
22-מאי

1  .
75: גובה. מ" ס70/70שולחן ריבועי במידות : 1פריט 

,אלכסוניות: רגליים. פורמיקה: גמר המשטח. מ"ס
.הכל לפי תכנית. צבועות בתנור, ממתכת

₪6,960.00 ₪1,160.00 6'יח
פלטה , מ" ס80/80 מידה DVO 802דגם 

מ על מסגרת מתכת " מ18למינציה 
תוצרת איטליה, מ" מ50/30מלבנית 

2  .
75: גובה. מ" ס120/100שולחן מלבני במידות : 2פריט 
,אלכסוניות: רגליים. פורמיקה: גמר המשטח. מ"ס
.הכל לפי תכנית. צבועות בתנור, ממתכת

₪7,728.00 ₪1,288.00 6'יח

, מ" ס120/80 מידה DVO 802דגם 
מ על מסגרת " מ18פלטה למינציה 
תוצרת , מ" מ50/30מתכת מלבנית 

איטליה

3  .
גמר.  מ" ס60: גובה. מ" ס90שולחן עגול בקוטר : 3פריט 

,ממתכת, אלכסוניות: רגליים. פורמיקה: המשטח
.הכל לפי תכנית. צבועות בתנור

₪3,168.00 ₪1,584.00 2'יח
, מ" ס100 קוטר DVO804שולחן דגם 

תוצרת איטליה

4  .

.מ" ס130/70/75-עמדות מחשב במידות של כ:   4פריט 
צבועות, אלכסוניות, רגלי מתכת פנימיות. גמר פורמיקה

.מיר העמדה כולל מנשא למחשב בגמר מתכת. בתנור
,מ" ס30/50-מחיר העמדה כולל מחיצת בד במידות של כ

.יש לקחת מידות במקום. מותקנת מעל השולחן

₪3,360.00 ₪1,680.00 2'קןמפ

, מ" ס120/65 מידה DVO 802דגם 
מ על מסגרת " מ18פלטה למינציה 
תוצרת , מ" מ50/30מתכת מלבנית 

איטליה

ריהוט קנוי: 1פרק 

.גוונים לפי בחירת האדריכל. יש לקרא את כתב הכמויות יחד עם התוכניות המפורטות

.יש לקחת מידות במקום 

סעיף

שדרות- מרכז הלמידה 

בקשה להצעות מחיר- כסאות & ריהוט 

הערות'מחיר יחכמות'יחתאור כ"סה



5  .

320/100/75דלפק השאלה במידות כלליות של :  5פריט 

לרבות שני ארגזי. מ" סH=105הגבהה קידמית + 
שני מתקני מתכת למארזי+ מגירות ניידים עם נעילה 

פורמיקה בגוונים+ שילוב של שלייפלק : גמר. מחשב
.הכל לפי תכנית. לבחירת האדריכל

על פי דרישת האדריכל₪22,360.00 ₪22,360.00 1'קומפ

6  .

כונניות מדפי ספרים ממתכת יעודיות:   6פריט 

steel shelvingכונניות חד צדדית מדגם .  לספריות

-60, בשיטת המדף המרחף,  דנמרק BCIחברת , קנטליבר
גמר מתכת. מלמין לשילוט/פנל צד עץ + 100/25/212

מחיר הכונניות. גוון לבחירת האדריכל. צבועה בתנור
מחזיק ספרים אחד למדף וכל, יכלול את כל האביזרים

.הכל לפי תכנית. החיזוקים הנדרשים

על דרישת האדריכל ראו מפרט מצורף₪73,640.00 ₪2,104.00 35'יח

7  .
:גובה. מ" ס300/100שולחן מלבני נמוך במידות : 7פריט 
,אלכסוניות: רגליים. פורמיקה: גמר המשטח. מ" ס75

.הכל לפי תכנית. צבועות בתנור, ממתכת
₪6,560.00 ₪6,560.00 1'יח

, מ" ס300/120 מידה DVO 804דגם 
מ על מסגרת " מ25פלטה למינציה 

תוצרת איטליה, מתכת רגל מעוצבת

8  .
-במידות של כ, נמוכה, פתוחה, כוננית כוורת:  8פריט 

אפשרות לשינוי גובה. גמר פורמיקה. מ" ס200/60/130
.הכל לפי תכנית. המדפים

לפי תכנית אדריכלית₪6,864.00 ₪6,864.00 1'יח

9  .
.מ" ס240/60/75במידות , נמוכה, כוננית סגורה:   9פריט 

דלתות עם. אפשרות לשינוי גובה המדפים. גמר פורמיקה
.הכל לפי תכנית. נעילה עם מפתח מסטר

לפי תכנית אדריכלית₪5,952.00 ₪5,952.00 1'יח

10  .
75: גובה. מ" ס208/80שולחן מלבני במידות   :  10פריט 

,אלכסוניות: רגליים. פורמיקה: גמר המשטח. מ"ס
.הכל לפי תכנית. צבועות בתנור, ממתכת

₪1,512.00 ₪1,512.00 1'יח

, מ" ס200/90 מידה DVO 802דגם 
מ על מסגרת " מ18פלטה למינציה 
תוצרת , מ" מ50/30מתכת מלבנית 

איטליה



11  .

,כוננית מתכת תעשייתית למשקלים כבדים: 11פריט 
גמר. מ" ס218/100/220+ מ " ס320/70/220במידות 
גוון לבחירת. אפשרות לשינוי גובה המדפים. מתכת

.הכל לפי תכנית. האדריכל

₪13,200.00 ₪13,200.00 1'יח
סופר 'מדפי , קומפלט תוכנית אדריכלית

עובי פח מחוזק לעומס . מחוזקים' סלוט
ג" ק100מדף 

כ לפרק זה"סה

כסאות: 2 פרק 

.יש לקרא את כתב הכמויות יחד עם התכניות המפורטות
גוונים. יש לקחת מידות במקום לפי תחילת העבודה

.לבחירת האדריכל

01.     

גב רשת בגוון שחור עם תמיכה, BENדגם : כסא עובד

מנגנון סנכרוני לשינוי זוית הגב והמושב באופן .לומברית
סונכרן ומנגנון פנאומטי להעלאה והורדה של הכסא

,בסיס מעוצב בציפוי כרום ניקל .להתאמה לגובה השולחן
מטה לנוחות מירבית ולתמיכה-ידיות מתכווננות מעלה

בעת העבודה על המחשב

POLOכיסא  1,334.00 ₪       667.00 ₪          2'יח

02.     
.TWEETדגם :  חדר מיי טק+ כסא לחדרי קבוצות 

.ללא ידיות, מושב מרופד, גב פלסטיק. כסא פלסטיק
.גוונים לבחירת האדריכל

 17,892.00 ₪     426.00 ₪          42'יח

  לא מרופדTWEET890כיסא 

03.     
לפי תקן, כסא נגיש. TWEETדגם : כסא לאולם עיון

עם, מושב מרופד, גב פלסטיק. כסא פלסטיק. נגישות
.ידיות

 17,904.00 ₪     746.00 ₪          24'יח

 עם ידיות וללא ריפודTWEET 895כיסא 

04.     
עם גב, מרופד. LINKדגם :  עמדות מחשב– כסא תלמיד 
רגל. ריפוד בגוונים שונים לבחירת האדריכל. פלסטיק לבן
.נאסף. כסא עם גלגלים וידיות. מתכת אפורה

 1,590.00 ₪       795.00 ₪          2'יח

TWEET 893כיסא 

05.     
דגם,  "S"ספה מודולרית בצורת : כורסא לאזור הישיבה

MODO . עם גוף טכנופולימר, (גב ומושב)גמר בד,
.גוונים לבחירת האדריכל, צבעוני

 22,400.00 ₪     22,400.00 ₪     1'יח
 דגם Sמערכת ישיבה בתצורת 

SOCIALשילוב של ,  תוצרת איטליה

אלמנטים עם ובלי גב

06.     
רגלי, מרופד. VINTAGEדגם :  כורסאות חד מושביות

.גוונים לבחירת האדריכל. ניקל
 2,924.00 ₪       1,462.00 ₪       2'יח

על פי דרישת האדריכל

 ₪151,304.00



07.     
47גובה , מ" ס POUF, 40/40דגם : כורסאות פופים

נישה"יבואן , דנמרק" סופטליין"' של חב, מ"ס
".פרויקטים

 3,054.00 ₪       509.00 ₪          6'יח

על פי דרישת האדריכל

08.     
"סופטליין"' של חב, SITTדגם : כורסאות פופים רכים

".נישה פרויקטים"יבואן , דנמרק
 7,412.00 ₪       1,853.00 ₪       4'יח

על פי דרישת האדריכל

09.     
DIAPASONדגם : שולחן קפה נמוך בלובי

 2,640.00 ₪       880.00 ₪          3'יח.גוונים לבחירת האדריכל

 תוצרת איטליהELLIOT 5473שולחן 

כ לפרק זה"סה

₪ 267,291.18

   ** יש לתת הצעת המחיר המתבססת על מוצרי חברת נישה או שווה ערך**  הרכבה והתקנה  ,המחיר כולל שירותי הובלה

מ"כ כולל מע"סה

מ"כ לאחר הנחה כולל מע"סה

228,454.00 ₪כ "סה

 ₪77,150.00


