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נגרות
גוף  בירץ טבעי + לכה טבעית  דלתות 

צבע אפוקסי לפי בחירת אדריכל   מזרנים 
צבע תואם לדלתות

אלמנט נגרות כוורת בירץ טבעי ברוחב 720 
סמ עומק 50 כולל 52  תאים  מתוכם 10 עם 

דלת  צבועה - ו3 מקומות ישיבה מובנים ( חצאי 
עיגול ) עם מזרן גמיש  עובי 5 סמ - על פי 

שרטוט , לקיחת מידות במקום

שרטוט - נספח א יחידת נגרות כיתה אלמנט נגרות כוורת אחסון וישיבה

נגרות גוף  בירץ טבעי + לכה טבעית
בית עץ מפלטת בירץ בגודל 1.8מ על 1.8 גובה 
קודקוד 2.1מ  פתח עגול לפי שרטוט , לקיחת 

מידות במקום
שרטוט - נספח ב' נגרות בית כיתה אלמנט נגרות בית

נגרות גוף  בירץ טבעי + לכה טבעית
אלמנט נגרות במה עם מדרגה על פי שרטוט 
 AA וקירוי חלקי בצורת בית - עשוי עץ בירץ

חשוף +לקה טבעית כולל התקנה וקיבוע

שרטוט -נספח ג' יחידת נגרות מרחב 
למידה

במה תאטרון

נגרות
גוף ודלתות בירץ טבעי + לכה טבעית 
מזרנים צבע ירוק לבחירת האדריכל

אלמנט נגרות בירץ טבעי ברוחב 534 סמ 
בצורה גאומטרית חלק תחתון משמש כאחסון 
עם 7 דלתות ו 3 מגירות - ו3 מקומות ישיבה 

מובנים ( גאומטרי ) עם מזרן גמיש  עובי 5 סמ -
 על פי שרטוט , לקיחת מידות במקום

שרטוט - נספח ד' יחידת נגרות מרחב 
למידה

אלמנט נגרות מרחב למידה

נגרות דלתות לבן -  טופ - עץ

  ארון קלסרים משרדי  עומק 45  גובה 90  עם 
עליון מעובה ארון דלתות פתיחה עם עליון בעובי 
5.6 ס"מ!  נגרות לפי מידה משכירות 340 סמ  

מנהל   130 סמ   מחיר למטר רץ  - לקיחת 
מידות בשטח כולל התקנה

דגם שידת אחסון

נגרות אפור כהה
 דלפק בר ל 6 כסאות בשורה  דגם אמיר של 
חברת אופיס דייזן או שוו"ע  במידות 300 סמ 

רוחב עומק 50 סמ  גובה 95 סמ
דגם בר ישיבה

טקסטיל גוונים של ירוק עם  אפור בהיר 4
שטיח צמוד רצפה בעיצוב אישי -בקוטר של כ 5 

מטר - על פי שרטוט - נספח שטיח - צבעים 
אחידים בכמה גוונים כולל התקנה

שרטוט- נספח ה' - שטיח שטיח / חיפוי רצפה רך

טקסטיל צבע שחור

וילון במת תאטרון של חברת דווין או שוו"ע -  
באורך כולל של 360סמ במצב סגור - גובה 
230 סמ  , מתקן תלייה על פי שרטוט במה  

כולל התקנה  מידות ילקחו בשטח לאחר 
התקנת הבמה

מידה וילון במת תאטרון

טקסטיל אפור כהה
שטיח, סיבים קצרים קוטר 130סמ

STOENSE של חברת איקאה או שוו"ע
דגם שטיח לאלמנט  "בית"

טקסטיל
לבחירת האדריכל - כיתות א - 2 גווני ירוק 
  כיתות ג'  2 גווני כחול תכלת  כיתות ה, 2 

גווני צהוב כתום

פוף פרמידה לילדים ונוער של חברת קלגו או 
שוו"ע

דגם פוף ישיבה

כסאות אפור
 כסא פלסטיק  מרין לבתי ספר גובה 34 ס"מ 

 המתאים לכיתות א' ו- ב'.  של חברת ניר גלים 
או שוו"ע

דגם  כיסא "רך" נמוך לכיתה

כסאות   Gunnared אפור כהה/לבן
כיסא מסתובבLANGFJALL של חברת 

איקאה או שוו"ע
מקט :89252773 כסא ישיבות / כסא למורה

כסאות צבע אפור
כסא בר דגם שיבס גובה 65 סמ של חברת 

מילון כסאות או שוו"ע
דגם כסא בר גבוה

כסאות שחור
כסא מנהלים דגם אקסקיוטיב גבוה של חברת 

אריה דסל או שוו"ע
דגם כסא מנהל

כסאות ריפוד אפור
כיסא מחשב דגם  לידר של חברת אריה דסל  

או שוו"ע
דגם כסא מזכירה

כסאות   Gunnared אפור כהה/לבן
כיסא מסתובבLANGFJALL של חברת 

איקאה או שוו"ע
מקט :79252561 כסא המתנה
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שולחנות
לבחירת האדריכל - כיתות א - 2 גווני ירוק 
  כיתות ג'  2 גווני כחול תכלת  כיתות ה, 2 

גווני צהוב כתום

שולחן משולש בודד לתלמיד כיתה א דגם 225 
של חברת יצירה או שוו"ע

דגם שולחן תלמיד כיתה בודד

שולחנות
לבחירת האדריכל - כיתות א -ירוק   

כיתות ג' כחול  כיתות ה'  כתום
שולחן סלוני צבוע קוטר 60  של חברת ניר גלים 

או שוו"ע
דגם שולחן סלון ל"בית"

שולחנות שחור
עמדת שולחן משולב 80X60סמ  +מדף נישלף 

של חברת אשא גבאי או שוו"ע
דגם שולחן מחשב

שולחנות אפור גרפיט
שולחן  דגם Keren רגל לבנה ומיסתור מתכת  
במידה 150*70 של חברת  אופיסשופ או שוו"ע

דגם שולחן מורה

שולחנות פלטה אפור כהה
שולחן ישיבות יוקרתי דגם Keren רגל לבנה 

של חברת קצת אחרת או שוו"ע
דגם שולחן ישיבות

שולחנות פלטה אפור כהה
שולחן ישיבות עגול דגם Spider רגל לבנה של 

חברת אופיסשופ קוטר 120
דגם שולחן עגול

שולחנות לבן
שולחן מנהלים פינתי Spider כולל מגירות 

ומסתור עץ של חברת גבאי שוו"ע
דגם שולחן מנהל

שולחנות לבן

שולחן טוקיו 1.40/70 שולחן מחשב בצבע לבן
 שלוחה נוספת במידה 90 ס”מ עם מגירות 

ותאי אחסון
 רגלי נירוסטה מעוצבים

 פתח מובנה להעברת תקשורת
 מסתור רגליים  של חברת אופיס סטייל או 

שוו"ע

דגם שולחן מחשב מזכירה

אביזרים
מתלה ייחודי בעיצוב של מפת מסלולי 

 .Umbra של המותג הקנדי ,SUBWAY
מידות: 20*58*4 ס"מ.  מחברת סוהו או שוו"ע

דגם מתלים

אביזרים
לבחירת האדריכל - כיתות א - 2 גווני ירוק 
  כיתות ג'  2 גווני כחול תכלת  כיתות ה, 2 

גווני צהוב כתום

לוח מגנטי דגם ספלאש של חברת מטפטים 
במידות מידות: 67x55 סמ  או שוו"ע

מק"ט 29019010 לוח מגנטי לתליית עבודות

אביזרים צבעוני - חיתוך צורני
מדבקות וניל צבעוניות לקיר כולל חיתוך צורני 

כולל התקנה
מחיר למ"ר מרובע מדבקות קיר

אביזרים צבעוני - חיתוך צורני
מדבקות PVC צבעוניות לרצפה כולל חיתוך 

צורני כולל התקנה
מחיר למ"ר מרובע מדבקות משחקי רצפה

ריהוט לפי התמונה
מטבח מפואר (אורך 2 מטר) בסגנון כפרי  

מידות: 200X40X50 גובה כללי: 87 ס"מ של 
חברת נירגלים או שוו"ע

דגם  מטבחון ילדים למרחב למידה

ריהוט לפי התמונה
דוכן מכירות מינימרקט - כולל מוצרים מידות : 
אורך - 115 ס"מ  , רוחב - 40 ס"מ , גובה 

130 ס"מ של חברת ניר גלים או שוו"ע
דגם נגרות סופר למרחב למידה

ריהוט לבחירת האדריכל - כיתות א - 2 גווני ירוק
שולחן יצירה ומשחק לילדים כולל כסאות ושתי 

מגירות אחסון של חברת קוקולה או שוו"ע
דגם שולחנות יצירה

ריהוט אפור כהה
מערכת ישיבה פינתית מבד איכותי - צד שמאל 
| שילדת הסלון מעץ מלא ומאסיבי דגם סאטורן 

של חברת LEONARDO או שוו"ע
דגם פינת ישיבה

ריהוט רגל עץ צבע אלון - טופ אפור
סט שולחנות אירוח דגם דמקה של חברת 

אריה דסל או שוו"ע
דגם שולחן סלוני

ריהוט לבחירת האדריכל
מדף צף דגם חגית ברוחב   60-110סמ של 

חברת י.מזרחי או שוו"ע כולל התקנה
דגם מדפים

ריהוט ברזל שחור מדפי עץ טבעי
יחידת מדפים Domo  רוחב 100 עומק 35 

גובה 200 של חברת KUALA או שוו"ע
דגם אחסון


