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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג קשתי דגם "זמר"
40x38x7

252.5

75.00אפור4711

4711S.W 85.00מסותת

קופינג מעוגל דו צדדי
28x30x11

233.3

46815S.W 105.00מסותת

94.50כורכרי46815

קופינג קשתי
30x30x5

10.53.3

60.00אפור4710

70.00צבע4710

סופרסטון/לבן

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג
30x30x4.5

ניתן לקבל עיבוד ל-2 צדדים בתוספת תשלום.

9.33.33

36.00כורכרית מנוסרת67442

50.00שנהב מנוסר67442

קופינג
23x50x4.5

ניתן לקבל עיבוד ל-2 צדדים בתוספת תשלום.

11.92/4.35

56.00כורכרית מנוסרת67441

קופינג
30x50x4.5

ניתן לקבל עיבוד ל-2 צדדים בתוספת תשלום.

15.52/3.33

59.00כורכרית מנוסרת67442746

67.00שנהב מנוסר672768

קופינגים/מושבים: קופינגים מתועשים
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג
30x30x7

ניתן לקבל עיבוד ל-2 צדדים בתוספת תשלום.

14.33.33

40.00כורכרית מנוסרת67442672

55.00כורכרית תלתיש6742

קופינג
23x35x7

ניתן לקבל עיבוד ל-2 צדדים בתוספת תשלום.

132.85/4.35

40.00כורכרית מנוסרת67441571

קופינג
23x50x7

ניתן לקבל עם סיתות צד בתוספת תשלום.

18.52/4.35

60.00כורכרית מנוסרת67441671

קופינג
30x50x7

ניתן לקבל עם סיתות צד בתוספת תשלום.

252

75.00כורכרית מנוסרת67443571

קופינג
30x60x5

20.51.66/3.33

58.00כורכרית תלתיש67422850

קופינג
30x60x7

28.61.66/3.33

72.00כורכרית תלתיש67422870

קופינגים/מושבים: קופינגים מתועשים

ניתן לקבל את כל הקופינגים בעיבודים וגימורים נוספים לפי הסכם.
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קופינגים/מושבים: קופינגים מתועשים

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג
40x40x7

25.42.5

58.00כורכרית תלתיש67423270

קופינג
30x30x6

12.33.33

34.00כורכרית תלתיש67422660

קופינג מנוסר ביקוע צד
25x30x4.5

83.33

40.00כורכרי מנוסר67444045

קופינג מנוסר ביקוע צד
25x30x7

12.53.33

56.00כורכרי מנוסר67444050

קופינג מנוסר ביקוע דו צדדי
40x30x4.5

12.72.5

65.00כורכרי מנוסר67444145

קופינג ביקוע דו צדדי
40x30x7

19.82.5

78.00כורכרי מנוסר67444150

67460070

ניתן לקבל את כל הקופינגים בעיבודים וגימורים נוספים לפי הסכם.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מושב קופינג
מתועש

40x40x9

252.5

75.60אפור46002

101.80צבע46002

46002

מושב קופינג
מתועש

45x40x18

452.5

85.00אפור4697

123.90צבע4697

אקרסטון מסותת/ 4697
S.W164.80

4697

מושב קופינג מיוחד
מתועש

40x40x18
ניתן לקבל אלמנטי פינה. 

מחיר לפי הזמנה.

362.5

84.00אפור46102

110.20צבע46102

אקרסטון מסותת/ 46102
S.W157.50

46102

קופינג ספסל לאצטדיון
מתועש

50x25x30

374

60.00אפור4674

70.00צבע4674

אקרסטון מסותת/ 4674
S.W105.00

4674

קופינגים/מושבים: מושבים מתועשים/מוצרים מבטון אדריכלי

מותנה בהזמנה מינימלית.

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
בקומפלט

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג ערוגה גדולה
מבטון אדריכלי

קוטר חיצוני: 480 ס"מ
28 יח' במעגל

420.00אפור6830014

6830014S.W 455.00מסותת

קופינג ערוגה קטנה
מבטון אדריכלי

קוטר חיצוני: 220 ס"מ
14 יח' במעגל

390.00אפור6830014

צבע

סופרסטון

6830014S.W 410.00מסותת

קופינג מושב
מבטון אדריכלי

40x35x50

390.00אפור6830014

צבע

סופרסטון

6830014S.W 410.00מסותת
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קופינגים/מושבים: קופינגים בטון אדריכלי

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג מעוגל
25x100x5

29.331

6830000
189.00אפור/צבע6830015

199.00מלט לבן

S.W/199.00מסותת

קופינג מעוגל
30x100x5

341

235.00אפור/צבע68300033

246.00מלט לבן

S.W/246.00מסותת

קופינג מעוגל
60x40x5

36

246.00אפור/צבע

246.00מלט לבן

S.W/246.00מסותת

קופינג מעוגל
60x40x7

40.5

246.00אפור/צבע

246.00מלט לבן

S.W/246.00מסותת

קופינג מעוגל דו צדדי
40x60x5

29.541.66

161.00אפור674043

165.00צבע

173.00מלט לבן

S.W/173.00מסותת

קופינג מעוגל חד צדדי
40x40x7

26.302.5

162.00אפור674032

165.00צבע

173.00מלט לבן

S.W/173.00מסותת

.R=1cm קופינגים דו צדדיים קשתיים

סדרת קופינג מעוגל
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סדרת קופינג ישר

קופינגים/מושבים: קופינגים בטון אדריכלי

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג ישר
30x100x5

36

210.00אפור842000656

210.00צבע

235.00מלט לבן

S.W/255.00מסותת

קופינג ישר
27x70x5

24

189.00אפור68300080

195.00צבע

204.00מלט לבן

S.W/204.00מסותת

קופינג ישר
40x60x7

381.66

683001
189.00אפור/צבע850423

204.00מלט לבן

S.W/204.00מסותת

קופינג ישר
30x50x7

502

204.00אפור/צבע683562

220.00מלט לבן

S.W/220.00מסותת

מושב אצטדיון,מרכז תרבות סביון, רוני זייברט אדריכלמושב קופינג מיוחד 40-40-18, גינה קהילתית בנתניה


