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N2

מדפי עץ מחופים פורמייקה ARPA כולל קטנים . 

מספר גוונים לבחירת האדריכל. כולל שולחנות 

עבודה ולוקרים מסומנים. עם אפשרות לסגירה 

                          15,725₪        115,725₪יח'נוספת

לוח PEG בשטח כולל של 3.8 

מ"ר,, שטח ארונות/ לוקרים 5.65 

מ"ר, ו-23 יחידות מנעולים

N3

מדפי עץ מחופים פורמייקה ARPA כולל קטנים . 

מספר גוונים לבחירת האדריכל. כולל שולחנות 

עבודה ולוקרים מסומנים. עם אפשרות לסגירה 

                          64,835₪        321,612₪יח'נוספת

לוח PEG בשטח כולל של 9.67 

מ"ר, שטח ארונות/ לוקרים 5.07 

מ"ר, ו-21 יחידות מנעולים

N3.2

מדפי עץ מחופים פורמייקה ARPA כולל קטנים . 

מספר גוונים לבחירת האדריכל. כולל שולחנות 

עבודה ולוקרים מסומנים. עם אפשרות לסגירה 

                          95,537₪        811,942₪יח'נוספת

לוח PEG בשטח כולל של 5 מ"ר, 

שטח ארונות/ לוקרים 4.08 מ"ר, ו-

21 יחידות מנעולים

N5

ספסל ישיבה מרופד, כולל במה נשלפת לא 

מרופדת, כולל מגירות כולל בוט בחיפוי בד 

                         102,232₪        425,558₪יח'SLALOM של חברת ספירו

ספסל באורך 5.8 מטר, בוט מעל 

ברוחב 1.17 על גובה 1.36 מטר, 

סה"כ 4.0 מ"ר פלטות עץ,2.85 

מ"ר בד

N6

ספסל ישיבה מרופד, כולל במה נשלפת לא 

מרופדת, כולל מגירות כולל בוט בחיפוי בד 

                          50,336₪        225,168₪יח'SLALOM של חברת ספירו

ספסל באורך 5.6 מטר, בוט מעל 

ברוחב 1.01 על גובה 1.36 מטר, 

סה"כ 4.0 מ"ר פלטות עץ,2.85 

מ"ר בד

N7

ספסל ישיבה מרופד, כולל במה נשלפת לא 

                          27,300₪        213,650₪יח'מרופדת, כולל מגירות

ספסל באורך כולל של 3.13+1.83 

מטר ( כולל 18 מגירות עם ידית 

אינטגרלית קטנה)

N7.2

ספסל ישיבה מרופד, כולל במה נשלפת לא 

                          15,171₪          27,586₪יח'מרופדת, כולל מגירות

ספסל באורך כולל של 3.89 מטר ( 

כולל 18 מגירות עם ידית 

אינטגרלית קטנה)

N8

אחסון ספרים על גלגלים במידות כלליות 

 ARPA 118/65/58 מדפי עץ מחופה פורמייקה

יחידה ניידת                          25,220₪          46,305₪יח'כולל קנטים וכולל גלגלים

N10

ספסל ישיבה מרופד, כולל במה נשלפת לא 

מרופדת, כולל מגירות כולל בוט בחיפוי בד 

                          17,469₪          28,734₪יח'SLALOM של חברת ספירו

N11

מדפי עץ מחופים פורמייקה ARPA כולל קטנים . 

מספר גוונים לבחירת האדריכל. כולל שולחנות 

עבודה ולוקרים מסומנים. עם אפשרות לסגירה 

                          38,196₪        219,098₪יח'נוספת

N12

מדפי עץ מחופים פורמייקה ARPA כולל קטנים . 

מספר גוונים לבחירת האדריכל. כולל שולחנות 

עבודה ולוקרים מסומנים. עם אפשרות לסגירה 

                          22,523₪        211,262₪יח'נוספת

N1314,811₪        114,811₪יח'שולחן בר ע"ג לוח פג עם מוטות                          

שולחן סנדוויץ בחיפוי פורמייקה+ 

קנט בירץ' שולחן באורך 3.42

N1443,127₪        410,782₪יח'שולחן בר ע"ג לוח פג עם מוטות                          

שולחן סנדוויץ בחיפוי פורמייקה+ 

קנט בירץ' שולחן באורך 2.52

N1521,840₪          82,730₪יח'שולחן בר ע"ג לוח פג עם מוטות                          

שולחן סנדוויץ בחיפוי פורמייקה+ 

קנט בירץ' שולחן באורך 3.42

N16

שולחן עץ בחיפוי פורמייקה חתוכה לפי שרטוט, 

                         140,400₪          721,950₪יח'במידות כלליות 120/55

N1789,154₪        329,718₪יח'ספסל ישיבה דו דומתי מעוגל באורך 7.62 מטר                          

N18

בוט ספירו- 2 נישות ישיבה כוללות שולחן ו-2 

                            9,854₪          19,854₪יח'ספסלים מרופדים כולל חיפוי קירות נישה פג בורד

ללא קונסטרוקציה ראשית, רק 

משנית וללא כסאות

N198,636₪          18,636₪יח'שולחן בר ע"ג לוח פג עם מוטות                            

ללא קונסטרוקציה ראשית, רק 

משנית וללא כסאות

כתב כמויות לנגרות- כרמי יוסף



כתב כמויות לנגרות- כרמי יוסף

N20

בוט ספירו- 2 נישות ישיבה כוללות שולחן ו-2 

                          15,066₪        115,066₪יח'ספסלים מרופדים כולל חיפוי קירות נישה פג בורד

ללא קונסטרוקציה ראשית, רק 

משנית וללא כסאות

N218,516₪          18,516₪יח'לוח פג+ קונסטרוקציית נשיאה                            

ללא קונסטרוקציה ראשית, רק 

משנית

N2274,880₪        612,480₪יח'טריבונת ישיבה 2 קומות                          

N2319,602₪          36,534₪יח'בוט-נישת ישיבה ושולחן גב מרופד                          

ללא קונסטרוקציה ראשית, רק 

משנית

920,431₪                  

                  17%156,473₪מע"מ

1,076,904₪               

סה"כ לפני מע"מ :

סה"כ כולל מע"מ :


