
דיקט שלם דיקט3/4  דיקט1/2  דיקט1/4  

60120180244

5.51116.522'יחמ" מ4מ בעובי " ס1.22X2.44דיקט במידות 

7142128'יחמ" מ6מ בעובי " ס1.22X2.44דיקט במידות 

9182736'יחמ   " מ8מ בעובי " ס1.22X2.44דיקט במידות 

10.52131.542'יחמ" מ10מ בעובי " ס1.22X2.44דיקט במידות 

11.52334.546'יחמ" מ12מ בעובי " ס1.22X2.44דיקט במידות 

כמותתיאור
עלות ליחידה 

(מ"כולל מע)

2לפי מטרלפי מטר, מ " ס2.5X5לוח אורן מוקצע במידות 

3לפי מטרלפי מטר, מ" ס2.5X10לוח אורן מוקצע במידות 

3לפי מטרלפי מטר, מ " ס5X5לוח אורן מוקצע במידות 

6לפי מטרלפי מטר, מ " ס5X10לוח אורן מוקצע במידות 

30יחידה אורך60, מ" ס20-30ברוחבים , מ" ס6-7בעובי  (עץ מלא)פופלר 

כמות

2019 - 2018עלות חומרי גלם בסדנה 
עצי אורן ופופלר   , מחירי דיקטים

(מ"כולל מע)עלות ליחידה 

תיאור



תיאור
' אורך יח

במטרים

עלות ליחידה 

(מ"כולל מע)

23מ חלק" מ2øמוט 

24מ" מ4øמוט טרנסמיסיה 

37מ" מ6øמוט  טרנסמיסיה 

39מ" מ8øמוט  טרנסמיסיה 

312מ" מ10øמוט  טרנסמיסיה  

313מ" מ1.5מ עובי " מ20X20פרופיל 

319מ" מ1.5מ עובי " מ30X30פרופיל 

320מ" מ20X20ברזל זווית  

321מ" מ30X30ברזל זווית  

38מ" מ10X3פלח 

39מ" מ20X3פלח 

312מ" מ30X3פלח 

319מ" מ1.5 עובי 20øצינור 

327מ" מ1.5 עובי 30øצינור 

2X157מ" מ0.5פח מגולוון עובי 

מחירי מתכות



מ"מידה בסתיאור
עלות ליחידה 

(מ"כולל מע)

40X5510מ לוואקום                       " מ2 פלטה פוליסטירן 1/2

80X5520מ לוואקום  " מ2פלטה פוליסטירן 

50*  מטר0.5X0.5, 80צפיפות , מ " ס10פולאריתן מוקצף 

100* מטר1X0.5, 80צפיפות , מ " ס10פולאריתן מוקצף 

15לוח רנדופן

20מ      " ס60באורך של , פופלר בכל רוחב

מ"עובי בס
עלות ליחידה 

(מ"כולל מע)

1012.5

2025

3037

4049

5061

חומרי גלם לפיסול

תיאור
עלות ליחידה 

(מ"כולל מע)

35ג" ק25- שק גבס 

7ג" ק2-שקיות גבס

6ג" ק1-מלט לבן 

קלקר, רנדופן, פולאריתן- חומרים גושניים

מ" ס62X50גודל החלק 

חומר :  80צפיפות , פוליאוריטן מוקצף* 

גלם בצפיפות גבוהה ומותאם לעשיית 

מודלים מדויקים

קלקר



תיאור
עלות ליחידה 

(מ"כולל מע)

8בכל צפיפות     , נייר לטש למלטשת אקצנטרית'  יח3

6בכל צפיפות                   , ניר לטש למלטשת פינתית

12מסיכת אבק איכותית                              

alteco                                                 17 או R21דבק מהיר 

17(שפופרות)דבק אפוקסי קטן 

10                                          (שפופרת) Scotchדבק 

10 לסכין יפני                                 30˚חבילת להבים 

11'                                           מ40  - 2"מסקינטייפ 

6'                                        מ40 – 3/4"מסקינטייפ 

2סטיק דבק חם                               

4'                                           גר400גיליון דופלקס 

5גיליון קרטון ביצוע                                                

5 מכסים3+  קופסאות פלסטיק5

תיאור
עלות ליחידה 

(מ"כולל מע)

8 בתפירה                                         21מטר בד גולמי 

15מטר בד כותנה בתפירה                                             

6 מטרX0.5 1.05ספוג דק 

25בוכיאר

4סלילים

תפירה

מתכלים- מכולת 


