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דף הבית

מחשבון הצעת מחיר          
 

אלבומי תמונותצור קשראודותינומחשבון הצעת מחיר

yakovb50@gmail.com
יעקוב 0522435115

י.ב.ט מיזוג אויר וגבס,
רחוב אמציה המלך 6 אשדוד

adarmoti@gmail.com
מוטי 0522993463

 

הצגתמחירפריטי הזמנה
פרטים

VRF 1. תדיראן,מפוצל/מיני מרכזי/מולטי/מיני

WIND INVERTER 65/3

 1

0 כמות 
 

0 מחיר ליחידה 

14000
הצג

פרטים

VRF 2. אלקטרה/(תדיראן),מפוצל/מיני מרכזי/מולטי/מיני

בחר מזגן מיני מרכזי

בחר כמות 

0 כמות 
 

0 מחיר ליחידה 

הצג0
פרטים

VRF 3. תדיראן/(אלקטרה),מפוצל/מיני מרכזי/מולטי/מיני

בחר מזגן מפוצל 

בחר כמות 

0 כמות 

0 מחיר ליחידה 

0
 

הצג
פרטים

VRF 4. אלקטרה/(תדיראן),מפוצל/מיני מרכזי/מולטי/מיני

בחר מזגן מפוצל

בחר כמות 

0 כמות 
 

הצג0
פרטים

31/01/2020
הצעת מחיר להתקנת מזגנים
מפוצלים,מיני מרכזי,מולטי

VRF אינוורטר, מיני

https://www.yabatim.co.il/site/index.asp?depart_id=1445357
https://www.yabatim.co.il/
https://www.yabatim.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=6643978&depart_id=1445357
https://www.yabatim.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8.html
https://www.yabatim.co.il/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.html
https://www.yabatim.co.il/
https://www.yabatim.co.il/
https://www.yabatim.co.il/
https://www.yabatim.co.il/
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0 מחיר ליחידה 

 עבודת התקנת מזגן מיני מרכזי על תשתית קיימת עד 6
יציאות.

   (כולל : גרילים אספקה 30/15,גריל א"ח 60/60,מרכזיית פח
   עמוקה,שרשורי 8"/10", גריל עגול לממ"ד, רגליות גומי למנוע)

3200

      1 יח'
      2 יח'

הצג
פרטים  

 

 עבודת התקנת מאייד נסתר למולטי  על תשתית קיימת

0

      1 יח'
      2 יח'

הצג
פרטים   

 עבודת התקנת מזגן מפוצל על תשתית קיימת
0 בחר כמות     כמות 

 
0 מחיר ליחידה 

0

הצג
פרטים

  

TAC 910 דמפר חשמלי תדיראן

 

4320
הצג

פרטים

גריל דקור סטנדרט 100/10 (צבע לבן/כסף) 
גריל דקור

גריל סלוט סטנדרט 100/10 (צבע לבן/כסף)
גריל סלוט

0

הצג
פרטים

הצג
פרטים

הנחת צנרת מיזוג מזגנים גדולים/קטנים (כאשר אין הכנות
מהקבלן)

צנרת מיזוג צנרת מיזוג : 1/4,3/8,3/4 

0
הצג

פרטים

סגירת פרוזדור בגבס
גבס בפרוזדור

0
הצג

פרטים

 קרניז גבס הורים
קרניז גבס הורים

0
הצג

פרטים

 סגירת חדר אמבטיה בגבס ירוק/מגשים
גבס ירוק/מגשים

0 

 קרניז גבס ישר למיזוג גובה 30 ס"מ -
סה"כ אורך למטר :

אורך

0
הצג

פרטים

 קרניז גבס ישר למיזוג גובה 30 ס"מ -
שטח תחתון קרניז סה"כ שטח תחתון למטר רבוע : 

0
הצג

פרטים

 קרניז גבס גלי/ עגול למיזוג גובה 30 ס"מ -
סה"כ אורך למטר:

אורך

0
הצג

פרטים

 קרניז גבס גלי/ עגול למיזוג גובה 30 ס"מ -
סה"כ שטח תחתון למטר רבוע :

שטח תחתון קרניז

0
הצג

פרטים

 מדרגה סמטרית תחתונה 5/5 בתחתית הקרניז
מדרגה

0
הצג

פרטים

דקורציות נוספות בגבס לקרניז מיזוג / אביזרי מיזוג נוספים
 להתקנה

"שקע" בגובה 13 ס"מ מרובע/מלבני ישר:  
שקע מרובע/מלבני

שקע עגול "שקע" בגובה 13 ס"מ עגול:  

 PREMIER CINCO קופסת חיבורים מולטי בוקס למנוע
REMIER CINCO קופסת חיבורים מולטי בוקס למנוע

0

הצג
פרטים

הצג
פרטים

הצג
פרטים

 תוספות שונות לעבודת המיזוג והגבס (ימולא על ידינו):
600 ש"ח

600 

על המחיר בטבלה יש הנחת סגירת עסקה (ימולא על ידינו)

בחר הנחה

% 0 

22120סה"כ
הדפס
הצעת
מחיר

https://www.yabatim.co.il/EMDV-SQ.html
https://www.yabatim.co.il/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA.html
https://www.yabatim.co.il/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%94-PLATINUM.html
https://sfilev2.f-static.com/image/users/21526/ftp/my_files/_______%20______%20346-1.jpg?id=16277276
https://sfilev2.f-static.com/image/users/420500/ftp/my_files/%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9C%20%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%A8%20%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98.jpg?id=27406732
https://sfilev2.f-static.com/image/users/420500/ftp/my_files/%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%98.jpg?id=27499785
https://sfilev2.f-static.com/image/users/420500/ftp/my_files/%D7%A6%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%AA.jpg?id=27533279
https://sfilev2.f-static.com/image/users/420500/ftp/my_files/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%93%D7%95%D7%A8.jpg?id=27499303
https://sfilev2.f-static.com/image/users/420500/ftp/my_files/2016-03-29%20134232.jpg?id=27536264
https://sfilev2.f-static.com/image/users/420500/ftp/my_files/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A%20%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%96%20%D7%99%D7%A9%D7%A8.jpg?id=27499309
https://sfilev2.f-static.com/image/users/420500/ftp/my_files/%D7%A9%D7%98%D7%97%20%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%96%20%D7%99%D7%A9%D7%A8.jpg?id=27499310
https://sfilev2.f-static.com/image/users/420500/ftp/my_files/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A%20%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%96%20%D7%92%D7%9C%D7%99.jpg?id=27499311
https://sfilev2.f-static.com/image/users/420500/ftp/my_files/%D7%A9%D7%98%D7%97%20%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%96%20%D7%92%D7%9C%D7%99.jpg?id=27499318
https://sfilev2.f-static.com/image/users/420500/ftp/my_files/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94%2055.jpg?id=27499337
https://sfilev2.f-static.com/image/users/420500/ftp/my_files/%D7%A9%D7%A7%D7%A2%20%D7%9E%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98.jpg?id=27499329
https://sfilev2.f-static.com/image/users/420500/ftp/my_files/%D7%A9%D7%A7%D7%A2%20%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%9C.jpg?id=27499330
https://www.yabatim.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%90%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9CPREMIER-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%A8-1-5-CINCO.html
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לייבסיטי - בניית אתרים

 

אחריות על עבודת ההתקנה - ל 5 שנים
עלות הרכבה של 1 ספוט = 25 ש"ח

עלות סידור הדלקה נפרדת - 150 ש"ח
גרילים אלומיניום מסוג דקור/סלוט עלולים "להזיע"

על גרילים פלסטיק דקור/סלוט תוספת של 180 ש"ח ל1 מ'
על מנת שנוכל לבדוק את התאמת המזגן למקום המיועד לו, ולגודל

הדירה יש לשלוח אלינו תוכנית של הדירה ולמלא את הפרטים
בטופס שמופיע כאן .

ט . ל . ח

י פרטים לו טופס למי

- מזגנים כל היחידות בצבע כחול שבטבלה,
VRF BOX/ורטר ו נ אי מולטי 

כתובת:  רחוב אמציה
המלך 6 אשדוד

דואל
 adarmoti@gmail.com

 yakovb50@gmail.com
טלפון

0522993463
0522435115

עקבו אחרינו ייעוץ אישי און ליין

ניתן לקבל אצלנו יעוץ מקצועי להתקנת מערכת מיזוגניתן לקבל אצלנו יעוץ מקצועי להתקנת מערכת מיזוג
אויר ועבודות גבס נלוות- און ליין.אויר ועבודות גבס נלוות- און ליין.מתאים בעיקרמתאים בעיקר
ללקוחות אשר קנו דירה חדשה מקבלן, וצריכים יעוץללקוחות אשר קנו דירה חדשה מקבלן, וצריכים יעוץ

מקצועי להתאמת מערכת המיזוג .מקצועי להתאמת מערכת המיזוג .
הצטרף הכנס דוא''ל

https://www.yabat.net/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8
https://www.yabat.net/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8
https://www.facebook.com/YabatHndstMyzwgwyr/
https://twitter.com/twitter
https://plus.google.com/+googleplus
https://instagram.com/
https://www.yabata.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F
javascript:this.form_dr4r3_websiteMailing_1469437569837.submit();

