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המחירים לצרכן כוללים מע"מ ואינם כוללים הרכבה. המחיר לזכוכית מחוסמת שקוף/חלבי 4 מ"מ
התמונות להמחשה בלבד - צביעת הזכוכיות מתבצעת בעבודת יד ולכן יתכנו שינויים בצבעים

הויטראז׳ים מיוצרים בטכניקה יחודית 
הכוללת הדפסה מובלטת

של קו המתאר של הויטראז׳
וצביעה אומנותית בצבעי זכוכית

ניתן להזמין במידות נוספות
הויטראז׳ מבוצע על זכוכית מחוסמת שקוף/חלבי 4 מ״מ.

המחירים לצרכן כוללים מע״מ. המחירים לא כוללים הרכבה.

V-0016-300x1455
₪ 877

V-0016-200x1465
₪ 740

V-0001-300x1455
₪ 877

V-0001-200x1455
₪ 740

V-0010-300x1455
₪ 1,240

V-0021-370x1465
₪ 1,520

V-0022-370x1465
₪ 1,470

ויטראז׳ים 
אומנותיים
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V-0007-190x1600
₪ 960

V-0005-190x1600
₪ 1.100

V-0006-190x1600
₪ 820

V-0003-190x1600
₪ 820

V-0004-190x1600
₪ 1.100

V-0002C-175x1225
₪ 720

V-0002B-175x1225
₪ 720

V-0002A-175x1225
₪ 720
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V-0015-425x1120
₪ 1.020

V-0014-425x1120
₪ 1.100

V-0013-425x1120
₪ 970

V-0012-425x1120
₪ 860

V-0009A-240x1600
₪ 840

V-0009B-240x1600
₪ 840

V-0008-240x1600
₪ 840
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V-0043-180x760
₪ 640

V-0049-180x760
₪ 620

V-0050-180x760
₪ 620

V-0044-380x760
₪ 700

V-0045-380x760
₪ 700

V-0046-380x760
₪ 760

V-0047-380x760
₪ 760

V-0048-380x760
₪ 740

V-0018A-180x760
₪ 730

V-0018B-380x760
₪ 980

V-0017-380x760
₪ 740

V-0020-200x910
₪ 620
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V-0023A-380x380
₪ 550

V-0023B-180x380
₪ 490

V-0024-380x380
₪ 630

V-0025-400x400
₪ 720

V-0029-400x400
₪ 720

V-0026-400x400
₪ 720

V-0030-400x400
₪ 720

V-0027-400x400
₪ 720

V-0028-400x400
₪ 720

V-0028B-400x400
₪ 720

V-0033-400x400
₪ 640

V-0036-400x400
₪ 640

V-0039-400x400
₪ 640

V-0042-400x400
₪ 640

V-0032-400x400
₪ 640

V-0035-400x400
₪ 640

V-0038-400x400
₪ 640

V-0041-400x400
₪ 640

V-0031-400x400
₪ 640

V-0034-400x400
₪ 640

V-0037-400x400
₪ 640

V-0040-400x400
₪ 640


