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 מחירון מיטות ומנגנונים למיטות
תיאור

מחיר בש“חמק“ט(מידות במ“מ) תמונהעמוד

2

           H271911148,227.1

 

מנגנון למיטת יחיד מידות
900X2000 ללא מזרן

מנגנון למיטת יחיד מידות
1400X2000           H2719113514,755.65 ללא מזרן

           H27199373829.15
בוכנת גז למיטה מתקפלת
1700N/200H/14mm

           H27199408829.15
בוכנת גז למיטה מתקפלת
1800N/200H/14mm

           H27199426
829.15 בוכנת גז למיטה מתקפלת

2000N/200H/14mmמינימום הזמנה**
 20 יח‘

מחבר מרכזי ל-2 מיטות
יחיד

           H27187101854.35

בוכנה למיטה צרפתית 
H271995051288           משקל המיטה 60-80

מנגנון למיטת יחיד מידות
900X2000 ללא מזרן

3

           H271911459313.85

           H27199257829.15
בוכנת גז למיטה מתקפלת
1800N/200H/14mm

829.15           H27199291
בוכנת גז למיטה מתקפלת
1300N/200H/14mm

           H271961559386.3
מנגנון למיטה זוגית מידות

900X2000 ללא מזרן

           H27199338
בוכנת גז למיטה מתקפלת
1500N/200H/14mm

25.99
**מינימום הזמנה

 20 יח‘

           H27199356869.4
בוכנת גז למיטה מתקפלת
1600N/200H/14mm

           H27199374
בוכנת גז למיטה מתקפלת
1700N/200H/14mm

829.15
**מינימום הזמנה

 20 יח‘

מנגנון למיטה עם שלט 
900X2000 מ“מ ללא מזרן

4

           H2719121219,569.55

בוכנת גז למיטה מתקפלת
1100N/200H/14 מ“מ

H27199257454.825

5

מנגנון למיטה דו קומתית
מתקפלת

H271890008009.75

H27189920933.8 בוכנת גז למיטה דו קומתית

H271890109651.95 סולם עם וו ומעקה בטיחות

תיאור
מחיר בש“חמק“ט(מידות במ“מ) תמונהעמוד

6

           H271890018299.55
מנגנון למיטה/ספה 
מתקפלת ללא מזרן

           H27189921
בוכנת גז למיטה/ספה

700N/180H/8mm

933.8
**מינימום הזמנה

 20 יח‘

7

           H27189020
מנגנון לספה מתקפלת 

משולבת מיטה ללא מזרן

           H27199186
בוכנת גז לספה מתקפלת

משולבת מיטה

8

           H27197300
מנגנון לשולחן עבודה משולב מיטה 

900X2000 מתקפלת

           H27197301
מנגנון לשולחן עבודה משולב מיטה 

1400X2000 מתקפלת ללא מזרן

2254

3173.625

9

           H274529113163.65
מנגנון להרמת מיטה 

900 מ“מ

           H274529123163.65
מנגנון להרמת מיטה 

1000 מ“מ

           H274529133163.65
מנגנון להרמת מיטה 

1400 מ“מ

19,078.5

439.92
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