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1
כסא תלמיד 

ב גובה -משופר א
מ" ס34

שלד , מ" ס34- גובה 
גב ומושב , מתכת

צבע לפי בחירת , פלסטי
שלד צבוע , המזמין

RALבצבע 

100100

2

כסא תלמיד 
 HI)הייטק 
TECH) ב -א

מ" ס34גובה 

שלד , מ" ס34גובה 
ידית לאחיזה , מתכת

משענת , גב נושם, נוחה
המאפשרת זרימת 

מנגנון חיבור , אוויר
מושב , חזק במיוחד

, ארגונומי לישיבה נכונה
מגוון צבעים לבחירה

129129

3
כסא תלמיד 

ד גובה -משופר ג
38

שלד , מ" ס38- גובה 
גב ומושב , מתכת

צבע לפי בחירת , פלסטי
שלד צבוע , המזמין

RALבצבע 

100100

4

כסא תלמיד 
 HI)הייטק 
TECH) ד -ג
38גובה 

שלד , מ" ס38גובה 
ידית לאחיזה , מתכת

משענת , גב נושם, נוחה
המאפשרת זרימת 

מנגנון חיבור , אוויר
מושב , חזק במיוחד

, ארגונומי לישיבה נכונה
מגוון צבעים לבחירה

139139

5
כסא תלמיד 

ו גובה -משופר ה
42

שלד , מ" ס42- גובה 
גב ומושב , מתכת

צבע לפי בחירת , פלסטי
שלד צבוע , המזמין

RALבצבע 

100100

6

כסא תלמיד 
 HI)הייטק 
TECH) ו -ה
42גובה 

שלד , מ" ס42גובה 
ידית לאחיזה , מתכת

משענת , גב נושם, נוחה
המאפשרת זרימת 

מנגנון חיבור , אוויר
מושב , חזק במיוחד

, ארגונומי לישיבה נכונה
מגוון צבעים לבחירה

149149

7
כסא תלמיד 

יב -משופר ז
46גובה 

שלד , מ" ס46- גובה 
גב ומושב , מתכת

צבע לפי בחירת , פלסטי
שלד צבוע , המזמין

RALבצבע 

100100

8

כסא תלמיד 
 HI)הייטק 
TECH) יב -ז

46גובה 

שלד , מ" ס46גובה 
ידית לאחיזה , מתכת

משענת , גב נושם, נוחה
המאפשרת זרימת 

מנגנון חיבור , אוויר
מושב , חזק במיוחד

, ארגונומי לישיבה נכונה
מגוון צבעים לבחירה

149149

קטלוג ריהוט

ריהוט בתי ספר- קטיגוריית 
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9
לכסא - חלפים 

משופר בגובה 
מ" ס30-34

גב פלסטי או מושב 
פלסטי לכסא משופר 

מ" ס30-34בגובה 
2525

10

לכסא - חלפים 
 HI)הייטק 

TECH)  בגובה
מ" ס30-34

גב או מושב לכסא 
 30-34משופר בגובה 

מ"ס
3535

11
לכסא - חלפים 

משופר בגובה 
מ" ס38-42

גב פלסטי או מושב 
פלסטי לכסא משופר 

מ" ס38-42בגובה 
2525

12

לכסא - חלפים 
 HI)הייטק 

TECH)  בגובה
מ" ס38-42

גב או מושב לכסא 
 38-42משופר בגובה 

מ"ס
3535

13
לכסא - חלפים 

 46משופר בגובה 
מ"ס

גב פלסטי או מושב 
פלסטי לכסא משופר 

מ" ס46בגובה 
2525

14

לכסא - חלפים 
 HI)הייטק 

TECH)  בגובה
מ" ס46

גב או מושב לכסא 
מ" ס46משופר בגובה 

3535

15

כסא סטודנט 
דגם ויזי 

פלסטיק או 
שווה ערך

דגם ויזי , כסא סטודנט
מפלסטיק

220220

16
כסא סטודנט 

דגם ויזי מרופד 
או שווה ערך

280280כסא דגם ויזי מרופד

17
כסא סטודנט 
דגם רקפת או 

שווה ערך

כסא סטודנט רקפת 
מרופד

150150

18
כסא סטודנט 
דגם דקל או 

שווה ערך

דגם דקל , כסא סטודנט
מפלסטיק

100100

19
כסא אורח ללא 

ידיות

כיסא אורח מרופד בלי 
רקפת או , משענות יד

שווה ערך
170170

20
כסא אורח עם 

ידיות

כיסא אורח מרופד עם 
משענות יד דגם ריפליי 

או שווה ערך
250250

21
כיסא לחדר 

מחשבים
עם גלגלים דגם 

פנאומטי או שווה ערך
450450

22
-שולחן תלמיד א

רגליים )ב מתכת 
(עגולות

לוח עשוי , עשוי מתכת
מ " מ18מלמין בעובי 

עם חיפוי פורמייקה עם 
רגלי מתכת , קנט יצוק

צבע על . מ" מ50קוטר 
: מידות. פי המזמין

60/120/58

190190

23
-שולחן תלמיד ג

רגליים )ד מתכת 
(עגולות

לוח עשוי , עשוי מתכת
מ " מ18מלמין בעובי 

עם חיפוי פורמייקה עם 
רגלי מתכת , קנט יצוק

צבע על . מ" מ50קוטר 
: מידות. פי המזמין

60/120/64

190190
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24
-שולחן תלמיד ה

רגליים )ו מתכת 
(עגולות

לוח עשוי , עשוי מתכת
מ " מ18מלמין בעובי 

עם חיפוי פורמייקה עם 
רגלי מתכת , קנט יצוק

צבע על . מ" מ50קוטר 
: מידות. פי המזמין

60/120/70

200200

25
-שולחן תלמיד ז

יב מתכת 
(רגליים עגולות)

לוח עשוי , עשוי מתכת
מ " מ18מלמין בעובי 

עם חיפוי פורמייקה עם 
רגלי מתכת , קנט יצוק

צבע על . מ" מ50קוטר 
: מידות. פי המזמין

60/120/76

200200

26
שולחן מורה 

רגליים ) 60/120
(עגולות

רגליים , עם לוח צניעות
מ " מ50עגולות קוטר 

 60/120גודל לוח שולחן 
לוח , מ" ס76גובה , מ"ס

עשוי מלמין מצופה 
 18פורמייקה בעובי 

מ עם קנט יצוק "מ
צבע על פי . תואם

בחירת המזמין

220220

27
שולחן מורה 

רגליים ) 75/140
(עגולות

רגליים , עם לוח צניעות
מ " מ50עגולות קוטר 

 75/140גודל לוח שולחן 
לוח , מ" ס76גובה , מ"ס

עשוי מלביד מצופה 
 18פורמייקה בעובי 

צבע . מ עם קנט יצוק"מ
על פי בחירת המזמין

250250

28
-שולחן תלמיד א

רגליים )ב מתכת 
(מרובעות

שולחן תלמיד רגליים 
מ " מ40/40מרובעות 

 120/60גודל לוח שולחן 
מ" ס58מ גובה "ס

330330

29
-שולחן תלמיד ג

רגליים )ד מתכת 
(מרובעות

שולחן תלמיד רגליים 
מ " מ40/40מרובעות 

 120/60גודל לוח שולחן 
מ" ס64מ גובה "ס

330330

30
-שולחן תלמיד ה

רגליים )ו מתכת 
(מרובעות

שולחן תלמיד רגליים 
מ " מ40/40מרובעות 

 120/60גודל לוח שולחן 
מ" ס70מ גובה "ס

330330

31

-שולחן תלמיד ז
יב מתכת 

רגליים )
(מרובעות

שולחן תלמיד רגליים 
מ " מ40/40מרובעות 

 120/60גודל לוח שולחן 
מ" ס76מ גובה "ס

330330
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32
שולחן מורה 

רגליים ) 60/120
(מרובעות

שולחן מורה עם לוח 
רגליים , צניעות
מ " מ40/40מרובעות 

 120/60גודל לוח שולחן 
מ" ס76מ גובה "ס

350350

33
לוח - חלפים 
 60/120מלמין 
מ" מ18עובי 

לוח מלמין עם סרגל 
פוליאוריתן יצוק בעובי 

 120/60מ בחום " מ18
מ"ס

8585

34
לוח - חלפים 
 60/120מלמין 
מ" מ24עובי 

לוח מלמין עם סרגל 
פוליאוריתן יצוק בעובי 

 120/60מ בחום " מ24
מ"ס

120120

35
חלפים לשולחן 

תלמיד

לוח שולחן שבבי בעובי 
מ חופה " מ18

, קנט בוק , בפורמייקה
מ" ס54/114

160160

36
לוח - חלפים 
115/54שולחן 

לוח לביד לשולחן 
מ " מ18תלמיד בעובי 

עם חיפוי פורמייקה 
: קנט יצוק במידות

מ צבע על פי " ס54/115
בחירת המזמין

110110

37
לוח - חלפים 
 60/120שולחן 

יצוק

לוח לביד לשולחן 
מ " מ18תלמיד בעובי 

עם חיפוי פורמייקה 
: קנט יצוק במידות

מ צבע על פי " ס60/120
בחירת המזמין

115115

38

לוח - חלפים 
 60/120שולחן 

עשוי סנדוויץ 
ציפוי פורמיקה

לוח לביד לשולחן 
מ " מ18תלמיד בעובי 

סנדוויץ עם חיפוי 
: פורמייקה במידות

מ צבע על פי " ס60/120
בחירת המזמין

125125

39
לוח - חלפים 
 120/60שולחן 

לכה

מ " ס120/60לוח שולחן 
לוח לביד קנט לכה

110110

40
לוח - חלפים 
60/70שולחן 

מ " ס70/60לוח שולחן 
לוח לביד קנט לכה

8585

שולחן יצירה41

שולחן תוכן ויצירה 
 180מ אורך " ס54גובה 

, מ" ס40מ עומק "ס
 50רגלי מתכת קוטר 

מ"מ

320320

42
שולחן המתנה 

דגם מיה

 60/60שולחן המתנה 
מ דגם מיה או שווה "ס

ערך
290290

43
שולחן עגול 
למרחבים

שלד , שולחן עגול
לוח שולחן , מתכת

מחופה , מלביד
, בפורמייקה צבעונית

מ " ס100/120בקוטר 
מ" ס64/70/76ובגובהים 

11001100
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שולחן מחשב44

, שולחן מחשב מלבני
לוח עשוי מלמין מצופה 

 18פורמייקה בעובי 
רגלי , מ עם קנט יצוק"מ

. מ" מ50מתכת קוטר 
 76/140/72: מידות

צבע על פי בחירת . מ"ס
המזמין

400400

45
שולחן מחשב 
לחדר מורים 

מ" ס76גובה 

 1שולחן מחשב אורך 
מ עם " ס10מטר עומק 

מחיצה כרגלי שולחן 
מ מעל " ס10בגובה של 

השולחן בשני צידי 
עם פתח , השולחן

לכבלים מכוסה במכסה 
פלסטי

450450

46
שולחן מחשב עם 

תא למחשב 
ומגירה למקלדת

שולחן מחשב לספריה 
 90רוחב , מ" ס76גובה 

, מ" ס80ועומק , מ"ס
עם תא למחשב ומגירה 

למקלדת

650650

47
שולחן מחשב עם 

תא למחשב

, שולחן מחשב לספריה
 90רוחב , מ" ס76גובה 

, מ" ס80ועומק , מ"ס
עם תא למחשב

550550

48
מחיצה לשולחן 

מחשב

, מחיצה לשולחן מחשב
, מ" ס10/80: מידות

מ" ס120גובה 
300300

49
שולחן טרפזי 

מ" ס70גובה 

דגם זוגי לוח עשוי 
מ " מ18מלמין בעובי 

עם חיפוי פורמייקה 
רגלי מתכת , וקנט יצוק

צבע על . מ" מ50קוטר 
. פי בחירת המזמין

 70/120/60: במידות
מ"ס

650650

50
שולחן טרפזי 

מ" ס76גובה 

דגם זוגי לוח עשוי 
מ " מ18מלמין בעובי 

עם חיפוי פורמייקה 
רגלי מתכת , וקנט יצוק

צבע על . מ" מ50קוטר 
. פי בחירת המזמין

 76/120/60: במידות
מ"ס

650650

51
לוח כתה לבן 

60/60מגנתי 

לוח כתיבה מחיק 
פורמייקה לבן עם 

: מידות, מסגרת ומגש
מ" ס60/60

9090

52
לוח כתה לבן 

80/120מגנתי 

לוח כתיבה מחיק 
פורמייקה לבן עם 

: מידות, מסגרת ומגש
מ" ס120/80

150150

53
לוח כתה לבן 

120/120מגנתי 

לוח כתיבה מחיק 
לבן עם , פורמייקה

: במידות, מסגרת ומגש
מ" ס120/120

240240
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54
לוח כתה לבן 

240/120מגנתי 

, לוח מחיק לבן מגנתי
, מסגרת אלומיניום

מ" ס120/240: במידה
500500

55
לוח כתה לבן 

360/120מגנתי 

, לוח מחיק לבן מגנתי
מסגרת אלומיניום 

מ" ס120/360: במידה
1,0001000

56
לוח מודעות לבד 

מסגרת עץ

לוח מודעות שטיח לבד 
מחיר , עם מסגרת עץ

ר"למ
7575

57
לוח מודעות לבד 

מסגרת 
אלומיניום

לוח מודעות שטיח לבד 
, עם מסגרת אלומיניום

ר"מחיר למ
9595

58
לוח מודעות 

שעם מסגרת עץ
לוח מודעות שעם עם 

ר"מחיר למ, מסגרת עץ
110110

59
לוח מודעות 
שעם מסגרת 

אלומיניום

לוח מודעות שעם עם 
, מסגרת אלומיניום

ר"מחיר למ
110110

60
ארון כיתה מעץ 

40/80/210

ארון מעץ עשוי מלמין 
סוקל , מ" מ17

מ " ס8סהנדוויץ בגובה 
או רגלי הגבהה 

: מידות. ממתכת
מ" ס40/80/210

650650

61
ארון כיתה מעץ 

40/80/90

ארון מעץ עשוי מלמין 
סוקל סנדוויץ , מ" מ17

מ או רגלי " ס8בגובה 
. הגבהה ממתכת

מ" ס40/80/90: מידות

400400

62
ארון כיתה מעץ 

40/80/130

 דלתות מעץ עשוי 2ארון 
סוקל , מ" מ17מלמין 

מ " ס8סנדוויץ בגובה 
או רגלי הגבהה 

: מידות. ממתכת
מ" ס40/80/130

480480

63
ארון כיתה 

ממתכת 
43/83/190

 דלתות ממתכת 2ארון 
: כולל נעילה במידות

מ" ס43/83/190
850850


