"שלוחה לשולחן משרדי עם רגל 
מ " מ28 מלא עובי מלמיןפלטה עליונה , מ" מ28וקושרת עץ עובי 

השולחן כולל כוס  ,(מחופה פורמייקה).מ" מPVC  1.5עם קנט 
חיווט לפי דרישה

שלוחת הארכה לשולחן משרדי

12

11

שלוחת הארכה לשולחן משרדי13

10
 (סנדביץ)לביד פלטה עליונה מ 9מפרט זהה לסעיף , שולחן מלבני

צבע סטנדרט לבחירה כדוגמת , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי 
.PVCעם קנט , בוק, קרם, אפור

עם רגלי עץ , שולחן משרדי מלבני
ומסתור צניעות מעץ

עם רגלי עץ , שולחן משרדי מלבני
ומסתור צניעות מעץ

שולחן מלבני עם רגלי עץ ומסתור צניעות מעץ
PVCמ " מ1.5מ עם קנט " מ28  עובי מלמיןפלטה עליונה 

.(מחופה פורמייקה)
.השולחן כולל אפשרות למדף למקלדת וכוס חיווט לפי דרישה

 (סנדביץ)לביד פלטה עליונה מ 9מפרט זהה לסעיף , שולחן מלבני
צבע סטנדרט לבחירה כדוגמת , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי 

.PVCעם קנט , בוק, קרם, אפור

עם רגלי חלון , שולחן משרדי מלבני
.ומסתור צניעות מפח

לביד פלטה עליונה מ, 9מפרט זהה לסעיף שלוחה לשולחן משרדי 
צבע סטנדרט , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי  ('סנדביץ)

PVCעם קנט , בוק, קרם, לבחירה כדוגמת עפור
14

שולחן ישיבות15
מ " מ1.5מ קנט  " מ28 עובי מלמיןשולחן ישיבות  עם פלטה 

P.V.C ,צבוע צבע אפוקסי , מ" מ20*70, שלד מתכת פרופיל מלבני
בתנור עם רגליות לאיפוס



רוחבאורךגובה

 1' שרטוט מס
3'נספח דב

, 120 ואורך 50-60שולחן ארגונומי חזית ישרה הצד הקצר ברוחב 
מ " ס200 – 160 ואורך 70-80הצד הארוך ברוחב 

.ומסתור צניעות מפח" אלפא"עם רגלי 
מ" מPVC 1.5מ עם קנט " מ28פלטה עליונה מלמין בעובי 

השולחן כולל מדף למקלדת מתחת לפלטה . (מחופה פורמייקה)
.לפי דרישה- וכוס חיווט

השלוחה תבוצע עצמאית עם רגליים לפי - לבחירת המזמין 
שולחן ראשי או תחובר נסתר לשולחן ראשי ומצידה הנותר 

תחובר לשידה קבועה

1

ספריות וחדרי מורים, ריהוט למרחבים, ריהוט משרדי- 2פרק 

תאורשםד"מס
מ"מידות מקורבות בס

הערות
מחיר ליחידה  

מ"לא כולל מע

חזית " ר"שולחן ארגונומי צורת 
ומסתור " אלפא"ישרה עם רגלי 

.צניעות מפח

7512060-80

7514060-80

7516060-80

7518060-80

7520060-80

7512060-80

7514060-80

7516060-80

7518060-80

7520060-80

7512060-80

7514060-80

7516060-80

7518060-80

7520060-80

768080

769090

76100100

76120120

768080

769090

76100100

76120120

פטריה/שולחן עגול רגלי פיצה21
מ דו שכבתי " מ28 עובי מלמיןפלטה , שולחן עגול קוטר משתנה

פטריה /  צבע לפי בחירה עם רגל מתכת פיצה PVCמ  " מ1.5קנט 
צבע לפי בחירה

75

מ " מ1.5מ קנט  " מ28 עובי מלמיןעם פלטה , שולחן מרובע
P.V.C ,45 רגלי מתכת עגולות בקוטר 4, צבע סטנדרט לבחירה 

מ עם קושרות"מ

  4' שרטוט מס
3'נספח דב

  4' שרטוט מס
3'בנספח ד

  4' שרטוט מס
3'בנספח ד

17

שולחן ישיבות16
 (סנדביץ)לביד פלטה עליונה מ 15מפרט זהה לסעיף , שולחן מלבני

צבע סטנדרט לבחירה כדוגמת , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי 
.PVCעם קנט , בוק, קרם, אפור

שולחן ישיבות
מ " מ1.5מ קנט  " מ28 עובי מלמיןשולחן ישיבות  עם פלטה 

P.V.C ,עם מ  " מ28 הצדדים מלמין בעובי 2-שלד עץ מצופה מ
רגלי עץ

שולחן ישיבות18
 (סנדביץ)לביד פלטה עליונה מ 15מפרט זהה לסעיף , שולחן מלבני

צבע סטנדרט לבחירה כדוגמת , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי 
.PVCעם קנט , בוק, קרם, אפור

90-120קוטר 

שולחן פרופיל מרובע עם רגלי מתכת
מ " מ28 עובי מלמיןעם פלטה , 19מפרו זהה לסעיף , שולחן מרובע

 רגלי מתכת עגולות 4, צבע סטנדרט לבחירה, P.V.Cמ " מ1.5קנט  
.עם קושרות, מ" מ45בקוטר 

שולחן פרופיל מרובע עם רגלי מתכת 19

20



רוחבאורךגובה

 1' שרטוט מס
3'נספח דב

, 120 ואורך 50-60שולחן ארגונומי חזית ישרה הצד הקצר ברוחב 
מ " ס200 – 160 ואורך 70-80הצד הארוך ברוחב 

.ומסתור צניעות מפח" אלפא"עם רגלי 
מ" מPVC 1.5מ עם קנט " מ28פלטה עליונה מלמין בעובי 

השולחן כולל מדף למקלדת מתחת לפלטה . (מחופה פורמייקה)
.לפי דרישה- וכוס חיווט

השלוחה תבוצע עצמאית עם רגליים לפי - לבחירת המזמין 
שולחן ראשי או תחובר נסתר לשולחן ראשי ומצידה הנותר 

תחובר לשידה קבועה

1

ספריות וחדרי מורים, ריהוט למרחבים, ריהוט משרדי- 2פרק 

תאורשםד"מס
מ"מידות מקורבות בס

הערות
מחיר ליחידה  

מ"לא כולל מע

חזית " ר"שולחן ארגונומי צורת 
ומסתור " אלפא"ישרה עם רגלי 

.צניעות מפח

פטריה/שולחן עגול רגלי פיצה22
פלטה עליונה  21מפרט זהה לסעיף , שולחן עגול קוטר משתנה

צבע סטנדרט , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי  (סנדביץ)לביד מ
.PVCעם קנט , בוק, קרם, לבחירה כדוגמת אפור

75

ניידת-  מגירות לשולחן4ארונית 23

 מגירות לשולחן עם מגירה ראשונה עם אפשרות נעילה 4ארונית 
- גב הארון , מ" מ18 מלמיןעשויה , .כולל מפתח בעל ראש מתקפל,

  PVCחלק פנימי של המגירות מלמין עם קנט קנט , מ" מ18 מלמין
מחברים , מסילות טלסקופיות ממתכת לארונית מגירות, מ" מ1.5

בכל מגירה מנגנון לעצירה ומניעת שליפתה , סמויים למגירות
 4כולל , מ " ס9.6מהמסלול באופן לא רצוניידיות קשת ניקל 

בעלי עמידות למשקל ארונית מלאה , גלגלים מפלסטיק יצוק כפול
.בציוד

50
7' שרטוט מס  

3'נספח דב

קבועה-  מגירות לשולחן4ארונית 24
 ,קבועהארונית , 23מפרט זהה לסעיף ,  מגירות לשולחן4ארונית 

עם צוקל, ללא גלגלים
50

7' שרטוט מס  
 (למעט הגלגלים)

3'בנספח ד

קבועה- ארונית דלת אחת לשולחן25
, ע"דגם ברימן או ש,  צירים2ארונית קבועה לשולחן עם דלת 

.עם צוקל, מ" מ18עשויה מלמין 
50

23מפרט זהה לסעיף ,  מגירות לשולחן5ארונית ניידת-  מגירות לשולחן5ארונית 26

קבועה-  מגירות לשולחן5ארונית 27
 ,קבועהארונית , 23מפרט זהה לסעיף ,  מגירות לשולחן5ארונית 

עם צוקל, ללא גלגלים

ארונית מגירות נייד במידות28

המגירה בעלת אפשרות , ארונית קבועה עם מגירה אחת  ודלת ציר
במגירה מנגנון לעצירה ומניעת , לנעילה ומפתח עם ראש מתקפל

. צירים2דלת , שליפתה מהמסלול באופן לא רצוני
 18 מלמיןגב הארון יבוצע , מ יצוק" מ18השידה תבוצע ממלמין 

מ כולל הגבהות "מ 18עץ סנדוויץ מ למעט הצוקל אשר  יבוצע מ"מ
.פלסטיק להגנה על העץ

604540
 5' שרטוט מס

3'נספח דב

90-120קוטר 



רוחבאורךגובה

 1' שרטוט מס
3'נספח דב

, 120 ואורך 50-60שולחן ארגונומי חזית ישרה הצד הקצר ברוחב 
מ " ס200 – 160 ואורך 70-80הצד הארוך ברוחב 

.ומסתור צניעות מפח" אלפא"עם רגלי 
מ" מPVC 1.5מ עם קנט " מ28פלטה עליונה מלמין בעובי 

השולחן כולל מדף למקלדת מתחת לפלטה . (מחופה פורמייקה)
.לפי דרישה- וכוס חיווט

השלוחה תבוצע עצמאית עם רגליים לפי - לבחירת המזמין 
שולחן ראשי או תחובר נסתר לשולחן ראשי ומצידה הנותר 

תחובר לשידה קבועה

1

ספריות וחדרי מורים, ריהוט למרחבים, ריהוט משרדי- 2פרק 

תאורשםד"מס
מ"מידות מקורבות בס

הערות
מחיר ליחידה  

מ"לא כולל מע

חזית " ר"שולחן ארגונומי צורת 
ומסתור " אלפא"ישרה עם רגלי 

.צניעות מפח

29
 2בעלת , ארונית מגירות ניידת

מגירות ודלת ציר
 מגירות 2 אך בעלת 28מפרט זהה לסעיף , ארונית מגירות במידות

.ודלת ציר
725040

 6' שרטוט מס
3'נספח דב

 דלתות נמוך2ארון 31

גוף הארון כולל מדפי חלוקה ,  דלתות נמוך2יחידת ארון בעל 
אופקיים ואנכיים 

גב הארון עשוי , מ" מ18וכולל דפנות לפי תוכנית עשוי מלמין 
מ מצופה לפי גוון" מ18 מלמין

מ " מ28 בעובי ממלמיןפלטה עליונה תבוצע , הפלטה העליונה
.מ בקדמת הארון" ס2ותבלוט 
, מ" מ18 בעובי עץ סנדוויץמ מ" ס8צוקל תחתון בגובה 

.מ כולל ידיות" מ18 בעובי מלמיןדלתות ציר מ
.כולל אפשרות נעילה 

908040
 8' שרטוט מס
3'בנספח ד

9012040 דלתות3 אך בעל 31ל בסעיף "כנ דלתות נמוך3ארון 32
 9' שרטוט מס
3'בנספח ד

9016040 דלתות4 אך בעל 31ל בסעיף "כנ דלתות נמוך4ארון 33
 10' שרטוט מס
3'בנספח ד

9012045
 11' שרטוט מס
3'בנספח ד

604540עם נעילה מגירה עליונה, צמוד לשולחן,  מגירות3, ארגז צף

 דלתות הזזה נמוך2ארון 34

 18 מלמיןגוף הארון עשוי ,  דלתות הזזה נמוך2יחידת ארון בעל 
,מ"מ

,מ" מ18 מלמיןמדפי חלוקה אופקיים ואנכיים וכולל דפנות עשוי 
, מ מצופה לפי גוון הפלטה העליונה" מ18 מלמיןגב הארון עשוי 

מ " ס2מ ותבלוט " מ28 בעובי ממלמיןפלטה עליונה תבוצע 
.בקדמת הארון

,מ" מ18 בעובי עץ סנדוויץמ מ" ס8צוקל תחתון בגובה 
מ כולל ידיות וכולל מסילות " מ18 דלתות הזזה ממלמין בעובי 

 "טרולה"מדגם 
. (אלומיניום בלבד- מסילות בריח עליון וגלגל תחתון )

.כולל אפשרות נעילה

ארגז מגירות צף צמוד לשולחן 
במידות

30



רוחבאורךגובה

 1' שרטוט מס
3'נספח דב

, 120 ואורך 50-60שולחן ארגונומי חזית ישרה הצד הקצר ברוחב 
מ " ס200 – 160 ואורך 70-80הצד הארוך ברוחב 

.ומסתור צניעות מפח" אלפא"עם רגלי 
מ" מPVC 1.5מ עם קנט " מ28פלטה עליונה מלמין בעובי 

השולחן כולל מדף למקלדת מתחת לפלטה . (מחופה פורמייקה)
.לפי דרישה- וכוס חיווט

השלוחה תבוצע עצמאית עם רגליים לפי - לבחירת המזמין 
שולחן ראשי או תחובר נסתר לשולחן ראשי ומצידה הנותר 

תחובר לשידה קבועה

1

ספריות וחדרי מורים, ריהוט למרחבים, ריהוט משרדי- 2פרק 

תאורשםד"מס
מ"מידות מקורבות בס

הערות
מחיר ליחידה  

מ"לא כולל מע

חזית " ר"שולחן ארגונומי צורת 
ומסתור " אלפא"ישרה עם רגלי 

.צניעות מפח

9016045
  12' שרטוט מס
3'בנספח ד

 דלתות גבוה4ארון 35

, מ" מ17גוף הארון עשוי ממלמין ,  דלתות גבוה4יחידת ארון בעל 
,מ" מ18מדפי חלוקה אופקיים ואנכיים יבוצעו ממלמין 

מ בקדמת " ס2מ ותבלוט " מ28פלטה עליונה תבוצע מלמין עובי 
.הארון

,מ מצופה לפי גוון פלטה עליונה" מ18 גב הארון יבוצע מלמין 
מ בציפוי " מ18מ מעץ סנדוויץ בעובי " ס8צוקל תחתון בגובה 

דלתות כנף בעובי . פורמייקה כולל הגבהות פלסטיק להגנה על העץ
.מ כולל ידיות" מ18

.אפשרות נעילה בחלק עליון ותחתון 

2108040
 13' שרטוט מס
3'בנספח ד

36
ארון דלתות ציר תחתון 

עליון (מדפים)פתוח 
אפשרות נעילה בחלק ,  מדפים פתוח עליון35מפרט זהה לסעיף 

.תחתון סגור
21016040

 14' שרטוט מס
3'בנספח ד

 דלתות הזזה נמוך2ארון 34

 18 מלמיןגוף הארון עשוי ,  דלתות הזזה נמוך2יחידת ארון בעל 
,מ"מ

,מ" מ18 מלמיןמדפי חלוקה אופקיים ואנכיים וכולל דפנות עשוי 
, מ מצופה לפי גוון הפלטה העליונה" מ18 מלמיןגב הארון עשוי 

מ " ס2מ ותבלוט " מ28 בעובי ממלמיןפלטה עליונה תבוצע 
.בקדמת הארון

,מ" מ18 בעובי עץ סנדוויץמ מ" ס8צוקל תחתון בגובה 
מ כולל ידיות וכולל מסילות " מ18 דלתות הזזה ממלמין בעובי 

 "טרולה"מדגם 
. (אלומיניום בלבד- מסילות בריח עליון וגלגל תחתון )

.כולל אפשרות נעילה



רוחבאורךגובה

 1' שרטוט מס
3'נספח דב

, 120 ואורך 50-60שולחן ארגונומי חזית ישרה הצד הקצר ברוחב 
מ " ס200 – 160 ואורך 70-80הצד הארוך ברוחב 

.ומסתור צניעות מפח" אלפא"עם רגלי 
מ" מPVC 1.5מ עם קנט " מ28פלטה עליונה מלמין בעובי 

השולחן כולל מדף למקלדת מתחת לפלטה . (מחופה פורמייקה)
.לפי דרישה- וכוס חיווט

השלוחה תבוצע עצמאית עם רגליים לפי - לבחירת המזמין 
שולחן ראשי או תחובר נסתר לשולחן ראשי ומצידה הנותר 

תחובר לשידה קבועה

1

ספריות וחדרי מורים, ריהוט למרחבים, ריהוט משרדי- 2פרק 

תאורשםד"מס
מ"מידות מקורבות בס

הערות
מחיר ליחידה  

מ"לא כולל מע

חזית " ר"שולחן ארגונומי צורת 
ומסתור " אלפא"ישרה עם רגלי 

.צניעות מפח
37

ארון דלתות ציר תחתון ויטרינה 
עליון

, מ" מ17 ממלמיןגוף הארון עשוי ,  דלתות גבוה4יחידת ארון בעל 
,מ" מ18 ממלמיןמדפי חלוקה אופקיים ואנכיים יבוצעו 

יבוצעו  (מ " ס30-  ל40מעבר מעומק ) פלטה עליונה ואמצעית 
מ" מ28 עובי ממלמין

מ " מ18 מלמיןגב הארון יבוצע . מ בקדמת הארון" ס2ותבלוט 
עץ מ מ" ס8צוקל תחתון בגובה , מצופה לפי גוון פלטה עליונה

מ בציפוי פורמייקה " מ18 בעובי סנדוויץ
. כולל הגבהות פלסטיק להגנה על העץ

מ ודלתות כנף עליונות זכוכית מחוסמת " מ18דלתות כנף בעובי 
. מ כולל ידיות" מ5עובי 

.אפשרות נעילה בחלק עליון ותחתון

2108030-40
 15' שרטוט מס
3'בנספח ד

ארון דלתות הזזה38

, מ" מ18 ממלמיןגוף הארון עשוי ,  דלתות גבוה4יחידת ארון בעל 
פלטה , מ" מ18 ממלמיןמדפי חלוקה אופקיים ואנכיים יבוצעו 

. מ בקדמת הארון" ס2מ ותבלוט " מ28עליונה תבוצע מלמין עובי 
, מ מצופה לפי גוון פלטה עליונה" מ18 מלמיןגב הארון יבוצע 

מ בציפוי " מ18 בעובי עץ סנדוויץמ מ" ס8צוקל תחתון בגובה 
פורמייקה כולל הגבהות פלסטיק להגנה

. מ כולל ידיות" מ18דלתות כנף בעובי .  על העץ
.אפשרות נעילה בחלק עליון ותחתון

21012045
 16' שרטוט מס
3'בנספח ד

21016045.ל"י פירוט הנ" במידות עפ38ל בסעיף "כנארון דלתות הזזה39
 17' שרטוט מס
3'בנספח ד



רוחבאורךגובה

 1' שרטוט מס
3'נספח דב

, 120 ואורך 50-60שולחן ארגונומי חזית ישרה הצד הקצר ברוחב 
מ " ס200 – 160 ואורך 70-80הצד הארוך ברוחב 

.ומסתור צניעות מפח" אלפא"עם רגלי 
מ" מPVC 1.5מ עם קנט " מ28פלטה עליונה מלמין בעובי 

השולחן כולל מדף למקלדת מתחת לפלטה . (מחופה פורמייקה)
.לפי דרישה- וכוס חיווט

השלוחה תבוצע עצמאית עם רגליים לפי - לבחירת המזמין 
שולחן ראשי או תחובר נסתר לשולחן ראשי ומצידה הנותר 

תחובר לשידה קבועה

1

ספריות וחדרי מורים, ריהוט למרחבים, ריהוט משרדי- 2פרק 

תאורשםד"מס
מ"מידות מקורבות בס

הערות
מחיר ליחידה  

מ"לא כולל מע

חזית " ר"שולחן ארגונומי צורת 
ומסתור " אלפא"ישרה עם רגלי 

.צניעות מפח
ארון דלתות ציר40

, מ" מ17 ממלמיןגוף הארון עשוי ,  דלתות גבוה8יחידת ארון בעל 
פלטה , מ" מ18 ממלמיןמדפי חלוקה אופקיים ואנכיים יבוצעו 

. מ בקדמת הארון" ס2מ ותבלוט " מ28 עובי מלמיןעליונה תבוצע 
, מ מצופה לפי גוון פלטה עליונה" מ18 מלמיןגב הארון יבוצע 

מ בציפוי " מ18בעובי עץ סנדוויץ מ מ" ס8צוקל תחתון בגובה 
.פורמייקה כולל הגבהות פלסטיק להגנה על העץ

. מ כולל ידיות" מ18דלתות כנף בעובי 
.אפשרות נעילה בחלק עליון ותחתון

21016040
 18' שרטוט מס
3'בנספח ד

 תאים אישיים30ארון 41

מדפי , מ" מ17 מלמיןגוף הארון עשוי . יחידת ארון תאים אישיים
חלוקה

, מ" מ18 בעובי ממלמין אופקיים ואנכיים יבוצעו 
מ בקדמת " ס2מ ותבלוט " מ28 בעובי מלמיןפלטה עליונה תבוצע 

.הארון
, מ מצופה לפי גוון פלטה עליונה" מ18גב הארון יבוצע מפלטה 

מ בציפוי " מ18 בעובי עץ סנדוויץמ מ" ס8צוקל תחתון גובה 
.פורמייקה כולל הגבהות פלסטיק להגנה על העץ

.מ כולל ידיות" מ18 עובי ממלמין דלתות כנף 
. מפתח מסוג מאסטר בעל ראש מתקפל

.מדף פתוח+ כל תא מורכב מדלת ציר כולל נעילה 

21721040

 תאים אישיים4אך עבור  , 41מפרט זהה לסעיף  תאים אישים4ארון 42

 תאים אישיים5אך עבור  , 41מפרט זהה לסעיף  תאים אישיים5ארון 43

אך עבור תא בודד , 41מפרט זהה לסעיף תא בודד44

מסילות  , מגירה עליונה עם נעילה,  מגירות מעץ2תיקיה 
טלסקופיות לכל מגירה

725040

מסילות  , מגירה עליונה עם נעילה,  מגירות מעץ3תיקיה 
1025040טלסקופיות לכל מגירה

מסילות  , מגירה עליונה עם נעילה,  מגירות מעץ4תיקיה 
טלסקופיות לכל מגירה

1625040

726546.מגירה עליונה עם נעילה,  מגירות מתכת2תיקיה 

 19' שרטוט מס
3'בנספח ד

תיקייה לתליית תיקים מעץ45

תיקייה לתליית תיקים ממתכת46



רוחבאורךגובה

 1' שרטוט מס
3'נספח דב

, 120 ואורך 50-60שולחן ארגונומי חזית ישרה הצד הקצר ברוחב 
מ " ס200 – 160 ואורך 70-80הצד הארוך ברוחב 

.ומסתור צניעות מפח" אלפא"עם רגלי 
מ" מPVC 1.5מ עם קנט " מ28פלטה עליונה מלמין בעובי 

השולחן כולל מדף למקלדת מתחת לפלטה . (מחופה פורמייקה)
.לפי דרישה- וכוס חיווט

השלוחה תבוצע עצמאית עם רגליים לפי - לבחירת המזמין 
שולחן ראשי או תחובר נסתר לשולחן ראשי ומצידה הנותר 

תחובר לשידה קבועה

1

ספריות וחדרי מורים, ריהוט למרחבים, ריהוט משרדי- 2פרק 

תאורשםד"מס
מ"מידות מקורבות בס

הערות
מחיר ליחידה  

מ"לא כולל מע

חזית " ר"שולחן ארגונומי צורת 
ומסתור " אלפא"ישרה עם רגלי 

.צניעות מפח

1026546.מגירה עליונה עם נעילה,  מגירות מתכת3תיקיה 
1626546.מגירה עליונה עם נעילה,  מגירות מתכת4תיקיה 

404040 לעמדת מחשב מברזל יצוקZתא לכונן תא47

14040

15040

16040

17040

18040

19040

20040

                                                ₪-כ"סה

, מ" מ18 יצוק עובי מלמיןעשוי , מסתור צניעות מתחת לפלטה
צבע סטנדרט לפי בחירה, מצופה בשני הצדדים

מסתור צניעות 48

תיקייה לתליית תיקים ממתכת46


