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 2021 נובמבר מחירון מיכלים אובלים 
 

 
 

 

 

 

 

 ס"מ במידות המיכלים  2תיתכן סטייה של כ  •

)הובלה ע"י   ש"ח )לפני מע"מ( לק"מ מהמחסן לנקודת האספקה 5המחירים אינם כוללים הובלה בעלות של  •

 .מחיר בהתאם(וכמות המיכלים מצריכה הובלה עם משאית תינתן הצעת טנדר ועגלה. במידה 

 ברק. עבור צביעה מבריקה יותר תינתן הצעה בנפרד. 20%מחיר הצביעה מתייחס לצביעה עד  •

מחירון  

)לפני 

מע"מ(

מחירון  

)כולל 

מע"מ(

עלות צביעה 

)לפני מע"מ(

עלות צביעה 

)כולל מע"מ(

נפחרוחבגובהאורךשם המוצרמקט

883060133836978343401אובלי נמוך 213188

9330651378691016366428אובלי נמוך 213293

11630551769341093393460אובלי נמוך 2141116

12130601819661131416487אובלי נמוך 2142121

12630651879991169439514אובלי נמוך 2143126

89606028010321207373436אובלי גבוה 223189

94606528810641245398465אובלי גבוה 223294

116605537410861271428500אובלי גבוה 2241116

121606038611401334453529אובלי גבוה 2242121

126606539811941398478559אובלי גבוה 2243126

146605548013571588508594אובלי גבוה 2251146

151606049514121652528617אובלי גבוה 2252151

156606551014661715580679אובלי גבוה 2253156

176605558316291906584683אובלי גבוה 2261176

181606060116831969615720אובלי גבוה 2262181

186606562017372033641750אובלי גבוה 2263186

204607083719492280689806אובלי גבוה 2271204

209607587419952335738863אובלי גבוה 2272209

214608090320422389760889אובלי גבוה 2273214

236607097522802668765895אובלי גבוה 2281236

2416075100523352732820959אובלי גבוה 2282241

24660801035238927959021055אובלי גבוה 2283246

מיכלים אובלים 
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 2021 נובמבר מחירון מיכלים עגולים 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ס"מ במידות המיכלים  2תיתכן סטייה של כ  •

)הובלה ע"י   ש"ח )לפני מע"מ( לק"מ מהמחסן לנקודת האספקה 5המחירים אינם כוללים הובלה בעלות של  •

 טנדר ועגלה. במידה וכמות המיכלים מצריכה הובלה עם משאית תינתן הצעת מחיר בהתאם(.

 ברק. עבור צביעה מבריקה יותר תינתן הצעה בנפרד. 20%מחיר הצביעה מתייחס לצביעה עד  •

מחירון  

)לפני 

מע"מ(

מחירון  

)כולל 

מע"מ(

עלות צביעה 

חיצונית 

)לפני מע"מ(

עלות צביעה 

חיצונית 

)כולל מע"מ(

משקלנפחגובהקוטרשם המוצרמקט

886038217.211941398420491עגול גבוה 23188

936039317.712271436453530עגול גבוה 23293

1166065023.716261902535626עגול גבוה 241116

121606802516801966559653עגול גבוה 242121

1266071026.317352029582680עגול גבוה 243126

14660101632.821522518674788עגול גבוה 251146

1516010633422072582697815עגול גבוה 252151

15660110335.222612645720842עגול גבוה 253156

17060148146.624982922785918עגול גבוה 261170

1756015274825522986808945עגול גבוה 262175

18060157349.526063049831972עגול גבוה 263180

20460201758.93258381211121301עגול גבוה 271204

20960207960.73312387511391333עגול גבוה 272209

21460214162.53366393911671365עגול גבוה 273214

232602554643855451012651480עגול גבוה 281232

237602633663909457412921512עגול גבוה 282237

242602714683964463713191543עגול גבוה 283242

מיכלים עגולים 
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 שכשוכיות 

 
להשתמש במצוף כלור לחיטוי המים. הכלור היינו חומר פעיל מאוד ויש להקפיד על בשימוש כשכשוכיות מומלץ 

 מינון נמוך וסביר לנפח המיכלים.שימוש ב

צביעה וציפוי מיוחד עם לתוספת  ציעים את האפשרותהכלור עלול לפגוע בגלוון המיכל לאורך זמן ולכן אנו מ

 קידוחים יעודיים לחיבור פנימי של פילטר ומשאבה. 2. בנוסף אנו מבצעים העמיד בכלור צבע

 

 מחירון שכשוכיות 

 
 

 

 ס"מ במידות המיכלים  2תיתכן סטייה של כ  •

)הובלה ע"י   ש"ח )לפני מע"מ( לק"מ מהמחסן לנקודת האספקה 5המחירים אינם כוללים הובלה בעלות של  •

 מצריכה הובלה עם משאית תינתן הצעת מחיר בהתאם(.טנדר ועגלה. במידה וכמות המיכלים 

 

מחירון  

)לפני 

מע"מ(

מחירון  

)כולל 

מע"מ(

עלות 

צביעה 

פנימית 

עמידה 

בכלור 

)לפני מע"מ(

עלות 

צביעה 

פנימית 

עמידה 

בכלור 

)כולל מע"מ(

משקלנפחגובהקוטרשם המוצרמקט

1166065023.716261902546639עגול גבוה 241116

121606802516801966576674עגול גבוה 242121

1266071026.317352029608712עגול גבוה 243126

14660101632.821522518743869עגול גבוה 251146

1516010633422072582779911עגול גבוה 252151

15660110335.222612645815953עגול גבוה 253156

17060148146.6249829229191075עגול גבוה 261170

17560152748255229869581120עגול גבוה 262175

18060157349.5260630499961166עגול גבוה 263180

20460201758.93258381211941398עגול גבוה 271204

20960207960.73312387512381449עגול גבוה 272209

21460214162.53366393912801498עגול גבוה 273214

232602554643855451014451690עגול גבוה 281232

237602633663909457414921745עגול גבוה 282237

242602714683964463715391800עגול גבוה 283242

מיכלים עגולים 

http://www.multitank.co.il/
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 מחירון אביזרים משלימים 
 

 
 

*בהתקנה הכוונה לחיבור בפועל של מעברי הדופן, הרכבת הציוד וחיבורו. על הרוכש לבצע הכנה מוקדמת של 

 המקום המיועד לשכשוכית, ניקוי ופילוס השטח, הכנת חשמל, מים וניקוז וכו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ס"מ במידות המיכלים  2תיתכן סטייה של כ  •

)הובלה ע"י   ש"ח )לפני מע"מ( לק"מ מהמחסן לנקודת האספקה 5המחירים אינם כוללים הובלה בעלות של  •

 טנדר ועגלה. במידה וכמות המיכלים מצריכה הובלה עם משאית תינתן הצעת מחיר בהתאם(.

 

מחיר כולל מע"מ אביזרים משלימים

פילטר חול 1400                1,200₪

חול לפילטר                   100₪

2 יחידות מעבר דופן                   100₪

כיסוי סולארי                    450₪

מצוף כלור                     40₪

טבליות כלור 5                     40₪

רשת ניקוי ומוט                     60₪

מחמם סולארי                1,200₪

התקנה וחיבור*                   350₪

http://www.multitank.co.il/

