
מספר 
סידורי

מפרטפריט
/ שם דגם 

יצרן
מפרט טכניתמונהט ספק"מק

מחיר 
מקסימום 

ח "בש
ליחידה לפני 

מ ליחידה"מע

אחוז 
הנחה

0%

1
 6כוננית עץ 
תאים

 4, פורמיקה יצוקה, כוננית
מ עובי " ס30/80/210מדפים 

מ" מ18
500500

2
כוננית מדפים 
פתוחה מלמין

 4, כוננית פורמיקה יצוקה
מ עובי " ס30/80/210מדפים 

מ לנשיאת משקל כבד" מ28
590590

3
כוננית מדפים 
חלק תחתון 
דלתות מלמין

, כוננית פורמיקה יצוקה
מ חלק תחתון " ס30/80/210

מ כולל נעילה" ס80דלתות 
550550

4
 דלתות 4ארון 

210

 4, ארון פורמיקה יצוקה
מ " ס40/80/210דלתות 

כולל נעילת דלתות
650650

5
ארון מנהל 

 דלתות 2נמוך 
פתיחה

 2, ארון פורמיקה יצוקה
מ כולל " ס40/80/90דלתות 

נעילה
400400

 ארון דלתות הזזה .1
לאחסון קלסרים

בעל שני דלתות הזזה .2

עשוי מילמין יצוק .3

מ" ס40/120/90: מידות .4

 ארון דלתות הזזה .1
לאחסון קלסרים

בעל שתי דלתות הזזה .2

עשוי מילמין יצוק .3

מ" ס40/120/130: מידות .4

8
 3ארונית עץ 
דלתות

 3, ארון פורמיקה יצוקה
מ " ס40/120/90דלתות 

כולל נעילה
550550

9
 4ארונית עץ 
דלתות

 4, ארונית פורמיקה יצוקה
מ " ס40/160/90דלתות 

כולל נעילה
680680

10
 6ארונית עץ 
דלתות

 6, ארונית פורמיקה יצוקה
מ " ס40/200/90דלתות 

כולל נעילה
800800

ארונות תאים11

, ארון פורמיקה יצוקה
לוקרים / תאים פתוח 

מ ועם מחיצה " ס210/80/40
( תאים10)באמצע 

600600

12
כוורת תליה 

מ " ס80/80
מ" מ17עובי 

שני , כוורת פורמיקה יצוקה
מדפים לרוחב ומדף אחד 

חוצה
900900

13
 2תיקיית עץ 
מגירות

ארגז תקיות לאחסון תיקים 
 2 - (כולל מסילות)בתלייה 

מגירות ונעילה
480480

14
 3תיקיית עץ 
מגירות

ארגז תקיות לאחסון תיקים 
 3 - (כולל מסילות)בתלייה 

מגירות ונעילה
600600

15
 4תיקיית עץ 
מגירות

ארגז תקיות לאחסון תיקים 
 4 - (כולל מסילות)בתלייה 

מגירות ונעילה
700700

16
 4ארגז 

מגירות נייד

 מגירות נייד כולל 4ארגז עץ 
נעילה במגרה עליונה גובה 

מ" ס60
330330

17
עגלת כונן 

למחשב מלבני 
כולל גלגלים

 פורמיקה יצוקה 50/40/25
מ"ס

7575

קטלוג ריהוט

ריהוט משרדי- קטיגוריית 

  ארכיב ארון
למשרד  נמוך

אידיאלי 
לאחסון 
קלסרים 
וניירת 

6550550

650650 7

ארכיב  ארון
למשרד   גבוה

אידיאלי  
לאחסון 
קלסרים 
וניירת 



מספר 
סידורי

מפרטפריט
/ שם דגם 

יצרן
מפרט טכניתמונהט ספק"מק

מחיר 
מקסימום 

ח "בש
ליחידה לפני 

מ ליחידה"מע

אחוז 
הנחה

0%

קטלוג ריהוט

ריהוט משרדי- קטיגוריית 

18
עגלת כונן 

למחשב פתוח 
כולל גלגלים

6060מ" ס50/25, פורמיקה יצוקה

19
שולחן משרדי 

מ" ס120/60

שולחן משרדי פורמיקה 
מ רגלי עץ " ס120/60, יצוקה

מ" מ28עובי 
450450

20
שולחן משרדי 

מ" ס140/70

שולחן משרדי  פורמיקה 
מ רגלי עץ " ס140/70, יצוקה

מ" מ28עובי 
480480

21
שולחן משרדי 

מ" ס150/70

שולחן משרדי פורמיקה 
מ רגלי עץ " ס150/70, יצוקה

מ" מ28עובי 
530530

22
שולחן משרדי 

מ" ס160/70

שולחן משרדי פורמיקה 
מ רגלי עץ " ס160/70, יצוקה

מ" מ28עובי 
580580

23
שולחן משרדי 

מ" ס170/80

שולחן משרדי פורמיקה 
מ רגלי עץ " ס170/80, יצוקה

מ" מ28עובי 
630630

24
שולחן משרדי 

מ" ס200/80

שולחן משרדי פורמיקה 
מ רגלי עץ " ס200/80, יצוקה

מ" מ28עובי 
630630

25
שולחן משרדי 

מ" ס240/90

שולחן משרדי פורמיקה 
מ רגלי " ס240/90,  יצוקה

מ" מ28עץ עובי 
750750

26

שולחן משרדי 
מ " ס70/160

מגירות 
מחוברות

שולחן משרדי פורמיקה 
מ רגלי עץ " ס160/70, יצוקה

 מגירות 3מ " מ28עובי 
מחוברות לשולחן כולל 

נעילת מגירה עליונה

700700

27

שולחן משרדי 
מ " ס80/180

מגירות 
מחוברות

שולחן משרדי פורמיקה 
מ רגלי עץ " ס180/80, יצוקה

 מגירות 3מ " מ28עובי 
מחוברות לשולחן כולל 

נעילת מגירה עליונה

760760

28

שלוחת צד 
לשולחן 

לוח )מזכירה 
הארכה 
(לשולחן

שלוחת צד לשולחן מזכירה 
מידות , פורמיקה יצוקה

מ " מ28מ עובי " ס90/50
תואם לשולחן מזכירה

120120

29

שלוחת צד 
לשולחן 

מזכירה כולל 
רגלי 

לוח )תמיכה
הארכה 
(לשולחן

שלוחת צד לשולחן מזכירה 
מידות , פורמיקה יצוקה

מ " מ28מ עובי " ס90/50
תואם לשולחן מזכירה כולל 

רגלי תמיכה

200200



מספר 
סידורי

מפרטפריט
/ שם דגם 

יצרן
מפרט טכניתמונהט ספק"מק

מחיר 
מקסימום 

ח "בש
ליחידה לפני 

מ ליחידה"מע

אחוז 
הנחה

0%

קטלוג ריהוט

ריהוט משרדי- קטיגוריית 

30

שולחן כתיבה 
פינתי 

ארגונומי 
מידה גודל 

השולחן 
מ " ס170/110

(ימין שמאל)

 מיוצר משבבית אירופאית 
דחוסה מצופה במלמין יצוק 

.מ" מ28בעובי 
פלטה ארגונומית צורתית 

  CNCבחיתוך 
שולחן כתיבה מגיע עם 

 1.5 בעובי PVCחיפוי בקנט 
.מ" מ

 מגירות קבוע 5ארגז 
המשמש כרגל לשלוחה כולל 
ידיות ניקל ומנעול במגירה 

.העליונה
רגליות פילוס בשולחן 

.ובארגז המגירות
ניתן להרכיב את השלוחה 

,מימין או משמאל

10001000

31

שולחן כתיבה 
פינתי 

ארגונומי 
מידה גודל 

השולחן 
מ " ס170/100

ימין )מ "ס
(שמאל

10001000 למעט מידות30זהה למפרט 

32

שולחן כתיבה 
פינתי 

ארגונומי 
מידה גודל 

השולחן 
מ " ס170/90

(ימין שמאל)

980980 למעט מידות30זהה למפרט 

33

שולחן כתיבה 
פינתי 

ארגונומי 
מידה גודל 

השולחן 
מ " ס170/80

(ימין שמאל)

980980 למעט מידות30זהה למפרט 

34

שולחן כתיבה 
פינתי 

ארגונומי 
מידה גודל 

השולחן 
מ " ס160/100

(ימין שמאל)

980980 למעט מידות30זהה למפרט 

35

שולחן כתיבה 
פינתי 

ארגונומי 
מידה גודל 

השולחן 
מ " ס160/90

(ימין שמאל)

940940 למעט מידות30זהה למפרט 

36

שולחן כתיבה 
פינתי 

ארגונומי 
מידה גודל 

השולחן 
מ " ס170/120

(ימין שמאל)

850850 למעט מידות30זהה למפרט 



מספר 
סידורי

מפרטפריט
/ שם דגם 

יצרן
מפרט טכניתמונהט ספק"מק

מחיר 
מקסימום 

ח "בש
ליחידה לפני 

מ ליחידה"מע

אחוז 
הנחה

0%

קטלוג ריהוט

ריהוט משרדי- קטיגוריית 

37

שולחן 
ישיבות קטן 

 600קוטר 
מ"ס

רגל , פורמיקה יצוקה
 Xצורת / רגל עץ / מתכת

ורגל כבידה
600600

38

שולחן 
ישיבות קטן 

 800קוטר 
מ"ס

/ רגל מתכת,פורמיקה יצוקה
 ורגל כבידהXצורת / רגל עץ 

10001000

39

שולחן 
ישיבות קטן 

 1,200קוטר 
מ"ס

/ רגל מתכת,פורמיקה יצוקה
 ורגל כבידהXצורת / רגל עץ 

14001400

40

כסא 
מחש/מזכירה

ב אורטופדי 
עם מנגנון 

 קלאצ 2מכני 
דגם מירון או 

שווה ערך

 קלצים לשינוי 2מנגנון מכני 
זווית הגב הנעצר בכל מצב 
מנגנון בוכנה פניאומאטי 

לשליטה בגובה הכסא 
ריפוד . ובלימת זעזועים

. חזק וקל לניקוי, עמיד
 זרועות 5-הכיסא מצויד ב

, בעלות גלגלים כפולים
.המקנים יציבות מרבית

350350

41

כסא 
מחש/מזכירה

ב אורטופדי 
עם ידיות 
מתכוונות 

דגם כפיר או 
שווה ערך

אורטופדי כולל משענת גב 
גבוה 

ידיות , מנגנון מכני משוכלל
.מתכווננות

אידיאלי לעבודה מול מחשב 
ריפוד מבד . לשעות רבות

. חזק וקל לניקוי, רשת עמיד
 זרועות 5-הכיסא מצויד ב

, בעלות גלגלים כפולים
המקנים יציבות מרבית

480480

42

כסא מנהלים 
ארגונומי 

מפואר עם 
משענת גבוהה 
תומכת צוואר 
או שווה ערך

ידיות ארגונומיות מרופדות 
תומכות למניעת כאבים 

.במרפקים ובידיים
מנגנון בוכנה פניאומטי 

בולם זעזועים  לשינוי גובה 
.המושב

מנגנון איכותי מולטילוק 
לנעילת הגב והמושב בכל 

.מצב בזוית הנוחה למשתמש
 זרועות עם גלגלים 5 בעל 

כפולים המבטיחים יציבות 
.וניידות מרבית

-ANSIבעל תו תקן 
BIFMAאמריקאי .

960960

43

כיסא מנהלים 
דגם קורל  או 

שווה ערך 
(מנהלי אגפים)

מנגנון . PUריפוד דמוי עור 
סינכרוני  בוכנה 

פניאומאטית לשינוי גובה 
בסיס הכורסא כולל . המושב

 זרועות ניקל עם גלגלים 5
כפולים

750750



מספר 
סידורי

מפרטפריט
/ שם דגם 

יצרן
מפרט טכניתמונהט ספק"מק

מחיר 
מקסימום 

ח "בש
ליחידה לפני 

מ ליחידה"מע

אחוז 
הנחה

0%

קטלוג ריהוט

ריהוט משרדי- קטיגוריית 

44

כיסא מנהלים 
דגם סאב  או 

שווה ערך 
מנהלים )

(בכירים

מנגנון . PUריפוד דמוי עור 
סינכרוני משוכלל המאפשר 

, שליטה בעוצמת הנדנוד
שינוי זוויות הגב והמושב 

המנגנון . ונעילה במצב קבוע
. גם משמש כבולם זעזועים

בוכנה פניאומאטית לשינוי 
בסיס הכורסא . גובה המושב

 זרועות פלסטיק 5כולל 
מחוזק כולל גלגלים כפולים 
המאפשרים ניידות ויציבות 

.מרבית

580580

45

כסא מנהל 
דגם אמיר או 

שווה ערך 
מנהלי )

מחלקות 
ונהלות 
(לשכות

מנגנון . PUריפוד דמוי עור 
בוכנה פניאומאטית , נדנוד

בסיס . לשינוי גובה המושב
 פלסטיק 5הכורסא כולל 

מחוזק גלגלים כפולים

510510

46
כיסא אורח 
ריפוד בד וגב 

ללא ידיות

כיסא אורח ריפוד בד גב 
 רגלי 4ומושב ללא ידיות 

מתכת
120120

47
כיסא אורח 

דגם נעמה או 
שווה ערך

 משובץ עם PU כסא אורח 
ידיות רגל ניקל

315315

48

כסא אורח 
דגם 

כולל "גולף"
ריפוד מושב 
או שווה ערך

כסא פלסטיק כולל ריפוד 
מושב ורגלי ניקל

170170

49
כסא אורח 

" גולף"דגם 
או שווה ערך

כסא פלסטיק כולל רגלי 
ניקל

140140

50

כסא אירוח 
והמתנה 

מפואר עשוי 
PUדמוי עור 

כסא אירוח והמתנה מפואר 
 דגם PUעשוי דמוי עור 

דירקטור אורח
דמוי עור: ריפוד

510510

51
כסא  לחדר 

/ ישיבות 
.פינות המתנה

כסא חדר ישיבות גב נמוך 
 שלילדת PUריפוד 

ניקל/מתכת
390390

52

כסא  לחדר 
/ ישיבות 

. פינות המתנה
כולל גלגלים

כסא חדר ישיבות גב נמוך 
 שלילדת PUריפוד 

ניקל כולל זרועות /מתכת
ניקל וגלגלים

400400

כסא בר53
 76גובה , כסא בר פלסטי

מ"ס
400400

54
בוכנה לכסא 

מזכירה/מנהל
7575כולל עבודה בבית הלקוח

55

החלפת 
חישוק 
וגלגלים 
לכסא 

מזכירה/מנהל

100100כולל עבודה בבית הלקוח

56

עמדות מחשב 
עם או בלי )

 (מחיצה
מ " ס120/60

דלפק צף או 
עם רגליות

פלטה ,  פורמיקה יצוקה
מ תלויה על הקיר " ס120/60

או לחלופין עם שתי רגלי עץ 
בצדדים כולל ארונית למארז

300300


