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ש"ח0.92ש"ח1.25ש"ח6712004002.50*113*275אולימפוס אמרלד מכסה גבוה1789

ש"ח0.79ש"ח0.98ש"ח6712004001.96*113*275אולימפוס גולד מכ. גבוה2487

ש"ח0.79ש"ח0.95ש"ח508504001.90*113*275אולימפוס גולד מכ. נמוך3485

ש"ח0.42ש"ח0.56ש"ח4001.12לא רלוונטי10*113*275אולימפוס גולד תח.שחור4488

ש"ח0.48ש"ח0.56ש"ח4001.12לא רלוונטי10*113*275אולימפוס גולד תח.שקוף5486

ש"ח0.57ש"ח0.72ש"ח7012003201.44*110*284אולימפוס מכ. גבוה מחוזק - סטנדרט6611

ש"ח0.57ש"ח0.7ש"ח5010003201.40*110*285אולימפוס מכ. נמוך מחוזק - סטנדרט7447

ש"ח0.78ש"ח0.82ש"ח7619004501.64*122*268אולימפוס פלוס מכ. 76 מחוזק8499-1

ש"ח0.37ש"ח0.42ש"ח4500.84לא רלוונטי8*120*268אולימפוס פלוס תח.שחורה9499

ש"ח0.45ש"ח0.48ש"ח3200.96לא רלוונטי10*110*282אולימפוס -ת. במה שקוף10444-4

ש"ח0.30ש"ח0.39ש"ח3200.78לא רלוונטי25*108*280אולימפוס -ת.גבוה שחור11444

ש"ח0.38ש"ח0.45ש"ח3200.90לא רלוונטי25*108*280אולימפוס -ת.גבוה שקוף12442

ש"ח0.00ש"ח0.42ש"ח3200.84לא רלוונטי10*108*280אולימפוס -ת.מיני שחור13445-5

ש"ח0.42ש"ח0.47ש"ח3200.94לא רלוונטי10*108*280אולימפוס -ת.מיני שקוף14445-1

ש"ח0.30ש"ח0.38ש"ח3200.76לא רלוונטי14*110*285אולימפוס -ת.נמוך שחור15445

ש"ח0.38ש"ח0.44ש"ח3200.88לא רלוונטי14*110*285אולימפוס -ת.נמוך שקוף16443

ש"ח1.01ש"ח1.09ש"חD178*80800+8004052.18בייבי גבינה17119

ש"ח0.82ש"ח0.87ש"ח407502401.74*170*225בר PVC 40 - מחוזק1853

ש"ח0.88ש"ח0.895ש"ח5010002401.79*170*225בר PVC 50 - מחוזק1950

ש"ח0.97ש"ח0.93ש"ח6514002401.86*170*225בר PVC 65 - מחוזק2051

ש"ח0.36ש"ח0.49ש"ח403006000.98*120*140בריזה 270 שקוף21162-1

ש"ח0.39ש"ח0.59ש"חD120*705002721.18גביע לחמוציה 500 - דליקטס 500 זיפר22266

ש"ח0.34ש"ח0.45ש"חD120*603704400.90דליקטס 2320-3370

ש"ח0.32ש"ח0.55ש"חD120*603704601.10דליקטס 370 זיפר קריסטלי2420-7

972-3-9617758פקס:972-3-9610788טלפון:
המשך בדף הבא1עמוד:

שמעון ישראלי 8, ראשון לציון 75654כתובת:



פרטים על הנחות מיוחדות
נא לברר בקופה/חנות

טל-03-9635410

25/05/20תאריך:

09:40שעה:מחירון - פלסטו-ווק בוטיק - אריזות

#
קוד

הפריט
שם הפריט

מידות מוצר
סגור במ"מ

נפח מוצר
CC -ב

כמות יח'
בקרטון

מחיר יח'
לבודדים

(מעל 20 יח')
ללא מע"מ-

מחיר יח'
לקרטון

ללא מע"מ

מחיר יח'
למשטח

ללא מע"מ

ש"ח0.36ש"ח0.49ש"חD120*705004400.98דליקטס 2520-2500

ש"ח0.39ש"ח0.59ש"חD120*705004601.18דליקטס 500 זיפר קריסטלי2620-9

ש"ח4.90ש"ח4.6ש"ח1187250259.20*300*300הבלוק 30 מכ. קריסטלי27282

ש"ח3.08ש"ח2.6ש"ח505.20לא רלוונטי15*300*300הבלוק 30 תח. שחורה28281

ש"ח0.70ש"ח0.96ש"ח407002401.92*170*230הדר 30 זיפר29450-7

ש"ח0.55ש"ח0.74ש"ח307002401.48*170*230הדר 30 מחוזק30454-1

ש"ח0.69ש"ח0.79ש"ח4511502401.58*170*230הדר 45 מחוזק31449-1

ש"ח0.64ש"ח0.98ש"ח5013002401.96*170*230הדר 50 זיפר32455-5

ש"ח0.56ש"ח0.8ש"ח5013002401.60*170*230הדר 50 מחוזק33450-4

ש"ח0.73ש"ח0.98ש"ח6016002401.96*170*235הדר 60 זיפר34451-7

ש"ח0.60ש"ח0.84ש"ח6016002401.68*170*235הדר 60 מחוזק35451-4

ש"ח0.76ש"ח1.05ש"ח7019002402.10*170*235הדר 70 זיפר36455-7

ש"ח0.63ש"ח0.865ש"ח7019002401.73*170*230הדר 70 מחוזק37452-4

ש"ח1.02ש"ח1.3ש"ח9025002002.60*170*235הדר 90 זיפר מחוזק38451-6

ש"ח0.81ש"ח0.94ש"ח9025002001.88*170*230הדר 90 מחוזק39453-4

ש"ח0.55ש"ח0.79ש"ח2501.58לא רלוונטיD240*12טו-בשבט מכסה40246-2

ש"ח0.80ש"ח1.1851ש"חD230*55--2503.70טו-בשבט תחתית שחורה41246-1

ש"ח0.80ש"ח1.1851ש"חD240*50250+200x62502.37טו-בשבט תחתית שקופה42246

ש"ח0.73ש"ח0.87ש"ח253503001.74*165*192יובל 22 זיפר קריסטלי43231-4

ש"ח0.62ש"ח0.73ש"ח223503001.46*165*192יובל 22 קריסטלי44230

ש"ח0.77ש"ח0.91ש"ח406002801.82*165*192יובל 35 זיפר קריסטלי45231-3

ש"ח0.64ש"ח0.75ש"ח356002601.50*165*192יובל 35 קריסטלי46231

ש"ח0.79ש"ח0.94ש"ח508002801.88*165*192יובל 45 זיפר קריסטלי47232-6

ש"ח0.65ש"ח0.76ש"ח458002601.52*165*192יובל 45 קריסטלי48232

ש"ח0.81ש"ח0.97ש"ח559002801.94*165*192יובל 50 זיפר קריסטלי49232-5
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ש"ח0.71ש"ח0.82ש"ח5510002601.64*165*192יובל 55 קריסטלי50231-2

ש"ח0.84ש"ח0.99ש"ח6511002801.98*165*192יובל 60 זיפר קריסטלי51233-3

ש"ח0.74ש"ח0.8ש"ח6011002601.60*165*192יובל 60 קריסטלי52233

ש"ח1.08ש"ח1.1ש"ח7514002642.20*165*192יובל 75 זיפר קריסטלי53233-4

ש"ח2.24ש"ח3.15ש"חD320*1409000756.30יום הולדת גדול מכסה54124

ש"ח1.82ש"ח2.6ש"ח755.20לא רלוונטיD320*20יום הולדת גדול תח.שחור55124-2

ש"ח1.40ש"ח2.46ש"חD280*10078002404.92יום הולדת קטן מכסה5686-2

ש"ח1.06ש"ח1.64ש"ח2403.28לא רלוונטיD280*12יום הולדת קטן-תח.שחור5786

ש"ח0.97ש"ח0.99ש"ח24015002451.98*130*80כרמל גבוה שטוח58160-2

ש"ח0.27ש"ח0.48ש"ח5013507200.96*175*230כרעיים 50 סופג לבן מחוזק אקסטרא59177

ש"ח0.69ש"ח0.81ש"ח509002601.62*165*192לא פעיל - יובל 50 קריסטלי60233-2

ש"ח1.19ש"ח1.35ש"ח2002.70--75*95*278לוקסוס מכסה קריסטלי61333

ש"ח1.42ש"ח1.45ש"ח2002.90--75*95*278לוקסוס תחתית - אפור ברונזה62333-1

ש"ח1.42ש"ח1.45ש"ח2002.90--75*95*278לוקסוס תחתית - לבן יאכטה63333-4

ש"ח1.42ש"ח1.45ש"ח2002.90--75*95*278לוקסוס תחתית - שוקולד מריר64333-2

ש"ח1.27ש"ח1.6ש"ח84250x62403.20*182*260מאפינס / קאפקייס - הרמטי65305-1

ש"ח0.07ש"ח0.097ש"ח3512011700.19*90*115מיני-בר 100 ירקרק66200-3

ש"ח0.08ש"ח0.098ש"ח4515011700.20*90*115מיני-בר 150 ירקרק67200-1

ש"ח0.07ש"ח0.095ש"ח259011700.19*90*115מיני-בר 80 ירקרק68200-4

ש"ח0.06ש"ח0.075ש"ח622025000.15*50*19מיקרו-בר 20 - 2500 יח'69700-1

70700-2cc20 ש"ח0.05ש"ח0.075ש"ח622050000.15*50*19מיקרו-בר

71700cc30 ש"ח0.05ש"ח0.075ש"ח623050000.15*50*25מיקרו-בר

ש"ח0.32ש"ח0.4ש"ח40400+1504500.80*133*165מעדנית 72420-240

ש"ח0.39ש"ח0.49ש"ח354004500.98*133*165מעדנית 40 שטוח73420-1

ש"ח0.43ש"ח0.58ש"ח46500+3004001.16*150*185מעדנית XL 45 (עמק)74492
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ש"ח0.43ש"ח0.58ש"ח46500+3002001.16*150*185מעדנית XL 45 (עמק) - שופרסל7529996421

ש"ח0.34ש"ח0.42ש"ח67600+1504500.84*133*165מעדנית 76421-260

ש"ח0.52ש"ח0.63ש"ח58750+3004001.26*150*185מעדנית XL 60 (טחון)779198652

ש"ח0.40ש"ח0.49ש"ח556004500.98*133*165מעדנית 60 שטוח78421-1

ש"ח0.44ש"ח0.55ש"ח87800+1503701.10*133*165מעדנית 79422-280

ש"ח0.94ש"ח0.9ש"ח2202401.80 נטו52*63*310מקארון מכסה שקוף80502

ש"ח0.81ש"ח0.85ש"ח2522x102401.70*63*310מקארון תח. 10 יח' שחור81501

ש"ח0.81ש"ח0.85ש"ח2522x102401.70*63*310מקארון תח. 10 יח' שקוף82504

ש"ח0.81ש"ח0.85ש"ח2522x102401.70*63*310מקארון תח. 9 יח' שקוף83503

ש"ח0.52ש"ח0.66ש"חD120*105500+2004401.32סברינה גבוהה8420

ש"ח0.52ש"ח0.62ש"חD120*84375+2004401.24סברינה נמוכה8520-1

ש"ח0.27ש"ח0.46ש"ח304509600.92*142*224סושי גולד 21 מכסה (7 אינצ')86891

ש"ח0.25ש"ח0.4ש"ח183759600.80*136*215סושי גולד 21 תחתית שחורה (7 אינצ')87892

ש"ח0.78ש"ח0.97ש"חD240*5016002501.94פאיי מכסה 50 סטנדרט8874-2

ש"ח0.99ש"ח1.18ש"חD240*6521502502.36פאיי מכסה 8974-165

ש"ח1.03ש"ח1.28ש"חD240*7525002502.56פאיי מכסה 9074-375

ש"ח0.48ש"ח0.68ש"ח2501.36לא רלוונטיD240*7פאיי תחתית שחור9174

ש"ח0.00ש"ח0.78ש"ח2501.56לא רלוונטיD240*12פאיי תחתית שקוף(מכסה טו-בשבט)92246-3

ש"ח0.45ש"ח0.594ש"ח4501.19לא רלוונטי8*192*192פור בוקס מכסה93871

ש"ח0.53ש"ח0.726ש"ח50250x44501.45*189*189פור בוקס תחתית94870

ש"ח0.42ש"ח0.48ש"ח3510004600.96*172*275פילה סופג 35 שקוף95351

ש"ח0.48ש"ח0.56ש"ח5015002301.12*172*275פילה סופג 50 כחול PP+PE תנובה96361

ש"ח0.39ש"ח0.495ש"ח5015004600.99*172*275פילה סופג 50 שחור97352

ש"ח0.48ש"ח0.56ש"ח5015004601.12*172*275פילה סופג 50 שקוף98356

ש"ח0.46ש"ח0.495ש"ח5515004600.99*172*275פילה סופג 55 שחור DA מחוזק99341
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ש"ח0.49ש"ח0.55ש"ח7022004601.10*172*275פילה סופג 70 שחור100353

ש"ח0.52ש"ח0.55ש"ח7022004601.10*172*275פילה סופג 70 שחור DA מחוזק - עוף ירושלים101354

102353-1MA-DA ש"ח0.52ש"ח0.55ש"ח7022004601.10*172*275פילה סופג 70 שחור

ש"ח0.00ש"ח0.66ש"ח7022004601.32*172*275פילה סופג 70 שקוף103357

ש"ח0.20ש"ח0.287ש"ח503806000.57*112*112פיצוחים 380 תחתית104372

ש"ח0.26ש"ח0.336ש"ח705006000.67*112*112פיצוחים 500 תחתית105370

ש"ח0.17ש"ח0.187ש"ח6000.37לא רלוונטי8.5*118*118פיצוחים מכסה106371

ש"ח0.73ש"ח0.85ש"חD170*354503001.70פרמיום 35 זיפר קריסטלי107804-1

ש"ח0.75ש"ח0.87ש"חD170*456503001.74פרמיום 45 זיפר קריסטלי108804-2

ש"ח0.80ש"ח0.92ש"חD170*558503001.84פרמיום 55 זיפר קריסטלי109804

ש"ח0.85ש"ח0.98ש"חD170*6510503001.96פרמיום 65 זיפר קריסטלי110804-3

ש"ח0.94ש"ח1.07ש"חD170*7512503002.14פרמיום 75 זיפר קריסטלי111804-4

ש"ח0.72ש"ח0.72ש"ח523503501.44*70*195קאפסולה ארוכה מכסה קריסטלי112727

ש"ח0.46ש"ח0.47ש"ח3500.94לא רלוונטי12*70*195קאפסולה ארוכה תחתית שחורה113726

ש"ח0.57ש"ח0.66ש"ח112D5505401.32*70קאפסולה בייבי מכסה114608

ש"ח0.57ש"ח0.66ש"ח112D5505401.32*110קאפסולה מכסה קריסטלי115607

ש"ח0.33ש"ח0.42ש"ח5400.84לא רלוונטיD110*10קאפסולה תחתית שחורה116610

ש"ח0.67ש"ח0.73ש"חD177*1061000+3002801.46קיי.טי.אר 1175731000

ש"ח0.78ש"ח0.8ש"חD177*1251500+3002641.60קיי.טי.אר 11816651500

ש"ח0.42ש"ח0.49ש"חD120*70225+1504400.98קיי.טי.אר 250 (קטן)119572

ש"ח0.43ש"ח0.53ש"חD120*83350+1504401.06קיי.טי.אר 370 (קטן)120575

ש"ח0.57ש"ח0.68ש"חD177*60500+3003001.36קיי.טי.אר 121576500

ש"ח0.45ש"ח0.5565ש"חD120*100500+2004401.11קיי.טי.אר 500 (קטן)122580

ש"ח0.65ש"ח0.72ש"חD177*92750+3003001.44קיי.טי.אר 123577750

ש"ח0.54ש"ח0.588ש"חD175*8510005601.18קערה 1000 תחתית124592
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ש"ח0.70ש"ח0.72ש"חD175*10515002801.44קערה 1500 תחתית125590

ש"ח0.51ש"ח0.567ש"חD175*627505601.13קערה 750 תחתית126593

ש"ח0.57ש"ח0.588ש"חD175*8510002001.18קערה PP 1000 תחתית127595

ש"ח0.50ש"ח0.567ש"חD175*627502001.13קערה PP 750 תחתית128596

ש"ח0.27ש"ח0.39ש"ח2000.78לא רלוונטיD175קערה PP מכסה129602

ש"ח0.36ש"ח0.39ש"ח5600.78לא רלוונטיD175קערה מכסה130599

ש"ח0.69ש"ח0.85ש"חD177*35150x33001.70קראון 35 מחולק131775

ש"ח0.66ש"ח0.7ש"חD177*70575+4503001.40קראון כיפה 13277335

ש"ח0.66ש"ח0.72ש"חD177*45750+4003001.44קראון כיפה 13378545

ש"ח0.66ש"ח0.73ש"חD177*90925+4503001.46קראון כיפה 13477655

ש"ח0.67ש"ח0.75ש"חD177*1001100+4503001.50קראון כיפה 13577165

ש"ח0.72ש"ח0.8ש"חD177*1101275+4503001.60קראון כיפה 13677775

ש"ח0.66ש"ח0.7ש"חD177*355753001.40קראון שטוח 13777835

ש"ח0.66ש"ח0.72ש"חD177*457503001.44קראון שטוח 13878145

ש"ח0.66ש"ח0.73ש"חD177*559253001.46קראון שטוח 13977955

ש"ח0.67ש"ח0.75ש"חD177*6511003001.50קראון שטוח 14077065

ש"ח0.72ש"ח0.8ש"חD177*7512753001.60קראון שטוח 14178075

ש"ח0.75ש"ח0.7035ש"חD160*355002001.41קריסטל 35 אטום תחתית142437

ש"ח0.75ש"ח0.78ש"חD160*457502001.56קריסטל 45 אטום תחתית143436

ש"ח0.78ש"ח0.8ש"חD160*559002001.60קריסטל 55 אטום תחתית144438

ש"ח0.45ש"ח0.53ש"ח2001.06לא רלוונטיD160קריסטל אטום מכסה145435

ש"ח0.79ש"ח0.88ש"ח541100+4003001.76*110*330רולדה ארוכה נמוכה שקופה מחוזקת146410-1

ש"ח0.79ש"ח0.88ש"ח901100+11003001.76*110*330רולדה ארוכה שקופה מחוזקת147401-1

ש"ח0.69ש"ח0.82ש"ח56900+1504801.64*120*290רולדה קצרה נמוכה שקופה148403-1

ש"ח0.69ש"ח0.83ש"ח90900+9004801.66*120*290רולדה קצרה שקופה מחוזקת149402

972-3-9617758פקס:972-3-9610788טלפון:
המשך בדף הבא6עמוד:

שמעון ישראלי 8, ראשון לציון 75654כתובת:



פרטים על הנחות מיוחדות
נא לברר בקופה/חנות

טל-03-9635410

25/05/20תאריך:

09:40שעה:מחירון - פלסטו-ווק בוטיק - אריזות

#
קוד

הפריט
שם הפריט

מידות מוצר
סגור במ"מ

נפח מוצר
CC -ב

כמות יח'
בקרטון

מחיר יח'
לבודדים

(מעל 20 יח')
ללא מע"מ-

מחיר יח'
לקרטון

ללא מע"מ

מחיר יח'
למשטח

ללא מע"מ

ש"ח1.22ש"ח1.65ש"ח902500+350903.30*215*315רול-עדין XL מאפים (עמוק מצויר)150192

ש"ח1.18ש"ח1.35ש"ח901500+15002522.70*180*270רול-עדין גבוה151190

152190-3XL ש"ח1.22ש"ח1.4ש"ח901900+19001002.80*215*315רול-עדין גבוה

ש"ח0.36ש"ח0.58ש"ח302504801.16*145*145ריבועית 250 זיפר153704

ש"ח0.41ש"ח0.59ש"ח403754001.18*145*145ריבועית 375 זיפר154701

ש"ח1.00ש"ח1.07ש"ח409002102.14*197*197ריבועית XL 40 זיפר155669

ש"ח0.46ש"ח0.693ש"ח505004001.39*145*145ריבועית 500 זיפר156710

ש"ח0.50ש"ח0.72ש"ח606004001.44*145*145ריבועית 600 זיפר157702

ש"ח0.60ש"ח0.85ש"ח758004001.70*145*145ריבועית 800 זיפר158703

ש"ח0.10ש"ח0.043ש"ח3512011700.09*90*115רכש-מיני-בר 100 ירקרק159200003

ש"ח0.12ש"ח0.044ש"ח4515011700.09*90*115רכש-מיני-בר 150 ירקרק1602000001

ש"ח0.11ש"ח0.04ש"ח259011700.08*90*115רכש-מיני-בר 80 ירקרק1612000004

1621667KTR-תושבת חלקה לD165*254005600.78ש"ח0.36ש"ח0.39ש"ח

1631669KTR-תושבת מחולקת לD165*253505600.78ש"ח0.36ש"ח0.39ש"ח
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