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 ממ"ר  150*3+  70בחתך 

  יח' 

" או ש"ע עבור כבלים M3מופה אפוקסי שקופה כדוגמת "  .23
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 מקומות למא"זים 
  

  48לוח חשמל ביתי תקני כבה מאליו מתחת או מעל הטיח עד   .51
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 ממ"ר  4/70כבלים מנחושת בכל סוגי ההתקנה בחתך של   .75
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