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14:58שעה

כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

AP111510.624אלומיניום - אינגליש גבוה 30/5 - מכסה שקוף

AP11151000.47447אלומיניום - אינגליש גבוה 30/5 - מכסה שקוף

AP11155000.362181אלומיניום - אינגליש גבוה 30/5 - מכסה שקוף

AP1115-113.742אלומיניום - אינגליש גבוה 30/5 - תחתית שחור זהב

AP1115-11002.844284אלומיניום - אינגליש גבוה 30/5 - תחתית שחור זהב

AP1115-15002.171,085אלומיניום - אינגליש גבוה 30/5 - תחתית שחור זהב

AP71810.643אלומיניום - אינגליש נמוך 30/3 - מכסה שקוף

AP7181000.48849אלומיניום - אינגליש נמוך 30/3 - מכסה שקוף

AP7186000.373224אלומיניום - אינגליש נמוך 30/3 - מכסה שקוף

AP718-113.667אלומיניום - אינגליש נמוך 30/3 - תחתית שחור זהב

AP718-11002.787279אלומיניום - אינגליש נמוך 30/3 - תחתית שחור זהב

AP718-16002.1271,276אלומיניום - אינגליש נמוך 30/3 - תחתית שחור זהב

AP50010.643אלומיניום - אינגליש קטן 22.5 - מכסה שקוף

AP5001000.48849אלומיניום - אינגליש קטן 22.5 - מכסה שקוף

AP5001,0000.373373אלומיניום - אינגליש קטן 22.5 - מכסה שקוף

AP500-113.667אלומיניום - אינגליש קטן 22.5 - תחתית כסף זהב

AP500-11002.787279אלומיניום - אינגליש קטן 22.5 - תחתית כסף זהב

AP500-11,0002.1262,126אלומיניום - אינגליש קטן 22.5 - תחתית כסף זהב

ALU41גובה 3.3 - מכסה  CC150 - 9 10.208אלומיניום - בורלה

ALU41גובה 3.3 - מכסה  CC150 - 9 1000.15816אלומיניום - בורלה

ALU41גובה 3.3 - מכסה  CC150 - 9 2,0000.121241אלומיניום - בורלה

ALU41-1גובה 3.3 - תחתית שחור זהב  CC150 - 9 11.247אלומיניום - בורלה

ALU41-1גובה 3.3 - תחתית שחור זהב  CC150 - 9 1000.94895אלומיניום - בורלה

ALU41-1גובה 3.3 - תחתית שחור זהב  CC150 - 9 2,0000.7231,447אלומיניום - בורלה

ALU08מכסה שקוף - CC230 10.302אלומיניום - בורלה

ALU08מכסה שקוף - CC230 1000.2323אלומיניום - בורלה

ALU08מכסה שקוף - CC230 1,0000.175175אלומיניום - בורלה

ALU08-1תחתית שחור זהב - CC230 11.866אלומיניום - בורלה

ALU08-1תחתית שחור זהב - CC230 1001.422142אלומיניום - בורלה

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא1עמוד
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כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

ALU08-1תחתית שחור זהב - CC230 1,0001.0851,085אלומיניום - בורלה

ALU49מכסה שקוף - CC850 10.189אלומיניום - בורלה

ALU49מכסה שקוף - CC850 1000.14414אלומיניום - בורלה

ALU49מכסה שקוף - CC850 2,0000.11219אלומיניום - בורלה

ALU49-1תחתית שחור זהב - CC850 11.096אלומיניום - בורלה

ALU49-1תחתית שחור זהב - CC850 1000.83383אלומיניום - בורלה

ALU49-1תחתית שחור זהב - CC850 2,0000.6361,272אלומיניום - בורלה

AP080מכסה שקוף - D8.4 10.189אלומיניום - ברולה

AP080מכסה שקוף - D8.4 1000.14414אלומיניום - ברולה

AP080מכסה שקוף - D8.4 2,0000.11219אלומיניום - ברולה

AP105010.643אלומיניום - חמגשית 22*15 - מכסה שקוף

AP10501000.48849אלומיניום - חמגשית 22*15 - מכסה שקוף

AP10505000.373186אלומיניום - חמגשית 22*15 - מכסה שקוף

AP1050-113.931אלומיניום - חמגשית 22*15 - תחתית שחור זהב

AP1050-11002.988299אלומיניום - חמגשית 22*15 - תחתית שחור זהב

AP1050-15002.281,140אלומיניום - חמגשית 22*15 - תחתית שחור זהב

AP25510.378אלומיניום - לב גדול 13*13.5 - מכסה שקוף

AP2551000.28729אלומיניום - לב גדול 13*13.5 - מכסה שקוף

AP2551,0000.219219אלומיניום - לב גדול 13*13.5 - מכסה שקוף

AP255-112.173אלומיניום - לב גדול 13*13.5 - תחתית שחור זהב

AP255-11001.652165אלומיניום - לב גדול 13*13.5 - תחתית שחור זהב

AP255-11,0001.2611,261אלומיניום - לב גדול 13*13.5 - תחתית שחור זהב

AP100C10.189אלומיניום - לב קטן - מכסה שקוף

AP100C1000.14414אלומיניום - לב קטן - מכסה שקוף

AP100C2,0000.11219אלומיניום - לב קטן - מכסה שקוף

AP100C-111.096אלומיניום - לב קטן - תחתית זהב שחור

AP100C-11000.83383אלומיניום - לב קטן - תחתית זהב שחור

AP100C-12,0000.6361,272אלומיניום - לב קטן - תחתית זהב שחור

ALU3925 - מכסה שקוףCC (חדש) 10.151אלומיניום - לב קטן

ALU3925 - מכסה שקוףCC (חדש) 1000.11511אלומיניום - לב קטן

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא2עמוד
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כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

ALU3925 - מכסה שקוףCC (חדש) 2,0000.088175אלומיניום - לב קטן

ALU39-125 - תחתית שחור זהבCC (10.964אלומיניום - לב קטן )חדש

ALU39-125 - תחתית שחור זהבCC (1000.73273אלומיניום - לב קטן )חדש

ALU39-125 - תחתית שחור זהבCC (2,0000.5591,118אלומיניום - לב קטן )חדש

AP29010.321אלומיניום - מלבן 15.8*9 - מכסה שקוף

AP2901000.24424אלומיניום - מלבן 15.8*9 - מכסה שקוף

AP2901,0000.186186אלומיניום - מלבן 15.8*9 - מכסה שקוף

AP290-111.909אלומיניום - מלבן 15.8*9 - תחתית שחור זהב

AP290-11001.451145אלומיניום - מלבן 15.8*9 - תחתית שחור זהב

AP290-11,0001.1071,107אלומיניום - מלבן 15.8*9 - תחתית שחור זהב

AP200-111.625אלומיניום - מלבן 16.5*6.5 - תחתית שחור זהב

AP200-11001.235124אלומיניום - מלבן 16.5*6.5 - תחתית שחור זהב

AP200-11,0000.943943אלומיניום - מלבן 16.5*6.5 - תחתית שחור זהב

AP20010.265אלומיניום - מלבן 16.5*6.5 מכסה כיפתי שקוף

AP2001000.15315אלומיניום - מלבן 16.5*6.5 מכסה כיפתי שקוף

AP2001,0000.201201אלומיניום - מלבן 16.5*6.5 מכסה כיפתי שקוף

AP55010.756אלומיניום - עגול 16 - מכסה יהלום שקוף

AP5501000.57658אלומיניום - עגול 16 - מכסה יהלום שקוף

AP5506000.444266אלומיניום - עגול 16 - מכסה יהלום שקוף

AP550-113.156אלומיניום - עגול 16 - תחתית שחור זהב

AP550-11002.4240אלומיניום - עגול 16 - תחתית שחור זהב

AP550-16001.8361,102אלומיניום - עגול 16 - תחתית שחור זהב

AP12510.189אלומיניום - עגול 8.4/3.5 - מכסה שקוף

AP1251000.14414אלומיניום - עגול 8.4/3.5 - מכסה שקוף

AP1252,0000.11219אלומיניום - עגול 8.4/3.5 - מכסה שקוף

AP125-111.102אלומיניום - עגול 8.4/3.5 - תחתית שחור זהב

AP125-11000.83784אלומיניום - עגול 8.4/3.5 - תחתית שחור זהב

AP125-12,0000.6391,278אלומיניום - עגול 8.4/3.5 - תחתית שחור זהב

AP050A10.151אלומיניום - קאפקייק 7 קטן  - מכסה כיפתי שקוף

AP050A1000.11511אלומיניום - קאפקייק 7 קטן  - מכסה כיפתי שקוף

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא3עמוד



19/10/21תאריךמחירון - פלסטו-ווק בוטיק - אריזות שונות

14:58שעה

כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
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AP050A2,0000.088175אלומיניום - קאפקייק 7 קטן  - מכסה כיפתי שקוף

AP050A-110.832אלומיניום - קאפקייק 7 קטן - תחתית שחור זהב

AP050A-11000.63263אלומיניום - קאפקייק 7 קטן - תחתית שחור זהב

AP050A-12,0000.482965אלומיניום - קאפקייק 7 קטן - תחתית שחור זהב

ALU5410.321אלומיניום - קיש 14 - מכסה שקוף

ALU541000.24424אלומיניום - קיש 14 - מכסה שקוף

ALU542,0000.186373אלומיניום - קיש 14 - מכסה שקוף

ALU54-111.947אלומיניום - קיש 14 - תחתית שחור זהב

ALU54-11001.479148אלומיניום - קיש 14 - תחתית שחור זהב

ALU54-12,0001.1292,258אלומיניום - קיש 14 - תחתית שחור זהב

AP58010.605אלומיניום - קיש 19 - מכסה שקוף

AP5801000.4646אלומיניום - קיש 19 - מכסה שקוף

AP5806000.351210אלומיניום - קיש 19 - מכסה שקוף

AP580-113.685אלומיניום - קיש 19 - תחתית שחור זהב

AP580-11002.801280אלומיניום - קיש 19 - תחתית שחור זהב

AP580-16002.1381,283אלומיניום - קיש 19 - תחתית שחור זהב

AP90010.964אלומיניום - קיש 23 - מכסה שקוף

AP9001000.73273אלומיניום - קיש 23 - מכסה שקוף

AP9006000.559335אלומיניום - קיש 23 - מכסה שקוף

AP900-116.01אלומיניום - קיש 23 - תחתית שחור זהב

AP900-11004.568457אלומיניום - קיש 23 - תחתית שחור זהב

AP900-16003.4862,092אלומיניום - קיש 23 - תחתית שחור זהב

AP113010.737אלומיניום - קערה עגול לסלט 18 - מכסה שקוף

AP11301000.5656אלומיניום - קערה עגול לסלט 18 - מכסה שקוף

AP11301,0000.427427אלומיניום - קערה עגול לסלט 18 - מכסה שקוף

AP1130-114.215אלומיניום - קערה עגול לסלט 18 - תחתית שחור זהב

AP1130-11003.203320אלומיניום - קערה עגול לסלט 18 - תחתית שחור זהב

AP1130-11,0002.4452,445אלומיניום - קערה עגול לסלט 18 - תחתית שחור זהב

AP21510.283אלומיניום - קרם ברולה 12 - מכסה כיפתי שקוף

AP2151000.21522אלומיניום - קרם ברולה 12 - מכסה כיפתי שקוף

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא4עמוד
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AP2151,0000.164164אלומיניום - קרם ברולה 12 - מכסה כיפתי שקוף

AP215-111.758אלומיניום - קרם ברולה 12 - תחתית שחור זהב

AP215-11001.336134אלומיניום - קרם ברולה 12 - תחתית שחור זהב

AP215-11,0001.0191,019אלומיניום - קרם ברולה 12 - תחתית שחור זהב

ALU06מכסה שקוף - CC 230 - 10 10.302אלומיניום - ריבוע

ALU06מכסה שקוף - CC 230 - 10 1000.2323אלומיניום - ריבוע

ALU06מכסה שקוף - CC 230 - 10 1,0000.175175אלומיניום - ריבוע

ALU06-1תחתית שחור זהב - CC230 - 10 11.709אלומיניום - ריבוע

ALU06-1תחתית שחור זהב - CC230 - 10 1001.298130אלומיניום - ריבוע

ALU06-1תחתית שחור זהב - CC230 - 10 1,0000.991991אלומיניום - ריבוע

AP22010.302אלומיניום - ריבוע 11 - מכסה שקוף

AP2201000.2323אלומיניום - ריבוע 11 - מכסה שקוף

AP2201,0000.175175אלומיניום - ריבוע 11 - מכסה שקוף

AP220-111.754אלומיניום - ריבוע 11 - תחתית שחור זהב

AP220-11001.333133אלומיניום - ריבוע 11 - תחתית שחור זהב

AP220-11,0001.0171,017אלומיניום - ריבוע 11 - תחתית שחור זהב

ALU3110.246אלומיניום - ריבוע 11 גובה 4 - מכסה שקוף

ALU311000.18719אלומיניום - ריבוע 11 גובה 4 - מכסה שקוף

ALU312,0000.142285אלומיניום - ריבוע 11 גובה 4 - מכסה שקוף

ALU31-111.38אלומיניום - ריבוע 11 גובה 4 - תחתית שחור זהב

ALU31-11001.049105אלומיניום - ריבוע 11 גובה 4 - תחתית שחור זהב

ALU31-12,0000.81,600אלומיניום - ריבוע 11 גובה 4 - תחתית שחור זהב

ALU3710.208אלומיניום - ריבוע קטן 6.5  - מכסה שקוף

ALU371000.15816אלומיניום - ריבוע קטן 6.5  - מכסה שקוף

ALU372,0000.121241אלומיניום - ריבוע קטן 6.5  - מכסה שקוף

ALU37-111.247אלומיניום - ריבוע קטן 6.5  - תחתית שחור זהב

ALU37-11000.94895אלומיניום - ריבוע קטן 6.5  - תחתית שחור זהב

ALU37-12,0000.7231,447אלומיניום - ריבוע קטן 6.5  - תחתית שחור זהב

AP10010.208אלומיניום - ריבוע קטן 7.5 - מכסה שקוף

AP1001000.15816אלומיניום - ריבוע קטן 7.5 - מכסה שקוף
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AP1002,0000.121241אלומיניום - ריבוע קטן 7.5 - מכסה שקוף

AP100-111.153אלומיניום - ריבוע קטן 7.5 - תחתית שחור זהב

AP100-11000.87688אלומיניום - ריבוע קטן 7.5 - תחתית שחור זהב

AP100-12,0000.6691,337אלומיניום - ריבוע קטן 7.5 - תחתית שחור זהב

12.565במה ל-20 קינוחים - לקופסא 35*25*65397

102.02520במה ל-20 קינוחים - לקופסא 35*25*65397

501.6281במה ל-20 קינוחים - לקופסא 35*25*65397

1252.025253במה ל-20 קינוחים - לקופסא 35*25*65397

13.467במה ל-30 קינוחים - לקופסא 43*30*66198

1251.735217במה ל-30 קינוחים - לקופסא 43*30*66198

11.62במה ל-4 קאפקייק6662-1

101.111במה ל-4 קאפקייק6662-1

500.8141במה ל-4 קאפקייק6662-1

1251.1138במה ל-4 קאפקייק6662-1

12.565במה לקאפ קייק 12 קוטר חור 6546-16.5

1251.285161במה לקאפ קייק 12 קוטר חור 6546-16.5

14.6לאנצ בוקס 15-15-10 שיש לבן6856

1252.65331לאנצ בוקס 15-15-10 שיש לבן6856

19.585מגש פנימי לקופסא 30*676243

1004.8480מגש פנימי לקופסא 30*676243

17.97מגש פנימי לקופסא 676135-25

1003.99399מגש פנימי לקופסא 676135-25

10.43נייר עיתון 30-40 דבורים7032

10.43נייר עיתון 40-30 חום - ניו יורק6699

1,0000.184184נייר עיתון 40-30 חום - ניו יורק6699

6514Bon Appetit - 10.43נייר עיתון 40-30 לבן

6514Bon Appetit - 1,0000.184184נייר עיתון 40-30 לבן

10.43נייר עיתון 40-30 לבן - ניו יורק6514-2

1,0000.184184נייר עיתון 40-30 לבן - ניו יורק6514-2

10.43נייר עיתון לבבות6946-1

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא6עמוד
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14:58שעה

כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

1,0000.184184נייר עיתון לבבות6946-1

10.43נייר עיתון משובץ אדום6946-3

1,0000.184184נייר עיתון משובץ אדום6946-3

10.43נייר עיתון משובץ ורוד6946

1,0000.184184נייר עיתון משובץ ורוד6946

10.43נייר עיתון משובץ שחור6946-2

1,0000.184184נייר עיתון משובץ שחור6946-2

wboat-135Wboat-135 10.47סירת הגשה במבוק-דגם

wboat-135Wboat-135 500.35118סירת הגשה במבוק-דגם

wboat-135Wboat-135 3,0000.266797סירת הגשה במבוק-דגם

wboat-190wboat 190 10.716סירת הגשה במבוק-דגם

wboat-190wboat 190 500.53727סירת הגשה במבוק-דגם

wboat-190wboat 190 2,0000.406812סירת הגשה במבוק-דגם

13.434עוגה גדולה 65 קרטון - 300*300*900065

102.86229עוגה גדולה 65 קרטון - 300*300*900065

502.063103עוגה גדולה 65 קרטון - 300*300*900065

13.467עוגה גדולה 85 קרטון - 300*300*900185

102.88929עוגה גדולה 85 קרטון - 300*300*900185

502.084104עוגה גדולה 85 קרטון - 300*300*900185

13.434עוגה מיני 100 קרטון - 205*205*9007100

102.86229עוגה מיני 100 קרטון - 205*205*9007100

502.063103עוגה מיני 100 קרטון - 205*205*9007100

13.024עוגה קטנה 90 קרטון - 240*240*900490

102.48425עוגה קטנה 90 קרטון - 240*240*900490

501.79390עוגה קטנה 90 קרטון - 240*240*900490

11.983צלחת עלי דקל מלבנית 24*16*2.5צלחת דקל מלבנית 11

1001.49149צלחת עלי דקל מלבנית 24*16*2.5צלחת דקל מלבנית 11

5001.296648צלחת עלי דקל מלבנית 24*16*2.5צלחת דקל מלבנית 11

12.203צלחת עלי דקל עגולה 20*2.5צלחת דקל עגולה 8

1001.674167צלחת עלי דקל עגולה 20*2.5צלחת דקל עגולה 8

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא7עמוד
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14:58שעה

כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

5001.404702צלחת עלי דקל עגולה 20*2.5צלחת דקל עגולה 8

GD6061cc 170 12.786צנצנת

GD6061cc 170 1002.106211צנצנת

GD6061cc 170 5001.62810צנצנת

LX7590מכסה הברגה + cc 250 15.249צנצנת

LX7590מכסה הברגה + cc 250 1003.942394צנצנת

LX7590מכסה הברגה + cc 250 5502.9811,639צנצנת

L856585/65 13.996צנצנת 350 סמ"ק

L856585/65 1003.326333צנצנת 350 סמ"ק

L856585/65 6032.2661,366צנצנת 350 סמ"ק

LX85100מכסה הברגה + cc 450 15.67צנצנת

LX85100מכסה הברגה + cc 450 1004.255426צנצנת

LX85100מכסה הברגה + cc 450 4203.2181,352צנצנת

L6514T65/140 15.562צנצנת 460 סמ"ק

L6514T65/140 1134.644525צנצנת 460 סמ"ק

L1080100/80 14.374צנצנת 500 סמ"ק

L1080100/80 1003.283328צנצנת 500 סמ"ק

L1080100/80 3362.484835צנצנת 500 סמ"ק

LX10100מכסה הברגה + cc 650 15.119צנצנת

LX10100מכסה הברגה + cc 650 1003.839384צנצנת

LX10100מכסה הברגה + cc 650 2702.916787צנצנת

14.968צנצנת דגם סטאק cc 1000+מכסה הברגה31004102

704.063284צנצנת דגם סטאק cc 1000+מכסה הברגה31004102

2803.528988צנצנת דגם סטאק cc 1000+מכסה הברגה31004102

13.629צנצנת דגם סטאק cc 300+מכסה הברגה31300101

1442.741395צנצנת דגם סטאק cc 300+מכסה הברגה31300101

4322.03877צנצנת דגם סטאק cc 300+מכסה הברגה31300101

13.996צנצנת דגם סטאק cc 350+מכסה הברגה31354100

1443.24467צנצנת דגם סטאק cc 350+מכסה הברגה31354100

4322.138924צנצנת דגם סטאק cc 350+מכסה הברגה31354100

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא8עמוד
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14:58שעה

כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

14.32צנצנת דגם סטאק cc 400+מכסה הברגה31411100

1443.553512צנצנת דגם סטאק cc 400+מכסה הברגה31411100

4323.0461,316צנצנת דגם סטאק cc 400+מכסה הברגה31411100

14.374צנצנת דגם סטאק cc 500+מכסה הברגה31512101

1443.655526צנצנת דגם סטאק cc 500+מכסה הברגה31512101

4323.1471,360צנצנת דגם סטאק cc 500+מכסה הברגה31512101

14.752צנצנת דגם סטאק cc 900+מכסה הברגה31901106

703.956277צנצנת דגם סטאק cc 900+מכסה הברגה31901106

2803.316928צנצנת דגם סטאק cc 900+מכסה הברגה31901106

12.365צנצנת דגם פרג  cc 250 +מכסה הברגה שקוף31300103

148קופסא לעוגה גבוהה 32*32*30 + מכסה קרטון פלסטיק6748-1

1040400קופסא לעוגה גבוהה 32*32*30 + מכסה קרטון פלסטיק6748-1

2532800קופסא לעוגה גבוהה 32*32*30 + מכסה קרטון פלסטיק6748-1

50402,000קופסא לעוגה גבוהה 32*32*30 + מכסה קרטון פלסטיק6748-1

140קופסא לעוגה גבוהה ורוד 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831-2

1034340קופסא לעוגה גבוהה ורוד 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831-2

3027810קופסא לעוגה גבוהה ורוד 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831-2

63342,142קופסא לעוגה גבוהה ורוד 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831-2

139קופסא לעוגה גבוהה לבן 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831-1

1026260קופסא לעוגה גבוהה לבן 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831-1

3033990קופסא לעוגה גבוהה לבן 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831-1

63261,638קופסא לעוגה גבוהה לבן 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831-1

140קופסא לעוגה גבוהה שיש לבן 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831

1034340קופסא לעוגה גבוהה שיש לבן 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831

3027810קופסא לעוגה גבוהה שיש לבן 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831

63342,142קופסא לעוגה גבוהה שיש לבן 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831

11.9קופסא לשמפניה 20-20-3 עליון+תחתון במה עליונה6779

101.616קופסא לשמפניה 20-20-3 עליון+תחתון במה עליונה6779

301.339קופסא לשמפניה 20-20-3 עליון+תחתון במה עליונה6779

631.6101קופסא לשמפניה 20-20-3 עליון+תחתון במה עליונה6779
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כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

133קופסא לשמפניה אדום 20*20*38 + מכסה קרטון פלסטיק6778

1028280קופסא לשמפניה אדום 20*20*38 + מכסה קרטון פלסטיק6778

3022660קופסא לשמפניה אדום 20*20*38 + מכסה קרטון פלסטיק6778

63281,764קופסא לשמפניה אדום 20*20*38 + מכסה קרטון פלסטיק6778

131קופסא לשמפניה-לבן  20*20*38 + מכסה קרטון פלסטיק6778-1

1021210קופסא לשמפניה-לבן  20*20*38 + מכסה קרטון פלסטיק6778-1

3026780קופסא לשמפניה-לבן  20*20*38 + מכסה קרטון פלסטיק6778-1

63211,323קופסא לשמפניה-לבן  20*20*38 + מכסה קרטון פלסטיק6778-1

11.65קופסת מארז כיבודים 11.5-7-5 מתאים ל-687812-5-35

101.414קופסת מארז כיבודים 11.5-7-5 מתאים ל-687812-5-35

1251.1138קופסת מארז כיבודים 11.5-7-5 מתאים ל-687812-5-35

2501.4350קופסת מארז כיבודים 11.5-7-5 מתאים ל-687812-5-35

112קופסת קרטון אדום 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804-1

1010100קופסת קרטון אדום 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804-1

506300קופסת קרטון אדום 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804-1

125101,250קופסת קרטון אדום 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804-1

111קופסת קרטון אדום 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-5

10770קופסת קרטון אדום 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-5

505.3265קופסת קרטון אדום 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-5

1257875קופסת קרטון אדום 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-5

16.5קופסת קרטון אינגליש קייק חום קצר 7.2*29.5*9.5 + מכסה שקוף פנימי3401-2

2503.2800קופסת קרטון אינגליש קייק חום קצר 7.2*29.5*9.5 + מכסה שקוף פנימי3401-2

16.5קופסת קרטון אינגליש קייק לבן קצר 7.2*29.5*9.5 + מכסה שקוף פנימי3401

105.353קופסת קרטון אינגליש קייק לבן קצר 7.2*29.5*9.5 + מכסה שקוף פנימי3401

1254.3538קופסת קרטון אינגליש קייק לבן קצר 7.2*29.5*9.5 + מכסה שקוף פנימי3401

2505.31,325קופסת קרטון אינגליש קייק לבן קצר 7.2*29.5*9.5 + מכסה שקוף פנימי3401

110.5קופסת קרטון ורוד 23*23*8 + מכסה פנימי שקוף6447

10990קופסת קרטון ורוד 23*23*8 + מכסה פנימי שקוף6447

507350קופסת קרטון ורוד 23*23*8 + מכסה פנימי שקוף6447

12591,125קופסת קרטון ורוד 23*23*8 + מכסה פנימי שקוף6447
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כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

114קופסת קרטון ורוד 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528

1012120קופסת קרטון ורוד 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528

509.2460קופסת קרטון ורוד 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528

125121,500קופסת קרטון ורוד 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528

115.7קופסת קרטון ורוד 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-5

1257.85981קופסת קרטון ורוד 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-5

19.2קופסת קרטון חום 23*23*7+ מכסה חלון6447-5

1254.6575קופסת קרטון חום 23*23*7+ מכסה חלון6447-5

18קופסת קרטון חום 24*24*4 + מכסה שקוף חיצוני2443-2

106.767קופסת קרטון חום 24*24*4 + מכסה שקוף חיצוני2443-2

505.5275קופסת קרטון חום 24*24*4 + מכסה שקוף חיצוני2443-2

1256.7838קופסת קרטון חום 24*24*4 + מכסה שקוף חיצוני2443-2

19.2קופסת קרטון חום 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-6

107.6577קופסת קרטון חום 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-6

506.2310קופסת קרטון חום 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-6

1257.65956קופסת קרטון חום 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-6

116.5קופסת קרטון חום 35-25-7+מכסה חלון3305

1255.2650קופסת קרטון חום 35-25-7+מכסה חלון3305

114קופסת קרטון חום 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-4

1011.7117קופסת קרטון חום 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-4

509.4470קופסת קרטון חום 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-4

1257.5938קופסת קרטון חום 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-4

114קופסת קרטון טיפות לבנות 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-5

109.292קופסת קרטון טיפות לבנות 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-5

5012600קופסת קרטון טיפות לבנות 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-5

1259.21,150קופסת קרטון טיפות לבנות 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-5

114קופסת קרטון טיפות שחורות 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-4

1012120קופסת קרטון טיפות שחורות 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-4

509.2460קופסת קרטון טיפות שחורות 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-4

125121,500קופסת קרטון טיפות שחורות 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-4

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא11עמוד



19/10/21תאריךמחירון - פלסטו-ווק בוטיק - אריזות שונות

14:58שעה

כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

116.5קופסת קרטון לבן  43-30-8+ מכסה חלון6450

1257.8975קופסת קרטון לבן  43-30-8+ מכסה חלון6450

16.9קופסת קרטון לבן 15*15*8 + מכסה פנימי שקוף6622-1

105.858קופסת קרטון לבן 15*15*8 + מכסה פנימי שקוף6622-1

504.6230קופסת קרטון לבן 15*15*8 + מכסה פנימי שקוף6622-1

1255.8725קופסת קרטון לבן 15*15*8 + מכסה פנימי שקוף6622-1

15.85קופסת קרטון לבן 16.5*9*4 + מכסה פנימי שקוף3179

104.949קופסת קרטון לבן 16.5*9*4 + מכסה פנימי שקוף3179

502.9145קופסת קרטון לבן 16.5*9*4 + מכסה פנימי שקוף3179

1254.9613קופסת קרטון לבן 16.5*9*4 + מכסה פנימי שקוף3179

19.5קופסת קרטון לבן 21-21-10 + מכסה פנימי שקוף6506

10880קופסת קרטון לבן 21-21-10 + מכסה פנימי שקוף6506

504.8240קופסת קרטון לבן 21-21-10 + מכסה פנימי שקוף6506

12581,000קופסת קרטון לבן 21-21-10 + מכסה פנימי שקוף6506

111קופסת קרטון לבן 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804

10770קופסת קרטון לבן 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804

505.3265קופסת קרטון לבן 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804

1257875קופסת קרטון לבן 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804

19.2קופסת קרטון לבן 23*23*7 + מכסה חלון6447-6

1254.6575קופסת קרטון לבן 23*23*7 + מכסה חלון6447-6

19.2קופסת קרטון לבן 23*23*8 + מכסה פנימי שקוף6447-1

106.262קופסת קרטון לבן 23*23*8 + מכסה פנימי שקוף6447-1

507.7385קופסת קרטון לבן 23*23*8 + מכסה פנימי שקוף6447-1

1256.2775קופסת קרטון לבן 23*23*8 + מכסה פנימי שקוף6447-1

113קופסת קרטון לבן 24*24*13 + מכסה שקוף חיצוני6834

108.585קופסת קרטון לבן 24*24*13 + מכסה שקוף חיצוני6834

506.4320קופסת קרטון לבן 24*24*13 + מכסה שקוף חיצוני6834

1258.51,063קופסת קרטון לבן 24*24*13 + מכסה שקוף חיצוני6834

18קופסת קרטון לבן 24*24*4 + מכסה שקוף חיצוני2443-1

106.7568קופסת קרטון לבן 24*24*4 + מכסה שקוף חיצוני2443-1

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא12עמוד
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504.05203קופסת קרטון לבן 24*24*4 + מכסה שקוף חיצוני2443-1

1256.75844קופסת קרטון לבן 24*24*4 + מכסה שקוף חיצוני2443-1

113קופסת קרטון לבן 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-1

108.6486קופסת קרטון לבן 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-1

5010.8540קופסת קרטון לבן 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-1

1258.641,080קופסת קרטון לבן 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-1

17.2קופסת קרטון לבן 28*11*9.5 + מכסה שקוף פנימי6719-2

104.848קופסת קרטון לבן 28*11*9.5 + מכסה שקוף פנימי6719-2

503.6180קופסת קרטון לבן 28*11*9.5 + מכסה שקוף פנימי6719-2

1254.8600קופסת קרטון לבן 28*11*9.5 + מכסה שקוף פנימי6719-2

114.1קופסת קרטון לבן 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487-1

109.494קופסת קרטון לבן 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487-1

5011.7585קופסת קרטון לבן 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487-1

1259.41,175קופסת קרטון לבן 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487-1

19.2קופסת קרטון לבן 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-1

107.6577קופסת קרטון לבן 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-1

506.2310קופסת קרטון לבן 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-1

1257.65956קופסת קרטון לבן 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-1

18קופסת קרטון לבן 35-12-5 + מכסה שקוף פנימי6849

106.6466קופסת קרטון לבן 35-12-5 + מכסה שקוף פנימי6849

505.35268קופסת קרטון לבן 35-12-5 + מכסה שקוף פנימי6849

1256.64830קופסת קרטון לבן 35-12-5 + מכסה שקוף פנימי6849

114קופסת קרטון לבן 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-1

1011.7117קופסת קרטון לבן 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-1

509.4470קופסת קרטון לבן 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-1

1257.5938קופסת קרטון לבן 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-1

16.89קופסת קרטון מכסה מגירה שקוף 636522.5-5.5-5

1253.5438קופסת קרטון מכסה מגירה שקוף 636522.5-5.5-5

111.5קופסת קרטון פסטל 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804-2

1255.8725קופסת קרטון פסטל 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804-2
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110.6קופסת קרטון פסטל 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-9

1255.3663קופסת קרטון פסטל 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-9

16.4קופסת קרטון שחור 16.5*9*4 + מכסה פנימי שקוף3179-2

105.353קופסת קרטון שחור 16.5*9*4 + מכסה פנימי שקוף3179-2

504.3215קופסת קרטון שחור 16.5*9*4 + מכסה פנימי שקוף3179-2

1255.3663קופסת קרטון שחור 16.5*9*4 + מכסה פנימי שקוף3179-2

114קופסת קרטון שחור 26*26*11 + מכסה שקוף פנימי6528-2

1012120קופסת קרטון שחור 26*26*11 + מכסה שקוף פנימי6528-2

509.2460קופסת קרטון שחור 26*26*11 + מכסה שקוף פנימי6528-2

125121,500קופסת קרטון שחור 26*26*11 + מכסה שקוף פנימי6528-2

115.2קופסת קרטון שחור 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487-2

1012.6126קופסת קרטון שחור 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487-2

5010.1505קופסת קרטון שחור 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487-2

12512.61,575קופסת קרטון שחור 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487-2

111קופסת קרטון שחור 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-3

10990קופסת קרטון שחור 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-3

507350קופסת קרטון שחור 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-3

12591,125קופסת קרטון שחור 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-3

115.7קופסת קרטון שחור 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887

1013.05131קופסת קרטון שחור 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887

507.9395קופסת קרטון שחור 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887

12513.051,631קופסת קרטון שחור 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887

17.7קופסת קרטון שיש לבן 28*11*9.5 + מכסה שקוף פנימי6719

106.4264קופסת קרטון שיש לבן 28*11*9.5 + מכסה שקוף פנימי6719

505.2260קופסת קרטון שיש לבן 28*11*9.5 + מכסה שקוף פנימי6719

1256.42803קופסת קרטון שיש לבן 28*11*9.5 + מכסה שקוף פנימי6719

110.6קופסת קרטון שיש לבן 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418

108.888קופסת קרטון שיש לבן 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418

505.3265קופסת קרטון שיש לבן 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418

1258.81,100קופסת קרטון שיש לבן 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418
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מחיר  לקרטון
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112.2קופסת קרטון שיש לבן 35*25*8.5 + מכסה שקוף פנימי6540-1

108.181קופסת קרטון שיש לבן 35*25*8.5 + מכסה שקוף פנימי6540-1

506.1305קופסת קרטון שיש לבן 35*25*8.5 + מכסה שקוף פנימי6540-1

1258.11,013קופסת קרטון שיש לבן 35*25*8.5 + מכסה שקוף פנימי6540-1

115.7קופסת קרטון שיש לבן 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-2

1010.5105קופסת קרטון שיש לבן 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-2

507.9395קופסת קרטון שיש לבן 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-2

12510.51,313קופסת קרטון שיש לבן 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-2

18.4קופסת קרטון שיש שחור 11*11*11 + מכסה קרטון פלסטיק פנימי6757

105.656קופסת קרטון שיש שחור 11*11*11 + מכסה קרטון פלסטיק פנימי6757

506.98349קופסת קרטון שיש שחור 11*11*11 + מכסה קרטון פלסטיק פנימי6757

1255.6700קופסת קרטון שיש שחור 11*11*11 + מכסה קרטון פלסטיק פנימי6757

114קופסת קרטון שיש שחור 26*26*11 + מכסה שקוף פנימי6528-3

109.292קופסת קרטון שיש שחור 26*26*11 + מכסה שקוף פנימי6528-3

507350קופסת קרטון שיש שחור 26*26*11 + מכסה שקוף פנימי6528-3

1259.21,150קופסת קרטון שיש שחור 26*26*11 + מכסה שקוף פנימי6528-3

114.18קופסת קרטון שיש שחור 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487

1011.82118קופסת קרטון שיש שחור 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487

509.45473קופסת קרטון שיש שחור 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487

12511.821,478קופסת קרטון שיש שחור 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487

110.6קופסת קרטון שיש שחור 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-2

10770קופסת קרטון שיש שחור 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-2

508.8440קופסת קרטון שיש שחור 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-2

1257875קופסת קרטון שיש שחור 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-2

115.7קופסת קרטון שיש שחור 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-3

1013.05131קופסת קרטון שיש שחור 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-3

5010.5525קופסת קרטון שיש שחור 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-3

12513.051,631קופסת קרטון שיש שחור 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-3

15.6קריסטלית לב6391

1003.25325קריסטלית לב6391
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1802.8504קריסטלית לב6391

14.63שקית נייר ביאנקו חום 6992-135-23-25

2252.5563שקית נייר ביאנקו חום 6992-135-23-25

13.47שקית נייר ביאנקו לבן 670432-13-28

2501.85463שקית נייר ביאנקו לבן 670432-13-28

13.76שקית נייר ביאנקו לבן 672432-13-42

2502500שקית נייר ביאנקו לבן 672432-13-42

14.63שקית נייר ביאנקו לבן 699235-23-25

2252.5563שקית נייר ביאנקו לבן 699235-23-25

12.25תבנית אלומניום 704370-54-25

10.79תחתית זהב מרובע 8.5-8.5+לשונית - לקינוח6502

1000.3939תחתית זהב מרובע 8.5-8.5+לשונית - לקינוח6502

12.6תחתית זהב עגולה קוטר 340228

1001.1110תחתית זהב עגולה קוטר 340228

12.05תחתית זהב קוטר 643920

1001.1110תחתית זהב קוטר 643920

12.05תחתית זהב קוטר 643822

1001.1110תחתית זהב קוטר 643822

12.05תחתית זהב קוטר 640624

1001.1110תחתית זהב קוטר 640624

12.05תחתית זהב קוטר 6437-126

1001.1110תחתית זהב קוטר 6437-126

10.7תחתית זהב קוטר 6481-18

1000.3939תחתית זהב קוטר 6481-18

10.783תחתית זהב קוטר 8.8+לשונית6501

1000.440תחתית זהב קוטר 8.8+לשונית6501

10.7תחתית מלבן זהב 10-5+לשונית6700

1000.3939תחתית מלבן זהב 10-5+לשונית6700

10.7תחתית מלבן זהב 5-9+לשונית - לקינוח6503

10.783תחתית משולש זהב 11.8-7.8 - לקינוח6573
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1000.3939תחתית משולש זהב 11.8-7.8 - לקינוח6573

מסמך זה הופק ע"י תוכנת 17SAP Business Oneעמוד


