
1 | ריהוט רחוב וגן

עציצים



2 | ריהוט רחוב וגן
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


