
מספר 
סידורי

מפרטפריט
/ שם דגם 

יצרן
מפרט טכניתמונהט ספק"מק

מחיר 
מקסימום 

ח "בש
ליחידה לפני 

מ ליחידה"מע

אחוז 
הנחה

0%

1
כסא גן ילדים 
30מתכת עץ גובה 

מ גוף מתכת מושב " ס30גובה 
 RAL 5007ומשענת פורניר בצבע 

מושב בטיחותי ללא אפשרות 
המרחק בין המשענת . לכידת ראש

מ" ס8למושב לא יעלה על 

7070

100100מושב וגב פלסטיק, שלד מתכתכסא גן דקל משופר2

200200דגם רוני או שווה ערךכסא גן נערם3

4
כיסא עץ בוק עם 

ידיות
240240עץ בוק

5
כיסא עץ בוק ללא 

ידיות
210210עץ בוק

6
שולחן מלבני גן 

ילדים מתכת

מ גובה " ס70/90פלטה , רגל מתכת
מ הפלטה מעץ סנדביץ " ס52

 5007מצופה פורמייקה גוון צבע 
RALהמשטח מכוסה בפורמייקה 

190190

7
שולחן תוכן עם שני 

ארוניות
 52מ גובה " ס40/180מידה , מעץ

מ דגם גיל או וניל או שווה ערך"ס
200200

8
מתקן מעילים 
ותיקים נייד

 המתקן נייד RAL 5007- צבע שלד 
 ווים לתליה עם מגן בטיחות 35- 

- מידה . עליון עשוי מעץ
מ" ס103/40/105

300300

9
שולחן עץ עגול 

מעוצב לפינת בובה 
רגלים מעץ

170170מ" ס40/60- מידה , עשוי מלמין

שולחן חימר10
מ פלטת " ס40/66/85- מידה 

 5007פלסטיק שלדה ממתכת צבע 
RAL

400400

11
 דלתות 2ארון 

200/80/40
- בצבע עץ מידה , מלמין, ארון מעץ

מ" ס200/80/40
11001100

שולחן מדע12
מחופה ' עשוי מסנדויץ, רגל מתכת

מ" ס50/160/40פורמיקה 
150150

13
שולחן פינת טבע 

80/40/80

מ פינת טבע " ס80/40/80-  מידה 
שלד מתכת ,  מדפים3, מדורגת לגן

בוק להנחת מוצרי ' מדפים סנדויץ
. טבע בגן הילדים

250250

כסא גננת14
מ מושב " ס28/40-רגל מתכת גובה 

ומשענת פלסטיק
8585

15
 מדורים 5ספרייה 

 דלתות4+ 

ספריה , פורמיקה יצוקה/מלמין
י "גדולה עם חלוקה פנימית ע

מחיצות הנותנת אפשרות לסדר את 
 דלתות 4, הספרים לפי נושאים

חלוקה למדפים לאחסון נוסף צבע 
- פורמיקה בוק או שמפניה מידה 

מ" ס81/40/150

850850

16
 מדורים 5ספרייה 

ללא דלתות כולל 
שני מדפים

ספריה , פורמיקה יצוקה/מלמין
י "גדולה עם חלוקה פנימית ע

מחיצות הנותנת אפשרות לסדר את 
חלק תחתון , הספרים לפי נושאים

מדפים פתוחים עם חלוקה לאחסון 
צבע פורמיקה בוק או , מוצרים
מ" ס81/40/150- מידה , שמפניה

900900

ספסל גן רגל מתכת17
-  מידה RAL 5007- צבע שלד 

מ" ס30/30/120
230230

18
 מגרות עץ 18ארון 

שמנת/ בוק
- עץ בוק מידה , צבע שנהב

מ" ס40/100/85
950950

19
, סלון לפינת בובה

דמוי / ריפוד בד 
תלת מושבית- עור 

- ספה תלת מושבית , ספוג יצוק
מ" ס24/45/120

500500

20
, סלון לפינת בובה

דמוי / ריפוד בד 
דו מושבית- עור 

- ספה דו מושבית , ספוג יצוק
מ" ס24/45/77

400400

ספה דגם חדש21
, ספה יחידה, מצופה ספוג, בסיס עץ

וספה דו מושבית
750750

22
עגלת ייבוש ציורים 

 רשתות14
RAL550550 5007מסגרת מתכת 

קטלוג ריהוט

ריהוט גני ילדים- קטיגוריית 
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קטלוג ריהוט

ריהוט גני ילדים- קטיגוריית 

 מיכלים8ארון 23
מ מסגרת עץ " ס79/44/65- מידה 

צבע קנט כולל , מלמין בצבע שנהב
 מכלי פסליטק ירוק8

500500

24
 תאטרון בובות דו,

צדדי

- מידה , מסגרת עץ מלמין
מ פרגוד מבד חסין " ס40/80/140

אש
450450

דוכן מכירות25
בצבע פורמיקה שנהב , מעץ מלמין
מ" ס60/83/183- מידה 

550550

26
קוביות נבובות מעץ 

גדולות
750750צבע עץ'  יח34סט של 

27
ארון לקוביות 

נבובות

מעץ מלמין בציפוי פורמיקה עם 
 100/40/85- רגליות מידה /גלגלים

מ"ס
200200

28
קוביות נבובות 

מפלסטיק
600600צבעוני'  יח50סט של 

29
קוביות מוצקות 

מעץ
250250' יח50סט של , מלמין

30
ארון לקוביות 

מוצקות

מעץ מלמין בציפוי פורמיקה עם 
 80/30/75- רגליות מידה /גלגלים

מ"ס
200200

פינת מטבח משופר31
- מעץ בוק כולל גב מידה 

מ" ס87/40/120
780780

ארון לפינת רופא32
ארון מעץ מלמין בצבע פורמיקה 

מ" ס40/40/40- לבן מידה 
9090

שידת תרופות33
שידה מעץ מלמין בצבע פורמיקה 

מ" ס10/40/80- לבן מידה 
550550

 דלתות2ארון בובה 34
- מידה , מלמין פורמיקה צבע שנהב

מ" ס70/40/60
350350

ארון משחקים35
- מידה , מלמין פורמיקה צבע שנהב

מ" ס86/42/110
450450

מדף בודד36
מחופה ' מדף בודד מסנדויץ

. פורמיקה לתליה על קירות הגן
מ" ס25/20/120- מידה 

150150

מקרר לפינת בובה37

 דלתות לפינת המטבח בגן 2מקרר 
הילדים והמעון

-  מלמין צבע פורמיקה לבן מידה 
מ" ס42/40/75

330330

38
 8מזנון חומרים 

תאים
- מלמין פורמיקה צבע שנהב מידה 

 מיכלים8מ כולל " ס60/40/140
250250

ספת רופא39
 79/37/29-  מלמין צבע לבן מידה 

מ מעוצבת צבע לבן פורמיקה "ס
.רגל מתכת לבנה

200200

7070מ" ס30- צבע לבן גובה , ממתכתכסא רופא40
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קטלוג ריהוט

ריהוט גני ילדים- קטיגוריית 

פרגוד רופא41
 95/140- בד מידה + שלד מתכת 

מ"ס
200200

42
עגלת עולם הילד 

(חול ומים)

המיכל איכותי וחזק עשוי מחומר 
, שלד מתכת. פוליפרופילן קשיח

- חול / שקופה/עגלה מחולקת 
מ" ס60/90/60מידות 

300300

במת קודש מפואר43

מבוק לגן הילדים הפינה כוללת 
במת קודש מעוצבת ארון קודש 
מפואר ועמוד חזן בצורת לוחות 

מ" ס70/40/155הברית 

500500

ספסל תחפושות44
מחופה ' הספסל עשוי מעץ סנדויץ

 97/45/90- פורמיקה בוק מידה 
מ"ס

150150

XXL120120משאית מפלסטיק BIGמשאית לחצר 45

46
מריצה מפלסטיק 

שלדת מתכת+ 
100100שלדת מתכת+ מריצה מפלסטיק 

 מיכלים8ארגונית 47

איכותי בציפוי ' עשוי מעץ סנדוויץ
כולל , פורמיקה שמפניה או בוק

מיכלים מפלסטיק , גלגלים/ רגליות
מ" ס50/40/140- מידה 

980980

 מיכלים12ארגונית 48

איכותי בציפוי ' עשוי מעץ סנדוויץ
כולל , פורמיקה שמפניה או בוק

מיכלים מפלסטיק , גלגלים/ רגליות
מ" ס140/40/105- מידה 

1,6501650

49
עגלת בקבוקים 

ניידת מעץ
שלד מתכת ,  בקבוקים36-עגלה ל

מ" ס60/60/60- מידה 
650650

50
עגלת בקבוקים 

ניידת מתכת
שלד מתכת ,  בקבוקים36-עגלה ל

מ" ס59/60/60- מידה 
150150

עגלת אוכל51
, מדפים מעץ בוק, עגלה שתי קומות

מ" ס47/75/80רגליות אלומניום 
680680

52
הדום ישיבה דמוי 

עור עגול

עץ מלמין מצופה בדמוי עור 
 35קוטר , מ" ס35גובה : מידות

מ"ס
300300

53
- פופים מעוצבים 
דגם ארנבת או 

שווה ערך
500500דגם ארנבת או שווה ערך

54
שולחן עגול לפינת 

בובה

לוח , שלד מתכת, שולחן עגול
מחופה בפורמייקה , שולחן מלמין

 100לפינת בובה בקוטר , צבעונית
מ" ס58מ ובגובה "ס

590590


