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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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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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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



6 | מערכות ישיבה

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



8 | מערכות ישיבה
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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


