
יחידות צמוד קיר בלבד
מחיר לצרכןסה״כ לפני מעמכמותמחיר ליח'רוחבתיאור היחידה#
 ₪3,141 1₪2,685 1₪2,685 יחידת כיור/כירת גז שקועה 100 - 2 דלתות 1
2LEX 485 ₪3,633 1₪3,105 0.77₪3,105יחידת גריל נפוליאון ס"מ 77 + מגירה 
 ₪2,558 1₪2,186 0.5₪2,186יחידת אחסון 50 + מדף - דלת אחת3
40₪0 ₪0 ₪0 
50₪0 ₪0 ₪0 
60₪0 ₪0 ₪0 

 ₪9,332 2.273₪7,976סה"כ יחידות לגוף ארון מאלומיניום + דלת ומנגנונים
מוצרים נלווים

מחיר לצרכןסה״כ לפני מעמתיאור המוצר#
 ₪1,041 ₪890כיור נירוסטא 51*151
 ₪761 ₪650ברז ניקל רשת2
 ₪1,743 ₪1,490כירת גז שקועה מבער בודד3
4LEX485BI ₪6,962 ₪5,950גריל נפוליאון 
5₪0 ₪0 

 ₪10,507 ₪8,980סה"כ נלווים

כמותמחיר ליח'רוחב / יחידות
 2₪882 0.04₪441דופן דקורטיבית 

0.1225000דופן שיש
מחיר לצרכןלפני מע״מסיכום כללי:

-₪10,364- ₪8,858עלות גוף ארון אלומיניום 
-₪10,507- ₪8,980עלות מוצרים משלימים 

₪-COMPACT₪1,589 עלות משטח עליון 1,859- 
₪-₪0ללא הובלה והתקנה -  -     

₪0₪0מסגרת אלומיניום טבעי

(HPL) ₪0₪0חזית קומפקט

3כמות יחידות

2.27ֿאורך יחידות צמוד קיר
0אורך יחידות אי

2.31סה"כ אורך המטבח

-₪22,730- ₪19,427סה"כ עלות למטבח 

- מחיר ההתקנה אינו כולל אביזרי אינסלציה ואינו כולל חיבור לתשתיות הבנין ( חשמל גז ומים ) 
- אחריות למוצרים הנילווים תינתן בהתאם להוראת יצרן/יבואן

- אחריות לגוף הארון והדלתות הינה לשלוש שנים  מלאות (האחריות אינה תקפה למקרים של נזקים מגורמיים חיצוניים כגון רוחות ועצמיים אשר עלולים לתלוש דלתות ולגרום לנזקים חיצוניים למטבח) 
- המטבח ומוצריו עמידים לתנאי חוץ אך אנו ממליצים להתקין את המטבח תחת פרגולה או גג להנאה מרבית ולשמירה על המוצרים המאוחסנים בתוך המטבח 

- הצעת מחיר זו תקפה לתקופה של כ 30 יום 
- הזמנה נכנסת לתוקף עם הפקת טופס הזמנה במערכת ההזמנות של חברת ״פורמקס״  ולאחר קבלת תשלום בלבד

- זמני הספקה נקבעים במעמד ההזמנה ובהתאם לגודל המטבח/הפרויקט למטבחי בהתאמה אישית
- זמני הספקה למטבחי דגם הינם כ 21 ימי עבודה מיום קבלת התשלום וההזמנה בפועל

- הובלה לקומת קרקע עד 12 מדרגות לכ היותר במקרה בו לא קיימת מעלית, במידה ולא קיימת מעלית על הלקוח לתאם הגעת מנוף לזמן המתואם להתקנת המטבח 
- ברכישת משטח עליון Compact יש לוודא כי החיתוך על גבי המשטח מתבצע על גבי קרש חיתוך בלבד


