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10:07שעה

כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

AP111511.026אלומיניום - אינגליש גבוה 30/5 - מכסה שקוף

AP11151000.779878אלומיניום - אינגליש גבוה 30/5 - מכסה שקוף

AP11155000.6352318אלומיניום - אינגליש גבוה 30/5 - מכסה שקוף

AP1115-113.0446אלומיניום - אינגליש גבוה 30/5 - תחתית שחור זהב

AP1115-11002.3139231אלומיניום - אינגליש גבוה 30/5 - תחתית שחור זהב

AP1115-15001.8848942אלומיניום - אינגליש גבוה 30/5 - תחתית שחור זהב

AP71810.9453אלומיניום - אינגליש נמוך 30/3 - מכסה שקוף

AP7181000.718472אלומיניום - אינגליש נמוך 30/3 - מכסה שקוף

AP7186000.6018361אלומיניום - אינגליש נמוך 30/3 - מכסה שקוף

AP718-112.7121אלומיניום - אינגליש נמוך 30/3 - תחתית שחור זהב

AP718-11002.0612206אלומיניום - אינגליש נמוך 30/3 - תחתית שחור זהב

AP718-16001.72651,036אלומיניום - אינגליש נמוך 30/3 - תחתית שחור זהב

AP50010.5719אלומיניום - אינגליש קטן 22.5 - מכסה שקוף

AP5001000.434643אלומיניום - אינגליש קטן 22.5 - מכסה שקוף

AP5001,0000.354354אלומיניום - אינגליש קטן 22.5 - מכסה שקוף

AP500-113.2632אלומיניום - אינגליש קטן 22.5 - תחתית כסף זהב

AP500-11002.48248אלומיניום - אינגליש קטן 22.5 - תחתית כסף זהב

AP500-11,0002.02022,020אלומיניום - אינגליש קטן 22.5 - תחתית כסף זהב

ALU41גובה 3.3 - מכסה  CC150 - 9 10.0447אלומיניום - בורלה

ALU41גובה 3.3 - מכסה  CC150 - 9 1000.0343אלומיניום - בורלה

ALU41גובה 3.3 - מכסה  CC150 - 9 2,0000.029659אלומיניום - בורלה

ALU41-1גובה 3.3 - תחתית שחור זהב  CC150 - 9 11.1048אלומיניום - בורלה

ALU41-1גובה 3.3 - תחתית שחור זהב  CC150 - 9 1000.839684אלומיניום - בורלה

ALU41-1גובה 3.3 - תחתית שחור זהב  CC150 - 9 2,0000.731,460אלומיניום - בורלה

ALU08מכסה שקוף - CC230 10.3465אלומיניום - בורלה

ALU08מכסה שקוף - CC230 1000.265427אלומיניום - בורלה

ALU08מכסה שקוף - CC230 1,0000.2315232אלומיניום - בורלה

ALU08-1תחתית שחור זהב - CC230 11.3243אלומיניום - בורלה

ALU08-1תחתית שחור זהב - CC230 1001.006101אלומיניום - בורלה

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא1עמוד
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מחיר יחידה
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מחיר  לקרטון
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ALU08-1תחתית שחור זהב - CC230 1,0000.8788879אלומיניום - בורלה

ALU49מכסה שקוף - CC850 10.1606אלומיניום - בורלה

ALU49מכסה שקוף - CC850 1000.12212אלומיניום - בורלה

ALU49מכסה שקוף - CC850 2,0000.103206אלומיניום - בורלה

ALU49-1תחתית שחור זהב - CC850 10.9317אלומיניום - בורלה

ALU49-1תחתית שחור זהב - CC850 1000.708171אלומיניום - בורלה

ALU49-1תחתית שחור זהב - CC850 2,0000.59761,195אלומיניום - בורלה

AP080מכסה שקוף - D8.4 10.3015אלומיניום - ברולה

AP080מכסה שקוף - D8.4 1000.229223אלומיניום - ברולה

AP080מכסה שקוף - D8.4 2,0000.1944389אלומיניום - ברולה

AP080-1תחתית שחור זהב - D8.4 10.7195אלומיניום - ברולה

AP080-1תחתית שחור זהב - D8.4 1000.546855אלומיניום - ברולה

AP080-1תחתית שחור זהב - D8.4 2,0000.4635927אלומיניום - ברולה

AP105011.137אלומיניום - חמגשית 22*15 - מכסה שקוף

AP10501000.864186אלומיניום - חמגשית 22*15 - מכסה שקוף

AP10505000.6805340אלומיניום - חמגשית 22*15 - מכסה שקוף

AP1050-113.1445אלומיניום - חמגשית 22*15 - תחתית שחור זהב

AP1050-11002.3898239אלומיניום - חמגשית 22*15 - תחתית שחור זהב

AP1050-15001.882941אלומיניום - חמגשית 22*15 - תחתית שחור זהב

AP100C10.2893אלומיניום - לב בינוני - מכסה שקוף

AP100C1000.219922אלומיניום - לב בינוני - מכסה שקוף

AP100C2,0000.1793359אלומיניום - לב בינוני - מכסה שקוף

AP100C-110.9274אלומיניום - לב בינוני - תחתית זהב שחור

AP100C-11000.704770אלומיניום - לב בינוני - תחתית זהב שחור

AP100C-12,0000.5751,150אלומיניום - לב בינוני - תחתית זהב שחור

AP25510.2986אלומיניום - לב גדול 13*13.5 - מכסה שקוף

AP2551000.226923אלומיניום - לב גדול 13*13.5 - מכסה שקוף

AP2551,0000.1928193אלומיניום - לב גדול 13*13.5 - מכסה שקוף

AP255-111.717אלומיניום - לב גדול 13*13.5 - תחתית שחור זהב

AP255-11001.305131אלומיניום - לב גדול 13*13.5 - תחתית שחור זהב

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא2עמוד
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AP255-11,0001.10931,109אלומיניום - לב גדול 13*13.5 - תחתית שחור זהב

ALU3925 - מכסה שקוףCC  10.1436אלומיניום - לב קטן

ALU3925 - מכסה שקוףCC  1000.109111אלומיניום - לב קטן

ALU3925 - מכסה שקוףCC  2,0000.0859172אלומיניום - לב קטן

ALU39-125 - תחתית שחור זהבCC 10.8618אלומיניום - לב קטן

ALU39-125 - תחתית שחור זהבCC 1000.65566אלומיניום - לב קטן

ALU39-125 - תחתית שחור זהבCC 2,0000.51561,031אלומיניום - לב קטן

AP29010.4055אלומיניום - מלבן 15.8*9 - מכסה שקוף

AP2901000.308231אלומיניום - מלבן 15.8*9 - מכסה שקוף

AP2901,0000.2797280אלומיניום - מלבן 15.8*9 - מכסה שקוף

AP290-111.2027אלומיניום - מלבן 15.8*9 - תחתית שחור זהב

AP290-11000.914191אלומיניום - מלבן 15.8*9 - תחתית שחור זהב

AP290-11,0000.8295830אלומיניום - מלבן 15.8*9 - תחתית שחור זהב

AP200-111.219אלומיניום - מלבן 16.5*6.5 - תחתית שחור זהב

AP200-11000.926493אלומיניום - מלבן 16.5*6.5 - תחתית שחור זהב

AP200-11,0000.8295830אלומיניום - מלבן 16.5*6.5 - תחתית שחור זהב

AP20010.1984אלומיניום - מלבן 16.5*6.5 מכסה כיפתי שקוף

AP2001000.150815אלומיניום - מלבן 16.5*6.5 מכסה כיפתי שקוף

AP2001,0000.135135אלומיניום - מלבן 16.5*6.5 מכסה כיפתי שקוף

AP55010.6804אלומיניום - עגול 16 - מכסה יהלום שקוף

AP5501000.517152אלומיניום - עגול 16 - מכסה יהלום שקוף

AP5506000.4165250אלומיניום - עגול 16 - מכסה יהלום שקוף

AP550-112.8406אלומיניום - עגול 16 - תחתית שחור זהב

AP550-11002.1589216אלומיניום - עגול 16 - תחתית שחור זהב

AP550-16001.73911,043אלומיניום - עגול 16 - תחתית שחור זהב

AP12510.1738אלומיניום - עגול 8.4/3.5 - מכסה שקוף

AP1251000.132113אלומיניום - עגול 8.4/3.5 - מכסה שקוף

AP1252,0000.1074215אלומיניום - עגול 8.4/3.5 - מכסה שקוף

AP125-111.1013אלומיניום - עגול 8.4/3.5 - תחתית שחור זהב

AP125-11000.770477אלומיניום - עגול 8.4/3.5 - תחתית שחור זהב
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AP125-12,0000.62631,253אלומיניום - עגול 8.4/3.5 - תחתית שחור זהב

AP050A10.2268אלומיניום - קאפקייק 7 קטן  - מכסה כיפתי שקוף

AP050A1000.172417אלומיניום - קאפקייק 7 קטן  - מכסה כיפתי שקוף

AP050A2,0000.1315263אלומיניום - קאפקייק 7 קטן  - מכסה כיפתי שקוף

AP050A-110.7938אלומיניום - קאפקייק 7 קטן - תחתית שחור זהב

AP050A-11000.603360אלומיניום - קאפקייק 7 קטן - תחתית שחור זהב

AP050A-12,0000.4604921אלומיניום - קאפקייק 7 קטן - תחתית שחור זהב

ALU5410.257אלומיניום - קיש 14 - מכסה שקוף

ALU541000.195320אלומיניום - קיש 14 - מכסה שקוף

ALU541,0000.1714171אלומיניום - קיש 14 - מכסה שקוף

ALU54-111.5573אלומיניום - קיש 14 - תחתית שחור זהב

ALU54-11001.1836118אלומיניום - קיש 14 - תחתית שחור זהב

ALU54-11,0001.03871,039אלומיניום - קיש 14 - תחתית שחור זהב

AP58010.9865אלומיניום - קיש 19 - מכסה שקוף

AP5801000.749775אלומיניום - קיש 19 - מכסה שקוף

AP5806000.623374אלומיניום - קיש 19 - מכסה שקוף

AP580-112.8236אלומיניום - קיש 19 - תחתית שחור זהב

AP580-11002.1459215אלומיניום - קיש 19 - תחתית שחור זהב

AP580-16001.78331,070אלומיניום - קיש 19 - תחתית שחור זהב

AP90011.2833אלומיניום - קיש 23 - מכסה שקוף

AP9001000.975398אלומיניום - קיש 23 - מכסה שקוף

AP9006000.8719523אלומיניום - קיש 23 - מכסה שקוף

AP900-113.3604אלומיניום - קיש 23 - תחתית שחור זהב

AP900-11002.5539255אלומיניום - קיש 23 - תחתית שחור זהב

AP900-16002.28311,370אלומיניום - קיש 23 - תחתית שחור זהב

AP113010.5454אלומיניום - קערה עגול לסלט 18 - מכסה שקוף

AP11301000.414541אלומיניום - קערה עגול לסלט 18 - מכסה שקוף

AP11301,0000.342342אלומיניום - קערה עגול לסלט 18 - מכסה שקוף

AP1130-113.1188אלומיניום - קערה עגול לסלט 18 - תחתית שחור זהב

AP1130-11002.3703237אלומיניום - קערה עגול לסלט 18 - תחתית שחור זהב
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AP1130-11,0001.95561,956אלומיניום - קערה עגול לסלט 18 - תחתית שחור זהב

AP21510.3144אלומיניום - קרם ברולה 12 - מכסה כיפתי שקוף

AP2151000.221122אלומיניום - קרם ברולה 12 - מכסה כיפתי שקוף

AP2151,0000.2006201אלומיניום - קרם ברולה 12 - מכסה כיפתי שקוף

AP215-111.332אלומיניום - קרם ברולה 12 - תחתית שחור זהב

AP215-11000.936494אלומיניום - קרם ברולה 12 - תחתית שחור זהב

AP215-11,0000.8499850אלומיניום - קרם ברולה 12 - תחתית שחור זהב

ALU06מכסה שקוף - CC 230 - 10 10.2419אלומיניום - ריבוע

ALU06מכסה שקוף - CC 230 - 10 1000.183418אלומיניום - ריבוע

ALU06מכסה שקוף - CC 230 - 10 1,0000.1473147אלומיניום - ריבוע

ALU06-1תחתית שחור זהב - CC230 - 10 11.3668אלומיניום - ריבוע

ALU06-1תחתית שחור זהב - CC230 - 10 1001.0388104אלומיניום - ריבוע

ALU06-1תחתית שחור זהב - CC230 - 10 1,0000.8324832אלומיניום - ריבוע

AP22010.2298אלומיניום - ריבוע 11 - מכסה שקוף

AP2201000.174617אלומיניום - ריבוע 11 - מכסה שקוף

AP2201,0000.1561156אלומיניום - ריבוע 11 - מכסה שקוף

AP220-111.3329אלומיניום - ריבוע 11 - תחתית שחור זהב

AP220-11001.013101אלומיניום - ריבוע 11 - תחתית שחור זהב

AP220-11,0000.9053905אלומיניום - ריבוע 11 - תחתית שחור זהב

ALU3110.2211אלומיניום - ריבוע 11 גובה 4 - מכסה שקוף

ALU311000.16817אלומיניום - ריבוע 11 גובה 4 - מכסה שקוף

ALU312,0000.1425285אלומיניום - ריבוע 11 גובה 4 - מכסה שקוף

ALU31-111.2417אלומיניום - ריבוע 11 גובה 4 - תחתית שחור זהב

ALU31-11000.943794אלומיניום - ריבוע 11 גובה 4 - תחתית שחור זהב

ALU31-12,0000.80021,600אלומיניום - ריבוע 11 גובה 4 - תחתית שחור זהב

ALU3710.1871אלומיניום - ריבוע קטן 6.5  - מכסה שקוף

ALU371000.142214אלומיניום - ריבוע קטן 6.5  - מכסה שקוף

ALU372,0000.1206241אלומיניום - ריבוע קטן 6.5  - מכסה שקוף

ALU37-111.1226אלומיניום - ריבוע קטן 6.5  - תחתית שחור זהב

ALU37-11000.853285אלומיניום - ריבוע קטן 6.5  - תחתית שחור זהב
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ALU37-12,0000.72351,447אלומיניום - ריבוע קטן 6.5  - תחתית שחור זהב

AP10010.2751אלומיניום - ריבוע קטן 7.5 - מכסה שקוף

AP1001000.209121אלומיניום - ריבוע קטן 7.5 - מכסה שקוף

AP1002,0000.1683337אלומיניום - ריבוע קטן 7.5 - מכסה שקוף

AP100-110.8806אלומיניום - ריבוע קטן 7.5 - תחתית שחור זהב

AP100-11000.669267אלומיניום - ריבוע קטן 7.5 - תחתית שחור זהב

AP100-12,0000.53881,078אלומיניום - ריבוע קטן 7.5 - תחתית שחור זהב

12.8אריזה שקופה 33739-4.5-4

1002.3230אריזה שקופה 33739-4.5-4

2502500אריזה שקופה 33739-4.5-4

11.9במה ל-20 קינוחים - לקופסא 35*25*65397

501.575במה ל-20 קינוחים - לקופסא 35*25*65397

1251.4175במה ל-20 קינוחים - לקופסא 35*25*65397

12.8במה ל-30 קינוחים - לקופסא 43*30*66198

502.3115במה ל-30 קינוחים - לקופסא 43*30*66198

1252250במה ל-30 קינוחים - לקופסא 43*30*66198

11.2במה ל-4 קאפקייק6662-1

50150במה ל-4 קאפקייק6662-1

1250.9113במה ל-4 קאפקייק6662-1

11.9במה לקאפ קייק 12 קוטר חור 6546-16.5

501.575במה לקאפ קייק 12 קוטר חור 6546-16.5

1001.4140במה לקאפ קייק 12 קוטר חור 6546-16.5

11.4במה תחתונה לקופסא לשמפניה 20-20-3 עליון+תחתון6779

301.133במה תחתונה לקופסא לשמפניה 20-20-3 עליון+תחתון6779

63163במה תחתונה לקופסא לשמפניה 20-20-3 עליון+תחתון6779

13.5לאנצ בוקס 15-15-10 שיש לבן6856

502.8140לאנצ בוקס 15-15-10 שיש לבן6856

1252.5313לאנצ בוקס 15-15-10 שיש לבן6856

19.585מגש פנימי לקופסא 30*676243

1004.8480מגש פנימי לקופסא 30*676243

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא6עמוד
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כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

16.75מגש פנימי לקופסא 676135-25

1003.99399מגש פנימי לקופסא 676135-25

11.06מכסה לצנצנות(מוצרי שלם) ללא תחתית-קנייה בלבד-יתרת מלאי מעודכנת במחסן 380740002

10.43נייר עיתון 30-40 דבורים7032

1,0000.2200נייר עיתון 30-40 דבורים7032

10.43נייר עיתון 40-30 חום - ניו יורק6699

1,0000.2200נייר עיתון 40-30 חום - ניו יורק6699

6514Bon Appetit - 10.43נייר עיתון 40-30 לבן

6514Bon Appetit - 1,0000.2200נייר עיתון 40-30 לבן

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

1,0000.2200נייר עיתון 40-30 לבן - ניו יורק6514-2

10.43נייר עיתון לבבות6946-1

1,0000.2200נייר עיתון לבבות6946-1

10.43נייר עיתון משובץ אדום6946-3

1,0000.2200נייר עיתון משובץ אדום6946-3

10.43נייר עיתון משובץ ורוד6946

1,0000.2200נייר עיתון משובץ ורוד6946

10.43נייר עיתון משובץ שחור6946-2

1,0000.2200נייר עיתון משובץ שחור6946-2

wboat-135Wboat-135 10.4698סירת הגשה במבוק-דגם

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

wboat-135Wboat-135 3,0000.2657797סירת הגשה במבוק-דגם

wboat-190wboat 190 10.716סירת הגשה במבוק-דגם

wboat-190wboat 190 500.536827סירת הגשה במבוק-דגם

wboat-190wboat 190 2,0000.4061812סירת הגשה במבוק-דגם

13.4344עוגה גדולה 65 קרטון - 300*300*900065

102.86229עוגה גדולה 65 קרטון - 300*300*900065

502.0628103עוגה גדולה 65 קרטון - 300*300*900065

13.4668עוגה גדולה 85 קרטון - 300*300*900185

102.88929עוגה גדולה 85 קרטון - 300*300*900185

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא7עמוד
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כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

502.0844104עוגה גדולה 85 קרטון - 300*300*900185

13.4344עוגה מיני 100 קרטון - 205*205*9007100

102.86229עוגה מיני 100 קרטון - 205*205*9007100

502.0628103עוגה מיני 100 קרטון - 205*205*9007100

13.024עוגה קטנה 90 קרטון - 240*240*900490

102.48425עוגה קטנה 90 קרטון - 240*240*900490

501.792890עוגה קטנה 90 קרטון - 240*240*900490

10.5פנימית קרטון בצבע חום מתאים לקופסא 23*657723

500.420פנימית קרטון בצבע חום מתאים לקופסא 23*657723

1250.338פנימית קרטון בצבע חום מתאים לקופסא 23*657723

12.85צלחת דקל מרובעת 24*24*2צלחת דקל מרובעת

1002.14214צלחת דקל מרובעת 24*24*2צלחת דקל מרובעת

11.8צלחת דקל עגולה 15*2.5צלחת דקל עגולה

1001.5150צלחת דקל עגולה 15*2.5צלחת דקל עגולה

12.16צלחת עלי דקל מלבנית 24*16*2.5צלחת דקל מלבנית 11

1001.62162צלחת עלי דקל מלבנית 24*16*2.5צלחת דקל מלבנית 11

12.2032צלחת עלי דקל עגולה 20*2.5צלחת דקל עגולה 8

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

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

GD6061cc 170 12.7864צנצנת

GD6061cc 170 1002.3166232צנצנת

GD6061cc 170 5001.782891צנצנת

LX7590מכסה הברגה + cc 250 15.2488צנצנת

LX7590מכסה הברגה + cc 250 1004.3362434צנצנת

LX7590מכסה הברגה + cc 250 5503.27891,803צנצנת

L856585/65 13.996צנצנת 350 סמ"ק

L856585/65 1003.659366צנצנת 350 סמ"ק

L856585/65 6032.49241,503צנצנת 350 סמ"ק

LX85100מכסה הברגה + cc 450 15.67צנצנת

LX85100מכסה הברגה + cc 450 1004.6807468צנצנת

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא8עמוד
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כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

LX85100מכסה הברגה + cc 450 4203.54021,487צנצנת

15.2צנצנת דגם סטאק cc 1000+מכסה הברגה31004102

704.4693313צנצנת דגם סטאק cc 1000+מכסה הברגה31004102

2803.88121,087צנצנת דגם סטאק cc 1000+מכסה הברגה31004102

13.8צנצנת דגם סטאק cc 300+מכסה הברגה31300101

1443.223464צנצנת דגם סטאק cc 300+מכסה הברגה31300101

2132.431518צנצנת דגם סטאק cc 300+מכסה הברגה31300101

14.18צנצנת דגם סטאק cc 350+מכסה הברגה31354100

1443.762542צנצנת דגם סטאק cc 350+מכסה הברגה31354100

4322.5521,102צנצנת דגם סטאק cc 350+מכסה הברגה31354100

14.5צנצנת דגם סטאק cc 400+מכסה הברגה31411100

1444.1063591צנצנת דגם סטאק cc 400+מכסה הברגה31411100

4323.54751,533צנצנת דגם סטאק cc 400+מכסה הברגה31411100

14.5צנצנת דגם סטאק cc 500+מכסה הברגה31512101

1284.1063526צנצנת דגם סטאק cc 500+מכסה הברגה31512101

4323.54751,533צנצנת דגם סטאק cc 500+מכסה הברגה31512101

14.374צנצנת דגם סטאק cc 500-עודף תחתית בלבד רק לצורך מידע לא פעיל31512101-1

14.992צנצנת דגם סטאק cc 900+מכסה הברגה31901106

704.62323צנצנת דגם סטאק cc 900+מכסה הברגה31901106

2803.9161,096צנצנת דגם סטאק cc 900+מכסה הברגה31901106

135.7קופסא לעוגה גבוהה 32*32*30 + מכסה קרטון פלסטיק6748-1

2528.6715קופסא לעוגה גבוהה 32*32*30 + מכסה קרטון פלסטיק6748-1

5025.41,270קופסא לעוגה גבוהה 32*32*30 + מכסה קרטון פלסטיק6748-1

129.8קופסא לעוגה גבוהה ורוד 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831-2

3023.8714קופסא לעוגה גבוהה ורוד 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831-2

6321.21,336קופסא לעוגה גבוהה ורוד 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831-2

128.1קופסא לעוגה גבוהה לבן 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831-1

3022.5675קופסא לעוגה גבוהה לבן 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831-1

63201,260קופסא לעוגה גבוהה לבן 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831-1

129.8קופסא לעוגה גבוהה שיש לבן 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא9עמוד
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כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

3023.8714קופסא לעוגה גבוהה שיש לבן 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831

6321.21,336קופסא לעוגה גבוהה שיש לבן 26*26*26 + מכסה קרטון פלסטיק6831

123.9קופסא לשמפניה אדום 20*20*38 + מכסה קרטון פלסטיק6778

3019.1573קופסא לשמפניה אדום 20*20*38 + מכסה קרטון פלסטיק6778

63171,071קופסא לשמפניה אדום 20*20*38 + מכסה קרטון פלסטיק6778

122.7קופסא לשמפניה-לבן  20*20*38 + מכסה קרטון פלסטיק6778-1

3018.1543קופסא לשמפניה-לבן  20*20*38 + מכסה קרטון פלסטיק6778-1

6316.11,014קופסא לשמפניה-לבן  20*20*38 + מכסה קרטון פלסטיק6778-1

11.2קופסת מארז כיבודים 11.5-7-5 מתאים ל-687812-5-35

50150קופסת מארז כיבודים 11.5-7-5 מתאים ל-687812-5-35

1250.9113קופסת מארז כיבודים 11.5-7-5 מתאים ל-687812-5-35

121.5קופסת קרטון 26*26*20 מכסה+תחתית זהב7064

3017.2516קופסת קרטון 26*26*20 מכסה+תחתית זהב7064

6315.3964קופסת קרטון 26*26*20 מכסה+תחתית זהב7064

18.6קופסת קרטון אדום 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804-1

506.9345קופסת קרטון אדום 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804-1

1256.1763קופסת קרטון אדום 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804-1

17.9קופסת קרטון אדום 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-5

506.3315קופסת קרטון אדום 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-5

1255.6700קופסת קרטון אדום 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-5

14.8קופסת קרטון אינגליש קייק חום קצר 7.2*29.5*9.5 + מכסה שקוף פנימי3401-2

1253.8475קופסת קרטון אינגליש קייק חום קצר 7.2*29.5*9.5 + מכסה שקוף פנימי3401-2

2503.4850קופסת קרטון אינגליש קייק חום קצר 7.2*29.5*9.5 + מכסה שקוף פנימי3401-2

14.8קופסת קרטון אינגליש קייק לבן קצר 7.2*29.5*9.5 + מכסה שקוף פנימי3401

1253.8475קופסת קרטון אינגליש קייק לבן קצר 7.2*29.5*9.5 + מכסה שקוף פנימי3401

2503.4850קופסת קרטון אינגליש קייק לבן קצר 7.2*29.5*9.5 + מכסה שקוף פנימי3401

17.7קופסת קרטון ורוד 23*23*7 + מכסה חלון6447-7

506.2310קופסת קרטון ורוד 23*23*7 + מכסה חלון6447-7

1255.5688קופסת קרטון ורוד 23*23*7 + מכסה חלון6447-7

17.7קופסת קרטון ורוד 23*23*8 + מכסה פנימי שקוף6447

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא10עמוד
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כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

506.2310קופסת קרטון ורוד 23*23*8 + מכסה פנימי שקוף6447

1255.5688קופסת קרטון ורוד 23*23*8 + מכסה פנימי שקוף6447

110.3קופסת קרטון ורוד 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528

508.3415קופסת קרטון ורוד 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528

1257.3913קופסת קרטון ורוד 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528

111.7קופסת קרטון ורוד 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-5

509.4470קופסת קרטון ורוד 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-5

1258.41,050קופסת קרטון ורוד 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-5

17.7קופסת קרטון חום 23*23*7+ מכסה חלון6447-5

506.2310קופסת קרטון חום 23*23*7+ מכסה חלון6447-5

1255.5688קופסת קרטון חום 23*23*7+ מכסה חלון6447-5

16.8קופסת קרטון חום 24*24*4 + מכסה שקוף חיצוני2443-2

505.4270קופסת קרטון חום 24*24*4 + מכסה שקוף חיצוני2443-2

1254.8600קופסת קרטון חום 24*24*4 + מכסה שקוף חיצוני2443-2

17.9קופסת קרטון חום 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-6

506.3315קופסת קרטון חום 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-6

1255.6700קופסת קרטון חום 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-6

19.3קופסת קרטון חום 35-25-7+מכסה חלון3305

507.5375קופסת קרטון חום 35-25-7+מכסה חלון3305

1256.6825קופסת קרטון חום 35-25-7+מכסה חלון3305

111.7קופסת קרטון חום 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-4

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

1258.41,050קופסת קרטון חום 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-4

110.3קופסת קרטון טיפות לבנות 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-5

508.3415קופסת קרטון טיפות לבנות 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-5

1257.3913קופסת קרטון טיפות לבנות 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-5

110.3קופסת קרטון טיפות שחורות 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-4

508.3415קופסת קרטון טיפות שחורות 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-4

1257.3913קופסת קרטון טיפות שחורות 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-4

112.4קופסת קרטון לבן  43-30-8+ מכסה חלון6450

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא11עמוד
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כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

509.9495קופסת קרטון לבן  43-30-8+ מכסה חלון6450

1258.81,100קופסת קרטון לבן  43-30-8+ מכסה חלון6450

15.2קופסת קרטון לבן 15*15*8 + מכסה פנימי שקוף6622-1

504.1205קופסת קרטון לבן 15*15*8 + מכסה פנימי שקוף6622-1

1253.7463קופסת קרטון לבן 15*15*8 + מכסה פנימי שקוף6622-1

14.4קופסת קרטון לבן 16.5*9*4 + מכסה פנימי שקוף3179

503.5175קופסת קרטון לבן 16.5*9*4 + מכסה פנימי שקוף3179

1253.1388קופסת קרטון לבן 16.5*9*4 + מכסה פנימי שקוף3179

123.8קופסת קרטון לבן 20*30*30 מכסה+תחתית זהב7063

3019570קופסת קרטון לבן 20*30*30 מכסה+תחתית זהב7063

6316.91,065קופסת קרטון לבן 20*30*30 מכסה+תחתית זהב7063

17.1קופסת קרטון לבן 21-21-10 + מכסה פנימי שקוף6506

505.7285קופסת קרטון לבן 21-21-10 + מכסה פנימי שקוף6506

1255625קופסת קרטון לבן 21-21-10 + מכסה פנימי שקוף6506

17.9קופסת קרטון לבן 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804

506.3315קופסת קרטון לבן 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804

1255.6700קופסת קרטון לבן 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804

16.9קופסת קרטון לבן 23*23*7 + מכסה חלון6447-6

505.5275קופסת קרטון לבן 23*23*7 + מכסה חלון6447-6

1254.9613קופסת קרטון לבן 23*23*7 + מכסה חלון6447-6

16.9קופסת קרטון לבן 23*23*8 + מכסה פנימי שקוף6447-1

505.5275קופסת קרטון לבן 23*23*8 + מכסה פנימי שקוף6447-1

1254.9613קופסת קרטון לבן 23*23*8 + מכסה פנימי שקוף6447-1

19.5קופסת קרטון לבן 24*24*13 + מכסה שקוף חיצוני6834

507.6380קופסת קרטון לבן 24*24*13 + מכסה שקוף חיצוני6834

1256.8850קופסת קרטון לבן 24*24*13 + מכסה שקוף חיצוני6834

16קופסת קרטון לבן 24*24*4 + מכסה שקוף חיצוני2443-1

504.8240קופסת קרטון לבן 24*24*4 + מכסה שקוף חיצוני2443-1

1254.2525קופסת קרטון לבן 24*24*4 + מכסה שקוף חיצוני2443-1

19.5קופסת קרטון לבן 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-1

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא12עמוד



20/06/22תאריךמחירון - פלסטו-ווק בוטיק - אריזות שונות

10:07שעה

כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

507.6380קופסת קרטון לבן 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-1

1256.8850קופסת קרטון לבן 26*26*11 + מכסה פנימי שקוף6528-1

15.4קופסת קרטון לבן 28*11*9.5 + מכסה שקוף פנימי6719-2

504.3215קופסת קרטון לבן 28*11*9.5 + מכסה שקוף פנימי6719-2

1253.8475קופסת קרטון לבן 28*11*9.5 + מכסה שקוף פנימי6719-2

110.5קופסת קרטון לבן 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487-1

508.4420קופסת קרטון לבן 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487-1

1257.5938קופסת קרטון לבן 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487-1

16.9קופסת קרטון לבן 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-1

505.5275קופסת קרטון לבן 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-1

1254.9613קופסת קרטון לבן 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-1

16קופסת קרטון לבן 35-12-5 + מכסה שקוף פנימי6849

504.8240קופסת קרטון לבן 35-12-5 + מכסה שקוף פנימי6849

1254.2525קופסת קרטון לבן 35-12-5 + מכסה שקוף פנימי6849

110.5קופסת קרטון לבן 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-1

508.4420קופסת קרטון לבן 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-1

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

15.2קופסת קרטון מכסה מגירה שקוף 636522.5-5.5-5

504.1205קופסת קרטון מכסה מגירה שקוף 636522.5-5.5-5

1253.7463קופסת קרטון מכסה מגירה שקוף 636522.5-5.5-5

18.6קופסת קרטון פסטל 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804-2

506.9345קופסת קרטון פסטל 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804-2

1256.1763קופסת קרטון פסטל 23*23*10 + מכסה פנימי שקוף6804-2

17.9קופסת קרטון פסטל 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-9

506.3315קופסת קרטון פסטל 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-9

1255.6700קופסת קרטון פסטל 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-9

14.8קופסת קרטון שחור 16.5*9*4 + מכסה פנימי שקוף3179-2

503.8190קופסת קרטון שחור 16.5*9*4 + מכסה פנימי שקוף3179-2

1253.4425קופסת קרטון שחור 16.5*9*4 + מכסה פנימי שקוף3179-2

110.3קופסת קרטון שחור 26*26*11 + מכסה שקוף פנימי6528-2

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא13עמוד



20/06/22תאריךמחירון - פלסטו-ווק בוטיק - אריזות שונות

10:07שעה

כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

508.3415קופסת קרטון שחור 26*26*11 + מכסה שקוף פנימי6528-2

1257.3913קופסת קרטון שחור 26*26*11 + מכסה שקוף פנימי6528-2

19.5קופסת קרטון שחור 26*26*8  מכסה פנימי שקוף7127

507.6380קופסת קרטון שחור 26*26*8  מכסה פנימי שקוף7127

1256.8850קופסת קרטון שחור 26*26*8  מכסה פנימי שקוף7127

111.3קופסת קרטון שחור 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487-2

509.1455קופסת קרטון שחור 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487-2

1258.11,013קופסת קרטון שחור 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487-2

17.9קופסת קרטון שחור 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-3

506.3315קופסת קרטון שחור 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-3

1255.6700קופסת קרטון שחור 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418-3

111.7קופסת קרטון שחור 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887

509.4470קופסת קרטון שחור 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887

1258.41,050קופסת קרטון שחור 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887

15.8קופסת קרטון שיש לבן 28*11*9.5 + מכסה שקוף פנימי6719

504.6230קופסת קרטון שיש לבן 28*11*9.5 + מכסה שקוף פנימי6719

1254.1513קופסת קרטון שיש לבן 28*11*9.5 + מכסה שקוף פנימי6719

17.9קופסת קרטון שיש לבן 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418

506.3315קופסת קרטון שיש לבן 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418

1255.6700קופסת קרטון שיש לבן 35*25*7 + מכסה חיצוני שקוף2418

19.1קופסת קרטון שיש לבן 35*25*8.5 + מכסה שקוף פנימי6540-1

507.3365קופסת קרטון שיש לבן 35*25*8.5 + מכסה שקוף פנימי6540-1

1256.5813קופסת קרטון שיש לבן 35*25*8.5 + מכסה שקוף פנימי6540-1

111.7קופסת קרטון שיש לבן 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-2

509.4470קופסת קרטון שיש לבן 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-2

1258.41,050קופסת קרטון שיש לבן 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-2

16.3קופסת קרטון שיש שחור 11*11*11 + מכסה קרטון פלסטיק פנימי6757

505250קופסת קרטון שיש שחור 11*11*11 + מכסה קרטון פלסטיק פנימי6757

1254.5563קופסת קרטון שיש שחור 11*11*11 + מכסה קרטון פלסטיק פנימי6757

110.3קופסת קרטון שיש שחור 26*26*11 + מכסה שקוף פנימי6528-3

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא14עמוד



20/06/22תאריךמחירון - פלסטו-ווק בוטיק - אריזות שונות

10:07שעה

כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

508.3415קופסת קרטון שיש שחור 26*26*11 + מכסה שקוף פנימי6528-3

1257.3913קופסת קרטון שיש שחור 26*26*11 + מכסה שקוף פנימי6528-3

111.3קופסת קרטון שיש שחור 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487

509.1455קופסת קרטון שיש שחור 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487

1258.11,013קופסת קרטון שיש שחור 30*30*11.5 + מכסה שקוף פנימי6487

17.9קופסת קרטון שיש שחור 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-2

506.3315קופסת קרטון שיש שחור 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-2

1255.6700קופסת קרטון שיש שחור 35*25*7 + מכסה שקוף חיצוני2418-2

19.1קופסת קרטון שיש שחור 35*25*8.5 + מכסה שקוף פנימי6540

507.3365קופסת קרטון שיש שחור 35*25*8.5 + מכסה שקוף פנימי6540

1256.5813קופסת קרטון שיש שחור 35*25*8.5 + מכסה שקוף פנימי6540

111.7קופסת קרטון שיש שחור 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-3

509.4470קופסת קרטון שיש שחור 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-3

1258.41,050קופסת קרטון שיש שחור 43*30*8 + מכסה שקוף חיצוני2887-3

15.6קריסטלית לב6391

1003.25325קריסטלית לב6391

1802.8504קריסטלית לב6391

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

10.68שקית צלופן 638145-18

100.5636שקית צלופן 638145-18

12.25תבנית אלומניום 704370-54-25

6417A 12.35תבנית אפייה לבנה

6417A 1001.35135תבנית אפייה לבנה

11.3תחתית זהב 200025-8.5

11.3תחתית זהב 2000-128-10

11.3תחתית זהב 2000-229-9

18.4תחתית זהב 2000-847-31

מסמך זה הופק ע"י תוכנת SAP Business Oneהמשך בדף הבא15עמוד
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10:07שעה

כמותתיאור פריטקוד פריט
מחיר יחידה

ללא מע"מ
מחיר  לקרטון

ללא מע"מ

10.81תחתית זהב מרובע 8.5-8.5+לשונית - לקינוח6502

1000.4141תחתית זהב מרובע 8.5-8.5+לשונית - לקינוח6502

12.14תחתית זהב עגולה קוטר 340228

1001.21121תחתית זהב עגולה קוטר 340228

11.92תחתית זהב קוטר 643920

1001.1110תחתית זהב קוטר 643920

12.05תחתית זהב קוטר 643822

1001.16116תחתית זהב קוטר 643822

11.92תחתית זהב קוטר 640624

1001.16116תחתית זהב קוטר 640624

11.92תחתית זהב קוטר 6437-126

1001.16116תחתית זהב קוטר 6437-126

10.72תחתית זהב קוטר 6481-18

1000.4141תחתית זהב קוטר 6481-18

10.72תחתית זהב קוטר 8.8+לשונית6501

1000.4141תחתית זהב קוטר 8.8+לשונית6501

10.72תחתית מלבן זהב 10-5+לשונית6700

1000.4141תחתית מלבן זהב 10-5+לשונית6700

10.72תחתית מלבן זהב 5-9+לשונית - לקינוח6503

1000.4141תחתית מלבן זהב 5-9+לשונית - לקינוח6503

10.72תחתית משולש זהב 11.8-7.8 - לקינוח6573

1000.4141תחתית משולש זהב 11.8-7.8 - לקינוח6573

מסמך זה הופק ע"י תוכנת 16SAP Business Oneעמוד


