
 לדירה מחירון
מחירפריט
מטבח

450300ליטר 550 רגיל מקרר
145100תנור

145כביסה מכונת
145כביסה מייבש
220150 מייבש + .כ מכונת
145כלים מדיח

290200מקפיא
7550טוסטר/מיקרו
145קטן מטבח שולחן
75שתיה מתקן
145נייד מטבח ארון

220)מטבח דלפק( אי
3525בר כיסא

אוכל פינת
350250איקאה שולחן
500350זכוכית שולחן
500מלא עץ שולחן

1510 כיסא כל

שינה חדר
290זוגית מיטה
350יהודית מיטה
145מזרון
 100רגילה דלת ארון
 145הזזה ארון

220מיטה בסיס
75קטנה לילה שידת
145טואלט + שידה
220קומודה + כוננית
11075כוננית



110קומודה
145נוער מיטת
220תינוק שידת
145כתיבה שילחן
145ספריה

35אופניים
250כושר מכשיר

שרות חדר/מרפסת
145גן וכיסאות שולחן
220זכוכית שולחן

75פלסטיק שירות ארון
350ברזל נדנדה
15מלאות שקיות
3020אבק שואב
290חשמלי מנגל
35רגיל מנגל
30עגלה/תינוק כיסא/סלקל

75*3 מפלסטיק ילדים צעצועי
15קטנים עציצים
35גדולים עציצים
220גדול יין מקרר
145קטן יין מקרר
220אורך מטר 1.5 עד יחידה מראה
250אורך מטר 1.5 מעל מראה

15אורך מטר 0.5מ יותר תמונות
35מדפסת

מחירפריט
סלון

3+2450 ספה
580ברזל עצמות עם עור 3+2 ספה
580ריקליינר 3+2 ספה
450ר סלון

75טלויזיה כורסת
75 קטן סלוני שולחן



145זכוכית קטן סלוני שולחן
75טלויזיה

220מטר 1.5 עד קטן מזנון
290מטר 1.5 מעל מזנון

145ויטרינה
220זכוכית ויטרינה
580פסנתר
145סטריאו מערכת
75מחשב
145מחשב שולחן
35תלמיד/מחשב כיסא

145כוננית
75נעליים ארון

30רדיאטור
10תמונות
35פסלים
75תפירה מכונת
35שטיח
75עומדת מנורה

10ליחיד ג"ק 15 עד קרטונים
150ליטר 150 עד אקווריום

תוספות
25ג"ק 70 עד פריט לכל ברגל קומה כל
50ג"ק 300 ועד 70 מעל פריט לכל ברגל קומה כל

150 מקרר דלתות של הרכבה פירוק
50 רגיל ארון של הרכבה פירוק
70הזזה ארון של הרכבה פירוק

125מ"ק 10 כל נסיעה מרחק 
300לשעה מחיר 9 קומה עד מנוף עם הורדה/הרמה  

200אחד לפריט 2 קומה עד בחבלים הורדה/הרמה
0במחיר כלול מטר 15 עד לבניין עד מהמשאית הליכה מרחק
50ג"ק 70 עד פריט מטר 50 עד מטר 15 מעל הליכה מרחק
75ג"ק 70 עד פריט מטר 100 עד מטר 50 מעל הליכה מרחק
100ג"ק 300 ועד 70מ פריט מטר 50 ועד מטר 15 מעל הליכה מרחק
125ג"ק 300 עד 70מ פריט מטר100 ועד מטר 50 מעל הליכה מרחק



25ארוז קרטון לפי מחיר אריזה וחומרים קרטונים כולל אריזה
2500שעות 12ל סבלים בלי נהג עם משאית

15ליחידה ג"ק 15 עד 4 קומה עד ברגל קרטונים עלית
  


