עלות הובלה והרכבה
תיאור פריט
250
מיטת נועם בייבי כולל מזרון ,ארגז ומעקה ,מולבן  37למזרן ( 70*140חיצוני -)80*150
280
מיטת אופיר ביייסק מולבן  37למזרון 80*190
280
מיטת אופיר ביייסק לבן אטום למזרון 80*190
280
מיטת אופיר בייסיק מולבן  37למזרון 90*190
280
מיטת אופיר בייסיק לבן אטום למזרון 90*190
280
מיטת גלי לבן אטום למזרון (90*190חיצוני  110*201גובה  )80עץ בשילוב mdf
280
מיטת גלי קפיטונג' לבן אטום למזרון (90*190חיצוני  110*201גובה  )100עץ בשילוב mdf
310
מיטת לירון לבן אטום למזרון (90*190גודל חיצוני  )97*205עץ בשילוב mdf
280
מיטת מיכל מולבן  37למזרון 80*190
280
מיטת מיכל מולבן  37למזרון 90*190
280
מיטת מיכל לבן אטום למזרון  V-90*190עץ בשילוב mdf
280
מיטת רומי לבן אטום למזרון  90*190עץ בשילוב mdf
280
מיטת שחר לבן אטום  Vלמזרון  90*190עץ בשילוב mdf
280
מיטת שחר מולבן  37למזרון 90*190
280
מיטת שחר שמנת אטום למזרון  90*190עץ בשילוב mdf
280
מיטת טורה יחיד בצבע לבן
310
מיטת אריאל משולשת  -מולבן  37למזרון )90*217( 200*80
310
מיטת אריאל מרובעת  -מולבן  37למזרון )90*217( 200*80
280
מיטת אריאל מולבן  37למזרון V 80*190
280
מיטת אריאל מולבן  37מזרון V 90*190
280
מיטת אריאל אפור מזרון  90*190עץ בשילוב MDF
280
מיטת אריאל בלבן אטום מזרון  90*190עץ בשילוב MDF
280
מיטת אריאל שמנת אטום מזרון  90*190עץ בשילוב MDF
200
מיטת יחיד מיקה בייסיק לבן ללא גב ועם סלטים למזרן [90*190חיצוני ]100*202
200
מיטת יחיד מיקה בייסיק לבן עם מעקה אחורי וסלטים למזרון [90*190חיצוני -]100*202
200
מיטת יחיד מיקה בייסיק לבן עם מעקה אחורי ומזרן ספוג לבן [90*190חיצוני -]100*202
200
מיטת יחיד מיקה בייסיק לבן ללא גב ,כולל מזרן ספוג לבן [90*190חיצוני ]100*202
200
ארגז מצעים מיקה לבן למיקה למזרון 80*180
280
מיטה וחצי דור אפור  40למזרון ( 120*190חיצוני  )204*126עץ בשילוב mdf
280
מיטה וחצי דור בלבן אטום למזרון ( 120*190חיצוני  )204*126עץ בשילוב mdf
280
מיטה רחבה דור בלבן אטום למזרון ( 100*190חיצוני  )204*106עץ בשילוב mdf
מיטה רחבה דור בלבן אטום כולל מזרן ספוג כחול ( 100*190חיצוני  )204*106עץ בשילוב 280 mdf
מיטה וחצי גלי כולל מגירות בלבן אטום למזרון ( 120*190חיצוני  )202*140עץ בשילוב 310 -mdf
בשילוב mdf
מיטה וחצי גלי קפיטונג' בלבן אטום למזרון ( 120*190חיצוני  )202*140גובה ראש  90סמ עץ 280
)310
מיטה וחצי גלי קפיטונג' כולל נגררת ,מגירות ומזרונים בלבן אטום למזרון ( 120*190חיצוני 202*140
280
מיטה וחצי ליאם בייסיק למזרון  ,190*120עם ראש במולבן  37חו"ל
מיטה וחצי שחר כולל מגירות בלבן אטום למזרון ( 120*190חיצוני  )129*201עץ בשילוב 310 mdf
280
מיטה וחצי שחר בלבן אטום למזרון ( 120*190חיצוני  )129*204עץ בשילוב mdf
280
מיטה וחצי שחר בשמנת אטום למזרון ( 120*190חיצוני  )129*204עץ בשילוב mdf
מיטה וחצי שחר כולל נגררת ,מגירות ומזרונים בלבן אטום למזרון ( 120*190חיצוני 310 )129*204
mdf280
מיטה וחצי שירה קפיטונג' בלבן אטום למזרון  120*190חיצוני  129*201גובה ראש  105עץ בשילוב
200
מיטת נועם בייבי במולבן  + 37מעקה קצר במולבן
200
מיטת נועם בייבי במולבן  + 37מעקה קצר במולבן ומזרן
200
מיטה מתארכת אופק בייסיק לבן למזרון  8*70*140+50כולל מזרון
200
מיטת מעבר ירדן בייסיק +מעקה נשלף בייבי למזרון  70*155צבע לבן
200
מיטת מעבר ירדן בייסיק למזרון  70*155צבע לבן(כולל מזרון ומעקה)
280
מיטה וחצי נויה בלבן אטום למזרון  120*190חיצוני 201*129 -עץ בשילוב mdf

עץ בשילוב mdF
מיטה וחצי רומי בלבן אטום למזרון ( 120*190חיצוני  ,129*201גובה ראש 112 -גובה רגלים280)57 -
380
מיטת קומתיים שחר צבע לבן למזרון  90*190חיצוני 100*202
460
מיטת קומתיים טורה רביעייה סולם ישר מקדימה גבוהה לבן
380
מיטת קומתיים טורה לבן סולם ישר מקדימה גבוהה (9965
216/100/140
280
מיטת גלריה טורה(לא ניתן להפוך לקומתיים ואינה פריקה)למזרון  90*200לבן -גודל חיצוני
380
קומותיים מיקה פריקה גבוהה בייסיק צבע לבן למזרן ( 80*190גודל חיצוני ) 166*88*201
)9971(80330
קומותיים מיקה פריקה בייסיק לבן כולל  2מזרונים וארגז סולם קצר גודל חיצוני  90*202למזרן *190
)673092/2
220
מיטת עינת בייסיק קומה ב' -לבן (סולם מהצד)למזרון (90*190גודל חיצוני 207*100ס"מ)(
עד גמר המלאי
250
מיטת עינת בייסיק קומה ב'+מגלשה לבן למזרון  90*190חיצוני  100*202אורך כולל מגלשה 225
גמר המלאי
250
מיטת עינת בייסיק+מגלשה+מזרן ספוג לבן  , 90*190חיצוני  100*202אורך כולל מגלשה  225עד
)673092/2
מיטת עינת בייסיק קומה ב' -כולל מזרן (סולם מהצד)למזרון (90*190גודל חיצוני 207*100ס"מ)(220
320
נמוכה-לבן למזרן  90*190כולל נגררת ומזרונים L
200
כוורת אופיר בייסיק תלויה עץ מלא  40*30*125עם  2מגירות  Vמולבן  37חו"ל
200
כוורת אופיר בייסיק תלויה  40*30*125עם  2מגירות אפור  Vמשולב MDF
200
כוורת אופיר בייסיק תלויה  40*30*125עם  2מגירות לבן אטום  Vמשולב MDF
250
מדפים מונחים  2 +דלתות על שולחן אופיר  160ס"מ מולבן  37חו"ל 3
250
 MDFבשילוב  Vמדפים מונחים  2 +דלתות על שולחן אופיר  160ס"מ לבן אטום 3
200
כוורת אריאל תלויה  50*30*125עם  2מגירות מולבן  37חו"ל
200
כוורת אריאל תלויה  50*30*125עם  2מגירות שמנת אטום ,עץ בשילוב MDF
179
קוביית עדי ורוד V 26*37.5*37.5 7
179
קוביית עדי תכלת  26*37.5*37.5חדש V
179
קוביית עדי אפור V 26*37.5*37.5
179
קוביית עדי לבן אטום V 26*37.5*37.5
200
כוורת תלויה מיכל  30*120עם  2דלתות ו 2מגירות מולבן  37חו"ל V
200
כוורת תלויה מיכל  30*120עם  2דלתות ו 2מגירות לבן אטום עץ בשילוב mdf
200
כוורת גלי  120לבן אטום חו"ל עץ בשילוב ( mdfכולל ידיות קריסטל)
260
שולחן אופיר כפול  61*160עם  3מגירות מולבן  37חול
260
שולחן אופיר כפול  61*160עם  3מגירות לבן אטום  Vבשילוב MDF
200
כוורת שחר  2דלתות  128ס"מ מולבן  37חו"ל
200
כוורת שחר  2דלתות  128ס"מ לבן אטום V 46בשילוב  MDFכולל  2דלתות פסים
200
כוורת שחר  2דלתות  128ס"מ שמנת אטום  50כולל  2דלתות פסים V
 250ידיות קריסטל
יחידת מדפים מונחים עומק  29ס"מ 2 +דלתות לשולחן מיקה  140ס"מ לבן אטום בשילוב  MDFכולל
200
כוורת רומי (נויה)  59*33*120לבן אטום חו"ל עץ בשילוב ( mdfכולל ידיות קריסטל)
ידיות קריסטל
250
יחידת מדפים מונחים עומק  27ס"מ  2דל' זכוכית לשולחן שירה  140ס"מ לבן אטום בשילוב ,MDF
250
כוורת קלפה דלת זכוכית נויה לבן אטום ( MDFידית קריסטל)
260
שולחן אופיר בייסיק  61*100עם  2מגירות במולבן  37חו"ל (כולל חזיתות במולבן)
260
שולחן אופיר בייסיק  61*125עם  2מגירות במולבן  37חו"ל
260
שולחן אופיר בייסיק  61*125עם  2מגירות אפור עץ בשילוב md
260
שולחן אופיר בייסיק  61*125עם  2מגירות לבן אטום עץ בשילוב md
260
שולחן שחר עם דלת  61*140מולבן  - 37עד גמר המלאי
260
שולחן שחר עם דלת ( 3מגירות ודלת)  61*140לבן אטום V
260
שולחן שחר עם דלת ( 3מגירות ודלת)  61*140שמנת אטום V
260
שולחן כתיבה מיכל  61*125מולבן  37חו"ל
260
שולחן גלי  125ס"מ לבן אטום  Vעץ בשילוב ( mdfכולל ידיות קריסטל) כולל חזיתות בלבן
260
שולחן מיקה  140ס"מ לבן אטום חו"ל עץ בשילוב  mdfכולל חזיתות בלבן וידיות קריסטל
260
שולחן רומי (נויה)  122ס"מ לבן אטום חו"ל עץ בשילוב ( mdfכולל ידיות קריסטל) כולל חזיתות בלבן
260
שולחן שירה  140ס"מ לבן אטום חו"ל עץ בשילוב  mdfכולל חזיתות בלבן ידיות קריסטל וידיות ניקל
250
כוננית נויה עם שתי דלתות זכוכית  196*40*80לבן אטום( MDF ,ידיות קריסטל)
250
כוורת עמית  6תאים שוכבת  3+מגירות נשלפות מולבן  37חו"ל  -Vעד גמר המלאי
250
כוורת עמית  6תאים  Vשוכבת  3+מגירות נשלפות לבן  46עץ בשילוב MDF

270
כוננית רוני לרוחב  2+ 120מגירות קטנות  2+גדולה מולבן  37חו"ל -עד גמר המלאי
270
כוננית רוני לרוחב  2+ 120מגירות קטנות  2+גדולה  Vלבן אטום עץ בשילוב mdf
200
שידת אופיר מולבן  37חול עם  3מגירות מתחת לשולחן 55*57*45
200
שידת אופיר לבן אטום  46חול עם  3מגירות מתחת לשולחן  55*57*45בשילוב  MDFכולל חזיתות V
200
שידת לילה עמית  Vלבן אטום עץ בשילוב  mdfכולל חזית מגירה
200
שידת לילה עמית מולבן  37חו"ל -עד גמר המלאי
200
שידת לילה עמית שמנת אטום עץ בשילוב mdf
170
סרגל כלים  125ס"מ אופיר מולבן  37חו"ל לשולחן כתיבה V
כוננית עומר מולבן  37חו"ל עומדת עם קרניז  4 +מגירות קטנות ( V)200*34*49עד גמר המלאי 250
250
כוננית רותם עומדת מולבן  37חו"ל ()205*40*70
250
כוננית רותם עומדת לבן אטום ( )205*40*70בשילוב MDF
250
כוננית רותם עומדת שמנת אטום ( )205*40*70בשילוב MDF
250
כוננית גלי עומדת לבן אטום ( )206*42*74עץ בשילוב  mdfכולל חזית מגירה לבן
250
יחידת טואלט נסיכה (כולל שולחן ,מראה וכיסא)  80*40גובה  137בלבן אטום בשילוב MDF
250
יחידת טואלט נויה (כולל שולחן ,מראה וכיסא)  80*40גובה  137בלבן אטום בשילוב MDF
250
יחידת טואלט רומי (כולל שולחן ,מראה וכיסא)  50*30בלבן אטום בשילוב MDF
200
שידת לילה  2מגירות נסיכה  -לבן אטום  MDF - 46רוחב  34עומק  30גובה 48
200
שידת לילה  2מגירות שירה  -לבן אטום  MDF - 46ידיות קריסטל
200
שידת לילה  2מגירות יובל  -לבן אטום  MDF - 46ידיות ניקל
250
כוננית מיקה  2מגירות כולל חזיתות -לבן אטום MDF - 46
350
ארון שחר  4דלתות  4 +מגירות מלמין  8מדפים  58*160*244צבע לבן
350
ארון שחר  4דלתות  4 +מגירות מלמין  8מדפים  58*160*244צבע שמנת
320
ארון אריאל  3דלתות  4 +מגירות ממלמין  5מדפים  58*121.5*240צבע לבן
320
ארון אריאל  3דלתות  4 +מגירות ממלמין  5מדפים  58*121.5*240צבע שמנת
350
ארון אריאל  4דלתות 4 +מגירות ממלמין  5מדפים  58*159*240לבן
350
ארון אריאל  4דלתות 4 +מגירות ממלמין  5מדפים  58*159*240שמנת
420
ארון אריאל  5דלתות ממלמין  9מדפים  58*200*240לבן
420
ארון אריאל  5דלתות ממלמין  9מדפים  58*200*240שמנת
350
ארון מיכל מלמין  4דלתות  9מדפים  58*240*162לבן
350
ארון מיכל מלמין  4דלתות  9מדפים  58*240*162שמנת
290
ארון אופיר מלמין 3דלתות 4+מגירות  5מדפים  240*121*58פ1.7.תחתית עובי - 28לבן
290
ארון אופיר מלמין 3דלתות 4+מגירות  5מדפים  240*121*58פ1.7.תחתית עובי - 28שמנת
320
ארון אופיר מלמין  4דלתות4+מגירות  5מדפים  240*161*58פ 1.7.תחתית עובי  28לבן
320
ארון אופיר מלמין  4דלתות4+מגירות  5מדפים  240*161*58פ 1.7.תחתית עובי  28שמנת
375
ארון אופיר מלמין  5דלתות 6 +מגירות  9מדפים  240*200*58פ 1.7.תחתית עובי  28לבן
ארון אופיר מלמין  5דלתות 6 +מגירות  9מדפים  240*200*58פ 1.7.תחתית עובי  28שמנת 375
350
ארון גלי מלמין  3דלתות ( 9מדפים) ( 240*58*160כולל קרניז)-גוף ומגירות לבן
420
ארון גלי מלמין  4דלתות ( 7מדפים) ( 240*58*200כולל קרניז)-גוף ומגירות -לבן
350
ארון נועם מלמין  4דלתות  240*58*161כולל קרניז ( 5מדפים)-גוף ומגירות לבן
350
ארון נועם מלמין  4דלתות  240*58*161כולל קרניז ( 5מדפים)-גוף ומגירות שמנת
350
יחידה פנתית זיו  160*120ממלמין צבע לבן
350
יחידה פנתית זיו  160*120ממלמין צבע שמנת
350
יחידה ישרה זיו  160*59ממלמין צבע לבן
350
יחידה ישרה זיו  160*59ממלמין צבע שמנת
380לבן
ארון הזזה דניאל בייסיק  2דלתות 160 -כולל טריקה שקטה מלמין  7( 60*240*160מדפים+תליה)-
( 60*242יבוא)
ארון הזזה  ONנויה פרובנס  2דלתות MDF -צבע לבן אטום כולל זוג מגירות וטריקה שקטה 440*160
 440וידיות ניקל
ארון יובל  3דלתות  ONעם פסים  MDF 160*242*60צבע לבן אטום  11,מדפים כולל ידיות קריסטל
440
ארון יובל שמנת אטום  3דלתות  ONעם פסים  , MDF 160*242*6כולל ידיות קריסטל וידיות ניקל
390
ארון נסיכה  3דלתות  ON MDF 120*240*58צבע לבן אטום 6 ,מדפים כולל ידיות קריסטל
440
ארון נסיכה  4דלתות  ON MDF 161*240*58צבע לבן אטום 6 ,מדפים כולל ידיות קריסטל

ניקל
ארון שירה  ON 3דלתות  MDF 160*255*60צבע לבן אטום  11,מדפים כולל ידיות קריסטל וידיות440
קריסטל
ארון רומי  3דלתות  6 +מגירות  MDF 160*240*60 ONצבע לבן אטום  10,מדפים כולל ידיות 490
כולל ידיות קריסטל
570
ארון רומי  3דלתות עם דלת מראה  6 +מגירות  MDF 160*240*60 ONצבע לבן אטום  10,מדפים
ארון נויה  4דלתות עם שתי דלתות זכוכית  4+מגירות  MDF 160*240*60 ONצבע לבן אטום 490
ארון רומי  4דלתות  8 +מגירות  MDF 200*240*60 ONצבע לבן אטום  ,כולל ידיות קריסטל 680
210
סט שולחן פעוטות מרובע  2 + 60*60כסאות עץ בשילוב  MDFבצבע לבן V
210
סט שולחן פעוטות מרובע  2 + 60*60כסאות עץ בשילוב  MDFבצבע תכלת V
סט שולחן פעוטות מרובע  2 + 60*60כסאות עץ בשילוב  MDFבצבע ורוד  - Vעד גמר המלאי 210
המלאי
סט שולחן פעוטות מרובע עם מגירות  2 + 60*60כסאות עץ בשילוב  MDFבצבע לבן  - Vעד גמר 210
210המלאי
סט שולחן פעוטות מרובע עם מגירות  2 + 60*60כסאות עץ בשילוב  MDFבצבע תכלת  - Vעד גמר
המלאי
סט שולחן פעוטות מרובע עם מגירות  2 + 60*60כסאות עץ בשילוב  MDFבצבע ורוד  - Vעד גמר210
MDF
סט שולחן יצירה מרובע לילדים  2 + 60*60כסאות כולל מגירות וגליל נייר -סגול ולבן עץ בשילוב 210
MDF
סט שולחן יצירה מרובע לילדים  2 + 60*60כסאות כולל מגירות וגליל נייר -אפור ולבן עץ בשילוב 210
190
מגלשה בשילוב  MDFלמיטת קומפלט  -מולבן  -37עד גמר המלאי
179
מדף רוני  20*20*80תכלתMDF -
179
מדף רוני  20*20*80ורודMDF -
199
סט  3קוביות  -תכלת ,צהוב  ,ירוק -עד גמר המלאי
199
סט  3קוביות  -פוקסיה ,ורוד ,סגול -עד גמר המלאי
190
כסא משרדי דגם מילאנו -תכלת
190
כסא משרדי דגם מילאנו  -סגול
190
כסא משרדי דגם מילאנו  -לבן
190
כסא משרדי דגם מילאנו -ורוד
170
כסא טוסקנה מושב פלסטיק רגלי עץ  -שחור
170
כסא טוסקנה מושב פלסטיק רגלי עץ  -לבן
189
עמדת הנגרות שלי
189
המטבח הראשון שלי
מיטה נגררת בייסיק  -מולבן  -37משולבת עם  2מגירות למזרון  8*80*185גלגלים רגילים לבנים 230
230
מיטה נגררת בייסיק  -לבן אטום  -46משולבת עם  2מגירות למזרון  8*80*185גלגלים רגילים לבנים
190
כסא מילאנו
168
כסא טוסקנה
179
קובית עדי
190
סט פעוטות עגול
190
שולחן פעוטות עם שתי מגירות ,שני כסאות וגליל נייר
190
שולחן פעוטות מרובע עם שני כסאות
200
שולחן פעוטות עם שתי מגירות ושני כסאות
179
מדף רוני

