
מחיר'יחתאורסעיף

20ר"מעבודה בלבד-מ " ס20/20 או 30-45/90 או 15-50/60 או 90/90 או 80/80קרמיקה בגודל /שדרוג ריצוף לאריח גרניט פורצלן1

2

 או 50-90/100-120 או 20/120 או 15/90 או 15/20-25 או 17/17 או 15/15 או 10/30-33קרמיקה בגודל /שדרוג ריצוף לאריח גרניט פורצלן

40ר"ממ  עבודה בלבד" ס70/150 או 100\100

60ר"מעבודה בלבד (פנלים)לרבות שיפולים - מ " ס120/120 או 10/10 או 7.5/15קרמיקה  בגודל /שדרוג ריצוף לאריח גרניט פורצלן3

50ר"מעבודה בלבד - (30%על הדייר לספק פחת של )תוספת עבור ריצוף באלכסון 4

50ר"מעבודה בלבד - ( אריחים שונים4 או 3שילוב קבוע של )תוספת עבור דוגמאות בריצוף 5

15ר"מעבודה בלבד-בדוגמת חומה (בכל המידות)תוספת עבור ריצוף 6

440קומפלטעבודה בלבד-ר" מ1.0בריצוף בשטח עד " שטיח"תוספת עבור ביצוע 7

8

ישולם בהתאם ,ר ראשוני"עבור מ.ר בלבד" מ1.0התשלום בסעיף זה הינו עבור הכמות שמעל .ר" מ1.0בריצוף בשטח עד " שטיח"תוספת עבור ביצוע 

120ר"מ  לעיל7לסעיף 

200ר"מ(קומפלט לחדר)מ " ס1-תוספת עבור הנמכת ריצוף בכ9

30ר"מתוספת לריצוף עבור הנחה ופינוי של הגנה קשיחה על הריצוף10

200ר"מעבודה בלבד" - פישבון"תוספת עבור ריצוף בצורת הנחה 11
80ר"מעבודה בלבד - (מ" ס30עד גודל )תוספת עבור ריצוף בצורת משושים 12

190ר"מ20/50 או 25/75 או 20/60 או 30/60תוספת חיפוי בגודל 13

20ר"מעבודה בלבד-מ " ס30-35/90 או 15/50-60 או 15/30-45קרמיקה בגודל /שדרוג חיפוי לאריח גרניט פורצלן14

40ר"מעבודה בלבד-מ  " ס60/120 או 20/120 או 15/90 או 15/20-25 או 15/15 או 10/30-33קרמיקה בגודל /שדרוג חיפוי לאריח גרניט פורצלן15

50ר"מעבודה בלבד-מ לא על רשת " ס7.5/15 או 10/10קרמיקה בגודל /שדרוג חיפוי לאריח גרניט פורצלן16

17

תשלום )עבודה בלבד -קרמיקה סטנדרטים\במקום חיפוי באריחי גרניט פורצלן (מ" ס30\30על רשת במידות של )תוספת עבור חיפוי קירות בפסיפס 

150ר"מ(ר" מ1מינימלי לפי 

60ר"מעבודה בלבד-תוספת עבור חיפוי קירות באלכסון 18

60ר"מעבודה בלבד-( אריחים בגדלים שונים4 או 3שילוב קבוע של )תוספת עבור דוגמאות בחיפוי הקירות 19

20ר"מעבודה בלבד-בדוגמא חומה (בכל המידות )תוספת עבור חיפוי 20

30'יחעבודה בלבד-בגודל אריחי הריצוף או החיפוי,בודד" דקור"השתלת אריח 21

50'יחעבודה בלבד-בריצוף או החיפוי,בודד לרבות חיתוכים" דקור"השתלת אריח 22
60'מעבודה בלבד-קרמיקה\קרמיקה בחיפוי קירות מגרניט פורצלן\מגרניט פורצלן (פסי קישוט)" דקור"תוספת עבור פסי 23

60ר"מעבודה בלבד- תוספת עבור חיפוי דקור בקיר אחד או בחלק מקיר 24

חיפוי קירות

' ג-ו' שכונות ב- פרויקט נצר סירני -  מחירון ריצוף 
:הערות

אין זיכויים עבור עבודה. 1

: פחת שדרוגים . 2

( בדק2%+) פחת 25%- חדרים יבשים 

 ( בדק2%+ ) פחת 30%- חדרים רטובים 

מ"המחירים לפני מע. 3

ריצוף באריחי קרמיקה וגרניט פורצלן


