
 בס"ד 

  עיצוב פנים ל  הצעת מחיר 

 

 בונים ומשפצים בדרום –לכב' חיים מימון 

 מספר חבילות שונות לבחירת הלקוח:

 : 1חבילה 

בה ניתן לראות את המבנה פנימי וחיצוני. הכוללת בפנים:   -למבנה  ת ממוחשבת בתוכנה תלת מיימדהדמי 

 קירות בנויים, ריהוט, כלים סניטריים, מטבח ועוד.  

 כולל פיתוח המגרש, אזור ישיבה, גינון, מחסן, חיפויי גמר ועוד.   :חיצוני

 והכל עפ"י מידות התוכניות . 

 ע להכנס ולראות את פנים/חוץ.. הבית. כך ניתן בכל רג   –גישה לקובץ בנייד עם האפליקציה של תלת המיימד 

 ₪ כולל מע"מ.  6,500

 

 :  2חבילה 

 כגון: בחירת מוצרים לבית  במקומות השונים, עזרה וייעוץ ב של המעצבת  פגישות ליווי 8

  ,לכל הבית ריהוט התאמת  ,לחלל תאורה תכנון והתאמת ,  מטבחהועיצוב תכנון ,  קרמיקה  התאמת ריצוף וחיפויי 

 .הלקוחפי העדפת ל  – אקססוריז ועוד

 הכל בליווי של דוגמאות ויעוץ מקצועי. 

   ₪ כולל מע"מ 9,500סה"כ  

 

 : 3חבילה 

 כגון: בחירת מוצרים לבית  במקומות השונים, עזרה וייעוץ ב  של המעצבת פגישות ליווי 10

  לכל הבית, ריהוטלחלל, התאמת  תאורה , תכנון והתאמת מטבח, תכנון ועיצוב הקרמיקה התאמת ריצוף וחיפויי 

 .הלקוחפי העדפת ל  –אקססוריז ועוד 

 סלון(  -מטבח  -חלל הציבורי )פינת אוכלאיזור הל –של תלת המיימד בתוכנות מתקדמות   תמונות ריאליסטיות-

 ₪ כולל מע"מ  15,0000סה"כ  

 

 : 4חבילה 

בה ניתן לראות את המבנה פנימי וחיצוני. הכוללת בפנים:   -ת ממוחשבת בתוכנה תלת מיימד למבנה הדמי 

 קירות בנויים, ריהוט, כלים סניטריים, מטבח ועוד.  

 חיצוני: כולל פיתוח המגרש, אזור ישיבה, גינון, מחסן, חיפויי גמר ועוד. 

 והכל עפ"י מידות התוכניות . 



 כך ניתן בכל רגע להכנס ולראות את פנים/חוץ.. הבית.   –ציה של תלת המיימד גישה לקובץ בנייד עם האפליק

  סלון( -מטבח  -חלל הציבורי )פינת אוכלאיזור הל –של תלת המיימד בתוכנות מתקדמות   תמונות ריאליסטיות-

 הכל לפי התכנון והעיצוב המדובר.  –וכן למקלחות וחדר שינה הורים  

 כגון: בחירת מוצרים לבית  ות השונים, עזרה וייעוץ ב במקומ של המעצבת פגישות ליווי 10

  לכל הבית, ריהוטלחלל, התאמת  תאורה , תכנון והתאמת מטבח, תכנון ועיצוב הקרמיקה התאמת ריצוף וחיפויי 

 .הלקוחפי העדפת ל  –אקססוריז ועוד 

 : לכל בעלי המקצוע  התוכניות עבוד  -

 הכוללת את כל הבחירות של התאורה ועל פי ההדמיות.   –תכנית גבס, מיזוג ותאורה 

הוצאת פרטי נגרות מסודרים לפי    –תכנון נגרות המטבח, ארונות בחדרים, ארונות מקלחת   –תכנית נגרות 

 הצורך. 

רת  הוצאת תוכנית לביצוע לקבלן הכוללת את כל מערכות החשמל והתקשו  –תכנית חשמל ותקשורת לבית 

 הנדרשות לבית, בתאום עם הלקוח. 

 

 כולל מע"מ   26,000₪סה"כ  

 

 

 .מאזור ב"ש  * כל פגישה עד שעה

 ט.ל.ח  – תנות מעת לעת שהמחירים יכולים לה *

 ₪  3,000של   * המחיר להדמיה/עיצוב גינה בתוספת מחיר

 

 


