
פריטט"מקד"מס
ח"בש' מחיר ליח

מ"לפני מע

13-14/6 לסיכות 33אקדח סיכות רפיד 1

צהוב   / שורה לבןA-4 דף 50בלוק 2

 גר100 שקית 16גומיות מס 3

 גר100שקית / קופסא30גומיות רחבות מס 4

A-4 דף שורה 40דפדפת 5

(בודד)  12*1חוצצים 6

(בודד)  7*1חוצצים 7

(בודד)ב פוליו "חוצצים א8

 צבעים שונים70/90טוש ארטליין 9

טיפקס אקו בלנקו לבן10

 סמ78 8מבו מס 'מהדקים ג11

 יח100 (אטבים ) ניקל  2' מהדקים מס12

 יח100 (אטבים ) ניקל 5' מהדקים מס13

A-4 דף משובץ 72מחברת ספירלה 14

A-5 דף משובץ 72מחברת ספירלה 15

מחדד מתכת16

מחק לעיפרון 17

  76*76ממו דביק 18

מ" ס4*5ממו דביק 19

מ" ס9*9ממו צבעוני 20

 520 דף קנגרו 40מנקב 21

"8מספריים ידית שחורה 22

50%בעלי משקל - פריטים בתדירות גבוהה

כתב כמויות ציוד משרדי



פריטט"מקד"מס
ח"בש' מחיר ליח

מ"לפני מע

 יח100 18*25מעטפות חומות 23

 יח100 8 24*34מעטפות חומות 24

 יח100 8 32*42מעטפות חומות 25

(' יח500) סיליקון 23*11מעטפות לבנות 26

'  יח100נעצים 27

 פוליוA-4גודל  ('  יח100 )ניילון לתיוק עבה 28

 36*3/4נייר דבק סלוטייפ 29

 ('  יח200 )נייר עיתון פוליו 30

 קופיקלA4 גרם     80נייר צילום 31

  A-4'  גר80נייר צילום צבעוני 32

(רביעייה  )ייזר ' אנרגAA Aסוללות 33

 (רביעייה )ייזר ' אנרגAAסוללות 34

'  יח4סט טושים מחיקים אקספו 35

 יח5000 13/4סיכות חיבור 36

 23/10סיכות חיבור 37

23/8סיכות חיבור לשדכן  38

 26/6סיכות חיבור לשדכן 39

  10' סיכות חיבור לשדכן מס40

 יח30 (בודד )סיכות ללוח שעם 41

מ " ס30סרגל פלסטיק 42

 צבעים שוניםV-5עט פיילוט 43

 צבעים שוניםV-7עט פיילוט 44

 צבעים שונים0.4עט פיילוט 45

 צבעים שוניםG-2 0.5עט פיילוט 46



פריטט"מקד"מס
ח"בש' מחיר ליח

מ"לפני מע

 צבעים שוניםG-2 0.7עט פיילוט 47

עט קוברה צבעים שונים48

 ( יחידות12)עיפרון עם מחק 49

מכסה+ קופסת קרטון לאכסון וגניזה 50

 חצי פוליו8קלסר משרדי מקרטון גב 51

  פוליו צבעים שונים5קלסר משרדי קלאסיק  גב 52

  פוליו צבעים שונים8קלסר משרדי קלאסיק  גב 53

  26/6 לסיכות 50שדכן מקס 54

תיק חצי שקוף פוליו צבעים שונים 55

₪0.00

 מגשים מודולרי צבעים שונים פלסטיק3סט 56

 1/31הרמוניקה פוליו 57

חולץ סיכות58

40*60לוח שעם 59

80*60לוח שעם 60

 120*80לוח שעם 61

40*60לוח מחיק 62

80*60לוח מחיק 63

 120*80לוח מחיק 64

מ" מ100*53/52 דף 32מדבקות לבנות 65

 דף200 40*105צילום  /מדבקות לייזר 66

 דף200 46*105מדבקות לייזר אקסטרה 67

 דף200 210*140מדבקות לייזר אקסטרה 68

30%בעלי משקל - פריטים בתדירות בינונית

כ עלות פריטים בקטגוריה"סה



פריטט"מקד"מס
ח"בש' מחיר ליח

מ"לפני מע

 דף200 105*35מדבקות לייזר אקסטרה 69

 דף 65עד MAXמנקב 70

 דף 10 480מנקב קנגרו 71

מתקן לנייר דבק סלוטייפ בנוני 72

מילוי+מתקן לנייר ממו מפלסטיק שקוף 73

ספוג ללוח מחיק אקספו74

 דף96נכנס כריכה קשה פוליו /פנקס דואר יוצא 75

ב לבן- א21/144פנקס מכורך 76

ב לבן- א21/96פנקס מכורך 77

 משובץ לבן פוליו21/96פנקס מכורך 78

 שורה לבן פוליו21/96פנקס מכורך 79

 משובץ חצי פוליו 41/96פנקס מכורך 80

 שורה חצי פוליו41/96פנקס מכורך 81

 דף 100-שדכן קנגרו לכ82

10שדכן מקס 83

₪0.00

84DISK ON KEY 64MB

85DISK ON KEY 16MB

86DISK ON KEY 32MB

צבעוני /  גרם לבן 180בריסטול מנילה 87

 (' יח10)מ " מ57גליל נייר למכונת חישוב 88

 סטיק גדולUHUדבק 89

ספוג'  גר30דבק נוזלי 90

20%בעלי משקל - פריטים בתדירות נמוכה

כ עלות פריטים בקטגוריה"סה



פריטט"מקד"מס
ח"בש' מחיר ליח

מ"לפני מע

מגש מכתבים חוליות בצבעים שונים91

מדבקה לגב הקלסר 92

DR 120Rמכונת חישוב קסיו 93

 דפים100מכונת כריכה 94

מכונת למינציה95

 דפים12מגרסה 96

קלפה  +31*1סדרן מכורך למינציה 97

ב "סדרן מכורך למינציה א98

' גר100סיכות תפירה ניקל 99

סל רשת מפלסטיק קטן100

חלק/משובץ101תיק סופרפייל 101

₪0.00 כ עלות פריטים בקטגוריה"סה


