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כסאות ושולחנות מוסדות חינוך- 1פרק 

4
כסא תלמיד מחומר 

פלסטי

.  לעיל3מפרט זהה לסעיף , כסא תלמיד מחומר פלסטי
י "עפ, פיסטוק, לילך, כדוגמת סגול- צבע מיוחד לבחירה

.בקשת המזמין

2
דגם - כסא תלמיד

משופר

צבע , 1מפרט זהה לסעיף , כסא תלמיד דגם משופר
י "כתום עפ, פיסטוק, מיוחד לבחירה כדוגמת לילך

בקשת המזמין

שםד"מס

3
כסא תלמיד מחומר 

פלסטי

הכסא כולל הרגליים עשוי , כסא תלמיד מחומר פלסטי
כולו מיציקה אחת של חומר פלסטי מסוג 

POLYPROPYLENEויכיל תוספים ,  המיוצר בהזרקה
.   ותוספים למניעת שינוי בחומר ובגווןUVלעמידות בפני 

הכסא יהיה מתוכנן עם חיזוקים מתאימים כך שיעמוד 
ארבעת הרגלים יגיעו באופן , ג" ק120בעומס מינימלי של 

עובי דופן החומר של . שווה לרצפה בעת ובעונה אחת
.מ" מ3מבנה הישיבה לפחות 

פני השטח יהיו רחיצים וקלים לנקוי בעלי חספוס עדין 
. ומט

מבנה שיפועי המושב והגב והצבתם במרחב הנוצר בכסא 
פ " בהתאמה ע709י "יותאמו לדרישות התקן הישראלי ת

.הגבהים המצויינים
- צבע סטנדרט. הכסא יהיה ללא פינות וגימורים חדים

, בורדו, (שמנת)קרם , אפור, כחול, כדוגמת אפור כהה
.י בקשת המזמין"עפ, ירוק

מחיר מקסימום 

מ"ליחידה ללא מע
הערות

1
דגם - כסא תלמיד

משופר

,  גב ומושב פלסטי, שלד מתכת, כסא תלמיד דגם משופר
, אפור, כחול, צבע סטנדרטי לבחירה כדוגמת אפור כהה

או כל צבע אחר במסגרת , ירוק, בורדו, (שמנת)קרם 
 RALשלד צבוע צבע . הצבעים הנמצאים בקטלוג החברה

אפוקסי בתנור בצבע לפי בחירה

תאור
מ"מידות מקורבות בס



רוחבאורךגובה

כסאות ושולחנות מוסדות חינוך- 1פרק 

שםד"מס
מחיר מקסימום 

מ"ליחידה ללא מע
הערות

1
דגם - כסא תלמיד

משופר

,  גב ומושב פלסטי, שלד מתכת, כסא תלמיד דגם משופר
, אפור, כחול, צבע סטנדרטי לבחירה כדוגמת אפור כהה

או כל צבע אחר במסגרת , ירוק, בורדו, (שמנת)קרם 
 RALשלד צבוע צבע . הצבעים הנמצאים בקטלוג החברה

אפוקסי בתנור בצבע לפי בחירה

תאור
מ"מידות מקורבות בס

42

46

כסא תלמיד5

צבע ,  גב ומושב פלסטי, שלד מתכת, כסא תלמיד
קרם , אפור, כחול, סטנדרטי לבחירה כדוגמת אפור כהה

או כל צבע אחר במסגרת הצבעים , ירוק, בורדו, (שמנת)
 אפוקסי RALשלד צבוע צבע . הנמצאים בקטלוג החברה

בתנור בצבע לפי בחירה

42

42

46

46

58

64

70

76

58

64

70

76

58

64

70

76

58

64

70

76

שולחן מורה12
מצופה  (סנדביץ)לביד לוח עשוי מ, שולחן מורה

מ צבע סטנדרט לבחירה כדוגמת " מ18בעובי , פורמייקה
עם קנט יצוק צבע לפי בחירה, בוק, קרם, אפור

4
כסא תלמיד מחומר 

פלסטי

.  לעיל3מפרט זהה לסעיף , כסא תלמיד מחומר פלסטי
י "עפ, פיסטוק, לילך, כדוגמת סגול- צבע מיוחד לבחירה

.בקשת המזמין

גב פלסטי לכסא תלמיד משופר

8
שולחן תלמיד 

יחידני

לביד עשוי מ, 64*54לוח בגודל , שולחן תלמיד יחידני
צבע סטנדרט , מ מצופה פורמייקה" מ18בעובי  (סנדביץ)

רגלי , עם קנט יצוק, בוק, קרם, לבחירה כדוגמת אפור
.מ" מ50מתכת קוטר 

7
מושב פלסטי לכסא 

משופר
מושב פלסטי לכסא תלמיד משופר

10
שולחן תלמיד 

יחידני

מ " מ18 בעובי מלמיןלוח עשוי , שולחן תלמיד יחידני
, צבע סטנדרט לבחירה כדוגמת אפור, מצופה פורמייקה

.מ" מ50רגלי מתכת קוטר , עם קנט יצוק, בוק, קרם

9
שולחן תלמיד 

יחידני

צבע מיוחד  ,7מפרט זהה לסעיף , שולחן תלמיד יחידני
י "עפ, בורדו, פיסטוק, לילך, סגול, לבחירה כדוגמת כחול

.בקשת המזמין

6
גב פלסטי לכסא 

משופר

11
שולחן תלמיד 

יחידני

צבע מיוחד , 9מפרט זהה לסעיף , שולחן תלמיד יחידני
י "עפ, בורדו, פיסטוק, לילך, סגול, לבחירה כדוגמת כחול

.בקשת המזמין



רוחבאורךגובה

כסאות ושולחנות מוסדות חינוך- 1פרק 

שםד"מס
מחיר מקסימום 

מ"ליחידה ללא מע
הערות

1
דגם - כסא תלמיד

משופר

,  גב ומושב פלסטי, שלד מתכת, כסא תלמיד דגם משופר
, אפור, כחול, צבע סטנדרטי לבחירה כדוגמת אפור כהה

או כל צבע אחר במסגרת , ירוק, בורדו, (שמנת)קרם 
 RALשלד צבוע צבע . הצבעים הנמצאים בקטלוג החברה

אפוקסי בתנור בצבע לפי בחירה

תאור
מ"מידות מקורבות בס

שולחן מורה13
צבע מיוחד לבחירה , 11מפרט זהה לסעיף , שולחן מורה

י בקשת "עפ, בורדו, פיסטוק, לילך, סגול, כדוגמת כחול
.המזמין

שולחן מורה14
מ צבע " מ18בעובי  ,מלמיןלוח עשוי , שולחן מורה

עם קנט יצוק , בוק, קרם, סטנדרט לבחירה כדוגמת אפור
צבע לפי בחירה

שולחן מורה15
צבע מיוחד לבחירה , 13מפרט זהה לסעיף , שולחן מורה

י בקשת "עפ, בורדו, פיסטוק, לילך, סגול, כדוגמת כחול
.המזמין

5812060

6412060

7012060

7612060

5812060

6412060

7012060

7612060

5812060

6412060

7012060

7612060

5812060

6412060

7012060

7612060

5811560

6411560

7011560

7611560

שולחן תלמיד19

 צבע מיוחד לבחירה 17מפרט זהה לסעיף שולחן תלמיד 
י בקשת "עפ, בורדו, פיסטוק, לילך, סגול, כדוגמת כחול

.המזמין

שולחן תלמיד20

 (סנדביץ)לביד לוח עשוי מ, שולחן תלמיד עשוי מתכת
צבע סטנדרט , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי 

רגלי , עם קנט יצוק, בוק, קרם, לבחירה כדוגמת אפור
.מ" מ50מתכת קוטר 

שולחן תלמיד

 צבע מיוחד לבחירה 15מפרט זהה לסעיף שולחן תלמיד 
י בקשת "עפ, בורדו, פיסטוק, לילך, סגול, כדוגמת כחול

.המזמין

שולחן תלמיד18

 18 בעובי מלמיןלוח עשוי , שולחן תלמיד עשוי מתכת
, בוק, קרם, צבע סטנדרט לבחירה כדוגמת אפור, מ"מ

.מ" מ50רגלי מתכת קוטר , עם קנט יצוק

שולחן תלמיד16

 (סנדביץ)לביד לוח עשוי מ, שולחן תלמיד עשוי מתכת
צבע סטנדרט , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי 

רגלי , עם קנט יצוק, בוק, קרם, לבחירה כדוגמת אפור
.מ" מ50מתכת קוטר 

17



רוחבאורךגובה

כסאות ושולחנות מוסדות חינוך- 1פרק 

שםד"מס
מחיר מקסימום 

מ"ליחידה ללא מע
הערות

1
דגם - כסא תלמיד

משופר

,  גב ומושב פלסטי, שלד מתכת, כסא תלמיד דגם משופר
, אפור, כחול, צבע סטנדרטי לבחירה כדוגמת אפור כהה

או כל צבע אחר במסגרת , ירוק, בורדו, (שמנת)קרם 
 RALשלד צבוע צבע . הצבעים הנמצאים בקטלוג החברה

אפוקסי בתנור בצבע לפי בחירה

תאור
מ"מידות מקורבות בס

5811554

6411554

7011554

7611554

5811554

6411554

7011554

7611554

5811554

6411554

7011554

7611554

שולחן מחשב24

מצופה  (סנדביץ)לביד לוח עשוי מ, שולחן מחשב מלבני
, קרם, צבע סטנדרט לבחירה כדוגמת אפור, פורמייקה

 50רגלי מתכת קוטר . מ עם קנט יצוק" מ18בעובי , בוק
.מ"מ

7214070

שולחן מחשב25

 צבע מיוחד 23מפרט זהה לסעיף , שולחן מחשב מלבני
י "עפ, בורדו, פיסטוק, לילך, סגול, לבחירה כדוגמת כחול

.בקשת המזמין
7214070

שולחן מחשב26

צבע סטנדרט  ,מלמיןלוח עשוי , שולחן מחשב מלבני
מ עם " מ18בעובי , בוק, קרם, לבחירה כדוגמת אפור

.מ" מ50רגלי מתכת קוטר . קנט יצוק
7214070

שולחן מחשב27

 צבע מיוחד 25מפרט זהה לסעיף , שולחן מחשב מלבני
י "עפ, בורדו, פיסטוק, לילך, סגול, לבחירה כדוגמת כחול

.בקשת המזמין
7214070

תא למחשב מבנה פלדהתא למחשב28

5814070

6414070

7014070
שולחן טרפזי29

 (סנדביץ)לביד לוח עשוי מ, שולחן טרפזי דגם יחידני
צבע סטנדרט , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי 

רגלי , עם קנט יצוק, בוק, קרם, לבחירה כדוגמת אפור
.מ" מ50מתכת קוטר 

שולחן תלמיד23

 צבע מיוחד לבחירה 21מפרט זהה לסעיף שולחן תלמיד 
י בקשת "עפ, בורדו, פיסטוק, לילך, סגול, כדוגמת כחול

.המזמין

שולחן תלמיד21

 צבע מיוחד לבחירה 19מפרט זהה לסעיף שולחן תלמיד 
י בקשת "עפ, בורדו, פיסטוק, לילך, סגול, כדוגמת כחול

.המזמין

שולחן תלמיד22

 18 בעובי מלמיןלוח עשוי , שולחן תלמיד עשוי מתכת
, בוק, קרם, צבע סטנדרט לבחירה כדוגמת אפור, מ"מ

.מ" מ50רגלי מתכת קוטר , עם קנט יצוק



רוחבאורךגובה

כסאות ושולחנות מוסדות חינוך- 1פרק 

שםד"מס
מחיר מקסימום 

מ"ליחידה ללא מע
הערות

1
דגם - כסא תלמיד

משופר

,  גב ומושב פלסטי, שלד מתכת, כסא תלמיד דגם משופר
, אפור, כחול, צבע סטנדרטי לבחירה כדוגמת אפור כהה

או כל צבע אחר במסגרת , ירוק, בורדו, (שמנת)קרם 
 RALשלד צבוע צבע . הצבעים הנמצאים בקטלוג החברה

אפוקסי בתנור בצבע לפי בחירה

תאור
מ"מידות מקורבות בס

7614070

5814070

6414070

7014070

7614070

5814070

6414070

7014070

7614070

5814070

6414070

7014070

7614070

12060

11554

12060

11554

12060

11554

12060

11554

לוח צניעותלוח צניעות41

58

64

70

שולחן טרפזי

 צבע מיוחד לבחירה 31מפרט זהה לסעיף שולחן טרפזי 
י בקשת "עפ, בורדו, פיסטוק, לילך, סגול, כדוגמת כחול

.המזמין

שולחן טרפזי29

 (סנדביץ)לביד לוח עשוי מ, שולחן טרפזי דגם יחידני
צבע סטנדרט , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי 

רגלי , עם קנט יצוק, בוק, קרם, לבחירה כדוגמת אפור
.מ" מ50מתכת קוטר 

שולחן טרפזי30

 צבע מיוחד לבחירה 29מפרט זהה לסעיף שולחן טרפזי 
י בקשת "עפ, בורדו, פיסטוק, לילך, סגול, כדוגמת כחול

.המזמין

שולחן טרפזי31

, מ" מ18 בעובי מלמיןלוח  , שולחן טרפזי דגם יחידני
עם קנט , בוק, קרם, צבע סטנדרט לבחירה כדוגמת אפור

.מ" מ50רגלי מתכת קוטר , יצוק

32

'לוח סנדביץ37

מ עם " מ18לשולחן תלמיד בעובי  (סנדביץ)לביד לוח 
, חיפוי פורמייקה צבע סטנדרט לבחירה כדוגמת אפור

קנט יצוק, בוק, קרם

'לוח סנדביץ38

 37 מפרט זהה לסעיף לשולחן תלמיד (סנדביץ)לביד לוח 
, פיסטוק, לילך, סגול, צבע מיוחד לבחירה כדוגמת כחול

י בקשת המזמין"עפ, בורדו

לוח מלמין39

 עם סרגל פוליאוריתן לשולחן תלמיד יצוק מלמיןלוח 
צבע סטנדרט לבחירה כדוגמת , מ" מ18בחום בעובי 

קנט יצוק, בוק, קרם, אפור

לוח מלמין40
צבע  39מפרט זהה לסעיף  לשולחן תלמיד מלמיןלוח 

, פיסטוק, לילך, סגול, מיוחד לבחירה כדוגמת כחול
י בקשת המזמין"עפ, בורדו

שולחן עגול42

מ וגובה " ס120- מ ל" ס80שולחן עגול בקטרים שבין 
צבע סטנדרט , מ" מ18 בעובי מלמיןלוח , משתנה

מ " מ1.5עם קנט , בוק, קרם, לבחירה כדוגמת אפור
PVC  ,צבוע , עם קושרות, מ" מ50, רגלי מתכת עגולות

בתנור בצבע לפי בחירה

מ" ס80-120- קוטר

מ" ס80-120קוטר 

מ" ס80-120קוטר 
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כסאות ושולחנות מוסדות חינוך- 1פרק 

שםד"מס
מחיר מקסימום 

מ"ליחידה ללא מע
הערות

1
דגם - כסא תלמיד

משופר

,  גב ומושב פלסטי, שלד מתכת, כסא תלמיד דגם משופר
, אפור, כחול, צבע סטנדרטי לבחירה כדוגמת אפור כהה

או כל צבע אחר במסגרת , ירוק, בורדו, (שמנת)קרם 
 RALשלד צבוע צבע . הצבעים הנמצאים בקטלוג החברה

אפוקסי בתנור בצבע לפי בחירה

תאור
מ"מידות מקורבות בס

76

58

64

70

76

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

שולחן פרח44

 פאות  לוח עשוי 5עם עד , שולחן פרח בקוטר משתנה
צבע , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי  (סנדביץ)לביד מ

עם קנט , בוק, קרם, סטנדרט לבחירה כדוגמת אפור
PVC , מ עם קושרות" מ50רגלי מתכת עגולות קוטר.

מ" ס80- קוטר

מ" ס90- קוטר

מ" ס100- קוטר

מ" ס110- קוטר

מ" ס120- קוטר

שולחן פרח45

צבע , 43מפרט זהה לסעיף , שולחן פרח בקוטר משתנה
.פיסטוק, לילך, סגול, ציוחד לבחירה כדוגמת כחול

מ" ס80- קוטר

מ" ס90- קוטר

מ" ס100- קוטר

מ" ס110- קוטר

מ" ס120- קוטר

שולחן פרח46

 מלמין פאות  לוח 5עם עד , שולחן פרח בקוטר משתנה
צבע סטנדרט , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי 

רגלי , עם קנט יצוק, בוק, קרם, לבחירה כדוגמת אפור
.מ עם קושרות" מ50מתכת עגולות קוטר 

מ" ס80- קוטר

מ" ס90- קוטר

מ" ס100- קוטר

מ" ס110- קוטר

מ" ס120- קוטר

שולחן פרח47

צבע , 45מפרט זהה לסעיף , שולחן פרח בקוטר משתנה
.פיסטוק, לילך, סגול, ציוחד לבחירה כדוגמת כחול

מ" ס80- קוטר

מ" ס90- קוטר

מ" ס100- קוטר

מ" ס110- קוטר

מ" ס120- קוטר

48
לחיבור )שולחן עגול 

(לשולחן פרח

לביד לוח עשוי מ, עם מגרעת, שולחן עגול בקוטר משתנה
צבע , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי  (סנדביץ)

עם קנט , בוק, קרם, סטנדרט לבחירה כדוגמת אפור
PVC , מ עם קושרות" מ50רגלי מתכת עגולות קוטר .

(התמונה להמחשת לשולחן בודד)

מ" ס80- קוטר

מ" ס90- קוטר

מ" ס100- קוטר

שולחן עגול43

מפרט זהה לסעיף , שולחן עגול בקטרים וגובה משתנים
מ עם חיפוי " מ18בעובי  (סנדביץ)לביד לוח  , 41

, קרם, צבע סטנדרטי לבחירה כדוגמת אפור, פורמייקה
PVCעם קנט , בוק

שולחן עגול42

מ וגובה " ס120- מ ל" ס80שולחן עגול בקטרים שבין 
צבע סטנדרט , מ" מ18 בעובי מלמיןלוח , משתנה

מ " מ1.5עם קנט , בוק, קרם, לבחירה כדוגמת אפור
PVC  ,צבוע , עם קושרות, מ" מ50, רגלי מתכת עגולות

בתנור בצבע לפי בחירה

מ" ס80-120קוטר 

מ" ס80-120קוטר 

מ" ס80-120קוטר 

מ" ס80-120- קוטר

מ" ס80-120קוטר 



רוחבאורךגובה

כסאות ושולחנות מוסדות חינוך- 1פרק 

שםד"מס
מחיר מקסימום 

מ"ליחידה ללא מע
הערות

1
דגם - כסא תלמיד

משופר

,  גב ומושב פלסטי, שלד מתכת, כסא תלמיד דגם משופר
, אפור, כחול, צבע סטנדרטי לבחירה כדוגמת אפור כהה

או כל צבע אחר במסגרת , ירוק, בורדו, (שמנת)קרם 
 RALשלד צבוע צבע . הצבעים הנמצאים בקטלוג החברה

אפוקסי בתנור בצבע לפי בחירה

תאור
מ"מידות מקורבות בס

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

כ"סה                                                         ₪-

48
לחיבור )שולחן עגול 

(לשולחן פרח

לביד לוח עשוי מ, עם מגרעת, שולחן עגול בקוטר משתנה
צבע , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18בעובי  (סנדביץ)

עם קנט , בוק, קרם, סטנדרט לבחירה כדוגמת אפור
PVC , מ עם קושרות" מ50רגלי מתכת עגולות קוטר .

מ" ס110- קוטר(התמונה להמחשת לשולחן בודד)

מ" ס120- קוטר

49
לחיבור )שולחן עגול 

(לשולחן פרח

צבע , 47מפרט זהה לסעיף , שולחן עגול בקוטר משתנה
פיסטוק , לילך, סגול, ציוחד לבחירה כדוגמת כחול

(שולחנות' התמונה להמחשת חיבור מס)

מ" ס80- קוטר

מ" ס90- קוטר

מ" ס100- קוטר

מ" ס110- קוטר

מ" ס120- קוטר

50
לחיבור )שולחן עגול 

(לשולחן פרח

 בעובי מלמיןלוח , עם מגרעת, שולחן עגול בקוטר משתנה
צבע סטנדרט לבחירה , מ עם חיפוי פורמייקה" מ18

רגלי מתכת , עם קנט יצוק, בוק, קרם, כדוגמת אפור
.מ עם קושרות" מ50עגולות קוטר 

מ" ס80- קוטר

מ" ס90- קוטר

מ" ס100- קוטר

מ" ס110- קוטר

מ" ס120- קוטר

51
לחיבור )שולחן עגול 

(לשולחן פרח

צבע , 49מפרט זהה לסעיף , שולחן עגול בקוטר משתנה
.פיסטוק, לילך, סגול, ציוחד לבחירה כדוגמת כחול

מ" ס80- קוטר

מ" ס90- קוטר

מ" ס100- קוטר

מ" ס110- קוטר

מ" ס120- קוטר


