
1 | ריהוט רחוב וגן

ספסלים



2 | ריהוט רחוב וגן
ספסל סיאטל ואשפתון קולורדו | פארק אריאל שרון בקריית ביאליק



3 | ספסלים
 

    

טבמ לע

פספע
םגד טעבבלמ 

 

    

טבמ לע

פספע
םגד טעבבלמ 

ספסל דגם 'סיאטל'

ספסלים

ספסל בגמר מתכת ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ 

אקזוטי קשה בתוספת תשלום( ולמתכת בגוון שחור 
מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

ספסל בגמר מתכת ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ אקזוטי קשה בתוספת 
תשלום( ולמתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת 

תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

ספסל בגמר מתכת ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ אקזוטי קשה בתוספת 
תשלום( ולמתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת 

תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

ספסל דגם 'מלבורן' עם משענת גב

ספסל דגם 'מלבורן'

פספס
םגד פטאיס

טבי לס

פספס
םגד פטאיס

טבי לס

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,735 33₪ ק"גs002527בודד אורך 70 ס"מ

1,838 35₪ ק"גs002528דו מושבי אורך 120 ס"מ

1,942 45₪ ק"גs002529תלת מושבי אורך 170 ס"מ

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,979 70₪ ק"גs002540בודד אורך 70 ס"מ

2,074 79₪ ק"גs002541דו מושבי אורך 120 ס"מ

2,168 84₪ ק"גs002542תלת מושבי אורך 170 ס"מ

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,508 39₪ ק"גs002543בודד אורך 70 ס"מ

1,602 42₪ ק"גs002544דו מושבי אורך 120 ס"מ

1,696 45₪ ק"גs002545תלת מושבי אורך 170 ס"מ

התקנה מעל ריצוף
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ספסל דגם 'ג'רסי'

ספסלים

ספסל בגמר מתכת ועץ
המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

ספסל בגמר מתכת ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ 

אקזוטי קשה בתוספת תשלום( ולמתכת בגוון שחור 
מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

ספסל דגם 'ברצלונה'

טבמ לע

פספע
םגד ג'יפר 

טבמ לע

פספע
םגד ג'יפר 

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,859 46₪ ק"ג עץ קשה s002537בודד אורך 70 ס"מ

2,094 53₪ ק"ג עץ קשה s002538דו מושבי אורך 120 ס"מ

s002539₪ 2,340תלת מושבי אורך 170 ס"מ

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,357 55₪ ק"ג עץ אורןs002552בודד אורך 60 ס"מ

1,414 62₪ ק"ג עץ אורןs002553דו מושבי אורך 120 ס"מ

1,470 66₪ ק"ג עץ אורןs002554תלת מושבי אורך 170 ס"מ

ספסל דגם 'אוסטין'

 

 

 

 

ספסל בגמר מתכת ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ 

אקזוטי קשה בתוספת תשלום( ולמתכת בגוון שחור 
מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

מחיר ליח'משקלמק"ט

980 35₪ ק"גs002551אורך 195 ס"מ

140 ₪מסעד יד

ניתן להפוך לספסל נגיש בהוספת מסעדי יד.

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף
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טבמ לע

פספע
םגד טנומומ

טבמ לע

פספע
םגד טנומומ

ספסל דגם 'סידני'

ספסלים

ספסל דגם 'מונטנה'

טבמ לע

פספע
דגד פסדיס

טבמ לע

פספע
דגד פסדיס

ספסל בגמר מתכת ועץ אורן
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז ולמתכת בגוון שחור 
מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

ספסל בגמר מתכת ועץ אורן
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז ולמתכת בגוון שחור 
מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

מחיר ליח'משקלמק"ט

2,639 69₪ ק"ג s002550אורך 150 ס"מ

140 ₪מסעד יד

מחיר ליח'משקלמק"ט

2,903 70₪ ק"ג s002622אורך 150 ס"מ

140 ₪מסעד יד

טבמ לע

פספע
םגד ואהוא 

טבמ לע

פספע
םגד ואהוא 

ספסל בגמר מתכת ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ 

אקזוטי קשה בתוספת תשלום( ולמתכת בגוון שחור 
מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

מחיר ליח'משקלמק"טספסל דגם 'אוהיו'

1,282 25₪ ק"ג עץ אורןs002547בודד אורך 60 ס"מ

1,527 34₪ ק"ג עץ אורןs002548דו מושבי אורך 120 ס"מ

1,998 41₪ ק"ג עץ אורןs002549תלת מושבי אורך 160 ס"מ

140 ₪מסעד יד

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף
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ספסלים

'ELEMENTS 10202' ספסל דגם

טבמ לע

פספע
ELEMENT 10202

וושיי-
החנה עעל עוביל

טבמ לע

פספע
ELEMENT 10202

וושיי-
החנה עעל עוביל

ספסל בגמר בטון אדריכלי ועץ אורן
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז ובטון בצבע אפור. ניתן 
לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים 

בחוברת זו. עוצב ע"י 

מחיר ליח'משקלמק"ט

'ELEMENTS 10202' 4,740 481₪ ק"ג6760930ספסל

הנחה ללא קיבוע

טבמ לע

פספע
יבע מספפ לע בב דטפלי די

טבמ לע

פספע
יבע מספפ לע בב דטפלי די

ספסל דגם 'טקסס'

ספסל בגמר מתכת ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ אקזוטי 
קשה בתוספת תשלום( ולמתכת בגוון שחור מגורען. ניתן 
לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים 

בחוברת זו.

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,583 36₪ ק"גs002531מושב בודד אורך 60 ס"מ 

1,810 39₪ ק"ג s002532דו מושבי אורך 120 ס"מ

140 ₪מסעד יד

התקנה מעל ריצוף
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טבמ לע

פספע
UNO 7055

רטו טמתמ רלו ירוא/יאסיא

טבמ לע

פספע
UNO 7055

רטו טמתמ רלו ירוא/יאסיא

'UNO 7055' ספסל דגם

ספסלים

 

UNO 7015
   

 

UNO 7015
   

'UNO 7015/7012' ספסל דגם

 

UNO 7053
   

 

UNO 7053
   

'UNO 7053/7052/7010' ספסל דגם

ספסל בגמר מתכת ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ אקזוטי קשה בתוספת 
תשלום( ולמתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת 

תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. עוצב ע"י 

ספסל בגמר מתכת ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ אקזוטי קשה בתוספת 
תשלום( ולמתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת 

תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. עוצב ע"י 

ספסל בגמר מתכת ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ אקזוטי קשה בתוספת 
תשלום( ולמתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת 

תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. עוצב ע"י 

ניתן להפוך לנגיש ע"י הוספת מסעדי יד.

מחיר ליח'משקלמק"ט

3,580 200₪ ק"ג94100417עץ אורן

5,425 200₪ ק"ג67609209עץ אקזוטי קשה

140 ₪מסעד יד

מחיר ליח'משקלמק"טאורך

'UNO 7012' 2,750 65₪ ק"ג4094100410 ס"מבודד

'UNO 7015' 3,250 89₪ ק"ג11094100408 ס"מדו מושבי

מחיר ליח'משקלמק"טאורך

'UNO 7010' 1,650 4494100411₪ ס"מבודד

'UNO 7052' 2,450 11094100409₪ ס"מדו מושבי

'UNO 7053' 2,650 57₪ ק"ג20094100407 ס"מתלת מושבי

140 ₪מסעד יד

ניתן לקבל גם כבודד או תלת מושבי.
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ספסלים

'UNO 7104/7101' ספסל דגם

 

UNO 7104
   

טבמ לע

פספע
UNO 7101

רטג טמתמ ץלו 

טבמ לע

פספע
UNO 7101

רטג טמתמ ץלו 

ספסל בגמר מתכת ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ אקזוטי קשה בתוספת 
תשלום( ולמתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת 

תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. עוצב ע"י 

ניתן להפוך לנגיש ע"י הוספת מסעדי יד.

מחיר ליח'משקלמק"טאורך

'UNO 7101' 1,350 25₪ ק"ג5994100412 ס"מבודד

'UNO 7104' 1,990 35₪ ק"ג10294100420 ס"מדו מושבי

טבמ לע

פספע
םגד הבטבר 

גטה ספ

טבמ לע

פספע
םגד הבטבר

גטה ספ

טבמ לע

פספע
םגד הבטבר 

גטה ספ

טבמ לע

פספע
םגד הבטבר

גטה ספ

ספסל דגם 'רומבה מתכת'

ספסל בגמר מתכת 
המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים 

בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

2,650 15₪ ק"גs002572רומבה ללא משענת גב

3,650 30₪ ק"גs002573רומבה כולל משענת גב

140 ₪מסעד יד

ניתן להפוך לנגיש ע"י הוספת מסעדי יד.

ספסל דגם 'ברוקלין'

ספסל בגמר מתכת ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ אקזוטי קשה בתוספת 
תשלום( ולמתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת 

תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

180180 175

90

45
90

45

45

מחיר ליח'מק"ט

s002707₪ 1,590ספסל מתכת אורך 180

s002708₪ 1,850מושב מעץ על מתכת אורך 175

s002709₪ 1,480מושב מתכת )ללא רגלים( באורך 180  

140 ₪מסעד יד
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טבמ לע

פספע
תוצוח 1030

וושוי-
החתה עעל עובול

טבמ לע

פספע
תוצוח 1030

וושוי-
החתה עעל עובול

ספסל דגם 'חוצות' עם בסיס

ספסל בגמר בטון אדריכלי ועץ אורן
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז ובטון בצבע אפור. ניתן 
לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים 

בחוברת זו.

מחיר ליח'משקלמק"ט

3,720 385₪ ק"ג67609530'חוצות' עם בסיס

140 ₪מסעד יד

ספסלים

טבמ לע

פספע
םגד תוצוח

טבמ לע

פספע
םגד תוצוח

ספסל דגם 'חוצות' 

ספסל בגמר בטון אדריכלי ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ אקזוטי קשה בתוספת 

תשלום( ובטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 
מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,650 67609520₪חוצות בודד 90 ס"מ

1,850 90₪ ק"ג67609510'חוצות' ללא משענת 180 ס"מ

140 ₪מסעד יד

טבמ לע

פספע
תוצוח 1040

וושוי-
החתה עעל עובול

טבמ לע

פספע
תוצוח 1040

וושוי-
החתה עעל עובול

ספסל דגם 'חוצות' עם בסיס ומשענת

ספסל בגמר בטון אדריכלי ועץ אורן
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז ובטון בצבע אפור. ניתן 
לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים 

בחוברת זו.

מחיר ליח'משקלמק"ט

4,450 395₪ ק"ג67609540'חוצות' עם בסיס ומשענת

140 ₪מסעד יד

הנחה ללא קיבוע

הנחה ללא קיבוע
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ספסלים

ספסל דגם 'חוצות' עם משענת גב

טבמ לע

פספע
םבע תוצוח לע בב

טבמ לע

פספע
םבע תוצוח לע בב

ספסל בגמר בטון אדריכלי ועץ
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ אקזוטי קשה בתוספת 

תשלום( ובטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 
מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

מחיר ליח'משקלמק"ט

2,150 100₪ ק"ג67609502'חוצות' עם משענת גב

140 ₪מסעד יד

ניתן להפוך לספסל נגיש בהוספת מסעדי יד.

ניתן להפוך לספסל נגיש בהוספת מסעדי יד.

'ELEMENTS 4603' ספסל דגם

ספסל בגמר בטון אדריכלי ועץ אקזוטי קשה
המחיר הינו לעץ אקזוטי קשה בלבד בגוון אגוז ובטון בצבע אפור. ניתן 

 לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו.
עוצב ע"י 

מחיר ליח'משקלמק"ט

'ELEMENTS 4603'

אורך 143
רוחב מושב 40 ס"מ 

עובי 8 ס"מ
1,800 435₪ ק"ג6760943

 

 
ELEMENTS 4603

 

 

 
ELEMENTS 4603

 

 

ELEMENT 1063

 

ELEMENT 1063

'ELEMENTS 1603' ספסל דגם

ספסל בגמר בטון אדריכלי ועץ אקזוטי קשה
המחיר הינו לעץ אקזוטי קשה בלבד בגוון אגוז ובטון בצבע אפור. ניתן 

 לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו.
עוצב ע"י 

מחיר ליח'משקלמק"ט

'ELEMENTS 1603'941002214,520 670₪ ק"ג

140 ₪מסעד יד
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טבמ לע

פספע
ELEMENT 1060

במטב

וושטי-
החנה עעל עובטל

טבמ לע

פספע
ELEMENT 1060

במטב

וושטי-
החנה עעל עובטל

'ELEMENTS 1060' ספסל דגם

גמר בטון אדריכלי
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
עוצב ע"י 

מחיר ליח'משקלמק"ט

'ELEMENTS 1060'941002202,830 425₪ ק"ג

ספסלים

 

-
  

 

-
  

ספסל דגם 'השלום'

ספסל בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

683002xxדגם 'השלום'
940 ק"ג

)חתך בטון מלא(
₪ 1,450

2,380 ₪צבעים וגימורים שונים

ספסל דגם 'המכללה'

 

-
  

"  5 

"  5 

"  5 

 

-
  

"  5 

"  5 

"  5 

ספסל בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

7106010xדגם המכללה
1600 ק"ג

)חתך בטון חלול(
₪ 6,500

הנחה ללא קיבוע
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ספסלים

ספסל דגם 'סהר'

טבמ לע

פספע
פהמ טאומ

וושאי-
החנה עעו עובאל

סתנ

סוחאו על.ת.

סוחאו על.ת.

טבמ לע

פספע
פהמ טאומ

וושאי-
החנה עעו עובאל

סתנ

סוחאו על.ת.

סוחאו על.ת.

ספסל דגם 'מגדיאל'

 

 

-
  

. .  

 

 . .

 

 

 

-
  

. .  

 

 . .

 

ספסל דגם 'מגדיאל' עם מושב עץ

 

  

 

 

 . .

. .  

 

  

 

 

 . .

. .  

ספסל בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
. *קיימת הכנה לגוף תאורה. גוף  עוצב ע"י 

התאורה יסופק ע"י המזמין.

ספסל בגמר בטון אדריכלי ועץ אורן
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז ובטון בצבע אפור. ניתן 
לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים 
. *קיימת הכנה לגוף  בחוברת זו. עוצב ע"י 

תאורה. גוף התאורה יסופק ע"י המזמין.

ספסל בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
הספסל רדיאלי – רדיוס פנימי 12.5 מ', רדיוס חיצוני 

13.5 מ'. * קיימת הכנה לגוף תאורה. גוף התאורה 
יסופק ע"י המזמין.

מחיר ליח'משקלמק"ט

68300230דגם 'מגדיאל'
2052 ק"ג

)חתך בטון מלא(
₪ 5,450

מחיר ליח'משקלמק"ט

 דגם 'מגדיאל'
עם מושב עץ

68300240
2052 ק"ג

)חתך בטון מלא(
₪ 6,500

140 ₪מסעד יד

מחיר ליח'משקלמק"ט

676093xדגם 'סהר' מואר
2800 ק"ג

)חתך בטון חלול(.
₪ 12,650

הנחה ללא קיבוע
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ספסל דגם 'בר'

ספסל בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת 

תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"טאורך

580 305₪ ק"ג607490000x ס"מספסל דגם 'בר'

ספסלים

ספסל דגם 'גל'

טבמ לע

פספע לע
לטג במטב

טלגלה עלטל הרטגת

טבמ לע

פספע לע
לטג במטב

טלגלה עלטל הרטגת

ספסל בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

6760890ספסל דגם 'גל'
950 ק"ג

)חתך בטון מלא(
₪ 3,245

פספס 
םגד "וכע"
גמג ןועב

מןו וס

ספסל דגם 'עכו'

פספס 
םגד "וכע"
גמג ןועב

מןו וס

ספסל גמר בטון
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

2,740 549₪ ק"גs002220ספסל דגם 'עכו'

ניתן לשלב עם שולחן דגם עכו.

הנחה ללא קיבוע

הנחה ללא קיבוע
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ספסלים

טבמ לע

פספע
"Z"

טבמ לע

פספע
"Z"

'Z' ספסל דגם

ספסל בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת 

תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

'z' 676084ספסל דגםxx1,690 310₪ ק"ג

ספסל דגם 'ח' גובה 50 + 'ח' גובה 50 פינה סגורה

 

" " 
 

 

 

 

" " 
 

 

 

טבמ לע

פהפע "ח" הניפ
רטג במטב

הניפ

ןטהב החטחפ

ספסל בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
*לספסל שתי דפנות פתוחות.

מחיר ליח'משקלמק"ט

7481xxxx'ח' 50
132 ק"ג

)חתך בטון חלול(
₪ 430

7486xxxx'ח' 50 פינה סגורה
160 ק"ג

)חתך בטון חלול(.
3 דפנות אלמנט סגורות

₪ 430

ספסל דגם 'ח' גובה 40

טבמ לע

פספע "ח"
50x60x40

ןוסד סחוחפ

טבמ לע

פספע "ח"
50x60x40

ןוסד סחוחפ

ספסל בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
*לספסל דופן אחת פתוחה.

מחיר ליח'משקלמק"ט

7490xxx'ח' גובה 40 אורך 50 ס"מ
116 ק"ג

)חתך בטון חלול(
₪ 430

הנחה ללא קיבוע
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טבמ לע

תעטנמ פספע תינדא ט.ע.1 (עבל) 
רטע במטב

ספסל דגם 'אדנית' )מ.ל 1( – רבע

טבמ לע

תעטנמ פספע תינדא ט.ע.1 (עבל) 
רטע במטב

ספסל בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת 

תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח' - לרבעמשקל לרבעמק"ט

1,057 460₪ ק"ג708000xxספסל דגם 'אדנית'

1,512 ₪צבעים וגימורים שונים

טבמ לע

פספע טמוטמ טלועע
50x60x40

ןוסמ סמותפ

ןוסמ סמותפ

8 יתיןומ טוביבומ 
טלעע םעש

וןיופ סמיטי 0.8 ט' ספסל דגם 'ח' מתומן מעוגל

טבמ לע

פספע טמוטמ טלועע
50x60x40

ןוסמ סמותפ

ןוסמ סמותפ

8 יתיןומ טוביבומ 
טלעע םעש

וןיופ סמיטי 0.8 ט'

ספסל בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
הספסל רדיאלי – רדיוס פנימי 0.77 מ'.

כמות יחידות במעגל – 8 יחידות.
*לספסל דופן אחת פתוחה.

מחיר ליח'משקלמק"ט

752000xx'ח' מתומן
200 ק"ג

)חתך בטון חלול(
₪ 620

ספסלים

ספסל דגם 'ח' מעוגל

טבמ לע

15 יויירמ טוביברמ 
טלעע םעש

ויירר ימיטי 1.5 ט'

יריד ימרופ

רירע "ו" טלרעע 
50x63x40

טבמ לע

15 יויירמ טוביברמ 
טלעע םעש

ויירר ימיטי 1.5 ט'

יריד ימרופ

רירע "ו" טלרעע 
50x63x40

ספסל בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
 הספסל רדיאלי – רדיוס חיצוני כ-2.5 מ'.

אורך חצי עיגול כ-5 מ'. כמות יחידות במעגל - אורך 
63 ס"מ – 15 יחידות' אורך 78 ס"מ – 12 יחידות.

*לספסל דופן אחת פתוחה.

מחיר ליח'משקלמק"ט

620 150₪ ק"ג7500'ח' מעוגל אורך 63 ס"מ

700 196₪ ק"ג7510'ח' מעוגל אורך 78 ס"מ

הנחה ללא קיבוע

הנחה ללא קיבוע
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ספסלים

ספסל דגם 'ג'רסי'ספסל דגם 'אוהיו'

ספסל דגם 'ELEMENTS 10202'', קצרין גרשון-סולסי, אדריכלים
עוצב ע"י 

ספסל דגם 'UNO 7012' ו-'UNO 7015', רחוב משכית, הרצליה פיתוח
קרני גרשטיין, אדריכלית נוף, עוצב ע"י 

הרצליה רחוב אלתרמן,   ,'UNO 7053 ' דגם   ספסל 
קרני גרשטיין, אדריכלית נוף, עוצב ע"י 
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ספסלים

ספסל 'מגדיאל' )עם או בלי מושב עץ(, כיכר מגדיאל, הוד השרון, 
מנעד אדריכלים, עוצב ע"י 

ספסל 'סהר' מואר
עיר ימים נתניה, שריג וקסמן, אדריכלי נוף

ספסל דגם 'ELEMENTS 1060', בניין לובינסקי ראשון לציון, 
אברהם אילן, אדריכלות נוף, עוצב ע"י 

ספסל דגם 'חוצות'
גמנסיה עברית ירושלים, צופית ויינפלד פליישמן, אדריכלית

ספסל דגם 'השלום'
אוניברסיטת תל אביב, בניין פורטר, ברוידא-מעוז, אדריכלי נוף
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ספסלים

'Z' ספסל דגם

ספסל דגם 'ח' מעוגל
גימנסיה עברית ירושלים, צופית ויינפלד פליישמן, אדריכלית

ספסל דגם 'בר'
בית ספר, כפר סבא הירוקה, צור וולף, אדריכלי נוף

ספסל דגם 'עכו', טיילת עכו, מייזליץ כסיף אדריכלים


