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משרדי הישראלי לריהוט  הפתרון 

- ייבוא, ייצור ושיווק ריהוט משרדי מכל סוג ולכל מטרה. סופר דסק 
חברת סופר דסק הינה חברת השיווק של נגריית ישראל לוי, המתמחה בייצור ושיווק 

ריהוט משרדי עוד משנת 1991. נגריית ישראל לוי צברה לאורך השנים מוניטין חסר 

תקדים בתחום הריהוט המשרדי, ובמשך 20 שנות פעילותה היא מעניקה בהצלחה 

שירות הן למוסדות וחברות והן למגזר הפרטי.

בנוסף לנגרייה הוותיקה, נתמכת חברת סופר דסק במפעל ייצור ממוחשב ובמכונות 

החדישות והמתקדמות ביותר בענף. כל תהליכי הייצור בסופר דסק עוברים בקרה 

קפדנית, פיקוח והקפדה על איכות ורמת גימור גבוהה במיוחד.

כמו כן, מייבאת החברה ריהוט משרדי מהייצרנים הטובים ביותר בעולם, תוך התאמתו 

לאקלים הארץ ישראלי ולדרישה הקיימת בשוק הישראלי.

צוות העובדים של סופר דסק הוא צוות צעיר, מקצועי ודינאמי, אשר ייעץ, יספק לכם 

מענה לכל שאלה ויסייע לכם לבחור את הריהוט המשרדי המתאים ביותר לצרכים 

שלכם ובמחירים תחרותיים והוגנים ביותר.

סופר דסק מחיצות
אנו מאמינים שתפקידו של ריהוט משרדי הוא בראש ובראשונה לשרת את העובדים.

לכן בסופר דסק דואגים להשתכלל ולהתפתח כל הזמן, על מנת לתת מענה מקצועי 

לדרישות ולצרכים של משרד מודרני ומתקדם, ולאפשר סביבת עבודה יעילה ונעימה.

השוק  לדרישות  התייחסות  תוך  המחיצות,  מחלקת  את  בהצלחה  הקמנו  כך  לשם 

הישראלי הן ברמת האיכות והן במגוון האפשרויות הרחב של תצורות וגימור, בהתאמה 

אישית לכל לקוח ולכל דרישה.

במגוון  קלה,  והרכבה  לפירוק  ניתנות  ומודולריות,  חכמות  הן  דסק  סופר  מחיצות 

תצורות וגדלים, עשויות מגוף אלומיניום ופרופיל אנודייז טבעי במידות 32/80 מ״מ, 

בגימורים של בד במגוון צבעים, מלמין, זכוכית, לוחות שעם, לוחות מחיקים ומידוף.

מחשבים. ותקשורת  לחשמל  סמויה  מעבר  תעלת  משולב  התחתון,  הפאנל  בסיס 

3 2

בחברת סופר דסק המקצועיות, האמינות והשירות האדיב הם מעל הכל.
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מחיצות בעלות חיבורים יחודיים המאפשרים לעצב מתחמים בהרכבה קלה ונוחה 

L8 / L3 מחיצות בדגמי
 פאנל בסיס תחתון
מסגרות אלומיניום
פרופיל אנודייז טבעי בעוביים 80/32 מ"מ

L3
L8

5 4



L8  דגם
H120 סטנדרט

פרופיל 80 ממ
X  תצורת

7 6



L3  דגם
פרופיל 32 ממ
משולב עץ/בד/זכוכית

9 8



L3  דגם
פרופיל 32 ממ
משולב עץ/בד/זכוכית
X  תצורת

1  1 10



   L3  דגם
פרופיל 32 ממ
משולב עץ/בד
H  תצורת

1 3 1 2



קצה מחיצה

T  חיבור בתצורת L  חיבור בתצורת

X  חיבור בתצורת

תצורות חיבור המחיצה

1 5 1 4



בסיס רגליים נייח

 בסיס רגליים נייד

מחיצת הפרדה

1 7 1 6



משטחי עבודה מגוונים תצורות חיבור מגוונות

1 9 1 8

H=120cm  /  H=165cm  :מידות סטנדרט
מידות מיוחדות:  בהזמנה

מפרט מחיצות

L3 דגם
מסגרת בעובי 32 מ"מ

L8  דגם
מסגרת בעובי 80 מ"מ

L8  תעלת חשמל

H=165cm

H=120cm

H=165cm

H=120cm


