מחירון כללי מחסן עצים
מגוון המוצרים במחסן העצים – עץ דקו

אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר בכל שאלה ועניין:
שימו לב :המחירון המקוון לא כולל מחירים .לקבלת הצעת מחיר מסודרת יש ליצור קשר עם נציג
בטלפון03-7300885 :

dsrfgא.א .ע דקו  2011חומרי בניי ברק בע"מ03
7300885

מחירון מחסן עצים
גבס ומוצריו
גבס רגיל אור 2.6
גבס רגיל אור 3
גבס ירוק אור 2.6
גבס ירוק אור 3
גבס ורוד חסי אש אור 2.6
גבס  4פזות אור 2.6
צמנטבורד  8מ"מ אור 2.6
ניצב  10אור  3מ'
ניצב  70אור 2.6
ניצב  70אור  3מ'
ניצב  50אור 2.6
ניצב  50אור  3מ'
ניצב  37אור  3מ'
מסלול 10
מסלול 70
מסלול 50
מסלול 37
אומגה אור 2.6מ'
אומגה אור  3מ'
סרט ניר  150מ'
סרט רשת  90מ"א
סרט רשת  20מ"א
פינה משתנה אור  30מ'
פח מרק רוקבונד נירלט

דלתות
דלתות כרמיאל כולל משקו( ושלבניות 
אלו,לב,דובדב.
) חלו בתוספת תשלו(

ע מהוקצע
15\5
 15\5מחוטא
10\5
5\5
20\5
20\2
10\2
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15\2
 15\2מחוא
10\10
5\2
הצללה לפרגולה
גלריה 150\38
לוגי150\38 ,
לוגי150\25 ,
ע לדקי ,מחוטא 150\38
דקורטיבי  12מ"מ
דקורטיבי רוחב  14.5ס"מ

במבוק
המחיר הוא למ"ר כולל מע"מ
במבוק  68מ"מ רגיל
במבוק מושחל  1416מ"מ  המחיר הוא למ"ר כולל מע"מ

רשתות ע לפרגולה
רשת ע חור  35מ"מ 2.441.22
מסגרת לרשת

דו שכבתי
20\10
15\15
20\20

עצי ,לא מוקצעי,
קרשי ,לבניי מחוטא 10\5
קרשי ,לבניי לא נחוטא 10 \5
לטות מחוטא
לטות לא מחוטא

עצי ,לדקי,
קמרו
איפאה טובקו
אור  150\38מחוטא

פלטות אור בוצר'
אור בוצר'  18מ"מ 1.22 2.44
אור בוצר'  28מ"מ 1.222.22

דיקטי,
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 4מ"מ
 6מ"מ
 8מ"מ
 10מ"מ
 12מ"מ
 17מ"מ
 20מ"מ
פלטות  11 osbמ"מ

פלטות  18 osbמ"מ
מזונית
סיבית לב  17מ"מ
סיבית דובדב  17מ"מ
* הדבקת פורמיקה גב לב עלות נוספת לכל צד.

כיסויי גגות
רעפי ,ורוכבי+,רב רע(+ונטה
רע( טרה חסי אש מחיר למישטח
רוכב לרעפי,
רע( איורור
רע( סופי
רב רע( 37*1.7
ונטה לגג רעפי,

מרזבי ,ופחי,
מרזב חו+ ,לב אור  3מ'  .מחיר למ"א
פח מעל הרע( אור  2.5מ' מחיר למ"א
פח צד ללוח אור  2.5מ' מחיר למ"א
פח שבר אור  2.5מ' מחיר למ"א

פנלי ,מבודדי ,קלקר  5ס"מ
פנל קלקר  5ס"מ לגגות רוחב 1.12
פנל קלקר  5ס"מ לקירות רוחב 1.17
פנל קלקר  7ס"מ לגג רוחב 1.12
פנל קלקר  10ס"מ לגג רוחב 1.12
זוית פני+,חו  5\5ס"מ
זוית חו  10\10ס"מ
מסלול ריצפה עובי 1.5

)אור  4567מ'(
)אור  22.53מ'(
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מסלול חזית צבוע לב
סוגר צד צבוע לב

איסכורית
איסכורית צבוע לב עובי )– 0.5אור  22.53456מ' (

פיויסי
פיויסי לב ,שקו( ,ברונזה,אדו,

שינגלס
שינגלס אדו+,ירוק  2.32מ"ר בחבילה מחיר למ"ר

זפת בגלילי,
גליל זפת  4מ"מ ע ,גרגירי ,תיקני  10מ"ר בחבילה.מחיר לגליל

בידוד
צמר זכוכית חשו( " 24 2מ"ר בגליל  .מחיר לגליל
צמר זכוכית " 2אלומיניו ,מחיר לגליל
בידוד פולינו ,בועות אומיניו ,צד אחד
בידוד פולינו ,בועות  2צדדי,
בידוד לב סנווייט אלומיניו 2 ,צדדי,
כריות בידוד  60*1.2ס"מ מחיר לכרית

צבעי ,וחומרי בניי
פח וונדרקריל נירלט
פח נירופלסט נירלט
פח נירוקריל נירלט
פח פוליסיד נירלט
פח פוליגג נירלט
פח פוליגג טמבור
פח סופרקריל  18ליטר טמבור
פח פוליסיד טמבור  18ליטר
פוליאור  2.5ליטר נירלט
פוליאור  1ליטר נירלט
המרייט  5ליטר נירלט
המרייט  1ליטר נירלט
יסוד ועליו  5ליטר טמבור
לזור  2.5ליטר
לזור  1ליטר
שמ לדק  3.75ליטרתומפסו
שמ לדק פלוד  3.7ליטר
קלסימו  5ק"ג טמבור
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גבס  1ק"ג
צלוטיט  1ק"ג
רובה  1ק"ג
קצ( פוליארט גדול  700מ"ל
מלט
חול בשקי,
חצ בשקי,
טיט

עמודי ,לגדרות קוקו שחור  20מ"מ
יחיד  0.5מ'
יחיד  1מ'
יחיד 1.5
יחיד –  2מ'
 20מ"מ
כפול  0.5מ
כפול  1מ'
כפול  1.5מ'
כפול 2מ'
 20מ"מ
פינה0.5
פינה 1מ'
פינה 1.5מ'
פינה 2מ'
40* 40

עמודי ,לגדר צהוב
 0.30מ'
 0.50מ'
 0.80מ'
 1.00מ'
 1.20מ'
 1.40מ'
 1.70מ'
 2.00מ'

עמודי ,לגדרות קוקו שחור  33מ"מ
יחיד  0.5מ'
יחיד –  1מ'
יחיד  1.5מ'
יחיד  2מ'
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 32מ"מ
כפול  0.5מ'
כפול  1מ'
כפול  1.5מ'
כפול –  2מ'
 32מ"מ
פינה –  0.5מ'
פינה –  1מ'
פינה  1.5מ'
פינה –  2מ'

ברגי ,לע
 250 5\40יח
 250  5\50יח
 250  5\70יח
 250  5\80יח
 250 5\100יח
 250 6\60יח טורקס לאיפאה
שקע לאיפאה
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