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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
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22 | מושבים
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ג'מייקה בטון ועץ | פארק אריאל שרון, קריית ביאליק



24 | מושבים

מושבים

מושב דגם 'ביתן' זוגי

מושב דגם 'ביתן' בודד

מושב דגם 'ג'מייקה' פח ועץ קוטר 100 ס"מ

 

 
" " 
  

טבמ לע

טשוב 
םגד "בתיב"
גטג במשב

טבמ לע

טשוב 
םגד "ג'טייימ"

גטג חפ

ייושד-
מחפמ עעל ייבשל

 

 
" " 
  

טבמ לע

טשוב 
םגד "בתיב"
גטג במשב

טבמ לע

טשוב 
םגד "ג'טייימ"

גטג חפ

ייושד-
מחפמ עעל ייבשל

מושב בגמר בטון 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.

מושב בגמר בטון 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.

מושב 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"טאורך

2,700 90₪ ק"ג100s002585 ס"ממושב דגם 'ביתן' זוגי

2,900 ₪צבעים וגימורים שונים

מחיר ליח'משקלמק"טאורך

2,200 50₪ ק"ג759002546 ס"ממושב דגם 'ביתן' בודד

2,400 ₪צבעים וגימורים שונים

מחיר ליח'משקלמק"ט

 'גמייקה' פח
קוטר 100 ס"מ 

s0025805,184 65₪ ק"ג

הנחה ללא קיבוע

הנחה ללא קיבוע
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מושב 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.

מושב דגם 'ג'מייקה' פח ועץ קוטר 200 ס"מ

מושבים

מושב דגם 'ג'מייקה' בטון ועץ קוטר 100 ס"מ

מושב דגם 'ג'מייקה' בטון ועץ קוטר 200 ס"מ

טבמ לע

טשוב 
םגד "ג'טייימ"

גטג חפ

ייושד-
מחפמ עעל ייבשל

טבמ לע

טשוב 
םגד "ג'טייימ"

גטג במשב

ייושד-
מחנמ עעל ייבשל

טבמ לע

טשוב 
םגד "ג'טייימ"

גטג במשב

ייושד-
מחנמ עעל ייבשל

טבמ לע

טשוב 
םגד "ג'טייימ"

גטג במשב

ייושד-
מחנמ עעל ייבשל

טבמ לע

טשוב 
םגד "ג'טייימ"

גטג במשב

ייושד-
מחנמ עעל ייבשל

טבמ לע

טשוב 
םגד "ג'טייימ"

גטג חפ

ייושד-
מחפמ עעל ייבשל

מושב בגמר בטון 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.

מושב בגמר בטון 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

 'ג'מייקה' פח
קוטר 200 ס"מ 

s00258112,158 110₪ ק"ג

מחיר ליח'משקלמק"ט

'גמייקה' בטון
קוטר 100 ס"מ 

s0025996,300 350₪ ק"ג

מחיר ליח'משקלמק"ט

 'גמייקה' בטון
קוטר 200 ס"מ 

s00260013,500 800₪ ק"ג

הנחה ללא קיבוע

הנחה ללא קיבוע

הנחה ללא קיבוע
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'ROCCO 3201' פוף דגם

טבמ לע

ףופ
ROCCO 3201

רטג במוב

טבמ לע

ףופ
ROCCO 3201

רטג במוב

טבמ לע

ףגפ לוגע
ELEMENT 1007

וטג במגב

טבמ לע

ףגפ לוגע
ELEMENT 1007

וטג במגב

'ROCCO 1007' פוף עגול דגם

'ROCCO 7001' כסא שרפרף דגם

טבמ לע

אסכ ףרפרש
ROCCO 7001

רטר במטב

טבמ לע

אסכ ףרפרש
ROCCO 7001

רטר במטב

מושבים

אלמנט בגמר בטון אדריכלי מגורען עדין
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
עוצב ע"י 

אלמנט בגמר בטון אדריכלי מגורען עדין
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
עוצב ע"י 

אלמנט בגמר בטון אדריכלי מגורען עדין
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
עוצב ע"י 

מחיר ליח'משקלמק"ט

'ROCCO 3201' 94100פוףxxx1,720 394₪ ק"ג

מחיר ליח'משקלמק"ט

'ROCCO 1007' 941003פוף עגולxx1,690 390₪ ק"ג

מחיר ליח'משקלמק"ט

'ROCCO 7001' 941000כסא שרפרףxx1,540 84₪ ק"ג

או

הנחה ללא קיבועהתקנה מעל ריצוף

או

הנחה ללא קיבועהתקנה מעל ריצוף

או

הנחה ללא קיבועהתקנה מעל ריצוף
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170 

 
ROCCO 5002

-
  

 

170 

 
ROCCO 5002

-
  

'ROCCO 9003' כורסת בטון דגם

'ROCCO 2001' כסא בר דגם

טבמ לע

אסכ בב
ROCCO 2001

טבמ לע

אסכ בב
ROCCO 2001

מושבים

'ROCCO 9005/5002' כורסת שיזוף דגם

אלמנט בגמר בטון אדריכלי מגורען עדין ועץ 
אקזוטי קשה

המחיר הינו לעץ אקזוטי קשה בלבד )ניתן לבחור בעץ 
אקזוטי קשה בתוספת תשלום( ובטון בצבע אפור. ניתן 
לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים 

בחוברת זו. עוצב ע"י 

אלמנט בגמר בטון אדריכלי מגורען עדין ועץ 
אקזוטי קשה

המחיר הינו לעץ עץ אקזוטי קשה בלבד )ניתן לבחור 
בעץ אקזוטי קשה בתוספת תשלום( ובטון בצבע אפור. 

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

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

תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. עוצב ע"י 

מחיר ליח'משקלמק"טאורך

'ROCCO 6002'1129410050 ס"מx3,780 195₪ ק"ג

'ROCCO 6003'1709410015 ס"מx5,400 286₪ ק"ג

מחיר ליח'משקלמק"ט

'ROCCO 9003' 9410011כורסת בטוןx2,850 385₪ ק"ג

מחיר ליח'משקלמק"ט

'ROCCO 2001' 9410006כסא ברx2,550 129₪ ק"ג

הנחה ללא קיבוע

הנחה ללא קיבוע
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מושבים

'ROCCO 6002' כורסת שיזוף דגם
טיילת אשדוד, דוד אלחנתי וורד אושר, אדריכלי נוף, עוצב ע"י 

דגם 'ELEMENTS 1007', בית מגדל פתח תקווה
צורנמל טורנר, אדריכלי נוף, עוצב ע"י 

מושבים דגם 'ג'מייקה' פח ועץ קוטר 200 ס"מ ו - 100 ס"מ
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מושבים

'ELEMENTS 1007' דגם
קמפוס הנמל, חיפה, ברקן אלחייני, אדריכלי נוף, עוצב ע"י 

מושב דגם 'ג'מייקה' מבטון ועץ, קריית ביאליק
מילר בלום אדריכלי נוף

כסא שרפרף דגם 'ROCCO 7001', עוצב ע"י 



30 | ריהוט רחוב וגן

30 | מערכות ישיבה
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מערכת ישיבה עכו | חוף עכו, מייזליץ כסיף אדריכלי נוף 
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מערכות ישיבה

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
מערכת ישיבה דגם 'יוסטון' בטון 

מערכת ישיבה דגם 'יוסטון' משולבת עץ

מחיר ליח'משקלמק"ט

5,259 450₪ ק"גs002582מערכת ישיבה 'יוסטון' בטון

מחיר ליח'משקלמק"ט

6,032 91₪ ק"גs002583מערכת ישיבה 'יוסטון' משולבת עץ

מערכת בגמר מתכת ובטון
המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען ולבטון בצבע אפור. ניתן לבחור 
גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. המערכת כוללת 
שולחן ושני ספסלים ללא גב. מתאים לכ-6 אנשים, ניתן לקבל מונגש. ניתן 

לשלב בטון ועץ.

מערכת 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. המערכת כוללת שולחן ושני ספסלים 

ללא גב. מתאים לכ-6 אנשים. ניתן לקבל מונגש. ניתן לשלב בטון ועץ.

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף
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מערכות ישיבה

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

מערכת ישיבה דגם 'דאלאס' בטון

מערכת ישיבה דגם 'דאלאס' עץ

מחיר ליח'משקלמק"ט

5,800 140₪ ק"גs002588מערכת ישיבה 'דאלאס' בטון

מחיר ליח'משקלמק"ט

5,090 240₪ ק"גs002589מערכת ישיבה 'דאלאס' עץ

מערכת בגמר מתכת ובטון
המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען ולבטון בצבע אפור. ניתן לבחור 
גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. מתאים לכ-8 

אנשים. ניתן לשלב בטון ועץ. *בכפוף להזמנה בכמות מינימום.

מערכת 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. מתאים לכ-8 אנשים. ניתן לשלב בטון 

ועץ. ניתן להתאים לתקן נגישות.

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף
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מערכות ישיבה

מערכת ישיבה דגם 'מיסיסיפי'

מערכת ישיבה דגם 'טקסס'

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

מחיר ליח'משקלמק"ט

4,200 102₪ ק"גs002577מערכת ישיבה 'טקסס'

מחיר ליח'משקלמק"ט

5,580 95₪ ק"גs002590מערכת ישיבה 'מיסיסיפי'

מערכת 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. מתאים ל-6 אנשים.

מערכת 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. המערכת כוללת שולחן ושני ספסלים 
ללא גב. מתאים לכ-6 אנשים. ניתן לקבל מונגש. ניתן להתאים לתקן נגישות.

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף
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מערכות ישיבה

מערכת ישיבה דגם 'טנסי' בטון

מערכת ישיבה דגם 'טנסי' עץ

תכרעמ יבישי
םגד יסני
גתר שיטב

תשי כע

כטשי 8 נ"ת

כטשי 8 נ"ת

כטשי 8 נ"ת

טבמ לע

טלרעמ יביבי
םגד מסני
גטר לע

תכרעמ יבישי
םגד יסני
גתר שיטב

תשי כע

כטשי 8 נ"ת

כטשי 8 נ"ת

כטשי 8 נ"ת

טבמ לע

טלרעמ יביבי
םגד מסני
גטר לע

מחיר ליח'משקלמק"ט

5,510 140₪ ק"גs002579מערכת ישיבה 'טנסי' בטון

5,750 ₪שולחן בטון עם 2 ספסלי עץ

מחיר ליח'משקלמק"ט

6,032 115₪ ק"גs002578מערכת ישיבה 'טנסי' עץ

5,750 ₪שולחן בטון עם 2 ספסלי עץ

מערכת בגמר מתכת ובטון
המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען ולבטון בצבע אפור. ניתן לבחור 
גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. המערכת כוללת 
שולחן ושני ספסלים ללא גב. מתאים לכ-6 אנשים. ניתן להתאים לתקן 

נגישות. ניתן לשלב בטון ועץ.

מערכת 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. המערכת כוללת שולחן ושני ספסלים 
ללא גב. מתאים לכ-6 אנשים. ניתן להתאים לתקן נגישות. ניתן לשלב 

בטון ועץ.

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף
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ןחלוש 
םגד "וכח"
גמג ןוחש

מןו ול

ןחלוש 

פספל 

ןחלוש 
םגד "וכח"
גמג ןוחש

מןו ול

ןחלוש 

פספל 

מערכת ישיבה דגם 'עכו'

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

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

8,400 1350₪ ק"גs002219שולחן 'עכו'

2,940 549₪ ק"גs002220ספסל דגם 'עכו'

מערכות ישיבה

'ELEMENTS 4603' מערכת ישיבה פיקניק דגם

 

 
ELEMENTS 4603

 

 

 
ELEMENTS 4603

 

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

תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. המערכת כוללת שולחן ושני ספסלים 
ללא גב. עוצב ע"י 

מחיר ליח'משקלמק"ט

מערכת ישיבה פיקניק
'ELEMENTS 4603'

676092xx6,800 1030₪ ק"ג

1,800 ₪ספסל

מערכת ישיבה פיקניק דגם 'קק"ל'

שולחן בגמר עץ 
המחיר הינו לעץ אורן צבוע 

ב 2 שכבות.

מחיר ליח'מק"ט

s002700₪ 1,650 מערכת ישיבה פיקניק 'דגם קק"ל' ללא משענת

s002702₪ 2,250 מערכת ישיבה פיקניק 'דגם קק"ל' עם משענת

הנחה ללא קיבוע

הנחה ללא קיבוע

175175

78

התקנה מעל ריצוף

פספס 
םגד "וכע"
גמג ןועב

מןו וס

פספס 
םגד "וכע"
גמג ןועב

מןו וס
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מערכות ישיבה

מערכת ישיבה דגם 'טקסס'

מערכת ישיבה דגם 'טנסי' בטון ועץ, פארק אריאל שרון, קריית ביאליק, מילר בלום אדריכלי נוף

'ELEMENTS 4603' מערכת ישיבה פיקניק דגם
עוצב ע"י 

כורסת עץ דגם 'ROCCO 9003' ושולחן דגם 'ROCCO 1001', טיילת ספורט 
אשדוד, דוד אלחנתי וורד אושר, אדריכלי נוף, עוצב ע"י 

מערכת ישיבה דגם עכו', מייזליץ כסיף אדריכלי נוף, חוף עכו



38 | ריהוט רחוב וגן

38 | פרגולות
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פרגולה מתכת ועץ דגם 'UNO 10200' | רחוב משכית, הרצליה פיתוח, קרני גרשטיין אדריכלית נוף | עוצב ע"י 
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פרגולות

טבמ לע

הלוגעפ
פטגזומפ

טבמ לע

פרגולה דגם 'ליאון'

פרגולה דגם 'המוזיקה'

טבמ לע

טרמ לוגיע 
וקוצי וויי בטמב

ל"ט יוויע ציוו'

טרגיעפ
עואיע

טבמ לע

טרמ לוגיע 
וקוצי וויי בטמב

ל"ט יוויע ציוו'

טרגיעפ
עואיע

מחיר ליח'משקלמק"ט

ע"פ הסכם1944 ק"ג941000פרגולה 'המוזיקה'

מחיר ליח'משקלמק"ט

6,975 55₪ ק"גs002591פרגולה 'ליאון'

גמר 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. *מותנה 

בכמות מינימום. הספסל להמחשה בלבד.

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

תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. *מותנה בכמות מינימום.



פרגולות | 41

פרגולות

פרגולה דגם 'בולטימור' עץ

טבמ לע

הלוגעפ
בגעמטטגל
וטל הפ

טבמ לע

הלוגעפ
בגעמטטגל
וטל לע

טבמ לע

הלוגעפ
בגעמטטגל
וטל הפ

טבמ לע

הלוגעפ
בגעמטטגל
וטל לע

פרגולה דגם 'בולטימור' פח
מחיר ליח'משקלמק"ט

9,620 55₪ ק"גs002618פרגולה 'בולטימור' פח

מחיר ליח'משקלמק"ט

9,780 55₪ ק"גs002619פרגולה 'בולטימור' עץ

גמר מתכת 
המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים 
בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. *מותנה בכמות 

מינימום. הספסל להמחשה בלבד.

גמר 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. *מותנה 

בכמות מינימום. הספסל להמחשה בלבד.
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טבמ לע

הלוגעפ
UNO10200

וטל טמתמ גלו

הלמ לווגע 
וקוצמ ווגי בטמב

ל"ה מתוגע צגוו'

'UNO 10200'פרגולה מתכת ועץ דגםי

פרגולות

טבמ לע

הלוגעפ
UNO10200

וטל טמתמ גלו

הלמ לווגע 
וקוצמ ווגי בטמב

ל"ה מתוגע צגוו'

מחיר ליח'משקלמק"ט

'UNO 10200' 19,550 145₪ ק"ג94100406פרגולה

פרגולה 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. *מותנה 

בכמות מינימום. עוצב ע"י 
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פרגולות

'UNO 10200' פרגולה מתכת ועץ דגם
רחוב משכית, הרצליה פיתוח, קרני גרשטיין, אדריכלית נוף, עוצב ע"י 

פרגולה מבטון אדריכלי דגם 'המוסיקה' 
פארק המוסיקה, ראשל"צ, מנעד אדריכלים

פרגולה מבטון אדריכלי – פרויקטים מיוחדים
פארק נחל באר שבע, שריג וקסמן, אדריכלי נוף
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44 | אשפתונים
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אשפתון משולש דגם 'OBJECTS 1101', עוצב ע"י 
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אשפתונים

טבמ לע

ןותפשא
הגד הןשמד ןמא

גטג תק קען

טבמ לע

ןותפשא
הגד הןשמד ןמא
גטג תפ תיסד

טבמ לע

ןותפשא
הגד הןשמד ןמא

גטג תק קען

טבמ לע

ןותפשא
הגד הןשמד ןמא
גטג תפ תיסד

טבמ לע

ןותפשא
רגד רוששד
גטד תפ

טבמ לע

ןותפשא
רגד רוששד
גטד תפ

אשפתון דגם 'דקוטה' חלק

אשפתון דגם 'דקוטה' פסים

אשפתון דגם 'דנוור'

אשפתון בגמר פח 
המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור 

גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים 
בחוברת זו. לפח יש מיכל נשלף. ניתן להזמין גם 

מאפרה/מכסה מתכת.

אשפתון בגמר פח 
המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען מחורץ פסים. 

ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג 
הגוונים בחוברת זו. לפח יש מיכל נשלף. ניתן להזמין 

גם מאפרה/מכסה מתכת.

אשפתון 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'קוטרגובהמק"ט

999 37₪ ס"מ58 ס"מ46s002533 ליטר

1,216 37₪ ס"מ70 ס"מ60s002534 ליטר

1,412 45₪ ס"מ58 ס"מ76s002616 ליטר

מחיר ליח'קוטרגובהמק"ט

1,056 37₪ ס"מ58 ס"מ46s002535 ליטר

1,272 37₪ ס"מ70 ס"מ60s002536 ליטר

1,477 45₪ ס"מ58 ס"מ76s002617 ליטר

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,450 25₪ ק"גs002612מיכל נשלף 90 ליטר

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף
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אשפתונים

ןותפשא
םיד וגקיש

יכג ץע שכפמפ

כבמ ץע

טבמ לע

ןותפשא
םגד סזנק

גטג לע שטפמפ

ןותפשא
םיד וגקיש

יכג ץע שכפמפ

כבמ ץע

טבמ לע

ןותפשא
םגד סזנק

גטג לע שטפמפ

אשפתון דגם 'שיקגו'

אשפתון דגם 'קנזס'

אשפתון דגם 'קולרדו'

כפ ףפוכמ
צבצב ףמפמ
תבצבצמ פוח

ףמפמ
הוכבבא
תףהכמא

ףמפבצבמ:
כפ ףפוכמ בצוב צבצב ףמפמ 

ףמהבמ תבצבצמ פוח
צובתוצ בח הומא

אמקתא:
קבצוב צאצמהא תמבבומ

בו תוהוה תמבכא ףכותבמ

בבוומ:
כפ תותמ תכבתוב אכבותמ צהףבבומ ותמ הבוא

ותמ הבוא

הוכמוא
והמ קותומוו

הףמ בח וףמפמ

ףצמ בת

כפ ףפוכמ
צבצב ףמפמ
תבצבצמ פוח

ףמפמ
הוכבבא
תףהכמא

ףמפבצבמ:
כפ ףפוכמ בצוב צבצב ףמפמ 

ףמהבמ תבצבצמ פוח
צובתוצ בח הומא

אמקתא:
קבצוב צאצמהא תמבבומ

בו תוהוה תמבכא ףכותבמ

בבוומ:
כפ תותמ תכבתוב אכבותמ צהףבבומ ותמ הבוא

ותמ הבוא

הוכמוא
והמ קותומוו

הףמ בח וףמפמ

ףצמ בת

אשפתון 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.

אשפתון 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.

אשפתון 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

2,356 25₪ ק"גs002587מיכל נשלף 70 ליטר

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,357 25₪ ק"גs002586מיכל נשלף 60 ליטר

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,870 40₪ ק"גs002241מיכל נשלף 80 ליטר

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף



48 | אשפתונים

אשפתונים

טבמ לע

ןותפשא
םגד תלטפ - 65 עטמל

גטל במשא

טבמ לע

ןותפשא
םגד לטןמע - 60/80 עטמל

גטל במשא

טסלמ תפ

60 עטמל 80 עטמל

טבמ לע

ןותפשא
םגד לטןמע - 60/80 עטמל

גטל במשא

טסלמ תפ

60 עטמל 80 עטמל

טבמ לע

ןותפשא
םגד תלטפ - 65 עטמל

גטל במשא

טבמ לע

ןותפשא
םגד לטןמע - 60/80 עטמל

גטל במשא

טסלמ תפ

60 עטמל 80 עטמל

טבמ לע

ןותפשא
םגד לטןמע - 60/80 עטמל

גטל במשא

טסלמ תפ

60 עטמל 80 עטמל

כפ ףפוכמ
צבצב ףמפמ
תבצבצמ פוח

ףמפמ
הוכבבא
תףהכמא

ףמפבצבמ:
כפ ףפוכמ בצוב צבצב ףמפמ 

ףמהבמ תבצבצמ פוח
צובתוצ בח הומא

אמקתא:
קבצוב צאצמהא תמבבומ

בו תוהוה תמבכא ףכותבמ

בבוומ:
כפ תותמ תכבתוב אכבותמ צהףבבומ ותמ הבוא

ותמ הבוא

הוכמוא
והמ קותומוו

הףמ בח וףמפמ

ףצמ בת

כפ ףפוכמ
צבצב ףמפמ
תבצבצמ פוח

ףמפמ
הוכבבא
תףהכמא

ףמפבצבמ:
כפ ףפוכמ בצוב צבצב ףמפמ 

ףמהבמ תבצבצמ פוח
צובתוצ בח הומא

אמקתא:
קבצוב צאצמהא תמבבומ

בו תוהוה תמבכא ףכותבמ

בבוומ:
כפ תותמ תכבתוב אכבותמ צהףבבומ ותמ הבוא

ותמ הבוא

הוכמוא
והמ קותומוו

הףמ בח וףמפמ

ףצמ בת

אשפתון דגם 'קולרדו' מתכת

אשפתון דגם 'פריז'

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

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלגובהמק"ט

1,350 120₪ ק"ג55 ס"מ60s002614 ליטר

1,450 130₪ ק"ג70 ס"מ80s002615 ליטר

130 ₪תוספת מאפרה

אשפתון בגמר מתכת 
המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור 

גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים 
בחוברת זו. 

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

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

2,660 70₪ ק"גs002574מיכל נשלף 230 ליטר

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,450 165₪ ק"גs002613מיכל נשלף 65 ליטר, גוון אפור

130 ₪תוספת מאפרה

אשפתון דגם 'סיאטל'

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף
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אשפתון דגם '80'

אשפתונים

אשפתון דגם 'שפע'

ןותפשא
םגד 80

גמג ןושא

מןתגמ וןבפ מפתפ

מןו בע

ןותפשא
םגד 80

גמג ןושא

מןתגמ וןבפ מפתפ

מןו בע

ןותפשא
םגד ותש
גמג ןושא

מןו שע

ןותפשא
םגד 80

גמג ןושא

מןתגמ וןבפ מפתפ

מןו בע

ןותפשא
םגד ותש
גמג ןושא

מןו שע

ןותפשא
םגד ותש
גמג ןושא

מןו שע

ןותפשא
םגד ותש
גמג ןושא

מןו שע

'OBJECTS 1101'אשפתון משולשי

ןותפשא
OBJECTS 1101שוששו 

רשג ןושא

שןו לש

ןותפשא
OBJECTS 1101שוששו 

רשג ןושא

שןו לש

ןותפשא
OBJECTS 1101שוששו 

רשג ןושא

שןו לש

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

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

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

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

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

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

מחיר ליח'משקלמק"ט

מיכל נשלף 56 ליטר
גוון אפור

778xxxxx
661787xx
6761xxxx

1,180 210₪ ק"ג

130 ₪תוספת מאפרה

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,820 221₪ ק"ג6760811xמיכל נשלף 46 ליטר

130 ₪תוספת מאפרה

מחיר ליח'משקלמק"ט

2,650 284₪ ק"ג9410004xמיכל נשלף 45 ליטר

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף
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אשפתונים

'OBJECTS 1851' אשפתון

ןותפשא
 OBJECTS 1851

רמג ןושא

מןו לע

ןותפשא
 OBJECTS 1851

רמג ןושא

מןו לע

'OBJECTS 1110' אשפתון משולש

ןותפשא
 OBJECTS 1110

רמג ןושא

מןו לע

ןותפשא
 OBJECTS 1110

רמג ןושא

מןו לע

ןותפשא
 OBJECTS 1110

רמג ןושא

מןו לע

אשפתון בגמר בטון אדריכלי ופח
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים 

בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
עוצב ע"י 

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

בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
עוצב ע"י 

מחיר ליח'משקלמק"ט

2,230 105₪ ק"ג9410017xמיכל נשלף 45 ליטר

מחיר ליח'משקלמק"ט

2,230 286₪ ק"ג9410018xמיכל נשלף 50 ליטר

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף
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אשפתון דגם 'OBJECTS 1851' | עוצב ע"י אשפתון דגם 'שפע'אשפתון דגם 'קולורדו' גמר פח

אשפתון משולש דגם 'OBJECTS 1110'אשפתון דגם 'דקוטה'אשפתון דגם 'קולורדו' עם מאפרה
עוצב ע"י 

אשפתון דגם '80'
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52 | עציצים



ריהוט רחוב וגן | 53
עציץ דגם 'גלעד' )ללא תחתית( | רחוב יפו, חיפה, גרינשטיין-הר גיל, אדריכלי נוף
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עציצים

טבמ לע

תרדס ליציצע
רגע "מנתסוט"

גטד במנב

טבמ לע

תרדס ליציצע
רגע "מנתסוט"

גטד במנב
טבמ לע

ליצע 
םגפ "םיצפ"

גטג במטב

טבמ לע

ליצע 
םגפ "םיצפ"

גטג במטב

עציץ דגם 'פסים'

טבמ לע

ליצע 
גדד "דעלג"

דטג במטב

חתפ

טבמ לע

ליצע 
גדד "דעלג"

דטג במטב

חתפ

עציץ דגם 'גלעד' )ללא תחתית(

עציץ דגם 'טוסקנה'

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

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
*מותנה בכמות מינימום. *המחיר כולל קדח ניקוז ע"פ 

דרישת הלקוח.

מחיר ליח'נפחמשקלמק"טקוטר
446 ₪כ-14 ליטר30 ק"ג7541גוון אפור 41 ס"מ

513 ₪צבעים וגימורים שונים
549 ₪כ-28 ליטר50 ק"ג7541גוון אפור 52 ס"מ

637 ₪צבעים וגימורים שונים
725 ₪כ-50 ליטר80 ק"ג7541גוון אפור 63 ס"מ

814 ₪צבעים וגימורים שונים
986 ₪כ-90 ליטר125 ק"ג7541גוון אפור 75 ס"מ

1,078 ₪צבעים וגימורים שונים

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

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. *מותנה בכמות מינימום. *ללא תחתית

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

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
*מותנה בכמות מינימום. *המחיר כולל קדח ניקוז ע"פ 

דרישת הלקוח.

מחיר ליח'משקלנפחמק"ט

2,170 592₪ ק"ג300 ליטר75420000גוון אפור

2,760 ₪צבעים וגימורים שונים

מחיר ליח'משקלנפחמק"ט

גוון אפור וגוונים 
וגימורים שונים

2,950 920₪ ק"ג500 ליטר661717

הנחה ללא קיבוע

הנחה ללא קיבוע
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הנחה ללא קיבוע

הנחה ללא קיבוע

הנחה ללא קיבוע

עציצים

טבמ לע

ליצע 70/70, 110/110  ס"ט 
םגד "קסרסא"

גטר במטב

טבמ לע

ליצע 70/70, 110/110  ס"ט 
םגד "קסרסא"

גטר במטב

עציץ דגם 'אפרסק' 

טבמ לע

ליצע 
לוטע רטמק 120 ס"ט

וטק במטב

טבמ לע

ליצע 
לוטע רטמק 120 ס"ט

וטק במטב

עציץ עגול קוטר 120 ס"מ

טבמ לע

ליצע 
לוטע רטמק 80 ס"ט

וטק במטב

טבמ לע

ליצע 
לוטע רטמק 80 ס"ט

וטק במטב

עציץ עגול קוטר 80 ס"מ

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

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
*מותנה בכמות מינימום. *המחיר כולל קדח ניקוז ע"פ 

דרישת הלקוח.

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

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
*מותנה בכמות מינימום. *המחיר כולל קדח ניקוז ע"פ 

דרישת הלקוח.

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

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
*מותנה בכמות מינימום. *המחיר כולל קדח ניקוז ע"פ 

דרישת הלקוח.

מחיר ליח'גובהנפחמק"ט

1,950 56₪ ס"מ128 ליטר70/70661704 ס"מ

2,810 80₪ ס"מ500 ליטר110/1106761832 ס"מ

מחיר ליח'משקלנפחמק"ט

1,150 320₪ ק"ג620 ליטר661702קוטר 80

מחיר ליח'משקלמק"ט

2,250 750₪ ק"ג661703קוטר 120
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עציץ דגם 'מלבן' 171/60 | עציץ דגם 'מלבן' 186/60 

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

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
*מותנה בכמות מינימום. *המחיר כולל קדח ניקוז ע"פ 

דרישת הלקוח.

מחיר ליח'משקלנפחמק"ט

1,965 921₪ ק"ג330 ליטר94000350עציץ 'מלבן' 186/60

1,965 855₪ ק"ג300 ליטר94000351עציץ ‘מלבן’ 171/60

עציצים

עציץ דגם 'ארגז פרחים/ריבוע'

טבמ לע

ליצע 
זירא םיחצפ

רטי במטב

טבמ לע

ליצע 
זירא םיחצפ

רטי במטב

עציץ דגם 'מלבן מואר' 90/80

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
*מותנה בכמות מינימום. *המחיר כולל קדח ניקוז ע"פ 

דרישת הלקוח.

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

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
*מותנה בכמות מינימום. *המחיר כולל קדח ניקוז ע"פ 

דרישת הלקוח.

צינורות להעברת תשתית תאורה וניקוז

מחיר ליח'משקלנפחמק"ט

עציץ 'ארגז פרחים/ריבוע'
1,072 320₪ ק"ג180 ליטר80/80661700

מחיר ליח'משקלנפחמק"ט

4,020 648₪ ק"ג500 ליטרs002565עציץ 'ריבוע' 90/80

הנחה ללא קיבוע

הנחה ללא קיבוע

הנחה ללא קיבוע
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עציצים

עציץ דגם 'מלבן' 50/100

טבמ לע

ליצע 
םגד טעבמ 100/50

גטג במטמ

חפנ 90 עצמג

טבמ לע

ליצע 
םגד טעבמ 100/50

גטג במטמ

חפנ 90 עצמג

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

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
*מותנה בכמות מינימום. *המחיר כולל קדח ניקוז ע"פ 

דרישת הלקוח.

מחיר ליח'משקלנפחמק"ט

997 265₪ ק"ג90 ליטר71500000עציץ 'מלבן' 50/100

טבמ לע

ליצע 
םגד טעבמ 100/30

גטג במטמ

חפנ 36 עצמג

טבמ לע

ליצע 
םגד טעבמ 100/30

גטג במטמ

חפנ 36 עצמג
עציץ דגם 'מלבן' 30/100

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

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
*מותנה בכמות מינימום. *המחיר כולל קדח ניקוז ע"פ 

דרישת הלקוח.

מחיר ליח'משקלנפחמק"ט

395 67₪ ק"ג36 ליטר7070עציץ דגם 'מלבן' 30/100

עציץ דגם 'מלבן' 50/150

טבמ לע

ליצע 
םגד טעבמ 150/50

גטג במטמ

חפנ 210 עצמג

טבמ לע

ליצע 
םגד טעבמ 150/50

גטג במטמ

חפנ 210 עצמג

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

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
*מותנה בכמות מינימום. *המחיר כולל קדח ניקוז ע"פ 

דרישת הלקוח.

מחיר ליח'משקלנפחמק"ט

1,402 393₪ ק"ג210 ליטר7020000עציץ דגם 'מלבן' 50/150

הנחה ללא קיבוע

הנחה ללא קיבוע

הנחה ללא קיבוע
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עציצים

עציץ דגם 'מלבן' 150/50עציץ דגם 'טוסקנה'

עציץ דגם 'פסים', מרלו"ג ידיעות אחרונות עציץ דגם 'אפרסק', המשתלה ת"א, מוריה סקלי, אדריכלי נוף
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עציצים

עציץ 'גלעד', רחוב יפו, חיפה, גרינשטיין הר-גיל, אדריכלי נוף
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עמוד מחסום 'אוכף' | נמל תל אביב, אליקים אדריכלים
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'STREET 8081'עמוד מחסוםי

טבמ לע

לטחע טוסחמ
STREET 8081

רטג במחב

טבמ לע

לטחע טוסחמ
STREET 8081

רטג במחב

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

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. עוצב ע"י 

מחיר ליח'משקלמק"ט

'STREET 8081' 420 75₪ ק"ג9410020עמוד מחסום

BTO 800001₪ 60סרט סימון לנגישות שחור או צהוב  

מחסומים

טבמ לע

טוסחמ עכרב
רטכ במחב

טבמ לע

טוסחמ עכרב
רטכ במחב

עמוד מחסום לרכב

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

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת 
המחסום יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן.

מחיר ליח'משקלמק"ט

510 180₪ ק"ג661743xxעמוד מחסום לרכב

עמוד מחסום לרכב 'גליל'

םוסחמ בכרל
םלמ "לבלב"
לםכ לוחב

םלו לב

םוסחמ בכרל
םלמ "לבלב"
לםכ לוחב

םלו לב

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

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

325 100₪ ק"ג7610xxxxxגוון אפור גובה 80 ס"מ

375 125₪ ק"ג762000xxגוון אפור גובה 100 ס"מ

BTO 800001₪ 60סרט סימון לנגישות שחור או צהוב  
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מחסומים

עמוד סימון

טבמ לע

לטיע ןוטיס
היבג 80 ן"ט

הטג במיס

טבמ לע

לטיע ןוטיס
היבג 80 ן"ט

הטג במיס

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

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת 
המחסום יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן.

מחיר ליח'משקלמק"ט

360 57₪ ק"ג71400000עמוד סימון

טבמ לע

לטחע טוסחמ 
עגמ כ"נ 7 חנעטאמ םווחמ

גטג במחב

לטחע
6 וגויומ בקוהב

לטחע
6 וגויומ בקוהב

נעטאמ םווחמ כ"נ

טבמ לע

לטחע טוסחמ 
עגמ כ"נ 7 חנעטאמ םווחמ

גטג במחב

לטחע
6 וגויומ בקוהב

לטחע
6 וגויומ בקוהב

נעטאמ םווחמ כ"נ

טבמ לע

לטחע טוסחמ 
עגמ כ"נ 7 חנעטאמ םווחמ

גטג במחב

לטחע
6 וגויומ בקוהב

לטחע
6 וגויומ בקוהב

נעטאמ םווחמ כ"נ

עמוד מחסום עם חבק

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת 
המחסום יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן.

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

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

520 66₪ ק"ג661838xxעמוד מחסום עם חבק

661841xx₪ 147אלמנט תיחום

טבמ לע

טוסחמ 
םגמ ףחוא
גטג במחב

ושחחב השישבה

ושחחב השישבה

טבמ לע

טוסחמ 
םגמ ףחוא
גטג במחב

ושחחב השישבה

ושחחב השישבה

עמוד מחסום 'אוכף'

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת 
המחסום יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן.

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

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

570 187₪ ק"ג6882926xעמוד מחסום 'אוכף'
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מחסומים

אלמנט מחסום 'ריבוע עציץ'

אלמנט מחסום לרכב 'ריבוע'

טבמ לע

טוסחמ 
עערב עובחל
רטע במחב

טבמ לע

טוסחמ 
עערב עובחל
רטע במחב

טבמ לע

טוסחמ 
עצבחל ליצע
רטע במחב

טבמ לע

טוסחמ 
עצבחל ליצע
רטע במחב

עמוד בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים 
בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. *המחיר 

כולל קדח ניקוז עפ"י דרישת לקוח

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

בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

467 181₪ ק"ג661765אלמנט מחסום לרכב 'ריבוע'

מחיר ליח'משקלמק"ט

467 140₪ ק"ג7660אלמנט מחסום 'ריבוע עציץ'

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת 
המחסום יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן.

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת 
המחסום יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן.

עמוד מחסום לרכב 'קונוס'

טבמ לע

טוסחמ עכרב
םגמ "סחנחס"

גטכ במחב

טבמ לע

טוסחמ עכרב
םגמ "סחנחס"

גטכ במחב

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת 
המחסום יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן.

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

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

389 113₪ ק"ג760000xxעמוד מחסום לרכב 'קונוס'

הנחה ללא קיבוע

הנחה ללא קיבוע
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מחסומים

 

 
 

 

 
 

עמוד מחסום 'מיאמי'

מדבקת פס סרט צהוב זוהר למחסום לפי תקן נגישות
ניתן לרכוש לפי הצורך
 BTO800001 :מק"ט

מחיר: 60 ₪ ליחידת מחסום
למחסומים: ליחידת STREET 8081, גליל, קונוס, עמוד סימן

* העמודים/מחסומים )למעט מחסום 'מיאמי'( מתאימים לתקן נגישות מבחינת מידות כנדרש בתקן.

 

 
" " 

 

 

 
" " 

 

אלמנט מחסום 'בועה'

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

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

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

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת המחסום 
יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן

מחיר ליח'משקלמק"ט

720 120₪ ק"ג7631אלמנט מחסום 'בועה'

מחיר ליח'משקלמק"ט

623 15₪ ק"גs002620מחסום מיאמי

847 15₪ ק"גs002621מחסום מיאמי נשלף

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת 
המחסום יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן.

התקנה מעל ריצוף
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מחסומים

עמוד היקב משמש כמחסום, רחוב בנימין, רחובות
סטודיו אדריכלות נוף

מחסום מיאמי, פארק אריאל שרון, קריית ביאליק
מילר בלום אדריכלי נוף
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מחסומים

עמוד מחסום לרכב 'ריבוע', הרצליה פיתוח, גדעון שריג, אדריכלות נוף

עמוד מחסום לרכב 'כ"א 7'
עם חבק

עמוד מחסום 30/30
גובה 40

'STREET 8081' עמוד מחסום לרכב
עוצב ע"י 
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68 | מתקני אופניים וברזיות
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מתקן לחניית אופניים 'OBJECTS 1201' | דויד אלחנתי וורד אושר, אדריכלי נוף | עוצב ע"י 
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מתקן אופניים דגם 'מיאמי'

מתקן אופנים דגם 'תל אביב'

מתקני אופניים וברזיות

טבמ לע

תנווח םיינווא
םגא טוםטו

ןקתמ םיינווא
        1201OBJECTS

ןבמ לע

טבמ לע

תנווח םיינווא
םגא טוםטו

ןקתמ םיינווא
        1201OBJECTS

ןבמ לע

מתקן אופניים דגם 'אורלנדו'

 

 
 

 

 
 

אלמנט בגמר מתכת
המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור 

גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים 
בחוברת זו. 

אלמנט בגמר מתכת
המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור 

גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים 
בחוברת זו. אורך אלמנט 150 ס"מ מינימום ליחידה 

)ניתן באורך אחר לפי הזמנה מיוחדת(.

אלמנט בגמר מתכת
המחיר הינו למתכת בגוון כסף. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

מחיר ליח'משקלמק"ט

1,150 15₪ ק"גs002594מתקן אופניים 'מיאמי'

מחיר ליח'משקלמק"ט

452 15₪ ק"גs002595מתקן אופנים 'תל אביב'

130 ₪תוספת עבור סמל אופניים

130 ₪תוספת עבור רוזטה )2 יח'(

מחיר ליח'משקלקוטרמק"ט

2,451 30₪ ק"ג3/4 צולs002596מתקן אופניים 'אורלנדו'

2,950 ₪מתקן אופניים 'אורלנדו' מנירוסטה

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף

התקנה מעל ריצוף
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'OBJECTS 1201' מתקן אופניים דגם

מתקני אופניים וברזיות

טבמ לע

טקתמ םיינווא
        1201OBJECTS

וויי במימ

טבמ לע

טקתמ םיינווא
        1201OBJECTS

וויי במימ

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

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. עוצב ע"י 

מחיר ליח'משקלמק"ט

'OBJECTS 1201 9410013מתקן אופנייםx920 54₪ ק"ג

מתקן אופניים דגם 'תל אביב'
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מתקני אופניים וברזיות

ברזיה דגם 'ניו-יורק'

ברזיה דגם 'אלסקה'

ברזיה דגם 'לונדון'

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

מקטלוג הגוונים בחוברת זו.
* ניתן להזמין קולטן מתאים לניקוז עודפי מים מהברזיה

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

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 
* ניתן להזמין קולטן מתאים לניקוז עודפי מים מהברזיה

ברזיה בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 
מקטלוג הגוונים בחוברת זו. *הנגשת הברזיה – הטמנת רגל הברזיה בקרקע 

לעומק המתאים ע"פ התקן.
* ניתן להזמין קולטן מתאים לניקוז עודפי מים מהברזיה

מחיר ליח'משקלמק"ט

s002696₪ 1,550ברזיה דגם 'ניו-יורק'

מחיר ליח'משקלמק"ט

2,150 74₪ ק"גs002697ברזיה דגם 'אלסקה'

s002699₪ 80שוקת

מחיר ליח'משקלמק"ט

2,850 84₪ ק"גs002698ברזיה דגם 'לונדון'

s002699₪ 80שוקת
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פוף עם משענת דגם 'ELEMENTS 3201' | ביג אשדוד, צור וולף, אדריכלי נוף | עוצב ע"י 



ספסל דגם 'ח' מעוגל | גימנסיה עברית ירושלים, צופית ויינפלד פליישמן, אדריכלית
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גוונים וטקסטורותגוונים וטקסטורות

WHITE

גוונים לבטון

CLAY GRAFIT GRAY

מחיר המחירון מתייחס לבטון בגוון אפור )GRAY( או אחד מהצבעים המופיעים מעלה. ניתן לבחור בגוונים על בסיס מלט לבן בתוספת תשלום.

RAL-7037 RAL-9007

RAL-9016

RAL-7030

RAL-3000 RAL-6005

RAL-7021

RAL-5007

RAL-9005 מגורען

RAL-5021 

גוונים RAL - למתכת

מחיר המחירון מתייחס למתכת בגוון שחור מגורען RAL-9005. ניתן לבחור בגווני RAL נוספים בתוספת תשלום.

מאחר והגוונים מוצגים על-גבי ההדפסה, קיים שוני בינם לבין גוון הצבע המקורי ויש לראותם כמדריך בלבד. את בחירת הגוון הסופי מומלץ לבצע לאחר בחינת הגוון המקורי.
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ספסל דגם 'עכו', טיילת עכו, מייזליץ כסיף אדריכלים
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מקרא והערות

אלמנטי הריהוט ייחשבו מונגשים 
בהתאם לעמידה בתקן ישראלי 

לנגישות המתאים.

המחסום מתאים לתקן נגישות 
מבחינת מידות המוצר. להנגשת 
המחסום יש להוסיף פס סימון 

בצבע ניגודי כנדרש בתקן.

אפשרות להנחה 
ללא קיבוע

הערות

מקרא

ההדמיות והתמונות המופיעות בחוברת זו הינן להמחשה בלבד. 	 

חלק מהמוצרים הנמצאים בחוברת אינם עומדים לכשעצמם 	 
בתקן הרלוונטי )לרבות תקן נגישות(.

יש להשתמש במוצר באופן תואם תקן רלוונטי.	 

 בחוברת זו מוצרים ייחודיים המוגנים בדין.
קבענו לנו כמדיניות למצות את זכויותינו על פי דין.

הזהרו מחיקויים!

המחירים אינם כוללים מע"מ.

חובה לקבל הנחיות התקנה מאת 
קונסטרוקטור/מהנדס.

חברת אקרשטיין אינה מתחייבת לייצר את 
כל המוצרים המופיעים בחוברת זו.

התקנה 
מעל ריצוף
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פרגולה דגם 'המוסיקה' | פארק המוסיקה, ראשל"צ, מנעד אדריכלים




