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  חדרים  3דירת  .1

  

  מערכת מיני מרכזי  . 1.1

 ] BTU/hr[  תפוקה  דגם   חברה 
מחיר  

  [₪]  יחידה 

  WD-40 37,700  7,000  טורנדו 

  Wind-40 36,000  7,700  תדיראן 

  

  עבודה   .1.1.1

  [₪]   מחיר יחידה  פירוט 

  2400  מרכזי בסיסיתהתקנת מזגן מיני 

  2700  פתחים גמישה  5התקנת מערכת תיעול אויר עד 

  

+   15X30קיריים לחדרים גרילים    4+ מטר  3ה בסיסית כוללת גרילים מסוג דקור/סלוט עד (*) התקנ

  ופילטר סטנדרטי.  גריל אויר חוזר 

  מחיר משוקלל .1.1.2

  

  ותכמ
  מחיר לפי כמות דירות [₪]  

  תדיראן   טורנדו 

1-10  12100  12800  

10-20  11780  12480  

20-30  11300  12000  

<30  10500  11200  
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  משולבת מזגנים עיליים   מערכת מיני מרכזי . 1.2

 ] BTU/hr[  תפוקה  דגם   סוג מערכת   חברה 
מחיר  

  [₪]  יחידה 

  טורנדו 

  WD-35 30,067  6,500 מיני מרכזי 

 עילי 
Smart-12-Wifi 10,500  1,680  

Smart-16-Wifi 12,624  2,000  

  תדיראן 

  Wind-35 30,000  7,200 מיני מרכזי 

 עילי 
Joy-10-Wifi 9,900  1,750  

Joy-14-Wifi 11,870  2,050  

  

  עבודה   .1.2.1

  
  פירוט 

  מחיר יחידה

  [₪]  

  2400  התקנת מזגן מיני מרכזי בסיסית  מיני מרכזי 

  2700  פתחים גמישה  5התקנת מערכת תיעול אויר עד 

  1,200  התקנת מזגן עילי   עילי 

  

גרילים קיריים   4מטר +  3כוללת גרילים מסוג דקור/סלוט עד למזגן מיני מרכזי (*) התקנה בסיסית 

  + גריל אויר חוזר ופילטר סטנדרטי.   15X30לחדרים 

  מטר אורך.  8צנרת עד (*) ההתקנה של המזגנים העיליים כוללת 

  . ללא גרימת קצר אוויר  ם במסתור כביסהמספיק מקו (*) אופציה זו אפשרית רק במידה ויש 
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  מחיר משוקלל .1.2.2

  ותכמ
  מחיר לפי כמות דירות [₪]  

  תדיראן   טורנדו 

1-10  17880  18700  

10-20  17550  18330  

20-30  17055  17775  

<30  16230  16850  
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  VRFמערכת  .1.2.3

  דגם   חברה 
  תפוקה

]BTU/hr [ 
  [₪]  מחיר יחידה

  Carrier  GCHV-D160 54,592  15,600 - טורנדו 

  Gree  GMV-140WL 47,800  16,800 - תדיראן 

Mitsubishi - Heavy Industries  FDC140KXZES1 47,768  27,500  

Toshiba MCY-125MHP0504 47,800  25,000  

  

ושתי יחידות עיליות מעוצבות לחדרים  יחידה מיני מרכזית נסתרת לסלון ולמטבח (*) המערכת כוללת 

  . Btu/hr 9,6000-12,300בגדלים  

  עבודה   .1.2.4

  פירוט 
  מחיר יחידה

  [₪]  

  עד    VRFהתקנת מאייד נסתר 

BTU/hr 60,000  
2,500  

  VRF  750התקנת מאייד עילי 

  1,000  כולל חנוכייה  VRFהתקנת מעבה 

  2,700  פתחים גמישה  5תיעול אויר עד התקנת מערכת 

  

מטר + גריל אויר חוזר   3(*) התקנה בסיסית למזגן מיני מרכזי כוללת גרילים מסוג דקור/סלוט עד 

  ופילטר סטנדרטי. 
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  מחיר משוקלל .1.2.5

  חברה 
  מחיר לפי כמות דירות [₪]  

  טושיבה   מיצובישי   תדיראן   טורנדו 

1-10  23300  24500  35200  32700  

10-20  22900  24020  34480  32020  

20-30  22100  23060  33040  30660  

<30  21300  22100  31600  29300  
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  חדרים  4דירת  .2

  

  מערכת מיני מרכזי  . 2.1

 ] BTU/hr[  תפוקה  דגם   חברה 
מחיר  

  [₪]  יחידה 

  WD-52-3PH 47,092  8,900  טורנדו 

  Wind-50-3PH 46,200  9,300  תדיראן 

  

  עבודה   .2.1.1

  [₪]   מחיר יחידה  פירוט 

  2400  מרכזי בסיסיתהתקנת מזגן מיני 

  2700  פתחים גמישה  5התקנת מערכת תיעול אויר עד 

  

+   15X30קיריים לחדרים גרילים    4+ מטר  3ה בסיסית כוללת גרילים מסוג דקור/סלוט עד (*) התקנ

  ופילטר סטנדרטי.  גריל אויר חוזר 

  פאזית בדירה. (*) מזגן מיני מרכזי דורש תשתית חשמל תלת 

  מחיר משוקלל .2.1.2

  ותכמ
  מחיר לפי כמות דירות [₪]  

  תדיראן   טורנדו 

1-10  14000  14400  

10-20  13740  14200  

20-30  13350  13900  

<30  12700  13400  
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  משולבת מזגנים עיליים   מערכת מיני מרכזי . 2.2

 ] BTU/hr[  תפוקה  כמות  דגם   סוג מערכת   חברה 

מחיר  

  יחידה 

 [₪]  

  טורנדו 

  WD-40 1  37,700  7,000 מיני מרכזי 

 עילי 
Smart-12-Wifi 2  10,500  1,680  

Smart-16-Wifi 1  12,624  2,000  

  תדיראן 

  Wind-40 1  36,000  7,700 מיני מרכזי 

 עילי 
Joy-10-Wifi 2  9,900  1,750  

Joy-14-Wifi 1  11,870  2,050  

  

  עבודה   .2.2.1

  
  פירוט 

  מחיר יחידה

  [₪]  

  2400  התקנת מזגן מיני מרכזי בסיסית  מיני מרכזי 

  2700  פתחים גמישה  5התקנת מערכת תיעול אויר עד 

  1,200  התקנת מזגן עילי   עילי 

  

גרילים קיריים   4מטר +  3כוללת גרילים מסוג דקור/סלוט עד למזגן מיני מרכזי (*) התקנה בסיסית 

  + גריל אויר חוזר ופילטר סטנדרטי.   15X30לחדרים 

  מטר אורך.  8צנרת עד (*) ההתקנה של המזגנים העיליים כוללת 

  . ללא גרימת קצר אוויר  ם במסתור כביסהמספיק מקו (*) אופציה זו אפשרית רק במידה ויש 
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  מחיר משוקלל .2.2.2

 

  ותכמ
  מחיר לפי כמות דירות [₪]  

  תדיראן   טורנדו 

1-10  21060  21950  

10-20  20660  21560  

20-30  20060  20975  

<30  19060  20000  

  

   



 

  חזי אנג'ל
www.mazgan-net.co.il | hezian@bezeqint.net | 8513518-050נייד:   

 

  VRFמערכת  . 2.3

  דגם   חברה 
  תפוקה

]BTU/hr [ 
  [₪]  מחיר יחידה

  Carrier  GCHV-D180 61,416  16,800 - טורנדו 

  Gree  GMV-160WL 54,600  22,000 - תדיראן 

Mitsubishi - Heavy Industries  FDC155KXZES1 52,886  31,500  

Toshiba MCY-140MHP0604 52,900  28,000  

  

יחידות עיליות מעוצבות    לושושיחידה מיני מרכזית נסתרת לסלון ולמטבח (*) המערכת כוללת 

  . Btu/hr 9,6000-12,300לחדרים בגדלים  

  עבודה   .2.3.1

  פירוט 
  מחיר יחידה

  [₪]  
  כמות

  עד    VRFהתקנת מאייד נסתר 

BTU/hr 60,000  
2,500  1  

  VRF  750  3התקנת מאייד עילי 

  1  1,000  כולל חנוכייה  VRFהתקנת מעבה 

  1  2,700  פתחים גמישה  5תיעול אויר עד התקנת מערכת 

  

מטר + גריל אויר חוזר   3(*) התקנה בסיסית למזגן מיני מרכזי כוללת גרילים מסוג דקור/סלוט עד 

  ופילטר סטנדרטי. 
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  מחיר משוקלל .2.3.2

  חברה 
  מחיר לפי כמות דירות [₪]  

  טושיבה   מיצובישי   תדיראן   טורנדו 

1-10  26650  30450  39950  36450  

10-20  26390  30090  39630  36130  

20-30  26000  29550  39150  35650  

<30  25350  28650  38350  34850  
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  חדרים  5דירת  .3

  

  מערכת מיני מרכזי  . 3.1

 ] BTU/hr[  תפוקה  דגם   חברה 
מחיר  

  [₪]  יחידה 

  WD-57-3PH 54,647  11,000  טורנדו 

  Wind-60-3A 56,000  13,600*  תדיראן 

  

  .A, דירוג אנרגטי  (*) דגם חדש 

  עבודה   .3.1.1

  [₪]   מחיר יחידה  פירוט 

  2400  מרכזי בסיסיתהתקנת מזגן מיני 

  3800  פתחים גמישה  7התקנת מערכת תיעול אויר עד 

  

+   15X30קיריים לחדרים גרילים    4+ מטר  3ה בסיסית כוללת גרילים מסוג דקור/סלוט עד (*) התקנ

  ופילטר סטנדרטי.  גריל אויר חוזר 

  פאזית בדירה. (*) מזגן מיני מרכזי דורש תשתית חשמל תלת 

  מחיר משוקלל .3.1.2

  ותכמ
  מחיר לפי כמות דירות [₪]  

  תדיראן   טורנדו 

1-10  17200  19800  

10-20  16940  19620  

20-30  16550  19350  

<30  15900  18900  
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  VRFמערכת  . 3.2

  דגם   חברה 
  תפוקה

]BTU/hr [ 
  [₪]  מחיר יחידה

  Carrier  GCHV-D224 76,400  19,900 - טורנדו 

  Gree  GMV-224WL 76,400  24,000 - תדיראן 

Mitsubishi - Heavy Industries  FDC224KXZES1 76,429  35,500  

Toshiba MCY-200MHP0805 76,400  31,200  

  

יחידות עיליות מעוצבות    וארבעיחידה מיני מרכזית נסתרת לסלון ולמטבח (*) המערכת כוללת 

  . Btu/hr 9,6000-12,300לחדרים בגדלים  

  עבודה   .3.2.1

  פירוט 
  מחיר יחידה

  [₪]  
  כמות

  עד    VRFהתקנת מאייד נסתר 

BTU/hr 60,000  
2,500  1  

  VRF  750  4התקנת מאייד עילי 

  1  1,000  כולל חנוכייה  VRFהתקנת מעבה 

  1  2,700  פתחים גמישה  5תיעול אויר עד התקנת מערכת 

  

מטר + גריל אויר חוזר   3(*) התקנה בסיסית למזגן מיני מרכזי כוללת גרילים מסוג דקור/סלוט עד 

  ופילטר סטנדרטי. 
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  מחיר משוקלל .3.2.2

  חברה 
  מחיר לפי כמות דירות [₪]  

  טושיבה   מיצובישי   תדיראן   טורנדו 

1-10  29100  33200  44700  40400  

10-20  28700  32820  44320  39980  

20-30  28100  32250  43750  39350  

<30  27100  31300  42800  38300  
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  עבודות גבס  .4

  

הנמכות  -  הדירה למבנהבהתאם  ותוואי הצנרת  ת חיפוי מערכת המיזוגוכולל גבס עבודות ה כל 

ויותקנו עד  נוסף יסופקו  בו  מטר אורך 3קרניז במידת הצורך עד מידה של   , התקרה ו/או האמבטיות

  . בכל הנמכהסטנדרטיים לד לבן    ארבעה ספוטים  

  סטנדרטי. העבודות כוללות צביעה בלבן כל 

  

  [₪]  מחיר    פירוט 

  5,300  מ"ר גבס)   20דירת שלושה חדרים (עד  

  5,600  מ"ר גבס)   20-23חדרים ( ארבעה דירת 

  6,200  מ"ר גבס)   23-28חדרים ( ה חמישדירת 

  350  למ"א תוספת קרניז 

  280  תוספת גבס למ"ר 

  70  ספוט תוספת  
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  ספותתו .5

  : פירוט תוספות אפשריות לעבודה

    ₪  מחיר יחידה  תוספת 

  1200  התקן תקני לממ"ד 

  250  חציבה בקיר בלוקים מ"א 

  50\210  מ"א  PVC\ חיפוי תעלת פח

  480  מ"א  מפזרי אויר מסוג סלוט או דקור

  200  יל לגר  RALפי מספר תוספת צבע ל

  680  טורנדו  למזגן מיני מרכזי wifi' בקר טאץ

  500  לתדיראן   wifiמודול  

  3,100  טאצ'  VRFמרכזי למערכת בקר 

  בהתאם לסוג המערכת   VRFלמערכת    wifiמודול  

  1,900  תדיראן/טורנדו   רתשדרוג יחידה עילית לנסת 

  2,500  טושיבה   רתשדרוג יחידה עילית לנסת 

  2,700  מיצובישי   רתשדרוג יחידה עילית לנסת 

  4,800  טורנדו אינוורטר מיני מרכזי למזגן שדרוג 

  7,500  תדיראן אינוורטר מיני מרכזי למזגן שדרוג 

  2,800  חדרים   3רגילה עד מערכת דמפרים 

  3,500  חדרים   4רגילה עד מערכת דמפרים 

  780  במסתור כביסה אם למנועים חיצוניים מתקן מות

  VRF (  300נסתרת (/קודת חשמל ליחידה עילית נ

  

    ייתכן ויתגלו תוספות בעת העבודה אשר לא היו גלויות לעין לפני כן. (*) 
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  פירוט והערות  .6

  : עילי מזגן  ת פרוט מכלול התקנ

   מטר.   8כוללת: צנרת גז וחשמל מקשרת עד  למזגן עיליהתקנה בסיסית 

  לתשתית קיימת.   וחשמל חיבור ניקוז 

  הלקוח בהתאם למגבלות טכניות. מיקום יחידת הפנים יקבע בשיתוף עם 

 

  

  : מיני מרכזי ן התקנת מזגמכלול פרוט 

  מטר  2התקנה בסיסית למיני מרכזי כוללת: צנרת גז וחשמל מקשרת עד.   

 גודל הגריליםל  בהתאם גמישים לפי הצורך, מתאמים  \ חיבורי תעלות פח . 

  .קוטרי התעלה הגמישה בהתאם לתוואי, אורך התעלה ומיקום הגריל 

  אויר חוזר מרכזי סטנדרטי.   פתחסטנדרטי ו 15\ 30בחדרים   י אוירמפזר גודל 

  יציאות בהתאם לצורך 3מטר אורך מפוצל   3לסלון מטבח מינימום   מפזרי אוירגודל . 

  לתשתית קיימת וחשמל  חיבור ניקוז . 

 ף עם הלקוח בהתאם למגבלות טכניות ומיקום יחידת הפנים יקבע בשית .  

  

 : VRFפירוט מכלול התקנות 

 וי צנרת גז בהלחמות חנקן תקניות קומפלט. התקנת קו 

   חיבורי חשמל בין יחידות ותקשורת עפ"י תקן ודרישות יצרן 

  מחלק אוויר  1001(תקן אש   10/8מעברי אוויר ליחידות מתועלות גמישים בקטרים של (

 , כולל קופסא ניפוח לחלל מרכזיכנדרש ליח' מתועלת גדולה

   ם. מטר (ייבוא) ואביזרים נלווי 3 לבחירת הלקוח, עד מפזרי אוויר מסוג: דקור או סלוט 

  לתשתית קיימת וחשמל  חיבור ניקוז . 

   



 

  חזי אנג'ל
www.mazgan-net.co.il | hezian@bezeqint.net | 8513518-050נייד:   

  

  הערות: 

  הזמנת יחידות מאותו הסוג. מתבססת על  לכמות ההנחה 

 אין אחריות   -  התחברות מבוססת על תשתית הקיימת, קווי נחושת גז, חשמל וניקוז תקינים

 על תשתיות קבלן.  

  עבור מערכות   .בהתאם לתנאי ספק/יבואן אחריות על היחידות הינהVRF  3האחריות הינה ל  

 ם, לאחר הפעלה ואישור ע"י הספק. שני

  ובכפוף למלאי חברות.    ימי עסקים 14-תוקף ההצעה הינה ל 

  עם שלט רחוק בלבד.  מסופקים  עיליים מאיידים 

  .מאיידים נסתרים מסופקים עם בקר קירי בלבד 

  

  חריות א  .7

  

 ור מערכות האחריות עבVRF  שנים מיום ההפעלה.   3הינה ל 

  שנים מלאות נכון לתוקף הצעה זו.  5הינה למיני מרכזי טורנדו האחריות עבור 

  ניתן להאריך את   נכון לתוקף הצעה זו. שנה   1הינה ל תדיראן מיני מרכזי האחריות עבור

 לעוד שנתיים נוספות.  ₪  199עבור האחריות ב 

  יחידות עיליות טורנדו דגם האחריות עבורsmart צעה זו. שנים מלאות נכון לתוקף ה  7הינה ל 

  דגם  תדיראןיחידות עיליות האחריות עבורjoy צעה זו. שנים מלאות נכון לתוקף ה 5הינה ל 

  נאי תשלום ת .8

  

  : בנפרדהעבודה עבור מערכת מיזוג האוויר והתשלום יחולק לתשלום  

 תשלומים תדרש   10. מעל ביתתשלומים ללא רי  10ות מיזוג האוויר/ציוד עד עבור מערכ

 . בהתאם לחברה והיצרן ריבית 

  התשלום  . שאר מערך הציוד בעת ההזמנה 50%מחירים נדרש לשלם ציוד ולצורך שריון

 עבור הציוד ישולם בעת האספקה. 

 .בסיום ההתקנה תשולם היתרה 

  .כל המחירים בהצעה זו כוללים מע"מ 

 ניתן לשלם בצ'קים כרטיס אשראי והעברות בנקאיות . 

 ט.ל.ח. 


