
דוכן מתנות
 סה"כמחירכמותתאור

קונסטרוקציית אלומיניום פרופיל 80\80 בגוון ד.עץ 
במידה H280\220\260 גוון 103+מחבר עמוד וזוויות 

קומפ'נסתרות
 יח נגרות חזית - גמר סנדוויץ+פורמייקה לבחירה  

H90\80\244 חיפוי חזית פולימר  82\224 חיתוך צורני 
קומפ'גמר צבע לפי אישור מנהל הפרויקט

פלטה עליונה 80\244 ופלטת צד 90\80 שתי חזיתות 
12/90קוריאן גוון לבחירת מנהל הפרויקט

3.54
במה מונחת על משטח עליון – צד פנימי פתוח. גמר 

מ.ד.פ+ שלייפלק  capri lsle 0605 במידה 
H20\30\244'קומפ

יח אחורית דלתות MDF  חיפוי פורמייקה אלון. כולל 
נעילה מפתח מאסטר.

בסיס הארון סנדוויץ+פורמייקה לבנה.
חזית דלתות דמוי עץ גוון תואם לאלומיניום.

,H90\40\240 קומפ'במידה
פלטה-קושרת 

,H90\204 במידה
קומפ'גמר סנדוויץ+פורמייקה גוון דמוי עץ תואם אלומיניום.

מדף במידה 20\244 
מ.ד.פ. 22 מ"מ

קומפ'גמר שלייפלק לבן מט
משרביה עץ גמר שלייפלק

pink coral 0083
קומפ'במידה 50\244

ארון חשמל
עם פחת וראשי

.מתג כיבוי והדלקה+
Vשנאי 12להזנת שלטים+לד מתחת צוקל חזית סהכ 3 

24V קומפ'מטר+שנאי
קומפ'סט 4 שקעים על טיח

נורות פחם גדלים שונים 6
 בית מנורה גוון זהב+ כבל הזנה צבעוני גוון צהוב כ- 24

6מטר
LED NEON   12V5

1שלט עליון מואר אותיות בולטות -תחום עיסוק
1שלט תחתון מואר -לוגו בית חולים

כיסוי לדוכנים הקיפי -בד מנצח  קל צבע כחול  טבעות 
כל 50 סמ תפוס לקונסטרוקציה אלומניום +וו מעוגל כל 

501 סמ.
1הובלה והתקנה

סה"כ
מעמ

כולל מעמ



דוכן תיקים
 סה"כמחירכמותתאור

קונסטרוקציית אלומיניום פרופיל 80\80
בגוון ד.עץ 103

קומפ'במידה H280\220\360+מחבר עמוד וזוויות נסתרות
יח נגרות חזית - גמר סנדוויץ+פורמייקה לבחירה 

 H90\80\344 חיפוי חזית 82\344 חיפוי צורני פולימר 
קומפ'מעוגל  גמר צבע וטקסטורה לפי אישור מנהל הפרויקט

פלטה עליונה 80\344 ופלטת צד 90\80
4.34קוריאן

יח אחורית דלתות MDF  חיפוי פורמייקה  גוון  עץ גוון 
תואם לאלומיניום.. כולל נעילה מפתח מאסטר.

בסיס הארון סנדוויץ+פורמייקה
H90\40\340 קומפ'במידה

במה מונחת על משטח עליון – צד פנימי פתוח. גמר 
מ.ד.פ+שלייפלק  שחור מט

H20\30\344 קומפ'במידה
פלטה-קושרת 

,H90\204 במידה
קומפ'גמר סנדוויץ+פורמייקה  עץ

מדף מעל רשת במידה 20\344 
מ.ד.פ. 22 מ"מ

קומפ'גמר שלייפלק לבן מט
רשת אקספנדד

capri lsle 0605 קומפ'במידה 50\344 צבע גמר
ארון חשמל

עם פחת וראשי
.מתג כיבוי והדלקה+

Vשנאי 12
קומפ'להזנת שלטים+לד מתחת צוקל חזית

קומפ'סט 4 שקעים על טיח
נורות פחם גדלים שונים 6

 בית מנורה גוון זהב+ כבל הזנה צבעוני גוון צהוב כ- 24
6מטר

LED NEON   12V5
1שלט עליון מואר אותיות בולטות -תחום עיסוק

1שלט תחתון מואר -לוגו בית חולים
כיסוי לדוכנים הקיפי -בד מנצח  קל צבע כחול  טבעות 

כל 50 סמ תפוס לקונסטרוקציה אלומניום +וו מעוגל כל 
501 סמ.

1הובלה והתקנה
סה"כ
מע"מ

כולל מע"מ



דוכן פירות
 סה"כמחירכמותתאור

קונסטרוקציית אלומיניום פרופיל 80\80
בגוון ד.עץ

במידה H280\220\250 +גוון 103+מחבר עמוד וזוויות 
קומפ'נסתרות

יח חזית - גמר סנדוויץ+ פורמייקה אלון 
capri lsle 0605 חיפוי חזית משרביה עץ גמר שלייפלק

 במידה 82\250 ,82\220 +250/82
קומפ'

יח אחורית דלתות MDF  חיפוי פורמייקה אלון. כולל 
נעילה מפתח מאסטר.
קומפ'  90H\40\124במידה

במה פינתית מונחת על משטח עליון כולל תאים פתוחים 
capri lsle 0605   חלק פנימי- גמר מ.ד.פ+שלייפלק

H30\32\123+111 קומפ'במידה
משטח עליון יח צד

פלטה עליונה קוריאן גוון לבחירה
220/82+250/824.7

ארון חשמל
עם פחת וראשי

.מתג כיבוי והדלקה+
Vשנאי 12

קומפ'להזנת שלטים+לד מתחת צוקל חזית
קומפ'סט 4 שקעים על טיח

נורות פחם גדלים שונים 6
 בית מנורה גוון זהב+ כבל הזנה צבעוני גוון צהוב כ- 24

6מטר
LED NEON   12V9

1שלט עליון מואר אותיות בולטות -תחום עיסוק
1שלט תחתון מואר -לוגו בית חולים

כיסוי לדוכנים הקיפי -בד מנצח  קל צבע כחול  טבעות 
כל 50 סמ תפוס לקונסטרוקציה אלומניום +וו מעוגל כל 

501 סמ.
1הובלה והתקנה

סה"כ
מע"מ

כולל מע"מ



דוכן תכשיטים
 סה"כמחירכמותתאור

קונסטרוקציית אלומיניום פרופיל 80\80
בגוון ד.עץ

במידה H280\150\240 +גוון 103+מחבר עמוד וזוויות 
קומפ'נסתרות

דלפק פינות מעוגלות 
 גמר MDF+פורמייקה דגם בכפוף למנהל הפרויקט 

H90\80\224 
פלטה עליונה פינות עגולות 80\224 

קוריאן "  גוף היח דלתות+מגירה+ MDF חיפוי 
פורמייקה אלון.תא פתוח 

כולל נעילה
גמר סנדוויץ+פורמייקה

קומפ'90H\40\176 במידה
פלטה עליונה פינות עגולות 80\224 

2.24קוריאן "
יח צד פלטה-קושרת 

,H90\134 במידה
קומפ'פורמייקה לבנה

יח אחורית פלטה-קושרת 
,H90\224 במידה

קומפ'גמר סנדוויץ+פורמייקה
pink coral 0083 משרביה עץ גמר שלייפלק

קומפ'90\224 במידה
ארון חשמל

עם פחת וראשי
.מתג כיבוי והדלקה+

Vשנאי 12
קומפ'להזנת שלטים+לד מתחת צוקל חזית

קומפ'סט 4 שקעים על טיח
נורות פחם גדלים שונים 6

 בית מנורה גוון זהב+ כבל הזנה צבעוני גוון צהוב כ- 24
6מטר

LED NEON   12V5
1שלט עליון מואר אותיות בולטות -תחום עיסוק

1שלט תחתון מואר -לוגו בית חולים
כיסוי לדוכנים הקיפי -בד מנצח  קל צבע כחול  טבעות 

כל 50 סמ תפוס לקונסטרוקציה אלומניום +וו מעוגל כל 
501 סמ.

1הובלה והתקנה

סה"כ
מע"מ

כולל מע"מ



דוכן בגדים 1
 סה"כמחירכמותתאור

קונסטרוקציית אלומיניום פרופיל 80\80
בגוון ד.עץ

 H117\286\300 במידה
במידה H175\120\120 צינורות מקשרים לתליית 

קומפ'בגדים+גוון 103+מחבר עמוד וזוויות נסתרות

יח חזית -גוף היח סנדוויץ+ פורמייקה אלון
                                                 H90\80\450-180
                                                                           

     דלתות MDF חיפוי פורמייקה  דמוי עץ גוון תואם 
לאלומיניום.+תא פתוח+מגירות. כולל נעילה מפתח 

מאסטר.
ארון דלתות  דמוי עץ גוון תואם לאלומניום. כולל נעילה

90H\40\250  במידה
3 מגירות עם נעילה +

קומפ'
חיפוי חזית פולימר  לפי אישור מנהל הפרויקט  גודל 

450-180\826.3
פלטה עליונה 80\450-180

6.3קוריאן
מחיצה -משרביה עץ גמר צבע

קומפ'207H\80 במידה
ארון חשמל

עם פחת וראשי
.מתג כיבוי והדלקה+

Vשנאי 12
קומפ'להזנת שלטים+לד מתחת צוקל חזית

קומפ'סט 4 שקעים על טיח
נורות פחם גדלים שונים 6

 בית מנורה גוון זהב+ כבל הזנה צבעוני גוון צהוב כ- 24
9מטר

LED NEON   12V5
1שלט עליון מואר אותיות בולטות -תחום עיסוק

1שלט תחתון מואר -לוגו בית חולים
כיסוי לדוכנים הקיפי -בד מנצח  קל צבע כחול  טבעות 

כל 50 סמ תפוס לקונסטרוקציה אלומניום +וו מעוגל כל 
501 סמ.

1הובלה והתקנה

סה"כ
מע"מ

כולל מע"מ



דוכן בגדים2
 סה"כמחירכמותתאור

קונסטרוקציית אלומיניום פרופיל 80\80
בגוון ד.עץ

 H117\286\300 במידה
במידה H175\120\120 צינורות מקשרים לתליית 

קומפ'בגדים+גוון 103+מחבר עמוד וזוויות נסתרות

יח חזית -גוף היח סנדוויץ+ פורמייקה אלון
                                                 H90\80\450-180
                                                                           

     דלתות MDF חיפוי פורמייקה  דמוי עץ גוון תואם 
לאלומיניום.+תא פתוח+מגירות. כולל נעילה מפתח 

מאסטר.
ארון דלתות  דמוי עץ גוון תואם לאלומניום. כולל נעילה

90H\40\250  במידה
3 מגירות עם נעילה +

קומפ'
חיפוי חזית פולימר  לפי אישור מנהל הפרויקט  גודל 

450-180\826.3
פלטה עליונה 80\450-180

6.3קוריאן
מחיצה -משרביה עץ גמר צבע

קומפ'207H\80 במידה
ארון חשמל

עם פחת וראשי
.מתג כיבוי והדלקה+

Vשנאי 12
קומפ'להזנת שלטים+לד מתחת צוקל חזית

קומפ'סט 4 שקעים על טיח
 נורות פחם גדלים שונים

בית מנורה גוון זהב+ כבל הזנה צבעוני גוון צהוב כ- 24 
9מטר

LED NEON   12V5
1שלט עליון מואר אותיות בולטות -תחום עיסוק

1שלט תחתון מואר -לוגו בית חולים
כיסוי לדוכנים הקיפי -בד מנצח  קל צבע כחול  טבעות 

כל 50 סמ תפוס לקונסטרוקציה אלומניום +וו מעוגל כל 
501 סמ.

1הובלה והתקנה

סה"כ
מע"מ

כולל מע"מ



סהכ עלות כל הפרויקט

 כולל מעממעמלפני מעמ
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דוכן תיקים
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דוכן תכשיטים
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דוכן בגדים

000סה"כ


