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  קבוע ודלפקים ייצור ריהוט -מפרט טכני לפרטי נגרות   : 1פרק 

 
 מבוא כללי .1
 

וריהוט   דלפקים  ולהתקיןלספק ,  לייצור מטרתה, העבודה המתוארת במפרט זה
 . במכרז  טיפוסיים פריטי ריהוטפ " זאת ע  .  המוסד לביטוח לאומי  עבורנייד

 ביצוע תוך ,  בכל פרויקט לתכניות אדריכל  הפרויקטיותאמו אלו  טיפוסייםפריטים
 , זאת ללא תוספת מחיר.  שינוי מידות  ושינויים בתכנון הפריטים , בשטח  התאמות

 .י הקבלן הזוכה" ע  במחירי היחידה שינתנו במכרז זהשימושתוך 
 

 או ,יזכו את הקבלן בתוספת מחיר ) שאינם טיפוסיים  ( פריטי ביצוע מיוחדים
 . מיןזאת רק באישור בכתב ומראש בחתימת המז .לחילופין יגרמו להפחתת מחיר 

 
 :במסגרת ביצוע העבודההנחיות כלליות  1.2 

 
כי בפרויקט זה אין תכניות ופרטים מלאים ואין , מובא לתשומת לב הקבלן -

 . הסעיפים השוניםתיאור מלא של בצוע 
 , לפני תחילת העבודה לוח זמנים לבצוע העבודות השונותלקבלעל הקבלן  -

 . לתאם מראש הזמנת החומרים והעבודות
וכי , מוסד לביטוח לאומי -בכי ברורים לו צורת העבודה , לן מצהירהקב -

   .אלה נלקחו בחשבון במחירי היחידה
על הקבלן יהיה לנקוט בכל האמצעים בכדי למנוע פגיעה בציוד הקבוע  -

ניתוק או , כל נגיעה. המשרדוהנייד והמערכות האלקטרומכניות של 
, אחראים לאותן המערכותאך ורק בתאום עם ה, ל"התחברות למערכות הנ

 .ולאחר קבלת אשור בכתב מהמפקח
 עבור לא תשולם, לעבוד בשעות לא מקובלותבמידה ויידרש מהקבלן  - -

 .עבודה זו תוספת מחיר
וכן להקטין עד , הקבלן חייב לדאוג למניעת כל סיכון אפשרי לאנשים וציוד -

ונות  הקבלן יהיה אחראי למניעת תא.כמה שאפשר כל הפרעה ולכלוך
  .ביצוע עבודתו-אי/ ונזקים לאדם ולרכוש כתוצאה מביצוע 

  :לאישור המזמין יכין הקבלן הביצועלקראת  -
  ושרטוט טכני לכל פריט כולל פרטי ביצוע  ,  סט תכניות ביצוע                      

                        )SHOP DRAWING ( י המזמין"ע שכפי שיידר. 
 ובתיאום שאר התכניות, י הקבלן "באתר שיבוצעו עזאת על בסיס מדידות                       

   .     והמערכות של הבניין                  
                       על הקבלן לקחת בחשבון שמכרז זה כולל פריטי ריהוט חדשים שעדין

  לפתח תכניות לביצוע–לן הזוכה וחלק חשוב מעבודת הקב,                       לא בוצעו בעבר
 קבלת כל האישורים  מהגורמים, תוך ביצוע תכניות עבודה,                        פריטים אלו 
 אספקת והתקנת פריטים , ויצור,     במוסד לביטוח לאומי ם                      הרלוונטיי

   הקבלןןולות במחירי הפריטים שייתכל עבודות פיתוח אלו כל.                        לדוגמא 
 .זאת ללא כל תשלום נוסף,                       במכרז זה

                        
 ,על הקבלן להביא בחשבון תאום עבודות עם המשתמשים השונים -

  .וכן מגבלות המקום, והקבלנים השונים העובדים גם הם בפרויקט
על הקבלן לנקוט ,  כל עבודות השיפוץהמבנה ממשיך לתפקד במהלךבמידה ו

וכן תאום , האבק והלכלוך, בכל פעולה הנדרשת לצורך הקטנת נזקי הרעש
ללא כל תוספת וזאת ,   לפי הנחיות המפקחהמשרדושיתוף פעולה עם אנשי 

 .תשלום
 .אין לבצע שינויים או עבודות נוספות ללא אישור בכתב מהמפקח -

ות ונזקים לאדם ורכוש כתוצאה מבצוע הקבלן יהיה אחראי למניעת תאונ 
 . או אי בצוע עבודתו/ו
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 :מחירי הפריטים השונים 1.3
 

  לביצועמחירי הסעיפים כוללים את כל הנדרש בשלמות, אם לא צוין אחרת
 .המפקח להנחת דעתו של ,העבודה במלואה 

 
, מחירי כל הסעיפים בכתב הכמויות הם שלמים וכוללים את התיאומים - 

פינוי , עיגונים, חיבורים, הרכבה, העבודה, הובלה, כלי העבודה, יםהחומר
  . של המקום ןוניקיו, המבנההפסולת משטח 

במקרה של כפילות כלשהי בין סעיפים בכתב הכמויות יחליט המפקח בצורה  - 
 .בלעדית על צורת חישוב התשלום

וצאות ה, ביטוח ובטיחות, כמו כן כוללים המחירים את כל סוגי המסים - 
וכל סוג עבודה שיידרש לבצוע מושלם של , הנראות והבלתי נראות מראש

 .לשביעות רצונו של המזמין, הפרויקט
 . התשלום לפי הבצוע בלבד וכל המדידות נטו           - 
בכל מקרה של חריגה בעבודה הקבלן יודיע למזמין מיד ויקבל אישורו  - 

 .להמשך העבודות
ך ורק אחרי קבלת הזמנת שירותים ובתיאום עם הקבלן יבצע עבודתו א - 

 .המפקח או נציגו
 
 
 

 : גלם וחומרי וגווני גמר חומרי- הנחיות כלליות 1.4 
 

 . י המפקח" ייעשה במקום שיאושר עבאתר הריהוט חלקיאחסון  -
כל העונה על  ביותר משובח ה מסוג יהיו הגמר והפרזול, הגלם חומרי  -

 .  העבודה ומשרדדרישות התקן הישראלי
,  והמפרט הטכני בתכניות הביצועכל העבודות תבוצענה בהתאם לפרטי -

 .מושלמתוברמה מקצועית , הוראות המפקחתכניות אדריכל הפרויקט ו
 

 .י המזמין "            כל גווני הפריטים השונים וחומרי הגמר יבחרו ויאושרו מראש ע
 
 

 :ם קבלת העבודהאחריות הקבלן לטיב העבודה והחומרים מיו 1.5 
 

וזאת לפי קביעתו הסופית , או בצוע לקוי/בכל מקרה של חומרים פגומים ו -
על הקבלן לבצע על חשבונו פירוק וסילוק החלקים ,  של המפקח בלבד

 .הפגומים
הקבלן ישא בכל האחריות במקרה של תביעת פיצויים נגד המזמין או כל  -

וצאה מעבודתו ויהיה אדם אחר עבור הנזק שנגרם לאדם או לרכוש כת
 .'תוקף כנגד כל סיכון אפשרי לצד ג-מבוטח בפוליסת ביטוח ברת

   
 

 : ועמידות באשתקנים 1.6 
 

 כל פריטי ומערכות הריהוט יהיו בעלי תו תקן של מכון התקנים  הישראלי -
 ,קיימים תקנים ישראליים  לפריטי נגרות אלוש ככל
 ASTM     ב "ארה, BSאנגלי , DINגרמני , ל"או מכון מוסמך מתאים מחו/ו

 .ENאו אירופאי 
של והתקנים כל פריטי הנגרות והריהוט יעמדו בכל הדרישות  העדכניות 

 . למבני ציבור  אשרשויות כיבוי ה
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 .כל חלקי הריהוט לא יפלטו גזים רעילים בתנאי חום . א             
 ב לצרף להצעתו דוחות בדיקה ממעבדההקבלן חיי, פ דרישת המזמין  "ע.                        ב

 היווצרות עשן של כל חומרי, תוצאות הנוגעות לחסינות אש ,                             מוסמכת 
 .                            הגלם והגמר 

 יותאמו לכך, כל חלקי הריהוט המתוכננים להכיל תעלות ואביזרי חשמל .                         ג
 . והבטיחותפ כל תקני הבטיחות ודרישות מהנדסי החשמל "                          ע  
 
 
 

 : של פריטי הריהוט וחומרי גמר והמחשהקטלוגים        1.7         
 

  את פריטי הריהוט ים הכוללתמונות וצילומיםלצרף להצעתו על הקבלן    -
 .  השונים במכרז -

 גוונים ומירון, גימורים,ירוט חומרים פ, מפרט טכני, כולל תיאור מילולי
 הקטלוגים יכללו גם הנחיות לתכנון והרכבת הריהוט.   לכל מערכת ריהוט

 תיאור המחברים ודרישות, לרבות פירוט כלי העבודה והאמצעים הנדרשים
 .היצרן מהמזמין להכנות הנדרשות להתקנת הריהוט באתר

 
 

 :פריטי ריהוט לדוגמא 1.8 
 

ולפני ביצוע ההזמנה יספק הקבלן פריטי ריהוט ,ין פ הנחיות המזמ"ע -
 .י המזמין"שיותקנו במקום שיבחר ע, לדוגמא 

 כולל, ורק לאחר שכל הפריטים יאושרו , י המזמין "הפריטים יבדקו ע
 יאשר המזמין בכתב את ביצוע, הפרזול ופרטי הביצוע , חומרי הגמר 

 .ההזמנה    
  
 :םבטיחות ומניעת פגיעה במשתמשי 1.9 

 
 וכל דרישות יועצי  , כל פריטי הריהוט יעמדו בכל תקני הבטיחות .                        א

 .פ הצורך "                            הבטיחות ע
 .כל חלקי המתכת והפרזול יהיו ללא פינות חדות או חלקים בולטים.                       ב

 יהיו מעובדים, דלתות ומגירות ,  פריטי הריהוט כולל משטחים פינות כל .       ג                
 .                          בצורה חלקה למניעת פגיעה או שריטת העובדים והקהל

 
 :הנחיות להתקנת והרכבת פריטי הריהוט 2.0 

 
 , יובאו לאתר במצב המוכן להרכבה ככל שניתןכל פריטי הריהוט .                        א

 .                            וזאת לצורך הקטנת זמני ההתקנה באתר
 סגירה  או הברגה , י נעילה "ויבוצעו ע, כל אלמנטי החיבור יהיו אמינים .                         ב

 .סרגלי אטימה כלולים במחיר הפריט.                             בצורה שלא תאפשר ניתוק מקרי 
 פירוק ואחזקה שיודפס   ,לכל פריט יספק הקבלן דף הוראות הרכבה .  ג                       

 .                            בצורה ברורה וקלה להבנה וביצוע 
 .פ בנדון  למי שיורה לו המזמין"                            כמו כן יספק הקבלן הסברים בע

 .  ה הכללית של כל פריטי הריהוט תהיה פשוטה וברורה                           האחזק
 תשתיות , בכל הפריטים ומערכות הריהוט בהם מתוכננת העברת תעלות .                       ד 

 י "יבוצעו כל ההכנות והעבודות התיאום  ע,                            ואביזרי חשמל ותקשורת 
 .פ כל הדרישות המקצועיות והבטיחות "זאת ע, ן                            הקבל

 .  קידוחים ופתחים  לכניסת צנרת ותעלות - העבודה כוללת                           
 .                          דפנות כפולות מתחת למשטחי דלפקים או בכל מקום שידרוש המזמין 

 פשוטה ובטוחה,  לפירוק או פתיחה בצורה קלה ם                           חלקים שונים הניתני
 ללא שחיקה או בלאי של החיבורים      ,                            במשך תקופת שימוש ארוכה

 .                             השונים 
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 : ושולחנות קבלת קהל מידת מינימום לעמדת דלפק 2.1
 

 .מ " ס160 -המשמש לקבלת קהל לא יפחת משולחן או דלפק .                 רוחב  יח 
 
 

 .לבידים 2.2
 

או לתקן  , 37י . ת–לכל דרישות התקן הישראלי  כל הלבידים יתאימו              
 .ל "בינלאומי שווה ערך לתקן הנ

 
 פורמייקה   2.3

 .בהתאם להנחיות המכרז, מ לפחות " מ0.8עובי הפורמייקה   
 ע"או בדבק ש,  בכבישה בלבדPVAמייקה תיעשה בעזרת דבק              הדבקת הפור

 .גלים ובועות לאחר ההדבקה,  סימניםולא יישאר,              עמיד לחום ולחות
 .            כל הדבקים יעמדו בכל דרישות התקן הישראלי בהתאם להנחיות המפקח

   
 
    

 .צביעה וציפוי מתכת, ריתוכים , פרופילי מתכת 2.4
 

 .DINכל פרופילי המתכת לשימוש בריהוט יעמדו בכל דרישות תקן         
   להנחיות והדרישות בסעיפי המכרז השונים ובציפוי וצביעה בהתאם להנחיות                
 .   המכרז               

 .ללא פגמים,   פני שטח הפרופילים יהיו חלקים לחלוטין                 
 .גמר רציף ומוחלק, בעל חדירה מלאה , יבוצע בצורה מקצועית ביותר ריתוך                  

 .  ריתוך פגום יושחז וירותך מחדש                
 

 למזמין הזכות לבחור בין כל הגוונים בלוח . פ בחירת המזמין " יהיו עגווני צבע                 
 . מתכתיים כולל גוונים,  RAL הגוונים בטבלת                 

 .                כל מוצרי הפלדה יעברו  תהליך צביעה באבקה לצביעה בתנור
 ,לכלוך,     משטחי פלדה יוכנו לצביעה בתהליך המבטיח הסרה מלאה של חלודה            
 .כולל כל צבעי היסוד המתבקשים,    שומנים והדבקות מלאה של הצבע              
 הצביעה תעשה לאחר גמר כל העיבודים המכנים .  מיקרון לפחות 60י הצבע    עוב             

 .כולל קידוחים,                 במוצר
 

 ציפוי כרום ניקל               
   258י .יעמדו בדרישות התקן הישראלי  ת,                מוצרי פלדה שיצופו בכרום ניקל 

 . ע "ו תקן בינלאומי שא , 2                דרגת תנאי סביבה 
 . עמיד וללא פגמים בפני השטח , חזק ,                 הציפוי יהיה חלק

       
 פרופילי אלומיניום               

                פרופילי אלומיניום וחלקים אחרים העשויים פח אלומיניום יצופו בתהליך 
 .במרקם אחיד וחלק , - DIN – 17611שות התקןבהתאם לדרי, ) אלגון (                אנודייז 

 .כיפוף ועיבוד לוחות האלומיניום, הציפוי יבוצע רק לאחר חיתוך                    

 בעלי , המחברים בין פרופילי האלומיניום יהיו חזקים במיוחד.גמר טבעי מוברש                
 .י המפקח"יאושרו מראש עו,                 עמידות לטלטולים ועומסים כבדים 
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 שולחנות ושלוחות,דלפקים .  3
 

  מטיב מעולה עץ לבוד יהיו עשויים  והחלקים העליונים , כל משטחי העבודה .  3.1
 .מ " מ28בעובי . י.         הכוללת את כל דרישות ת

 
 . צידי הפלטה 2-מ,  לפחותמ" מ0.8  בעובימצופה בפורמייקה לוח העץ הלבוד       

  של המשטח  ן העליוהצדכאשר , ע " או ש"פורמייקה סנטר"  הפורמייקה תוצרת       
 והצד התחתון בציפוי פורמייקה ,  לפחותמ" מ0.8 בעובי . טפ מסוג פורמייקהבציפוי       

 .כיוון נימי העץ  בפורמייקה יוצג לאישור האדריכל.   מ" מ0.8       בעובי 
 

 י המחיצות "בון שחלק מהדלפקים ומשטחי השולחנות יתמכו ע על הקבלן לקחת בחש      
 ,ועליו להתאים את אלמנטי התמיכה הכלולים במחיר המחיצות ,  המודולאריות       
 . ופריטי הריהוט השוניםהשולחנות , הדלפקים       
 י מחיצות כוללים דפנות צד מאסיביות ומערכת"דלפקים ושולחנות שאינם נתמכים ע       

 .  זאת ללא כל תוספת מחיר, תמיכה עצמית מלאה        
  -בעוביעץ לבוד  יהיו עשויים מפלטות ים או השולחנותחלקים אחרים של הדלפק        
 הכל בהתאם לתכניות דלפק , ל " כנצדדי של פורמייקהדו  מ בציפוי" מ28 או 17        
 .  אדריכל הפרויקט או שולחן טיפוסי ובאישור        

 
 זאת לצורך , בתחתית משטח העבודה  יותקנו בנגריה אינסטרטים מתפצלים מפליז .  3.2

  .חיזוקים או רגלי הדלפק מתחת למשטח ,        התקנה  ופירוק מהירים של דפנות צד 
 

 והמחיצות בין עמדותחלקו העליון של הדלפק ,הקנטים בהיקף משטח העבודה .  3.3
 .מ בהדבקה מתועשת בדבק חם" מ1.5  בעובי PVC-מ  יהיו עשויים        העבודה

 .י התכנית האדריכלית "שתקבע ע בצורה מ" מ28בגובה         הקנט יהיה 
 

 .לעלות הקנט  עם המזמין בהתאםיקבע מחיר  מידות אחרות ב םלגבי קנטי        
 בעובי  , שטוחים PVCיודבקו קנטי , כולל דלתות ומגירות ,        בכל שאר חלקי הדלפקים

 .         ולחץ באמצעות מכונה בדבק חםהקנטים יודבקו , מ " מ2        
 .משתמשיםב        כל פינות הריהוט והמשטחים יעוגלו ויוחלקו למניעת פגיעה 

 
 .פתחי חיווט. 3.4

        בכל המקומות הנדרשים יותקנו פתחי ם עגולים למעבר צנרת וכבלי תקשורת
 ג משטחי העבודה  יותקנו"וע, פ הנחיות המזמין "חים יותקנו באתר עהפת.        וחשמל 

 . פ הנחיות אדריכל"בגוון ע,        אביזרי גרומט לסגירת הפתח 
 .דפנות צד ורגליים . 3.5
 ,הפלטה  צידי 2- מל"כנ המ בציפוי פורמייק" מ28 איכותי בעובי עץ לבוד  עשויים      

 בכל מקרה לא יהיה כל מגע  .פילוס והגנה מרטיבות   כולל רגליות מתכווננות ל     
  .  העץ הלבוד לרצפה       בין לוחות 

  , לפחותמ" מ1.5 מאסיבי ושטוח בעובי  PVCכל הקנטים עשויים        
 .בכל קצוות הפלטות , י מכונה "       מודבק בחום ולחץ ע

 
  . ובדלפקיםבשולחנותוחלקי מתכת סינר צניעות . 3.6
 גובה הסינר , . בציפוי פורמייקה טפמתכת או עץ לבוד  סינרי הצניעות יהיו עשויים      
 . ראה פרטי ביצוע -פ הנחיות המזמין" עמ מתחת למשטח" ס60   יהיה עד     

 .כולל כיפופים בפח וחירור, מ " מ1.5       סינרי  פח מגולוון יהיו בעובי 
 כולל ,  יהיה בהתאם להנחיות האדריכל-כת   וחלקי מתסינרי מתכתוכיפוף חירור        

 . המתכת  או חלק  פנלחלק מהסינר אוחירור רק        
 מ " מ12מ  ועד " מ2 - החל מגודל חור... דמעות וכו, מרובעת ,  החירור בצורה עגולה      

 .בהתאם להנחיות האדריכלצפיפות ומידות חירור        
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 שידות וארוניות, ארונות. 4
 כל ארון כולל, מ" מ18     גוף הארונות יהיה עשוי מלוחות עץ לבוד איכותיים בעובי     

 כאשר   , מ בציפוי דו צדדי של פורמייקה " מ18 בעובי M.D.F        מדפים וגב עשויים 
                       הגב מחובר בעזרת מחברים.  מ לפחות" מ1.5בעובי   PVCמדפים קנט חזיתי עשוי         ל

  .םאקסצנטריי        
 ובציפוי דו, מ " מ18 איכותיים בעובי M.D.F        דלתות וחזית המגירות יבוצעו מלוחות 

 .מ לפחות" מ1.5 בעובי  PVC של  םוקנטים היקפיי,         צדדי של פורמייקה 
         
 ויק של    בגוון מד.מ לפחות" מ1.5בעובי שטוח ועבה  – PVC עשויים - קנטים       

 כולל מקומות נסתרים כגון היקף, וזאת בכל המקומות , פורמייקה                      ה
 ....מגירות וכו,                      מלא של  מדפים

 
לדלתות ההזזה של כל הארונות יותקנו מסילות   -ה מסילות ומנגנוני דלתות הזז      

כל מנגנון בעל כושר נשיאה של כנף דלת , ד ומנגנוני הזזה איכותיים וחזקים במיוח
כאשר כל המסילות התחתונות עשויות מפרופילי .      ג לפחות" ק45-50בעומס של 
.                                                                                      ושקועות בחלקו התחתון של הארון  , אלומיניום 

תוצרת  , 300SISCO יותקנו מנגנוני הזזה כדוגמת מ " ס105בארונות עד לגובה 
.                                                                                                 ע "או ש , איטליה

             . מייסבים ותושבות עשויות מזק, כולל גלגלי אוקולון תחתונים ועליונים
 כדוגמת הכוללים מסילות תליה עליונות          בארונות גבוהים יותר יותקנו מנגנוני הזזה  

002 SISCO  , כולל גלגלי אוקולון תחתונים .            ע "או ש, תוצרת איטליה
 מייסבים ותושבות עשויות מזק, ועליונים

 
   מעלות תוצרת 110,  כיוונים3כפוף נשלף עם ציר קליף   -צירי דלתות לפתיחה   -  צירים     

     .  ע "או ש "HAFELE"או " בלום".       
 .י לחיצה"הציר יאפשר שחרור מהיר של הדלת מצד הארון ע                    

 . ולא מפחה                    בסיס הציר עשוי יציק
 .פ הנחיות אדריכל"חות ובגוון עמ לפ" מ6בעובי ,  הזכוכית מחוסמת -דלתות זכוכית      
      
 כדוגמת  מחבר, גדוליםכל מחברי הארון יהיו פנימיים המאפשרים עומסים  - מחברים    

 חובה להשתמש בתושבות פליז    .HAFELE. של חב MINIFIX                     אקסצנטרי 
 .                    מתפצלות

  
 .פ הנחיות אדריכל" ע עשויות ניקל מוברש-ידיות      

 ,     פ הנחיות המזמין"                  בדלתות הזזה כלולות ידיות שקועות שיסופקו ויותקנו ע
 .מ אחרי הנחה "מע+  ₪ 45                  מחיר כל ידית עד 

 .כולל מפתח מאסטר,  מנעול צילינדר שקוע- דלתות הארונות כוללות נעילה-נעילה    
 . מפתחות 3כולל ,  מנעול לחיצה  איכותי בציפוי ניקל –   ב דלתות הזזה             

 כולל ציפוי פנימי, מ לפחות " מ18 הסוקל עשוי מלוח עץ לבוד איכותי  בעובי - סוקל   
 בעובי             מוברש  בציפוי אנודייז וציפוי חיצוני של פח אלומיניום , ה               של פורמייק

  .פ הנחיות האדריכל"ע,מ "  מ 1.5.    
 
 
 
 
 
 

  ודלפקים שונים מודולאריות להפרדה בין עמדות קבלת קהלמחיצות.  5
 

  ,דלפקיםוה עמדות העבודה , שולחנות המחיצות יפרידו בין- צורת ומבנה המחיצות .  5.1
 תוך התאמה ,  הדלפקים השונים לחלקים הצדדיים ולמשטחי         ויחוברו בצורה יציבה 

 .לצורת הדלפק ולתכנון האדריכלי בפרויקטמלאה        
 ,דלפקים שונים ועמדות עבודה יחוברו ויעוגנו למחיצות בגבהים שונים       כמו כן 

 ועל היצרן לתת לכך מענה במבנה ,         ובצורה חזקה ועמידה כולל עומסים כבדים
 . פת מחירללא תוס... ווים וכו, כולל פרטי חיבור,        המחיצה 



 7

 ,מעבר כבלי חשמל,          המחיצות יאפשרו גמישות בחיבור אביזרים ויחידות אחסנה
  שתאפשר תהמחיצות יהיו עשויות בצורה מודולארי.           תקשורת ומחשבים בתוכן

 .פ הצורך בעתיד"        שינוי צורת המחיצה ע
 .מ" ס10עובי כל המחיצות        

 , בעלי בידוד אקוסטי ,  חיצוניים ניתנים להסרה פנלים צדדיה לוחות2-       לכל מחיצה מ
    ומחירם יקבע בהתאם , פ בחירת המזמין"ממספר חומרים עכאשר חלקם החיצוני        

 .         לסעיפים השונים בכתב הכמויות
 . פנלים שונים לגובה המחיצה3מ יהיו " ס150         במחיצות בגובה 

 . פנלים שונים לגובה המחיצה4מ יהיו " ס180יצות בגובה          במח
 
 :להלן סוגי הפנלים של המחיצות       

  ) .מ לפחות" מ1.5עובי הפח יהיה  -בכל הפנלים בהם קיים פח חיצוני          (
 

 .גמר צבע בתנור, ומכופףפח מגולוון מחורר . א           
 . גמר צבע בתנור , ומכופףפח מגולוון מרוקע. ב          
 מוברש  טבעי אנודייז גמר , מכופף פח אלומיניום. ג          

 .פ הנחיות אדריכל" מחורר  ע            
 .במסגרת מתכת  . בגמר פורמייקה טפMDF -נגרות. ד         
 דהייה ותקן עמידות , קריעה, בד עמיד במתיחה. ה         

 .פ מפרט טכני"באש ע              
 .פ דוגמא"כולל התזת חול ע, מ" מ5זכוכית מחוסמת שקופה . ו         

 . במסגרת המחיצה             הזכוכית תקובע 
 

 מ " מ2 -גודל חור החל מ... דמעות וכו, מרובעת ,   בצורה עגולה-חירור הפנלים             
  . בהתאם להנחיות אדריכלגודל וצפיפות חורים ,            ומעלה

  .חסיני אש בהתאם לתקןו  קלים להחלפה      כל חלקי המחיצה  
 כאשר . י רגליות פילוס בתחתית המחיצה"       ניתן לפלס כל יחידת מחיצה באופן עצמאי ע

 .פ הצורך"       מחיצות הקצה מיוצבות ומעוגנות  לרצפה ולקירות ע
 

 . צבוע בצבע אפוקסי -יוםאו אלומינעשוי פח מגולוון  מבנה מרותך - שלד המחיצה.  5.2
 .חלקה הפנימי והחיצוני של המערכת מוגן צבוע ועמיד לאורך זמן         

   וכולל את ,בגבהים שונים          שלד המחיצה מהווה אלמנט תמיכה בדלפקים ושולחנות 
  . והחיזוקים הנדרשים כל החלקים הייחודיים         

 
 חיבורים בין היחידות השונות. 5.3

 המחברים בין היחידות השונות ניתנים להרכבה ופירוק קלים ללא צורך בכלי       
 .עבודה      
 מחברים למשטחי שולחנות , מחברים בין מחיצות לקירות המבנה, כולל מחברי צומת      
 .ודלפקים      
 חיבורים ואפשרות לקונזולות לתמיכת דלפקים במידות גובה שונות ובחוזק גבוה      

 

 - חומרי גמר. 5.4
 פנל זה מאפשר .  צידיה2-  הדלתית מחוברת למסגרת המחיצה ב- דלתית תקשורת.        א

                                            גישה קלה לכל שקעי החשמל והתקשורת הפנימיים  בתוך חלל 
 .יות המפקח ללא תוספת מחירפ הנח"תבוצע ע,                                            המחיצה

 ובידוד, מ " מ0.8  עשויים ממסגרת וגב פלדה מגולוונת בעובי -לוחות אקוסטיים.        ב
  ובעובי 0.035                                           אקוסטי של שכבת צמר זכוכית במשקל סגולי 

 .   מ" מ20                                           
 מחיצה מסגרות חיצוניות עשויות מפרופילי אלומיניום בגמר        ל-מסגרות קצה.       ג

 .                                        צבע אפוקסי  בתנור 
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 רשימת דלפקים סטנדרטיים .   1           
 

סימון 
הפריט

גיליונות     מידות  תיאור פריט הריהוט
בחוברת פרטי 

 טריהו

גיליונות 
בחוברת רשימת 

 ריהוט
 )חלקו הגבוה  (  עמדת נתב-דלפק 1-ד

 
180/85/120  2,3,4,5 1 

 )נמוךחלקו ה( עמדת נתב  -דלפק 1A-ד
 

120/85/120  2,3,4,5 2 

 דלפק עמדת שומר 2-ד
 

252/40/75  6,7 3 

 עמדת קבלת קהל בעמידה 3-ד
 

175 +180 
 75, 120גובה 

12,8,9,10,11 4 

 ת קבלת קהל בישיבהעמד 4-ד
 

180 +180 
 75 גובה 

13-22 5 

 עמדת מילוי טפסים בעמידה 5-ד
 

100/40/90 23,24,25,26 6 

 עמדת מילוי טפסים בישיבה 6-ד
 

100/40/75 27,28,29,30 7 

 
 

    

 
 
 

 רשימת שולחנות סטנדרטיים  .2            
 

סימון 
הפריט

ת גיליונו    מידות     תיאור פריט הריהוט
בחוברת פרטי 

 ריהוט

גיליונות 
בחוברת רשימת 

 ריהוט
 שולחן חדר מנהל 1-ש

 
240/90/75- 190 31,32 8 

 שולחן בחדר ישיבות 2-ש
 

240/120/75- 21033,34 9 

  ורכזיםשולחן חדר יועצים 3-ש
 

160/75/75 - 180 35 10 

 שולחן פינת אוכל 4-ש
 

120/80/75 36 11 

 חה פינת מנו-שולחן הסבה  5-ש
 

60/60/45 37 12 

 6-ש
 

 או  90/90/75 שולחן אוכל עם רגל מרכזית
 90 קוטר

38 13 

 שולחן בעל רגליים מתקפלות 7-ש
 

170/75/75 39 14 

 8-ש
 

 15 40 120/80/75  כיתת מחשבשולחן הדרכה

 שולחן ועדות רפואיות 9-ש
 

240/100/75 41 16 
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 )28.1(   )המשך (  וריהוט נייד דלפקים   רשימת סוגי 

 
   רשימת ארונות סטנדרטיים . 3                

 
סימון 
הפריט

גיליונות     מידות תיאור פריט הריהוט  
בחוברת פרטי 

 ריהוט

גיליונות 
בחוברת רשימת 

 ריהוט
  300/50/105  משטח שיש+ 105ן הזזה ארו 1-א

 
42 17 

 גרותמשטח נ+ 105ארון הזזה  2-א
 

300/47/105 43 18 

 משטח נגרות+ 65ארון הזזה  3-א
 

120-250/47/160 44 19 

 משטח נגרות+ ארון הזזה גבוה 4-א
 

180/47/205 45 20 

 ארון מטבחון תחתון5A-א
 

260/60/89 46,47 21 

 ארון מטבחון עליון5B-א
 

260/32/60 46,47 22 

  לוקרים-ארונות מלתחה 6-א
 

50/40/205 48 23 

 7-א
A.B.C.D 

 ארון הכולל דלתות פתיחה
 

 24 49 מידות שונות

 מגירוני פלסטיק לארון טפסים 8-א
 

32/40.3/27.7 
 כל ארגז מגירות

50 25 

 
 דלתות ובמות , רשימת מחיצות.  4             

 
סימון 
הפריט

גיליונות     מידות   תיאור פריט הריהוט
בחוברת פרטי 

 ריהוט

גיליונות 
ימת בחוברת רש

 ריהוט
מחיצה להפרדה בין דלפקי   1-מ

  בעמידה ובישיבהקבלת קהל
290/10/150  

 245/10/150 
210/10/150 
165/10/150 

8-17 , 51 26 

ל הכולל זיגוג " כנמחיצהקטע  2-מ
  להפרדה בעמדת יעוץ 

110/10/150 18-22 , 51 27 

מחיצה להפרדה בין עמדות  3-מ
 מילוי טפסים

80/10/180 23-30,  51 28 

במת נגרות להגבהת נותן  4-מ
 השרות

H=15 52 29 

 דלת מעבר לאזור דלפקים 5-מ
 

90/205 53 30 

   6-מ
 

 31 54 90/150 הזזה למחיצה מודולאריתדלת 
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 )28.1(      )המשך (  וריהוט נייד            רשימת סוגי דלפקים           

 
 פריטי ריהוט ניידים.  5            

 
סימון 
הפריט

גיליונות     מידות   תיאור פריט הריהוט
בחוברת פרטי 

 ריהוט

גיליונות 
בחוברת רשימת 

 ריהוט
 יחידת מגירות ניידת 1-נ

 
40/40/62 55 32 

  לכונן מחשבמעמד נייד 2-נ
 

40/25/3 56 33 

 שידת גלגלים 3-נ
 

40/40/62 57 34 

 עגלת עבודה 4-נ
 

60/45/85 
 100ידית בגובה 

58 35 

     

 
 

 פריטי ריהוט ניידים חיצוניים.  6            
 

סימון 
הפריט

גיליונות     מידות     תיאור פריט הריהוט
בחוברת פרטי 

 ריהוט

גיליונות 
בחוברת רשימת 

 ריהוט
 עמדת בידוק ניידת חיצונית 1-ח

 
55/45/91 59 36 

 דלפק מילוי טפסים חיצוני 2-ח
 

60/40/91 60 37 

לטפסים עוצב נייד מעמד מ 3-ח
 ותיבת שירות

55/15/185 61 38 

מעמד מעוצב נייד לחוברות  4-ח
 הסברה

90/35/170 62 39 

 
 

 פריטי ריהוט שונים.  7            
 

סימון 
הפריט

גיליונות     מידות  תיאור פריט הריהוט
בחוברת פרטי 

 ריהוט

גיליונות 
בחוברת רשימת 

 ריהוט
 עמוד תור פס נמתח 1-ב

 
H=105 63 40 

 הדום לרגליים 2-ב
 

44/35 64 41 

 משטח החתלה 3-ב
 

87/46/43 65 42 

 מ" ס60  מושב כסא בר גובה 4-ב
 

46/46/93 66 43 

  לחדר הנקהאכורס 5-ב
 

75/75/93 67 44 

 6-ב
 

תוספת גב נגרות בצמוד  לסינור 
 מתכת של דלפק

 35 -גובה 
 פ דלפק"אורך ע

14 -- 

 7-ב
 

 לאביזר תוספת אלמנט הגנה 
 שקעי חשמל  בדלפק

43/12 14 -- 
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תאריךמהדורה  

 'מ 1.20בגובה  ניתובעמדת דלפק   1-ד  1גיליון      
     . חלקו של הדלפק המשמש לקבלת קהל בעמידה          
 )מותאם לבימת נגרות  (            

A   18.1.10

  .1- מדגם דבכניסה למבנה  ניתובדלפק   תיאור כללי
חזית , כולל דפנות צד  ,  מלוחות עץ לבודצורה מאסיביתבפק יבנה לדה

מ " מ17' דביץנצוקל עשוי ס,  למעבר צנרת חשמל  הניתנת לפתיחהכפולה
 .פ תכניות אדריכל "הכל ע   .וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת

ומחירה יקבע בנפרד -שתוקם בצד נותן השירותמת נגרות יבהדלפק יותאם ל
 .4-מט י ראה פר - מהדלפק

פרט כולל ,  אבן קיסר-בחזית הדלפק יבוצע ציפוי ומשטח עליון משיש 
יבוצעו ,  צידי משטח השיש המוגבה 2 -מ.  תחתון בחזית לתאורה סמויה

 . ומחוררדפנות צד עשויות עץ לבוד ובציפוי פח אלומיניום בגימור מוברש

 

 גיליונות פרטי
 ריהוט

                                                      .חומרי  גמר. 1
                                      .חתכים אנכיים. 4     .תכנית ותרשימים תלת ממדיים. 2
            ..גיליון פרטים. 5.                      תכנית ומבט חזיתי. 3

 

  )לא כולל עובי מחיצות נגרות , ת נטומידו ( .מ" ס180 / 85/  120מידות כלליות
  .פ פרטי הביצוע "מ ע" מ17, מ " מ28 בעובי לוחות עץ לבוד חומר
 . צידי הפלטה 2 - מאיכותיתפורמייקה  גמר, הדלפקהנגרות של בכל חלקי  גמר 

 פורמייקה -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ועבודהכל משטחי הכאשר 
 .ותמ לפח" מ0.8בעובי .טפ

 .מ שקוע בגוף הדלפק" ס1*1פרופיל פס הפרדה עשוי אלומיניום 
 כולל כל הקנטים, מ " ס2אבן קיסר בעובי  חזית ומשטח עליון בציפוי שיש

 חריצים 3, עיבודים , מ בהיקף השיש בחזית ובמשטח עליון   " ס4בעובי 
 . השיש מחזית דלפק הנגרות ציפוי והבלטת, השישבחזית

 . מוברשמ" מ1.5 בעובי מ בציפוי פח אלומיניום" ס10 צוקל  שקוע בגובה

 

  מאסיבי שטוח בעובי PVCקנט  העשויים נגרות הדלפק וחלקי למשטחי  קנטים 
 . ולחץ במכונה דבק חםמודבק בבגוון זהה לפורמייקה ו,  מ" מ2 

 

 חומרי גוון
 גמר

 .פ ט-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
 .4350 דגם -  בחזית ומשטח עליון-אבן קיסרשיש 

 . האלומיניום בציפוי אנודייז מוברש טבעי  פחכל חלקי

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX -המחבר מדגם אקצנטרי 

 

אביזרים 
 ופרזול

 גוון, ת הפתח  יסופק גרומט סוגר לסגיר-בכל פתחי מעבר כבלים 
 .פ הנחיות אדריכל"ע

 או GRASS ומסילות תוצרת רגליות פילוס מתכווננות, מחברים, צירים 
 . ובאישור מראש של האדריכל ע באיכות מעולה"ש

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

 ,פ הנחיות המפקח"ומנשא לכונן מחשב יוצמדו לדלפק עמגירות ניידת . יח
  .2-נ , 1-נות ראה גיליונ. אך מחירם יקבע בנפרד 

 

 דפנות צד
 ורגליים

 ,          מ בציפוי פורמייקה " מ28 בעובי עץ לבוד איכותי -דפנות ורגליים 
 .כולל רגליות מתכווננות לפילוס והגנה מרטיבות ,

 .כולל רגליות מתכווננות לפילוס

 

 .סרושיש אבן קי. לדלפק חזית סגורה עשויה עץ לבוד בגמר פורמייקה טפ סינר צניעות
 .. מהצד הפנימי של הדלפקראה הנחיות גישה לצנרת חשמל ותקשורת

 

 נגרותמחיצות
ומחיצות מודולארית

  מודולאריות מחיצת קיימת אפשרות לחיבור הדלפקמכל צד של 
 .3-מ,2-מ,1-מ   פריטיםראה,  בנפרד מהדלפק קבעמחיר המחיצות י

 

 ,מ" ס120וגובהו  , עלות חלקו של הדלפק המשמש לקבלת קהל בעמידה הערות
 .ומוגדר בגיליון זה ,יקבע בנפרד 

 ,מ" ס90וגובהו , עלות חלקו של הדלפק המשמש לקבלת קהל בישיבה 
  .2.ומוגדר בגיליון הבא מס,יקבע בנפרד 

  ראה סעיף -יש להתקין את הדלפק תוך הקפדה על מבנה בטיחותי 
 .ת    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדו. במפרט1.9. מס
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תאריךמהדורה     

 ' מ0.90בגובה   ניתוב עמדתדלפק  1A-ד  2גיליון    
. חלקו של הדלפק המשמש לקבלת קהל בישיבה                

 )מותאם לבימת נגרות (

A   18.1.10

 .1A-דלפק  ניתוב בכניסה למבנה  מדגם ד תיאור כללי
חזית , ל דפנות צד כול ,  מלוחות עץ לבודהדלפק יבנה בצורה מאסיבית

מ " מ17' צוקל עשוי סנדביץ, כפולה הניתנת לפתיחה למעבר צנרת חשמל 
 .פ תכניות אדריכל "הכל ע.   וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת

ומחירה יקבע בנפרד -שתוקם בצד נותן השירותבימת נגרות הדלפק יותאם ל
 .4-מ  ראה פריט -מהדלפק 

 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                            חתכים אנכיים. 4     .תכנית ותרשימים תלת ממדיים. 2
 .ון פרטיםגילי. 5.                     תכנית ומבט חזיתי. 3

 

  )לא כולל עובי מחיצות נגרות , מידות נטו. ( מ" ס120 / 85 / 90מידות כלליות
 .פ פרטי הביצוע "מ ע" מ17, מ " מ28 בעובי לוחות עץ לבוד חומר

 . 
 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר, הדלפקהנגרות של בכל חלקי  גמר 
 פורמייקה -  והגלויים לעין צונייםהחלקים החיכל  ועבודהכל משטחי הכאשר 

 .מ לפחות" מ0.8בעובי .טפ
 .מ שקוע בגוף הדלפק" ס1*1פרופיל פס הפרדה עשוי אלומיניום 

 .מ בציפוי פח אלומיניום מוברש" ס10צוקל  שקוע בגובה 

 

 2 מאסיבי שטוח בעובי  PVCקנט  העשויים נגרות הדלפק וחלקי למשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה מייקה ובגוון זהה לפור, מ "מ

 

 חומרי גוון
 גמר

 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
 

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX -המחבר מדגם אקצנטרי 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

 גוון,  יסופק גרומט סוגר לסגירת הפתח -בכל פתחי מעבר כבלים 
 .פ הנחיות אדריכל"ע

 או GRASSרגליות פילוס מתכווננות ומסילות תוצרת , מחברים, צירים 
 .ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל "ש

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

 ,נחיות המפקחפ ה"ומנשא לכונן מחשב יוצמדו לדלפק עמגירות ניידת . יח
  . .2-נ,1-פריטים  נראה . אך מחירם יקבע בנפרד 

 

 דפנות צד
 ורגליים

 ,          מ בציפוי פורמייקה " מ28 בעובי עץ לבוד איכותי -דפנות ורגליים 
 .כולל רגליות מתכווננות לפילוס והגנה מרטיבות ,

 .כולל רגליות מתכווננות לפילוס

 

 .  עשויה עץ לבוד בגמר פורמייקה טפלדלפק חזית סגורה סינר צניעות
 מהצד הפנימי של ראה הנחיות לצורך גישה לצנרת חשמל ותקשורת

 ..הדלפק

 

 נגרותמחיצות
ומחיצות מודולארית

  מודולאריות קיימת אפשרות לחיבור מחיצת הדלפקמכל צד של 
  ..3-מ,2-מ,1-פריטים מראה , מחיר המחיצות יקבע בנפרד מהדלפק 

 

 ,מ" ס120וגובהו ,  חלקו של הדלפק המשמש לקבלת קהל בעמידה עלות הערות
  .1ומוגדר בגיליון הקודם שמספרו ,יקבע בנפרד 

 ,מ" ס90וגובהו , עלות חלקו של הדלפק המשמש לקבלת קהל בישיבה 
  .2.מס,ומוגדר בגיליון זה ,יקבע בנפרד 

  ראה סעיף -יש להתקין את הדלפק תוך הקפדה על מבנה בטיחותי 
     יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
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תאריךמהדורה     
 )כולל שלוחה ( שומר  עמדתדלפק  2-ד  3גיליון    

 
A   18.1.10

 .2- בכניסה למבנה  מדגם דשומרדלפק   תיאור כללי
 : חלקים2-מורכב מ
 . עברי אזור הבידוק2- להעברת הכבודה מדלפק חזיתי .א
 .כוללת מיקום מכשירי אלקטרוניקה שונים השלוחת צד .ב
, כולל דפנות צד  ,  מלוחות עץ לבוד בצורה מאסיביתו יבנ והשלוחה הדלפק
 ,מ" מ17בעובי ' צוקל עשוי סנדביץ , משטח שיש עליון, נגרות חזית 

 .מ" ס1*3 מפרופילי אלומיניום מסגרתבהיקף חזית הדלפק 
פ " עלהכו  תו המושלמכל הנדרש להשלמתו ופעולת העבודה כוללת את

 .תכניות אדריכל 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                                             .חתכים שונים. 6
 .תכניות וחזית. 7

 

 . מ" ס250 / 50 / 90              -דלפק חזיתימידות כלליות
 . מ" ס100 / 70 / 90+30           -שלוחת צד

 

 .פ פרטי הביצוע "מ ע" מ17, מ " מ28 בעובי לוחות עץ לבוד חומר
 . שיש אבן קיסר–משטח עליון 

 

 .לטה  צידי הפ2 - מאיכותית פורמייקה גמר, הדלפקהנגרות של בכל חלקי  גמר 
 פורמייקה -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ועבודהכל משטחי הכאשר 

 .מ לפחות" מ 0.8בעובי .טפ
 .מ" ס1*3בהיקף חזית הדלפק מסגרת מפרופילי אלומיניום 

 .מ בציפוי פח אלומיניום מוברש" ס10וקל  שקוע בגובה ס

 

יבי שטוח בעובי  מאס PVCקנט  העשויים נגרות הדלפק וחלקי למשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ1.5

 

 חומרי גוון
 גמר

 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
 .בציפוי אנודייז גמר מוברש טבעי, מ " מ1.5פח אלומיניום בעובי 

 .4350 דגם - משטח עליון -שיש אבן קיסר 

 

רים מחב
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX -המחבר מדגם אקצנטרי 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

 גוון,  יסופק גרומט סוגר לסגירת הפתח -בכל פתחי מעבר כבלים 
 .פ הנחיות אדריכל"ע

 או GRASSילות תוצרת רגליות פילוס מתכווננות ומס, מחברים, צירים 
 .ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל "ש

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

 ,פ הנחיות המפקח"ומנשא לכונן מחשב יוצמדו לדלפק עמגירות ניידת . יח
  .7-מ , 6-ראה גיליונות מ. אך מחירם יקבע בנפרד 

 

 דפנות צד
 ורגליים

 ,          מ בציפוי פורמייקה " מ28 בעובי עץ לבוד איכותי -דפנות ורגליים 
 .כולל רגליות מתכווננות לפילוס והגנה מרטיבות ,

 

 

תוצרת . פורמייקה טפציפוי לדלפק חזית סגורה עשויה עץ לבוד בגמר  סינר צניעות
  ,FCW 7401גוון , פורמייקה סנטר 

 .מ" ס1*3בהיקף חזית הדלפק מסגרת מפרופילי אלומיניום 

 

 נגרותמחיצות
ות מודולאריתומחיצ

 מודולאריות קיימת אפשרות לחיבור מחיצת הדלפקמכל צד של 
  .3-מ,2-מ,1-פריטים מראה , מחיר המחיצות יקבע בנפרד מהדלפק 

 

  ראה סעיף -יש להתקין את הדלפק תוך הקפדה על מבנה בטיחותי  הערות
 .    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס

, יבוצע כאלמנט נפרד,  מעל משטח השיש של השלוחה האלמנט המוגבה
 .שיהיה ניתן להסרה או כתוספת  ללא פגיעה בשלוחה

 .מחירו יקבע בנפרד ממחיר השלוחה
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תאריךמהדורה     
  קבלת קהל בעמידה דלפק  3 -ד  4גיליון    

 
A   18.1.10

 .3-  מדגם דקבלת קהל בעמידהדלפק   תיאור כללי
חזית , כולל דפנות צד  ,  מלוחות עץ לבודנה בצורה מאסיביתהדלפק יב

מ " מ17' צוקל עשוי סנדביץ, כפולה הניתנת לפתיחה למעבר צנרת חשמל 
 .פ תכניות אדריכל "הכל ע.   וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת

ומחירה יקבע בנפרד -שתוקם בצד נותן השירותבימת נגרות הדלפק יותאם ל
 .5-מ פריט   ראה-מהדלפק 

כולל פרט ,  אבן קיסר-בחזית הדלפק יבוצע ציפוי ומשטח עליון משיש 
יבוצעו ,  צידי משטח השיש המוגבה 2 -מ.  תחתון בחזית לתאורה סמויה

 .דפנות צד עשויות עץ לבוד ובציפוי פח אלומיניום בגימור מוברש ומחורר
 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

     .תכנית ותרשימים תלת ממדיים . 10                            .חומרי  גמר. 1
 .חתך.  11  .תכנית ותרשימים תלת ממדיים. 8
                                .מבט וחתך. 12    תכנית ותרשימים תלת ממדיים. 9

 

  )מידות נטו. ( מ" ס175 +160 / 85 / 120מידות כלליות
 .פ פרטי הביצוע "מ ע" מ17, מ " מ28 בעובי לוחות עץ לבוד חומר

 
 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר, הדלפקהנגרות של בכל חלקי  גמר 
 פורמייקה -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ועבודהכל משטחי הכאשר 

 .מ לפחות" מ0.8בעובי .טפ
 .מ בציפוי פח אלומיניום מוברש" ס10צוקל  שקוע בגובה 

 

 2 מאסיבי שטוח בעובי  PVCקנט  העשויים נגרות הדלפק וחלקי למשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ "מ

 

 חומרי גוון
 גמר

 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
 .4350 דגם - בחזית ומשטח עליון -שיש אבן קיסר

 .אנודייז בציפוי , בגמר מוברש, מ " מ1.5פח אלומיניום בעובי  -סוקל

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX -המחבר מדגם אקצנטרי 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

 גוון,  יסופק גרומט סוגר לסגירת הפתח -בכל פתחי מעבר כבלים 
 .פ הנחיות אדריכל"ע

 או GRASSרגליות פילוס מתכווננות ומסילות תוצרת , מחברים, צירים 
 .ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל "ש

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

 ,פ הנחיות המפקח"יוצמדו לדלפק עומנשא לכונן מחשב מגירות ניידת . יח
  .1-מחיצות מראה גיליונות . אך מחירם יקבע בנפרד 

 

 דפנות צד
 ורגליים

 ,          מ בציפוי פורמייקה " מ28 בעובי עץ לבוד איכותי -דפנות ורגליים 
 .כולל רגליות מתכווננות לפילוס והגנה מרטיבות ,

 .כולל רגליות מתכווננות לפילוס

 

 .ושיש אבן קיסר. לדלפק חזית סגורה עשויה עץ לבוד בגמר פורמייקה טפ עותסינר צני
 .. מהצד הפנימי של הדלפקראה הנחיות גישה לצנרת חשמל ותקשורת

 . מתחת לסינר שיש בחזיתT5 מנורת -פרט לתאורה סמויה 

 

 נגרותמחיצות
ומחיצות מודולארית

  אריותמודול קיימת אפשרות לחיבור מחיצת הדלפקמכל צד של 
  .1-מראה גיליונות  , מחיר המחיצות יקבע בנפרד מהדלפק 

ועל הקבלן לבצע את כל ההכנות וההתאמות , ל "הדלפק יעוגן למחיצות הנ
 .  ללא תוספת מחירלכך  במבנה הדלפק ומבנה המחיצות

 

  ראה סעיף -יש להתקין את הדלפק תוך הקפדה על מבנה בטיחותי  הערות
 .ש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות    י. במפרט1.9. מס
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תאריךמהדורה     
            קבלת קהל בישיבהדלפק  4 -ד  5גיליון    

 ) עמדת יעוץ כולל(
 

A   18.1.10

 .4-  מדגם דקבלת קהל בישיבהדלפק   תיאור כללי
חזית , כולל דפנות צד  ,  מלוחות עץ לבודהדלפק יבנה בצורה מאסיבית

מ " מ17' צוקל עשוי סנדביץ, יתנת לפתיחה למעבר צנרת חשמל כפולה הנ
 .פ תכניות אדריכל "הכל ע.   וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת

ומחירה יקבע בנפרד -שתוקם בצד נותן השירותבימת נגרות הדלפק יותאם ל
 .5-מ  ראה פריט -מהדלפק 

ון ומכופף בעובי מגולו, פח מחורר עשוי,  סינר צניעות בחזית הדלפק יבוצע
 .גמר צבע אפוקסי בתנור, מ לפחות " מ1.5

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

    .תכנית ותרשימים תלת ממדיים. 15                              .חומרי  גמר. 1
                                       .חתך. 16  .ימים תלת ממדייםתכנית ותרש. 13
 ) פרטי עמדת יעוץ 19-22.(חזית. 17.  תכנית ותרשימים תלת ממדיים. 14

 

  )מידות נטו. ( מ" ס180 +160 / 85 / 75מידות כלליות
 .פ פרטי הביצוע "ע מ" מ28 בעובי לוחות עץ לבוד חומר

גמר צבע אפוקסי , מ לפחות " מ1.5בעובי  ומכופףמגולוון , פח מחורר
 .בתנור

 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר, הדלפקהנגרות של בכל חלקי  גמר 
 פורמייקה -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ועבודהכל משטחי הכאשר 

 .מ לפחות" מ0.8בעובי .טפ

 

 מאסיבי שטוח בעובי  PVCקנט ת  העשויים נגרוהדלפק וחלקי למשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ1.5

 

 חומרי גוון
 גמר

 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
 .פ הנחיות המזמין" עRALסינר צניעות  צבע בתנור בגוון  -פח מחורר 

 

מחברים 
 פנימיים

 .ם יהיו פנימיים בלבד כל המחברי
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX -המחבר מדגם אקצנטרי 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

 גוון,  יסופק גרומט סוגר לסגירת הפתח -בכל פתחי מעבר כבלים 
 .פ הנחיות אדריכל"ע

 או GRASSרגליות פילוס מתכווננות ומסילות תוצרת , מחברים, צירים 
 .ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל "ש

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

 ,פ הנחיות המפקח"ומנשא לכונן מחשב יוצמדו לדלפק עמגירות ניידת . יח
 ..אך מחירם יקבע בנפרד 

 

 דפנות צד
 ורגליים

 ,          מ בציפוי פורמייקה " מ28 בעובי עץ לבוד איכותי -דפנות ורגליים 
 .תכווננות לפילוס והגנה מרטיבות כולל רגליות מ,

 .כולל רגליות מתכווננות לפילוס

 

מ " מ1.5מגולוון ומכופף בעובי סינר צניעות עשוי פח מחורר לדלפק חזית  סינר צניעות
 .מ מתחת למשטח שולחן" ס60בגובה . גמר צבע אפוקסי בתנור, לפחות 

 בחלקותקשורת וקופסת שקעי חשמל ותקשורת מתוכננים , תעלות חשמל
 לפיכך איזור זה לא יהיה מחורר ויכלול גב נגרות . הפנימי העליון של הסינר

גב הנגרות  .להברגת תעלות ואביזרים ,  הגמר פורמייק, עשוי עץ לבוד
   .14.  פרטי ריהוט מסן ראה פרט בגיליו-מהווה תוספת מחיר

 

 נגרותמחיצות
ומחיצות מודולארית

 לחיבור מחיצת נגרות  קיימת אפשרות הדלפקמכל צד של 
 .1-מראה גיליונות  , מחיר המחיצות יקבע בנפרד מהדלפק 

ועל הקבלן לבצע את כל ההכנות וההתאמות , ל "הדלפק יעוגן למחיצות הנ
 .לכך  במבנה הדלפק ומבנה המחיצות ללא תוספת מחיר

 

 

  ראה סעיף -יש להתקין את הדלפק תוך הקפדה על מבנה בטיחותי  הערות
 .    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
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תאריךמהדורה     
   מילוי טפסים בעמידהדלפק  5 -ד  6גיליון    

 
A   18.1.10

 .5-  מדגם דמילוי טפסים בעמידהדלפק   תיאור כללי
צוקל עשוי  ציפוי קיר וכולל ,  מלוחות עץ לבודהדלפק יבנה בצורה מאסיבית

פ "הכל ע.    וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת,מ" מ17' סנדביץ
 .תכניות אדריכל 

 .מ" ס90 בגובה , אבן קיסר-בחזית הדלפק יבוצע ציפוי ומשטח עליון משיש 
למשטח  השיש יותקן ציפוי קיר העשוי  פנלי נגרות בגמר מתחת ומעל 
 .הדלפק כולל מדף נגרות תחתון.   הצמודים לקיר הבניין . פורמייקה טפ

תמיכות של פרופילי פלדה מגולוונים מתחת למשטח יעוגנו במחיצות 
 .וכלולות במחיר הדלפק, הצדדית

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                         .כים ותרשימים תלת ממדייםחת,  תכניות-  26,23,24,25

 

 

  )מידות נטו. ( מ" ס100 / 42 / 180מידות כלליות
 .פ פרטי הביצוע "מ ע" מ17, מ " מ28 בעובי לוחות עץ לבוד חומר

 .פרופילי פלדה מגולוונת לתמיכה מתחת למשטח שיש
 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר, הדלפקהנגרות של בכל חלקי  גמר 
 פורמייקה -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ועבודהכל משטחי הכאשר 

 .מ לפחות" מ0.8בעובי .טפ
 .H= 180מ לסיום ציפוי קיר " ס1*1פרופיל אלומיניום אופקי עליון 

 . ופנל עליוןכולל פנל חזיתי,  במשטח עבודה-שיש אבן קיסר
 .מ בציפוי פח אלומיניום מוברש" ס10 סוקל  שקוע בגובה -הבצמוד לרצפ

 .ל" מוברש כנ- פרופיל סיום עשוי אלומיניום -בחלק עליון ציפוי קיר 

 

 מאסיבי שטוח  PVCקנט  העשויים נגרות הדלפקמדפי וחלקי , למשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ2בעובי 

 

ומרי  חגוון
 גמר

 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
 .4350 דגם - בחזית ומשטח עליון -שיש אבן קיסר

 . בציפוי אנודייז בגמר מוברש, מ " מ1.5 פח אלומיניום בעובי -סוקל
 . בציפוי אנודייז בגמר מוברש-פרופיל אלומיניום עליון 

 

מחברים 
 פנימיים

 .ברים יהיו פנימיים בלבד כל המח
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

מתחת למשטח הדלפק תמיכה של פרופילי פלדה המעוגנים למחיצות 
 .וכלולים במחיר הדלפק, 3-הצדדיות  מדגם מ

 

אביזרים 
 ופרזול

ע באיכות מעולה ובאישור מראש של " או שGRASSמחברים תוצרת 
 .האדריכל 

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

__  

 דפנות צד
 ורגליים

  מחיר המחיצות יקבע בנפרד  ,3- צידי  הדלפק מחיצות נגרות מדגם מ2-מ
 . מחיצות אלו כוללות את ההכנות לעיגון משטח הדלפק.ממחיר הדלפק

 

 .ושיש אבן קיסר. לדלפק חזית סגורה עשויה עץ לבוד בגמר פורמייקה טפ סינר צניעות
 

 

רות נגמחיצות
ומחיצות מודולארית

  מחיר המחיצות יקבע בנפרד  ,3- צידי  הדלפק מחיצות נגרות מדגם מ2-מ
תמיכות של פרופילי פלדה מתחת למשטח יעוגנו במחיצות . ממחיר הדלפק

 .וכלולות במחיר הדלפק, ל"הנ

 

תוך עמידה , ויציביש להתקין את הדלפק תוך הקפדה על מבנה בטיחותי  הערות
  במפרט1.9.  ראה סעיף מס-ל כבדיםבעומסי משק

 .יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות
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תאריךמהדורה     

   מילוי טפסים בישיבהדלפק  6 -ד  7גיליון    
 

A   18.1.10

 .6-  מדגם דמילוי טפסים בישיבהדלפק   תיאור כללי
צוקל עשוי ו ציפוי קיר כולל ,  מלוחות עץ לבודהדלפק יבנה בצורה מאסיבית

פ "הכל ע.    וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת,מ" מ17' סנדביץ
 .תכניות אדריכל 

 .מ" ס75 בגובה , אבן קיסר-בחזית הדלפק יבוצע ציפוי ומשטח עליון משיש 
למשטח  השיש יותקן ציפוי קיר העשוי  פנלי נגרות בגמר מתחת ומעל 
 .פק כולל מדף נגרות תחתוןהדל.   הצמודים לקיר הבניין . פורמייקה טפ

תמיכות של פרופילי פלדה מגולוונים מתחת למשטח יעוגנו במחיצות 
 .וכלולות במחיר הדלפק, הצדדית

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                        .חתכים ותרשימים תלת ממדיים,  תכניות-  30, 29,28,27

 

 

  )מידות נטו. ( מ" ס100 / 40 / 180מידות כלליות
 .פ פרטי הביצוע "מ ע" מ17, מ " מ28 בעובי לוחות עץ לבוד חומר

 
 

 . צידי הפלטה 2 - מתאיכותי פורמייקה גמר, הדלפקהנגרות של בכל חלקי  גמר 
 פורמייקה -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ועבודהכל משטחי הכאשר 

 .מ לפחות" מ0.8בעובי .טפ
 .כולל פנל חזיתי,  במשטח עבודה-שיש אבן קיסר
 .מ בציפוי פח אלומיניום מוברש" ס10 סוקל  שקוע בגובה -בצמוד לרצפה

 .ל" מוברש כנ-וי אלומיניום  פרופיל סיום עש-בחלק עליון ציפוי קיר 

 

 מאסיבי שטוח  PVCקנט  העשויים נגרות הדלפקמדפי וחלקי , למשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ2בעובי 

 

 חומרי גוון
 גמר

 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
 .4350 דגם -ית ומשטח עליון  בחז-שיש אבן קיסר

 . בציפוי אנודייז בגמר מוברש, מ " מ1.5 פח אלומיניום בעובי -סוקל

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

מתחת למשטח הדלפק תמיכה של פרופילי פלדה המעוגנים למחיצות 
 .וכלולים במחיר הדלפק, 3-גם מהצדדיות  מד

 

אביזרים 
 ופרזול

ע באיכות מעולה ובאישור מראש של " או שGRASSמחברים תוצרת 
 .האדריכל 

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

___  

 דפנות צד
 ורגליים

  מחיר המחיצות יקבע בנפרד  ,3- צידי  הדלפק מחיצות נגרות מדגם מ2-מ
 .כנות לעיגון משטח הדלפק מחיצות אלו כוללות את הה.ממחיר הדלפק

 

 .ושיש אבן קיסר. לדלפק חזית סגורה עשויה עץ לבוד בגמר פורמייקה טפ סינר צניעות
 

 

 נגרותמחיצות
ומחיצות מודולארית 

  מחיר המחיצות יקבע בנפרד  ,3- צידי  הדלפק מחיצות נגרות מדגם מ2-מ
במחיצות תמיכות של פרופילי פלדה מתחת למשטח יעוגנו . ממחיר הדלפק

 .וכלולות במחיר הדלפק, ל"הנ

 

תוך עמידה , ויציביש להתקין את הדלפק תוך הקפדה על מבנה בטיחותי  הערות
  במפרט1.9.  ראה סעיף מס-בעומסי משקל כבדים

 .יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות
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תאריךמהדורה    שולחן מנהל  1 - ש
    
 8גיליון    

 
A   18.1.10

 .1-ש מדגם שולחן מנהל תיאור כללי
מ  בציפוי דו " מ28 מלוחות עץ לבוד בעובי  יבנה בצורה מאסיביתשולחןה

וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו , כולל דפנות צד  , צדדי של פורמייקה
 .פ תכניות אדריכל " עלהכו.   המושלמת
עובי מגולוון ומכופף ב, סינר צניעות עשוי פח מחורר יבוצע שולחןבחזית ה

 .גמר צבע אפוקסי בתנור, מ לפחות " מ1.5
 

 

פרטי גיליונות  
 ריהוט

. 1                                                                                   .חומרי  גמר
 .חזית וחתך,מבט . 31

.32                                            .תכניות
      .מ" ס 190 - 240אורך  / 90 / 75מידות כלליות 

 .פ פרטי הביצוע "מ ע" מ28 בעובי לוחות עץ לבוד חומר
 , מ לפחות " מ1.5מגולוון ומכופף בעובי , סינר צניעות עשוי פח מחורר

 מ " ס3*1 פרופיל אלומיניום -בהיקף דפנות צד 

 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותיתמייקה  פורגמר, שולחןההנגרות של בכל חלקי  גמר 
 -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ודפנות, עבודהכל משטחי הכאשר 

 .מ לפחות" מ0.8בעובי .פורמייקה טפ
 .מ גמר ציפוי אנודייז מוברש" ס3*1 פרופיל אלומיניום -בהיקף דפנות צד 

 

    י שטוח בעובי מאסיב PVCקנט שולחן העשויים נגרות ה וחלקי למשטחי  קנטים  
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ1.5

 חומרי גוון
 גמר

 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
4350. 

גמר צבע , מ לפחות "מ1.5מגולוון ומכופף בעובי ,   פח מחורר-סינר צניעות
 .אפוקסי בתנור

 . מתכת בציפוי כרום ניקל- למשטח השולחן  מתחתםספייסרי

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים  
 ופרזול

 גוון,  יסופק גרומט סוגר לסגירת הפתח -בכל פתחי מעבר כבלים 
 .פ הנחיות אדריכל"ע

ע באיכות מעולה ובאישור מראש של " או שGRASSמחברים תוצרת 
 .האדריכל 
 . מתכת בציפוי כרום ניקל-  מתחת למשטח השולחןםספייסרי

פ הנחיות "מנשא לכונן מחשב ושידה יוצמדו לשולחן ע,מגירות ניידת . יח פריטי ריהוט 
 צמודים  .7-מ , 6-ראה גיליונות מ. אך מחירם יקבע בנפרד , המפקח

מ  " מ28 מלוחות עץ לבוד בעובי מאסיבית צידי  השולחן  דפנות צד 2-מ דפנות צד 
רגליות , הכוללות פרופיל אלומיניום היקפי ,  בציפוי דו צדדי של פורמייקה

 .   מתחת למשטח השולחןםוספייסרי, פילוס תחתונות 
 ורגליים

מ לפחות " מ1.5ן ומכופף בעובי מגולוו, לשולחן סינר צניעות עשוי פח מחורר סינר צניעות 
 .מ מתחת למשטח שולחן" ס60 הסינר בגובה .גמר צבע אפוקסי בתנור

 אין נגרותמחיצות 

  ראה סעיף - תוך הקפדה על מבנה בטיחותי שולחןיש להתקין את ה הערות
 .    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
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תאריךמהדורה     

 שולחן בחדר ישיבות  2 - ש 9גיליון    
 

A   18.1.10

 .2-ש מדגם שולחן בחדר ישיבות תיאור כללי
מ  בציפוי דו " מ28 מלוחות עץ לבוד בעובי  יבנה בצורה מאסיביתשולחןה

 להכו.    הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמתכלכולל  , צדדי של פורמייקה
 .פ תכניות אדריכל "ע

גמר צבע ,מ " ס8* 8 מגולוונים  ריבועיים פילי פלדהפרו רגליים עשויות
 .ל " כנ–מסגרת עליונה מתחת מתחח השולחן . RALפ "אפוקסי בתנור ע

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
 .כניתת .33
                                            .מבטים וחזיתות. 34

 

       .מ" ס210 - 240אורך  / 100 -120 / 75מידות כלליות
 .פ פרטי הביצוע " ע,מ " מ28 בעובי לוחות עץ לבוד חומר

 . מגולוונים ריבועיים פרופילי פלדהים  עשוי ומסגרת  רגליים4
 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר, שולחןהות של הנגרבכל חלקי  גמר 
 פורמייקה -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ועבודהכל משטחי הכאשר 

 .מ לפחות" מ0.8בעובי .טפ
 .RALפ "גמר צבע אפוקסי בתנור ע,פרופילי פלדהומסגרת רגליים 
 . מתכת בציפוי כרום ניקל-  מתחת למשטח השולחןםספייסרי

 

     מאסיבי שטוח בעובי PVCקנט שולחן העשויים נגרות ה וחלקי למשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ2

 

 חומרי גוון
 גמר

 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
גמר צבע ,מ " ס8* 8 מגולוונים  ריבועיים פרופילי פלדה גליים עשויותר

 .ל" כנ–מסגרת עליונה מתחת מתחח השולחן . RALפ "אפוקסי בתנור ע
 . מתכת בציפוי כרום ניקל-  מתחת למשטח השולחןםספייסרי

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

ע באיכות מעולה ובאישור מראש של " או שGRASSמחברים תוצרת 
 .האדריכל 

גמר צבע ,מ " ס8* 8 מגולוונים  ריבועיים פרופילי פלדה גליים עשויותר
ל " כנ–מסגרת עליונה מתחת מתחח השולחן . RALפ "אפוקסי בתנור ע

 . תחתונות ברגלי השולחןרגליות פילוס
 . מתכת בציפוי כרום ניקל-משטח השולחן  מתחת לםספייסרי

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

כולל , אלטרנטיבה לפתח ואביזר לשקעי תקשורת חשמל במרכז שולחן 
 .זאת במחיר נפרד. ארגז מתחת למשטח למעבר הכבלים

 

 דפנות צד
 ורגליים

גמר צבע ,מ " ס8* 8 מגולוונים  ריבועיים פרופילי פלדה רגליים עשויות
 .רגליות פילוס תחתונות ברגלי השולחן , .RALפ "ור עאפוקסי בתנ

 

 - סינר צניעות
 

 

  אין נגרותמחיצות
  ראה סעיף -תוך הקפדה על מבנה בטיחותי שולחן יש להתקין את ה הערות

 .    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
ורמת גימור , באחריות הקבלן לייצר את השולחן תוך מבנה יציב ומפולס 

 . תוך עמידה בשחיקה ועומסים כבדים, גבוהה ביותר
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תאריךמהדורה    שולחן בחדר יועצים ורכזים  3 - ש
 

 10גיליון    

 
A   18.1.10

 .3-ש מדגם יועצים ורכזים שולחן  תיאור כללי
מ  בציפוי דו " מ28 מלוחות עץ לבוד בעובי  יבנה בצורה מאסיביתשולחןה

וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו , כולל דפנות צד  , י של פורמייקהצדד
 .פ תכניות אדריכל " עלהכו.   המושלמת
מגולוון ומכופף בעובי , סינר צניעות עשוי פח מחורר יבוצע שולחןבחזית ה

 .גמר צבע אפוקסי בתנור, מ לפחות " מ1.5
 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

. 1                                                                                   .חומרי  גמר
 .חזית וחתך,מבט ,תכנית . 35

.  

 

      .מ" ס 160 - 180אורך  / 80 / 75מידות כלליות 

 .פ פרטי הביצוע "מ ע" מ28 בעובי לוחות עץ לבוד חומר
 , מ לפחות " מ1.5כופף בעובי מגולוון ומ, סינר צניעות עשוי פח מחורר

 מ " ס3*1 פרופיל אלומיניום -בהיקף דפנות צד 

 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר, שולחןההנגרות של בכל חלקי  גמר 
 -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ודפנות, עבודהכל משטחי הכאשר 

 .מ לפחות" מ0.8בעובי .פורמייקה טפ
 .מ גמר ציפוי אנודייז מוברש" ס3*1 פרופיל אלומיניום -ד בהיקף דפנות צ

 

     מאסיבי שטוח בעובי PVCקנט שולחן העשויים נגרות ה וחלקי למשטחי  קנטים  
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ1.5

 חומרי גוון
 גמר

 . טפ-שורגאלמון מ , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
גמר צבע , מ לפחות " מ1.8מגולוון ומכופף בעובי ,   פח מחורר-סינר צניעות

 .פ הנחיות אדריכל"עRAL   אפוקסי בתנור
 . מתכת בציפוי כרום ניקל-  מתחת למשטח השולחןםספייסרי

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים  
 ופרזול

 גוון,  יסופק גרומט סוגר לסגירת הפתח -בכל פתחי מעבר כבלים 
 .פ הנחיות אדריכל"ע

ע באיכות מעולה ובאישור מראש של " או שGRASSמחברים תוצרת 
 .האדריכל 
 . מתכת בציפוי כרום ניקל-  מתחת למשטח השולחןםספייסרי

פ הנחיות "מנשא לכונן מחשב ושידה יוצמדו לשולחן ע,מגירות ניידת . יח  ריהוטפריטי 
 צמודים  .7-מ , 6-ראה גיליונות מ. אך מחירם יקבע בנפרד , המפקח

מ  " מ28 מלוחות עץ לבוד בעובי מאסיבית צידי  השולחן  דפנות צד 2-מ דפנות צד 
רגליות , פיל אלומיניום היקפי הכוללות פרו,  בציפוי דו צדדי של פורמייקה

 .   מתחת למשטח השולחןםוספייסרי, פילוס תחתונות 
 ורגליים

מ לפחות " מ1.5מגולוון ומכופף בעובי , לשולחן סינר צניעות עשוי פח מחורר סינר צניעות 
 .מ מתחת למשטח שולחן" ס60 בגובה .גמר צבע אפוקסי בתנור

 אין נגרותמחיצות 

  ראה סעיף - תוך הקפדה על מבנה בטיחותי חןשוליש להתקין את ה הערות
 .    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
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תאריךמהדורה     
 שולחן פינת אוכל 4 - ש 11גיליון    

 
A   18.1.10

 .4-ש מדגם שולחן פינת אוכל תיאור כללי
מ  בציפוי " מ28בי  מלוח עץ לבוד בעויבנה בצורה מאסיבית משטח השולחן

וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו , כולל דפנות צד  , דו צדדי של פורמייקה
 .פ תכניות אדריכל " עלהכו.   המושלמת

גמר צבע ,מ " ס6* 6 מגולוונים  ריבועיים פרופילי פלדה רגליים עשויות
 .ל " כנ–מסגרת עליונה מתחת מתחח השולחן . RALפ "אפוקסי בתנור ע

 

רטי פגיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                                             .ומבטיםתכנית . 36
 

 

       .מ" ס120 / 90 / 75מידות כלליות
 .פ פרטי הביצוע "ע, מ " מ28 בעובי עץ לבוד לוח -משטח השולחן חומר

 . מגולוונים ריבועיים פרופילי פלדהים  עשוי ומסגרת  רגליים4
 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר, שולחןהבמשטח  גמר 
 פורמייקה -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ועבודהכל משטחי הכאשר 

 .מ לפחות"מ0.8בעובי .טפ
 .RALפ "גמר צבע אפוקסי בתנור ע,פרופילי פלדהומסגרת  רגליים
 . מתכת בציפוי כרום ניקל-  מתחת למשטח השולחןםספייסרי

 

     מאסיבי שטוח בעובי PVCקנט שולחן העשויים נגרות ה וחלקי למשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ2

 

 חומרי גוון
 גמר

 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
 .RALפ "גמר צבע אפוקסי בתנור ע,פרופילי פלדהומסגרת רגליים 
 .RALפ "גמר צבע אפוקסי בתנור ע,פרופילי פלדהומסגרת רגליים 
 . מתכת בציפוי כרום ניקל-  מתחת למשטח השולחןםספייסרי

 

מחברים 
 פנימיים

 .פנימיים בלבד כל המחברים יהיו 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

ע באיכות מעולה ובאישור מראש של " או שGRASSמחברים תוצרת 
 .האדריכל 

 .  ליות מתכווננות בתחתית רגלי מתכת של השולחןרג
 .בציפוי כרום ניקל מתכת -  מתחת למשטח השולחןםספייסרי

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

 דפנות צד
 ורגליים

  

        .סינר צניעות אין לשולחן  סינר צניעות
 

 

  אין נגרותמחיצות
  ראה סעיף -תוך הקפדה על מבנה בטיחותי שולחן יש להתקין את ה הערות

 .    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
ורמת גימור , בלן לייצר את השולחן תוך מבנה יציב ומפולס באחריות הק
 . תוך עמידה בשחיקה ועומסים כבדים, גבוהה ביותר
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תאריךמהדורה     
  פינת מנוחה-שולחן הסבה 5 - ש 12גיליון    

 
A   18.1.10

 .5-ש מדגם  פינת מנוחה-שולחן הסבה תיאור כללי
מ  " מ28 מלוחות עץ לבוד בעובי  מאסיביתיבנה בצורה משטח השולחן

.    וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמתבציפוי דו צדדי של פורמייקה
 .פ תכניות אדריכל " עלהכו

גמר צבע ,מ " ס5* 5 מגולוונים  ריבועיים פרופילי פלדה רגליים עשויות
 .ל " כנ–מסגרת עליונה מתחת מתחח השולחן . RALפ "אפוקסי בתנור ע

 

פרטי יליונות ג
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                                             .תכניות ומבטים. 37
 

 

       .מ" ס60 / 60 / 45מידות כלליות
 .פ פרטי הביצוע "ע, מ " מ28 בעובי  לוח עץ לבוד-לחןמשטח השו חומר

 . מגולוונים ריבועיים פרופילי פלדהים  עשוי ומסגרת  רגליים4
 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר, שולחןהבמשטח  גמר 
 פורמייקה -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ועבודהכל משטחי הכאשר 

 .ותמ לפח" מ0.8בעובי .טפ
 .RALפ "גמר צבע אפוקסי בתנור ע,פרופילי פלדהומסגרת רגליים 
 . מתכת בציפוי כרום ניקל-  מתחת למשטח השולחןםספייסרי

 

     מאסיבי שטוח בעובי PVCקנט שולחן העשויים נגרות ה וחלקי למשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ2

 

 חומרי גוון
 רגמ

 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
 .RALפ "גמר צבע אפוקסי בתנור ע,פרופילי פלדהומסגרת רגליים 
 . מתכת בציפוי כרום ניקל-  מתחת למשטח השולחןםספייסרי

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLEצרת  תוMINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

ע באיכות מעולה ובאישור מראש של " או שGRASSמחברים תוצרת 
 .רגליות מתכווננות בתחתית רגלי המתכת של השולחן

 .האדריכל . מתכת בציפוי כרום ניקל-  מתחת למשטח השולחןםספייסרי
 

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

 צדדפנות 
 ורגליים

  

 .       לשולחן אין סינר צניעות  סינר צניעות
 

 

  .אין נגרותמחיצות
  ראה סעיף -תוך הקפדה על מבנה בטיחותי שולחן יש להתקין את ה הערות

 .    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
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תאריךמהדורה     
 זיתאוכל עם רגל מרכשולחן  6 - ש 13גיליון    

 
A   18.1.10

 .6-ש מדגם אוכל עם רגל מרכזיתשולחן  תיאור כללי
מ  בציפוי " מ28 מלוח עץ לבוד בעובי יבנה בצורה מאסיבית משטח השולחן

וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו , כולל דפנות צד  , דו צדדי של פורמייקה
 .פ תכניות אדריכל " עלהכו.   המושלמת

מתכת מאסיבית ובסיס מתכת מאסיבי ויציב מרכזית עשויה רגל לשולחן 
 .י המזמין"מדגם שיאושר לפני הביצוע ע, מאוד

 .השולחן  יבוצע בצורה ריבועית או עגולה בהתאם להנחיות המזמין
 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                                             .תכנית ותרשימים תלת ממדיים. 38
 

 

  . מ" ס90קוטר  / 75 -שולחן עגול     .מ" ס90 / 90 / 75 -שולחן ריבועי מידות כלליות
 .ביצוע פ פרטי ה"ע, מ " מ28 בעובי  לוחות עץ לבוד-משטח השולחן חומר

 .  פלדה מגולוונת -רגל מרכזית ובסיס 
 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר, שולחןהבמשטח  גמר 
 פורמייקה -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ועבודהכל משטחי הכאשר 

 .מ לפחות" מ0.8בעובי .טפ
 .  פלדה מגולוונת גמר צבע אפוקסי בתנור-רגל מרכזית ובסיס 

 

     מאסיבי שטוח בעובי PVCקנט שולחן העשויים נגרות ה וחלקי למשטחי  טים קנ
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ2

 

 חומרי גוון
 גמר

 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
 RALתנור בגוון   פלדה מגולוונת גמר צבע אפוקסי ב-רגל מרכזית ובסיס 

 .פ הנחיות המזמין"ע

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 

 

אביזרים 
 ופרזול

ע באיכות מעולה ובאישור מראש של " או שGRASSמחברים תוצרת 
 .האדריכל 

 גמר צבע בתנור ורגליות פילוס בגמר -בתחתית הבסיס משקולת פלדה
 .סיליקון להרחקת הבסיס מרצפת החדר

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

 דפנות צד
 ורגליים

 )רגל פיצה ( .מרובעיםמאסיביים  רגל ובסיס -לשולחן מרובע 
 )רגל פיצה  ( . עגולים מאסיביים רגל ובסיס-לשולחן עגול 

 

 .       לשולחן אין סינר צניעות  סינר צניעות
 

 

  אין נגרותמחיצות
  ראה סעיף -ל מבנה בטיחותי תוך הקפדה עשולחן יש להתקין את ה הערות

 .    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
יש לקחת ,באחריות הקבלן לייצר את השולחן תוך מבנה יציב ומפולס 

 במיוחד בחשבון ששולחן במידות אלו זקוק לרגל ובסיס רחבים ומאסיבים
   .לצורך מניעת נדנוד ומבנה יציב
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תאריךמהדורה     
 בעל רגליים מתקפלותשולחן  7 - ש 14יון גיל   

 
A   18.1.10

 .7-ש מדגם בעל רגליים מתקפלותשולחן  תיאור כללי
מ  בציפוי " מ28 מלוח עץ לבוד בעובי יבנה בצורה מאסיבית משטח השולחן

.   הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת כל כולל  , דו צדדי של פורמייקה
 .ות אדריכל פ תכני" עלהכו

 גמר צבע בתנור – עשויות פלדה  מגולוונת  רגלי מתכת מתקפלות2לשולחן 
 .י המזמין לפני הביצוע"מדגם  בעל עמידות ויציבות שיאושר מראש ע

 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                                             .תכנית ותרשימים תלת ממדיים. 39
 

 

       .מ" ס170 / 75 / 75מידות כלליות
 .פ פרטי הביצוע "ע, מ " מ28 בעובי  לוחות עץ לבוד-משטח השולחן חומר

 . רגלי מתכת מתקפלות עשויות פלדה מגולוונת2
 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר, שולחןהבמשטח  גמר 
 פורמייקה -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ועבודהכל משטחי הכאשר 

 .מ לפחות" מ0.8בעובי .טפ
 . גמר צבע בתנור– רגלי מתכת מתקפלות עשויות פלדה  מגולוונת 2

 

     מאסיבי שטוח בעובי PVCקנט שולחן העשויים נגרות ה וחלקי למשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ2

 

 חומרי גוון
 גמר

 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
 . באישור אדריכלRALפ " גמר צבע בתנור ע– פלדה  מגולוונת .-רגליים

 

מחברים 
 פנימיים

 .ימיים בלבד כל המחברים יהיו פנ
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

ע באיכות מעולה ובאישור מראש של " או שGRASSמחברים תוצרת 
 .האדריכל 

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

 דפנות צד
 ורגליים

 גמר צבע –ולוונת  רגלי מתכת מתקפלות עשויות פלדה  מג2לשולחן 
 .בתנור

 

 .       לשולחן אין סינר צניעות  סינר צניעות
 

 

  אין נגרותמחיצות
  ראה סעיף -תוך הקפדה על מבנה בטיחותי שולחן יש להתקין את ה הערות

 .    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
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תאריךמהדורה     
  כיתת מחשב  הדרכהשולחן 8 - ש 15גיליון    

 
A   18.1.10

 .8-ש מדגם  כיתת מחשב -שולחן הדרכה תיאור כללי
מ  בציפוי " מ28 מלוח עץ לבוד בעובי יבנה בצורה מאסיבית משטח השולחן

וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו , כולל דפנות צד  , דו צדדי של פורמייקה
 .פ תכניות אדריכל " עלהכו.   המושלמת
מגולוון ומכופף בעובי , סינר צניעות עשוי פח מחורר יבוצע שולחןבחזית ה

 .גמר צבע אפוקסי בתנור, מ לפחות " מ1.5
 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                                            .חתך ומבט,נית תכ. 40
 

 

       .מ" ס120 / 80 / 75מידות כלליות
 .פ פרטי הביצוע "ע, מ " מ28 בעובי  לוח עץ לבוד-משטח השולחן חומר

 , מ לפחות " מ1.5מגולוון ומכופף בעובי , סינר צניעות עשוי פח מחורר
 .מ" ס3*1יניום  פרופיל אלומ-בהיקף דפנות צד 

 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר, שולחןהבמשטח  גמר 
מ " מ0.8בעובי . פורמייקה טפ- ודפנות הצדעבודהה כל משטחכאשר 
 .לפחות

 .מ גמר ציפוי אנודייז מוברש" ס3*1 פרופיל אלומיניום -בהיקף דפנות צד 

 

     מאסיבי שטוח בעובי PVCקנט שולחן העשויים נגרות ה וחלקי למשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ2

 

 חומרי גוון
 גמר

 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
גמר צבע , מ לפחות " מ1.8מגולוון ומכופף בעובי ,   פח מחורר-סינר צניעות

 .ות אדריכלפ הנחי"עRAL  אפוקסי בתנור 
 . מתכת בציפוי כרום ניקל-  מתחת למשטח השולחןםספייסרי

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

 גוון,  יסופק גרומט סוגר לסגירת הפתח -בכל פתחי מעבר כבלים 
 .פ הנחיות אדריכל"ע

ע באיכות מעולה ובאישור מראש של " או שGRASSמחברים תוצרת 
 .האדריכל 
 . מתכת בציפוי כרום ניקל-  מתחת למשטח השולחןםספייסרי

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

-  

 דפנות צד
 ורגליים

מ  " מ28 מלוחות עץ לבוד בעובי מאסיביתנות צד  צידי  השולחן  דפ2-מ
רגליות , הכוללות פרופיל אלומיניום היקפי ,  בציפוי דו צדדי של פורמייקה

 .  מתחת למשטח השולחןםוספייסרי, פילוס תחתונות 

 

מ לפחות " מ1.5מגולוון ומכופף בעובי , לשולחן סינר צניעות עשוי פח מחורר סינר צניעות
      .מ מתחת למשטח שולחן" ס60בגובה   . בתנורגמר צבע אפוקסי

 

 

  אין נגרותמחיצות
  ראה סעיף -תוך הקפדה על מבנה בטיחותי שולחן יש להתקין את ה הערות

 .    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
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תאריךמהדורה     
 שולחן ועדות רפואיות 9 - ש 16גיליון    

 
A   18.1.10

 .9-ש   מדגםשולחן ועדות רפואיות  תיאור כללי
מ  בציפוי " מ28 מלוח עץ לבוד בעובי יבנה בצורה מאסיבית משטח השולחן

 רגלי פדה ומסגרת מתחת למשטח 4וכולל .טפ דו צדדי של פורמייקה
 .מדף נשלף למקלדת, השולחן

כלולה המשתלבת בשולחן ו, בצמוד לשולחן תמוקם ארונית לכונן מחשב 
 .במחירו

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
 תכנית . 41

 

    .מ "בס80/40/75  -ארונית    .מ" ס200 / 100 / 75 -שולחןמידות כלליות
 פ פרטי הביצוע "ע, מ " מ28 בעובי  לוח עץ לבוד- והארונית משטח השולחן חומר

גמר צבע ,מ " ס8* 8 מגולוונים  ריבועיים פרופילי פלדה רגליים עשויות
 .ל " כנ–מסגרת עליונה מתחת מתחח השולחן . RALפ "אפוקסי בתנור ע

 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר, ן והארוניתשולחהבמשטח  גמר 
 פורמייקה -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ועבודהכל משטחי הכאשר 

 .מ לפחות" מ0.8בעובי .טפ
מסגרת . RALפ "גמר צבע אפוקסי בתנור ע, פלדהפרופילי רגליים עשויות

 .ל " כנ-עליונה מתחת מתחח השולחן 
בציפוי אנודייז בגמר , מ " מ1.5 בציפוי פח  אלומיניום  בעובי -סוקל ארונית 

 .וברשמ

 

     מאסיבי שטוח בעובי PVCקנט שולחן העשויים נגרות ה וחלקי למשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ1.5

 

 חומרי גוון
 גמר

 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
גמר צבע ,מ " ס8* 8גולוונים  מ ריבועיים פרופילי פלדה גליים עשויותר

 .ל" כנ–מסגרת עליונה מתחת מתחח השולחן . RALפ "אפוקסי בתנור ע
 . מתכת בציפוי כרום ניקל-  מתחת למשטח השולחןםספייסרי

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

 .תפצלות כולל תושבות פליז מ

 

אביזרים 
 ופרזול

ע באיכות מעולה ובאישור מראש של " או שGRASSמחברים תוצרת 
 .האדריכל 

גמר צבע ,מ " ס8* 8 מגולוונים  ריבועיים פרופילי פלדה גליים עשויותר
ל " כנ–מסגרת עליונה מתחת מתחח השולחן . RALפ "אפוקסי בתנור ע

 . תחתונות ברגלי השולחןרגליות פילוס
 . מתכת בציפוי כרום ניקל-  מתחת למשטח השולחןםיספייסר

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

 .ארונית לכונן מחשב כלולה במחיר השולחן
כלול  במחיר  - עשוי עץ לבוד ומסילות איכותיות-מדף נשלף למקלדת 

 .לחןהשו

 

 דפנות צד
 ורגליים

ע גמר צב,מ " ס8* 8 מגולוונים  ריבועיים פרופילי פלדה רגליים עשויות
.                ל  " כנ–מסגרת מתחת למשטח שולחן .RALפ "אפוקסי בתנור ע

 .רגליות פילוס תחתונות ברגלי השולחן

 

 1.5מגולוון ומכופף בעובי , עשוי  פח מחורר -סינר צניעות במרכזו לשולחן  סינר צניעות
מ מתחת למשטח " ס60בגובה עד  .   מ לפחות גמר צבע אפוקסי בתנור"מ

 

  אין נגרותיצותמח
  ראה סעיף -תוך הקפדה על מבנה בטיחותי שולחן יש להתקין את ה הערות

 .    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
ורמת גימור , באחריות הקבלן לייצר את השולחן תוך מבנה יציב ומפולס 

ידה  עמותוך,  התחשבות במבנה המיוחד של השולחן תוך, גבוהה ביותר
 . בשחיקה ועומסים כבדים
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תאריךמהדורה     
  עמדת נתב ושומר +105ארון הזזה בגובה  1 - א 17גיליון    

 .               כולל משטח שיש עליון
A   18.1.10

 .1-א  מדגם מ " ס105ארון דלתות הזזה בגובה  תיאור כללי
 .לוחות עץ לבוד וגוף ארון נגרות עשוי מ,  דלתות הזזה4 הכולל ןארו

והתאמת הארון לאחסון , מדפים לשינוי גובה . שיש אבן קיסר -משטח עליון 
 .פ הנחיות המזמין"מגירוני פלסטיק ע

 .הארון כולל מחיצות פנימיות ומדפים הניתנים לשינוי גובה 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
  .חתך וחזית , תכנית.42

 

       .מ" ס300 / 50 / 105מידות כלליות
 .4350מדגם  אבן קיסר - לוח שיש -עליון של הארונית משטח  חומר

 .בציפוי פורמייקה דו צדדי, מ " מ18 בעובי MDFדלתות הזזה עשויות 
 - והסוקל עשויים לוחות עץ לבוד בעוביחיצותהמ, המדפים, גוף הארון

 .בציפוי פורמייקה דו צדדי, מ " מ28,18

 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר, ןארוהבמשטח  גמר 
 פורמייקה -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ועבודהכל משטחי הכאשר 

 .מ לפחות" מ0.8בעובי .טפ
.בציפוי אנודייז בגמר מוברש, מ " מ1.5  בעובי  בציפוי פח  אלומיניום-סוקל 

 

     מאסיבי שטוח בעובי PVCקנט העשויים נגרות ארון ה וחלקי למשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ1.5

 

 חומרי גוון
 גמר

 .4350מדגם  אבן קיסר - לוח שיש -משטח עליון של הארונית 
 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון , וצרת פורמייקה סנטר  ת-הפורמייק

.בציפוי אנודייז בגמר מוברש, מ " מ1.5 בעובי  אלומיניום  בציפוי פח -סוקל 

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

יזרים אב
 ופרזול

איכותי וחזק במיוחד  כדוגמת דגם   מסילות ומנגנון הזזה -דלתות  הזזה 
300SISCO כולל מסילות תחתונות ועליונות עשויות ,  תוצרת איטליה

 .שקועות בגוף הארון, אלומיניום 
    ותושבות עשויות מזקכולל גלגלי אוקולון תחתונים ועליונים כולל מייסבים 

 ).סגסוגת אבץ ( 
 .של האדריכל ע באיכות מעולה ובאישור " או שGRASSמחברים תוצרת 

בכל דלת תותקן ידית שקועה עשויה מתכת בגוון  – ידיות שקועות בדלתות
מחיר הידית לאחר . י המזמין "אלומיניום מוברש בהתאם לדגם שיבחר ע

                                                                    . מ "מע+  ₪ 45 –הנחה  
                                                                                                

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  .ארון זה צמוד לדלפקי נתב ושומר

 דפנות צד
 ורגליים

  

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
  ראה סעיף -תוך הקפדה על מבנה בטיחותי ארונית היש להתקין את  הערות

 .    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
 ארגזי 3-  המידות הפנימיות יתאימו להארון באחריות הקבלן לוודא שבמרכז

 .י המזמין" עשפ כמות המגירות שתידר"זאת ע, מגירוני פלסטיק זה מעל זה
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תאריךמהדורה     

  +105ארון הזזה בגובה  2 -א  18גיליון    
 .               כולל משטח נגרות  עליון

A   18.1.10

 .2-א מ  מדגם " ס105ארון דלתות הזזה בגובה  תיאור כללי
 .וגוף ארון נגרות עשוי מלוחות עץ לבוד ,  דלתות הזזה4ארון הכולל 

 , ה מדפים לשינוי גוב. מ " מ28עץ לבוד –משטח עליון 
 .הארון כולל מחיצות פנימיות ומדפים הניתנים לשינוי גובה 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
  .חתך וחזית , תכנית.43

 

       .מ" ס300 / 47 / 105מידות כלליות
וקנט . מ בציפוי פורמייקה טפ" מ28עץ לבוד  -משטח עליון של הארונית  חומר

PVC מ לפחות " מ1.5 תואם בעובי. 
 .בציפוי פורמייקה דו צדדי, מ " מ18 בעובי MDFדלתות הזזה עשויות 

 -המחיצות והסוקל עשויים לוחות עץ לבוד בעובי, המדפים, גוף הארון
 . צדדיבציפוי פורמייקה דו, מ " מ28,18

 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר, ארוןהבמשטח  גמר 
 פורמייקה -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ועבודהכל משטחי הכאשר 

 .מ לפחות" מ0.8בעובי .טפ
.בציפוי אנודייז בגמר מוברש, מ " מ1.5 בציפוי פח  אלומיניום  בעובי -סוקל 

 

     מאסיבי שטוח בעובי PVCקנט ון העשויים נגרות ארה וחלקי למשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ1.5

 

 חומרי גוון
 גמר

 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -ה פורמייק.-משטח עליון של הארונית 
FCW , טפ-אלמון משורג . 

 . טפ-אלמון משורג,  FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
.בציפוי אנודייז בגמר מוברש, מ " מ1.5 בציפוי פח  אלומיניום  בעובי -סוקל 

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

מנגנון הזזה איכותי וחזק במיוחד  כדוגמת דגם   מסילות ו-דלתות  הזזה 
300SISCO כולל מסילות תחתונות ועליונות עשויות ,  תוצרת איטליה

 .שקועות בגוף הארון, אלומיניום 
כולל גלגלי אוקולון תחתונים ועליונים כולל מייסבים  ותושבות עשויות מזק   

 ).סגסוגת אבץ ( 
 .של האדריכל עולה ובאישור ע באיכות מ" או שGRASSמחברים תוצרת 

 בכל דלת תותקן ידית שקועה עשויה מתכת בגוון – ידיות שקועות בדלתות
מחיר הידית לאחר . י המזמין "אלומיניום מוברש בהתאם לדגם שיבחר ע

.                                                                     מ "מע+  ₪ 45 –הנחה  
                                                                                                

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  .לעמדות עבודה ודלפקים שוניםארון זה צמוד 

   דפנות צד

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
  ראה סעיף - תוך הקפדה על מבנה בטיחותיארונית יש להתקין את ה הערות

 .    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
 ארגזי 3-  המידות הפנימיות יתאימו להארון באחריות הקבלן לוודא שבמרכז

 .י המזמין"ע ש במידה והדבר  יידרזאת , מגירוני פלסטיק זה מעל זה
 .הלא תשולם תוספת עבור שינויים והתאמות במידות לצורך יישום הדריש
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תאריךמהדורה     

  +65ארון הזזה בגובה  3 - א 19גיליון    
 .               כולל משטח נגרות  עליון

A   18.1.10

 .3-א מ  מדגם " ס65ארון דלתות הזזה בגובה  תיאור כללי
 .וגוף ארון נגרות עשוי מלוחות עץ לבוד ,  דלתות הזזה2 -4ארון הכולל 

 , מדפים לשינוי גובה . מ " מ28ד עץ לבו–משטח עליון 
 .הארון כולל מחיצות פנימיות ומדפים הניתנים לשינוי גובה 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
  .חתך וחזית , תכנית.44

 

       .מ" ס 250 – 120אורך  / 47/ 65תמידות כלליו
וקנט . מ בציפוי פורמייקה טפ" מ28 עץ לבוד -משטח עליון של הארונית  חומר

PVC מ לפחות " מ1.5 תואם בעובי. 
 .בציפוי פורמייקה דו צדדי, מ " מ18 בעובי MDFדלתות הזזה עשויות 

 -בעוביהמחיצות והסוקל עשויים לוחות עץ לבוד , המדפים, גוף הארון
 .בציפוי פורמייקה דו צדדי, מ " מ28,18

 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר, ארוןהבמשטח  גמר 
 פורמייקה -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ועבודהכל משטחי הכאשר 

 .מ לפחות" מ0.8בעובי .טפ
.גמר מוברשבציפוי אנודייז ב, מ " מ1.5 בציפוי פח  אלומיניום  בעובי -סוקל 

 

     מאסיבי שטוח בעובי PVCקנט ארון העשויים נגרות ה וחלקי למשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ1.5

 

 חומרי גוון
 גמר

 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק. -משטח עליון של הארונית 
FCW , טפ-אלמון משורג . 

 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
.בציפוי אנודייז בגמר מוברש, מ " מ1.5 בציפוי פח  אלומיניום  בעובי -סוקל 

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

 מסילות ומנגנון הזזה איכותי וחזק במיוחד  כדוגמת דגם  -דלתות  הזזה 
300SISCO כולל מסילות תחתונות ועליונות עשויות ,  תוצרת איטליה

 .שקועות בגוף הארון, אלומיניום 
כולל גלגלי אוקולון תחתונים ועליונים כולל מייסבים  ותושבות עשויות מזק   

 ).סגסוגת אבץ ( 
 .של האדריכל ע באיכות מעולה ובאישור " או שGRASSמחברים תוצרת 

 בכל דלת תותקן ידית שקועה עשויה מתכת בגוון – ידיות שקועות בדלתות
מחיר הידית לאחר . י המזמין "אלומיניום מוברש בהתאם לדגם שיבחר ע

                       .                                              מ "מע+  ₪ 45 –הנחה  
                                                                                                

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  .ארון זה צמוד לעמדות עבודה ודלפקים שונים

   דפנות צד

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
  ראה סעיף -תוך הקפדה על מבנה בטיחותי ארונית  את היש להתקין הערות

 .    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
 10%החורגות עד לא תשולם תוספת עבור שינויים והתאמות במידות 

 . ממידות הארון
 

 

 
 



 30

 
תאריךמהדורה     

  +205בגובה ארון הזזה  4 - א 20גיליון    
 .ות  עליון               כולל משטח נגר

A   18.1.10

 .4-א מ  מדגם " ס205ארון דלתות הזזה בגובה  תיאור כללי
 גבוהות הכוללות מסילת תליה איכותית  דלתות הזזה2 -4ארון הכולל 

 .וגוף ארון נגרות עשוי מלוחות עץ לבוד , וחזקה במיוחד 
 , מדפים לשינוי גובה . מ " מ28עץ לבוד –משטח עליון 

 .הארון כולל מחיצות פנימיות ומדפים הניתנים לשינוי גובה 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
  .חתך וחזית , תכנית.45

 

       .מ" ס 250 – 180אורך  / 47/ 205מידות כלליות
 PVCוקנט . מ בציפוי פורמייקה טפ" מ28 עץ לבוד - ןמשטח עליון של הארו חומר

 .מ לפחות " מ1.5תואם בעובי 
 .בציפוי פורמייקה דו צדדי, מ " מ18 בעובי MDFדלתות הזזה עשויות 

 -המחיצות והסוקל עשויים לוחות עץ לבוד בעובי, המדפים, גוף הארון
 .קה דו צדדיבציפוי פורמיי, מ " מ28,18

 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר, ארוןהבמשטח  גמר 
 פורמייקה -  והגלויים לעין החלקים החיצונייםכל  ועבודהכל משטחי הכאשר 

 .מ לפחות" מ0.8בעובי .טפ
.בציפוי אנודייז בגמר מוברש, מ " מ1.5 בציפוי פח  אלומיניום  בעובי -סוקל 

 

     מאסיבי שטוח בעובי PVCקנט ארון העשויים נגרות הי  וחלקלמשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ1.5

 

 חומרי גוון
 גמר

 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק. -משטח עליון של הארונית 
FCW , טפ-אלמון משורג . 

 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
.בציפוי אנודייז בגמר מוברש, מ " מ1.5 בציפוי פח  אלומיניום  בעובי -סוקל 

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

מסילות הכולל לות ומנגנון הזזה איכותי וחזק במיוחד  מסי-דלתות  הזזה 
 תוצרת 200SISCO   כדוגמת דגם  ,עליונות חזקות ואיכותיותתליה 
 .שקועות בגוף הארון, כולל מסילות תחתונות עשויות אלומיניום , איטליה

כולל גלגלי אוקולון תחתונים ועליונים כולל מייסבים  ותושבות עשויות מזק   
 )ג " ק45 עד –עומס כל דלת הזזה ( ).ץ סגסוגת אב( 

 .של האדריכל ע באיכות מעולה ובאישור " או שGRASSמחברים תוצרת 
 בכל דלת תותקן ידית שקועה עשויה מתכת בגוון – ידיות שקועות בדלתות

מחיר הידית לאחר . י המזמין "אלומיניום מוברש בהתאם לדגם שיבחר ע
                                                         .            מ "מע+  ₪ 45 –הנחה  

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  .ארון זה צמוד לעמדות עבודה ודלפקים שונים

   דפנות צד

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
  ראה סעיף -תוך הקפדה על מבנה בטיחותי ארונית יש להתקין את ה הערות

 .    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
ולוודא חוזק , על הקבלן לקחת בחשבון את הגובה של דלתות ההזזה 

 .ויציבות הארון למניעת שקיעה או תקלות בתנועת הדלתות 
 10% תוספת עבור שינויים והתאמות במידות החורגות עד לא תשולם

 . ממידות הארון
 

 



 31

 
תאריךמהדורה     

 מטבח תחתוןארון    A 5 - א 21גיליון    
 

A   18.1.10

 .A5-א מדגם  , מטבח תחתוןארון  תיאור כללי
גוף ארון . ואזור פתוח למקרר  מגירות 5יחידת ,לפתיחההכולל  דלתות  ארון

פנים הארון כולל . בציפוי דו צדדי של פורמייקה עשוי מלוחות עץ לבוד נגרות
 .להנחיות המזמיןמדפים בהתאם 

 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

 
                                   . וגוון חומרי גמרמבט חזיתי,חתך , תכנית . 46,47

 

 

       מידות כלליות
      .מ" סורך   א300 -160 אורך  /60/ 89 

 

 . כהכנה לשיש.מ" מ17 לוח עץ לבוד בעובי - וןמשטח עליון של האר חומר
 .בציפוי פורמייקה דו צדדי, מ " מ18בעובי עץ לבוד  עשויות  לפתיחהדלתות

 כל  .מ " מ18המדפים והסוקל עשויים לוחות עץ לבוד בעובי , גוף הארון
 .בציפוי פורמייקה דו צדדיחלקי הארון 

 

 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר,  הארון והדלתותחלקיב מר ג
מ " מ0.8בעובי . פורמייקה טפ-  והגלויים לעין כל החלקים החיצונייםכאשר 
 .לפחות

 .עבים בכל היקפם.PVC וקנטים  ציפוי פורמייקה דו צדדי-מדפים 

 

    שטוח בעובי מאסיבי  PVCקנט ארון העשויים נגרות ה וחלקי למשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ1.5

 

 חומרי גוון
 גמר

 . טפ-אפור אבן  , 3273גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
 .בציפוי אנודייז בגמר מוברש, מ " מ1.5 בציפוי פח  אלומיניום  בעובי -סוקל 

 .ריכל מוברש לבחירת האדםידיות בגוון אלומיניו

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

  . פ המפרט"ע ע"או ש" בלום" איכותיים תוצרת צירים - לפתיחהדלתות  
שור מראש של ע באיכות מעולה ובאי" או שGRASSמחברים תוצרת 

 .האדריכל 
  מוברש לבחירת האדריכלםידיות בגוון אלומיניו

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

 דפנות צד
 ורגליים

  

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
  ראה סעיף -תוך הקפדה על מבנה בטיחותי  ארוןיש להתקין את ה הערות

 .    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
חיתוכים לכיור וצנרת וכל ההתאמות , מחיר הארון כולל תמיכה בכיור

 .הנדרשות בהתקנה באתר
 .על קבלן לשים לב שגוון הפורמייקה בפריט זה שונה משאר הפריטים

לחות ואידים , על הקבלן להקפיד על מבנה הארון העמיד לנזקי מים
 . למטבחםהמאופייני
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תאריךמהדורה     
 מטבח עליון   ארון B 5 - א 22גיליון    

 
A   18.1.10

 .B5-א מדגם  , עליוןארון מטבח  תיאור כללי
גוף ארון נגרות עשוי . ויחידת מדפים פתוחים, ארון הכולל  דלתות לפתיחה

   פנים הארון כולל מדפים .מלוחות עץ לבוד  בציפוי דו צדדי של פורמייקה
 יתנים לשינוי גובה המדפים הפנימיים נ.בהתאם להנחיות המזמין

 
 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                   .מבט חזיתי וגוון חומרי גמר,חתך , תכנית . 46,47
 

 

 

       מידות כלליות
      . אורךמ" ס160-300 / 30/ 70 

 

. דו צדדיבציפוי פורמייקה, מ " מ18בעובי  עץ לבוד דלתות לפתיחה עשויות  חומר
בציפוי , מ " מ18המדפים עשויים לוחות עץ לבוד בעובי ו, גוף הארון

 .פורמייקה דו צדדי
 

 

 . צידי הפלטה 2 - מאיכותית פורמייקה גמר, בחלקי הארון והדלתות גמר 
מ " מ0.8בעובי . פורמייקה טפ-  והגלויים לעין כל החלקים החיצונייםכאשר 
 .לפחות

 .דו צדדי ציפוי פורמייקה -מדפים 

 

     מאסיבי שטוח בעובי PVCקנט ארון העשויים נגרות ה וחלקי למשטחי  קנטים 
 .מודבק בחום ולחץ במכונה בגוון זהה לפורמייקה ו, מ " מ1.5

 . בכל היקפםPVCלמדפים קנט 

 

 חומרי גוון
 גמר

 . טפ-אפור אבן   , 3273גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
 ..  מוברש לבחירת האדריכלםמיניוידיות בגוון אלו

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

 . פ המפרט "ע ע"או ש" בלום" צירים איכותיים תוצרת -דלתות  לפתיחה 
ע באיכות מעולה ובאישור מראש של " או שGRASSמחברים תוצרת 

 .האדריכל 
  מוברש לבחירת האדריכלםידיות בגוון אלומיניו

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

 דפנות צד
 ורגליים

  

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
ותוך עיגון חזק ויציב , תוך הקפדה על מבנה בטיחותי  ארוןיש להתקין את ה הערות

     . במפרט1.9. מס ראה סעיף -נה    לקיר או מחיצת המב
 .יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות

 .על קבלן לשים לב שגוון הפורמייקה בפריט זה שונה משאר הפריטים
לחות ואידים , על הקבלן להקפיד על מבנה הארון העמיד לנזקי מים

 . למטבחםהמאופייני
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תאריךמהדורה     

 וקרים ל- ארונות מלתחה  6 - א 23גיליון    
 

A   18.1.10

 .6-א מדגם ,  לוקרים -ארונות מלתחה  תיאור כללי
גב וגוף ארון עשוי ,  תאי לוקרים עם דלתות פתיחה3עמודת ארון הכוללת 

 .דו צדדי. מ בציפוי פורמייקה טפ" מ18 לוחות עץ לבוד -מ
 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                                             .מבט וחתך, תכנית .48
 

 

       מידות כלליות
      .מ" ס40 / 50/ 205 

 

 .קה דו צדדיבציפוי פורמיי, מ  " מ18דלתות פתיחה עשויות עץ לבוד  חומר
 .מ " מ18המדפים והסוקל עשויים  עץ לבוד בעובי , הגב,גוף הארון

 

 

 דו צדדי .  כל חלקי הנגרות בציפוי פורמייקה טפ גמר 
 .גמר אנודייז מוברש, מ " מ1.5סוקל בציפוי פח אלומיניום בעובי 

 

 

  .מ " מ1.5 בגוון הפורמייקה בעובי PVC קנטי –כל חלקי הארון והמדפים  קנטים 
 חומרי גוון
 גמר

 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק
 בציפוי אנודייז בגמר מוברש, מ " מ1.5 בציפוי פח  אלומיניום  בעובי -סוקל 

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .המחבר מדגם ע

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

 . פ המפרט "ע ע"או ש" בלום" צירים איכותיים תוצרת -דלתות  לפתיחה 
ע באיכות מעולה ובאישור מראש של " או שGRASSמחברים תוצרת 

 .האדריכל 
 . מוברש לבחירת האדריכלםידיות בגוון אלומיניו

 . מפתחות3מנעול צילינדר פנימי בגוון ניקל לכל תא כולל 
 . בציפוי כרום ניקלמ עשוי מתכת" ס12*7 -גריל אוורור-לכל דלת תא 

 .מ בערך" מ20 עשוי נירוסטה בקוטר צינור תליית קולב -לכל תא 
 

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

 דפנות צד
 ורגליים

  

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
  ראה סעיף -תוך הקפדה על מבנה בטיחותי ארון יש להתקין את ה הערות

 . להקפיד על עיגול כל הפינות החדות    יש. במפרט1.9. מס
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תאריךמהדורה     
 ארונות משרדיים בעלי דלת פתיחה  7 - א 24גיליון    

 . משטח עליון עץ לבוד-רגילה               
A   18.1.10

 .7-א מדגם , ארונות משרדיים בעלי דלת פתיחה  רגילה תיאור כללי
פ "ע, מ" ס50 – 35 -ר רוחב כל דלת כאש, הארון כולל דלתות לפתיחה 

מ בציפוי " מ18 לוחות עץ לבוד -גב וגוף ארון עשוי מ.   הנחיות המזמין
 .דו צדדי. פורמייקה טפ

 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                                             .מבט וחתך, תכנית .49
 

 

 . בהתאם לתכנון באתר-אורך .  מ" ס42-עומק מידות כלליות
 פ הנחיות המזמין"או ע.מ "ס + 205,  +    105,   +  65  -גבהים טיפוסיים 
      .ראה כתב כמויות

 

 .בציפוי פורמייקה דו צדדי, מ  " מMDF 18דלתות פתיחה עשויות   חומר
 .מ " מ18המדפים והסוקל עשויים  עץ לבוד בעובי , הגב,גוף הארון

 .מ" מ28 עץ לבוד בעובי -משטח עליון של הארון 

 

 דו צדדי .  כל חלקי הנגרות בציפוי פורמייקה טפ גמר 
 .גמר אנודייז מוברש, מ " מ1.5סוקל בציפוי פח אלומיניום בעובי 

 

 

  .מ " מ1.5 בגוון הפורמייקה בעובי PVC קנטי -כל חלקי הארון והמדפים  קנטים 
 חומרי גוון
 גמר

  C. B . A -ארונות מדגם 
 . טפ-אלמון משורג , FCW 7401גוון ,  תוצרת פורמייקה סנטר -הפורמייק

 .בציפוי אנודייז בגמר מוברש, מ " מ1.5 בציפוי פח  אלומיניום  בעובי -סוקל 
 ) .ארון גבוה    ( D  -מדגם ן ארו

  גוונים 3-ב. המזמין יבוצע ציפוי פורמייקה טפבארון זה בהתאם להנחיות 
 . זאת ללא תוספת מחיר , בהתאם לצבעי המיתוג 

 

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .המחבר מדגם ע

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

 . פ המפרט "ע ע"או ש" בלום"רים איכותיים תוצרת  צי-דלתות  לפתיחה 
ע באיכות מעולה ובאישור מראש של " או שGRASSמחברים תוצרת 

 .האדריכל 
 . מוברש לבחירת האדריכלםידיות בגוון אלומיניו

 

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

 דפנות צד
 ורגליים

  

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
  ראה סעיף -תוך הקפדה על מבנה בטיחותי ארון יש להתקין את ה הערות

 .    יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
  -בארון זה מופיע סעיף נפרד לכל גובה בכתב הכמויות

 . A .B. C .7 -פ ארונות א"ע
הכולל גווני פורמייקה שונים ,  ארון גבוה - D 7 -כמו כן מופיע ארון א

 .בהתאם לצבעי המיתוג
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תאריךמהדורה     
A   18.1.10  מגירוני פלסטיק לארון טפסים 8 - א 25גיליון    

 .8-א מדגם , מגירוני פלסטיק לארון טפסים תיאור כללי
 . במידות קבועות םימודולארי  מגירותיארגזיהיו בצורת המגירונים 

 .  מ" ס40.3עומק .    מ" ס32רוחב .   מ" ס27.7גובה  -גודל כל ארגז 
 .מ" ס40.3 עומק 

ארגזי המגירונים בעלי יכולת חיבור זה מעל זה ואפשרות ליצור קבוצות 
 .ארגזים זה לצד זה

 פ אישור מראש"כולל כל פרטי הגמר ע, עשויים פלסטיק או מלמין הארגזים 
 .של המפקח

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                             .תרשים תלת ממדיים והגדרות .50
 

 

 - מודולאריים בעלי מידה זההם המגירות יסופקו בארגזימידות כלליות
 .מ  " ס40.3  עומק מ" ס32רוחב   מ" ס27.7גובה    -מידות כל ארגז

     

 

  .פלסטיק קשיח ועמיד בשבר ושחיקה  - המגירות והמסילות  חומר
  גמר 

 
 

   קנטים 
 חומרי גוון
 גמר

  .קי הפלסטיק יהיה אחיד בהתאם לבחירת המזמיןגוון כל חל 

מחברים 
 פנימיים

  .לחיבור יציב וקשיח,   בפינים ארגזי המגירותחיבור בין 

אביזרים 
 ופרזול

 .לכל המגירות מסילות פלסטיק המותאמות למסילות בצידי הארגז
 .פלסטיק מובנות בחזית כל מגירהידיות 

 

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

באחריות הקבלן לוודא , ים יותקנו בתוך ארונות נגרותארגזי המגירונ
 . ארגזי המגירונים התאמת הארון למידות

 

 

 דפנות צד
 ורגליים

  

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
בתוך ארונות נגרות ארגזי המגירות זה מעל ולצד זה יש להתקין את  הערות

 הארון יתאימו על הקבלן לוודא שמידות החלל הפנימי של. שהמזמין יבחר
 .כולל התקנתם ופירוקם, במדויק למידות ארגזי המגירות 

 :פ הנחיות המזמין יסופקו ארגזים בעלי כמות  מגירות הבאה"ע
 
 מ" ס8כל מגירה בגובה חזית ,  מגירות A - 3ארגז . א

 .מ " ס7.1      גובה פנימי 
 מ" ס4כל מגירה בגובה חזית ,  מגירות B - 6 ארגז . ב

 .מ " ס3.2בה פנימי       גו
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תאריךמהדורה     

 להפרדה בין דלפקי  מודולאריתמחיצה  1 - מ 26גיליון    
 קבלת קהל

 

A   18.1.10

 .1-מ מדגם , להפרדה בין דלפקי קבלת קהל מודולארית מחיצה  תיאור כללי
צבוע בצבע או אלומיניום מסגרת מבנה מרותך מפלדה  משלדמחיצה עשויה 

 .             מ " ס150וגובהה , מ" ס10עובי המחיצה   .קסי אלקטרו סטטיאפו
 כוללים מסגרת וגב פלדהלוחות פנלים חיצוניים -החלק החיצוני של המחיצה

 .מ" מ25מ מרופדים בשכבת צמר זכוכית בעובי " מ0.8מגולוונת בעובי 
אם להנחיות המזמין החלק החיצוני של הפנלים יהיה עשוי מחומר בהת
 .כאשר כל חומר יוגדר בסעיף נפרד בכתב הכמויות

שהדלפקים והשולחנות השונים יהיו מעוגנים לקחת בחשבון על הקבלן 
 .ולכן על המחיצות להיות יציבות וחזקות במיוחד  .ל"למחיצות הנ

 .השלד וכל החיזוקים הנדרשים כלולים במחיר המחיצה, מבנה המחיצה
  120, 90,105, 75 -ל למחיצה יבוצע במספר גבהים "נעיגון המשטחים ה

 .מ ואפשרות לגבהים נוספים"ס

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                        .רות כלליות כולל הגד, תכנית ותרשימים תלת ממדיים. 51

 .שילוב המחיצה בעמדות השונות.8-22

 

             .מ" ס165/10/150      .מ" ס210/10/150 מידות כלליות
       .מ" ס245/10/150      .מ" ס 290/10/150

 

בוע בצבע צאו אלומיניום , מסגרת שלד המחיצה מבנה מרותך מפלדה  חומר
  .אפוקסי אלקטרו סטטי

 .חלקה הפנימי והחיצוני של המערכת מוגן צבוע ועמיד לאורך זמן
 

 

.פ הנחיות המפקח"מידות ע. מרכזי ועליון,  תחתון– פנלים שונים 3במחיצה  גמר 
 סוגי לוחות פנלים חיצוניים של המחיצה

 .גמר צבע בתנור, . פ הנחיות אדריכל"פח מגולוון מחורר ע. א 
 .גמר צבע בתנור, .פ הנחיות אדריכל"פח מגולוון מרוקע ע. ב
 .פ הנחיות אדריכל"ציפוי אנודייז מחורר  ע, פח אלומיניום גמר מוברש . ג
 פ הנחיות אדריכל" ע גוון .נגרות בגמר פורמייקה טפ. ד
 .פ מפרט טכני"דהייה ותקן עמידות באש ע, קריעה, בד עמיד במתיחה. ה
  .פ דוגמא"כולל התזת חול ע, מ" מ5קופה זכוכית מחוסמת ש. ו

 .  ראה כתב כמויות–המזמין יבחר את סוג הפנלים שימצא לנכון 

 

  .בגמר צבע אפוקסי בתנור פרופילי אלומיניום -מחיצה ההיקף  קנטים 
 חומרי גוון
 גמר

  . פרופיל אלומיניום בגמר צבע אפוקסי בתנור-המחיצה סוקל 

מחברים 
 פנימיים

 .ם יהיו פנימיים בלבד כל המחברי
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

המחיצה כוללת רגליות מתכווננות לפילוס ואת כל אביזרי החיזוק והעיגון 
 .הנדרשים

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

כל ,  ויעוגנו אליההי המחיצ"דלפקים ומשטחים בגבהים שונים יתמכו ע
 .התמיכות והחיזוקים כלולים במחיר המחיצה

 

  ראה סעיף -ויציבתוך הקפדה על מבנה בטיחותי  מחיצהיש להתקין את ה הערות
 .    יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס

 .ר מראש של המזמיןכל פרטי הביצוע של המחיצה טעונים אישו
עיגונים ואלמנטי , וכל סוגי החיבורים, כולל עמודי צומת מחיר המחיצה 

ותמיכה ועיגון בדלפקים ומשטחי שולחנות , חיזוק לצורך השלמת המחיצה 
 .שיוצמדו למחיצה ויתמכו על ידה 
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תאריךמהדורה     
 להפרדה  מודולאריתמחיצה קטע  2 - מ 27גיליון    

 .והסתרת קהל בעמדות ייעוץ
 

A   18.1.10

כולל , קטע מחיצה מודולארית להפרדה והסתרת קהל בעמדות יעוץ  תיאור כללי
 .2-מ דגם .        מסגרת וזכוכית בחלק העליון של המחיצה

 מפלדה צבוע בצבע מסגרת מבנה מרותך מחיצה עשויה משלד 
 .            .מ" ס150וגובהה  , מ" ס10עובי המחיצה .  אפוקסי אלקטרו סטטי

 לוחות פנלים חיצוניים כוללים מסגרת וגב פלדה-החלק החיצוני של המחיצה
 .מ" מ25מ מרופדים בשכבת צמר זכוכית בעובי " מ0.8מגולוונת בעובי 

החלק החיצוני של הפנלים יהיה עשוי מחומר בהתאם להנחיות המזמין 
 .כאשר כל חומר יוגדר בסעיף נפרד בכתב הכמויות

שחלקה העליון של מחיצה זו כולל מסגרת עם בחשבון לקחת על הקבלן 
 . עמוד צומת –במרכז קטע זה מ " מ5מחוסמת בעובי , זכוכית שקופה 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                        .כולל הגדרות כלליות , ית ותרשימים תלת ממדייםתכנ. 51

 .שילוב המחיצה בעמדות ייעוץ.18-22

 

             .     .מ" ס110/10/150 מידות כלליות
 

 

מסגרת שלד המחיצה מבנה מרותך מפלדה צבוע בצבע אפוקסי אלקטרו  חומר
  .סטטי

 . והחיצוני של המערכת מוגן צבוע ועמיד לאורך זמןחלקה הפנימי

 

.פ הנחיות המפקח"מידות ע. מרכזי ועליון,  תחתון– פנלים שונים 3במחיצה  גמר 
 סוגי לוחות פנלים חיצוניים של המחיצה

 .גמר צבע בתנור, . פ הנחיות אדריכל"פח מגולוון מחורר ע. א 
 .מר צבע בתנורג, .פ הנחיות אדריכל"פח מגולוון מרוקע ע. ב
 .פ הנחיות אדריכל"ציפוי אנודייז מחורר  ע, פח אלומיניום גמר מוברש . ג
 פ הנחיות אדריכל" ע גוון .נגרות בגמר פורמייקה טפ. ד
 .פ מפרט טכני"דהייה ותקן עמידות באש ע, קריעה, בד עמיד במתיחה. ה
 .פ דוגמא"כולל התזת חול ע, מ " מ5זכוכית מחוסמת שקופה . ו

 . ראה כתב כמויות–ין יבחר את סוג הפנלים שימצא לנכון המזמ
 

 

   פרופילי אלומיניום בגמר צבע אפוקסי בתנור-היקף המחיצה  קנטים 
 חומרי גוון
 גמר

 
 

  פרופיל אלומיניום בגמר צבע אפוקסי בתנור-סוקל המחיצה 

 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

המחיצה כוללת רגליות מתכווננות לפילוס ואת כל אביזרי החיזוק והעיגון 
 .הנדרשים

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

כל , י המחיצה ויעוגנו אליה"דלפקים ומשטחים בגבהים שונים יתמכו ע
 .ם במחיר המחיצההתמיכות והחיזוקים כלולי

 

  ראה סעיף -ויציבתוך הקפדה על מבנה בטיחותי מחיצה יש להתקין את ה הערות
 .    יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס

 .כל פרטי הביצוע של המחיצה טעונים אישור מראש של המזמין
ים ואלמנטי עיגונ, וכל סוגי החיבורים, מחיר המחיצה כולל עמודי צומת 

 .חיזוק לצורך השלמת המחיצה 
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תאריךמהדורה     

 להפרדה בין דלפקי  מודולאריתמחיצה  3 - מ 28גיליון    
 עמדות מילוי טפסים

 

A   18.1.10

 .3-מ מדגם  , עמדות מילוי טפסיםמחיצה מודולארית להפרדה בין  תיאור כללי
  צבוע בצבע מפלדהמסגרת מבנה מרותך מחיצה עשויה משלד 
 .              מ" ס180וגובהה , מ" ס10עובי המחיצה .  אפוקסי אלקטרו סטטי

 לוחות פנלים חיצוניים כוללים מסגרת וגב פלדה-החלק החיצוני של המחיצה
 .מ" מ25מ מרופדים בשכבת צמר זכוכית בעובי " מ0.8מגולוונת בעובי 

 עשוי מחומר בהתאם להנחיות המזמין החלק החיצוני של הפנלים יהיה
 .כאשר כל חומר יוגדר בסעיף נפרד בכתב הכמויות

 .ל"שהדלפקים השונים יהיו מעוגנים למחיצות הנלקחת בחשבון על הקבלן 
 .ולכן על המחיצות להיות יציבות וחזקות במיוחד 

 .השלד וכל החיזוקים הנדרשים כלולים במחיר המחיצה, מבנה המחיצה
מ "ס,  90, 75 -ל למחיצה יבוצע במספר גבהים "חים הנעיגון המשט

 .ואפשרות לגבהים נוספים

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                        . כלליות כולל הגדרות, תכנית ותרשימים תלת ממדיים. 51
 .שילוב המחיצה בעמדות השונות. 30 -23

 

       .מ" ס80/10/180 מידות כלליות
       

 

  חומר
מסגרת שלד המחיצה מבנה מרותך מפלדה צבוע בצבע אפוקסי אלקטרו 

  .סטטי
 .ורך זמןחלקה הפנימי והחיצוני של המערכת מוגן צבוע ועמיד לא

 

 .פ המפקח"מידות ע.  מרכזיים  ועליון2, תחתון- פנלים שונים 4במחיצה  גמר 
 סוגי לוחות פנלים חיצוניים של המחיצה

 .גמר צבע בתנור, . פ הנחיות אדריכל"פח מגולוון מחורר ע. א 
 .גמר צבע בתנור, .פ הנחיות אדריכל"פח מגולוון מרוקע ע. ב
 .פ הנחיות אדריכל" ציפוי אנודייז מחורר  ע,פח אלומיניום גמר מוברש . ג
 פ הנחיות אדריכל" ע גוון .נגרות בגמר פורמייקה טפ. ד
 .פ מפרט טכני"דהייה ותקן עמידות באש ע, קריעה, בד עמיד במתיחה. ה

 . ראה כתב כמויות-המזמין יבחר את סוג הפנלים שימצא לנכון 
 

 

  ר צבע אפוקסי בתנור פרופילי אלומיניום בגמ-היקף המחיצה  קנטים 
 חומרי גוון
 גמר

  . פרופיל אלומיניום בגמר צבע אפוקסי בתנור-סוקל המחיצה 

מחברים 
 פנימיים

 .כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
 .ע" או שHAFFLE תוצרת MINIFIX - יאקסצנטרהמחבר מדגם 

 .כולל תושבות פליז מתפצלות 

 

אביזרים 
 ופרזול

ווננות לפילוס ואת כל אביזרי החיזוק והעיגון המחיצה כוללת רגליות מתכ
 .הנדרשים

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

כל התמיכות , י המחיצה "דלפקים ומשטחים בגבהים שונים יתמכו ע
 .והחיזוקים כלולים במחיר המחיצה

 

  ראה סעיף -ויציבתוך הקפדה על מבנה בטיחותי מחיצה יש להתקין את ה הערות
 .קפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות    יש לה. במפרט1.9. מס

 .כל פרטי הביצוע של המחיצה טעונים אישור מראש של המזמין
עיגונים ואלמנטי , וכל סוגי החיבורים, מחיר המחיצה כולל עמודי צומת 

 .חיזוק לצורך השלמת המחיצה 
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     תאריך מהדורה

 במת נגרות להגבהת נותן השרות  4 -מ 29גיליון    
 

A   18.1.10

  .4-ממדגם    בימת נגרות  להגבהת אזור נותני השירות תיאור כללי
וכל , כולל סגירות מרווחים מכל הצדדים , הבימה תבנה בצורה מאסיבית 

 .הנדרש להשלמתה ופעולתה המושלמת ללא כל התרופפות
  .כאשר המשטח העליון בחיפוי אריחי פרקט למינציה חזקים ויציבים 

הקבלן אחראי על יציבות . פ הנחיות אדריכל הפרויקט "ע בפועל עפרטי ביצו
 .י המזמין"בהתאם לעומסים הכבדים הנדרשים ע, וחוזק הבימה

 וחום  בהתאם לכל הסטנדרטים עמידות כל חלקיה  בפני אשהקבלן אחראי על 
ועליו להציג בפני המזמין את ,  של רשויות הכבאות ויועצי הבטיחות והתקנים

 . ים והתקנים הנדרשים למבני ציבור כל האישור
 . 52.  מסן בגיליובכפוף לפרטי הביצוע, פ תכנית אדריכל "הביצוע ע

 

  . מ" ס220 / 150 / 15מידות כלליות
   ......ניתוב וכו, דלפקי עמידהאזור  מיקום 
מתחתיו  יריעת  , AC-5דרגת שחיקה  פרקט למינציה דמוי עץ - שכבה עליונה חומרים

כבה שמתחתיו ,  מ" מ-3בעובי של , יריעה של גומי פוליאוריטני מוקצף ספוג
 .  )עץ לבוד ( ' ומפולסת עשויה לוחות סנדביץעליונה קשיחה

 .מ לפחות " מHDF - 8  מתשתית  לוחות הפרקט העשוייםשל נטו  עובי כללי
 .פ הגוון ופרטי הביצוע של אדריכל הפרויקט"ע

לי מתכת וכל האמצעים לגימור אריחי הפרקט פרופי, פנלים, המחיר כולל ספים
 . והצמדתם לבמה בצורה יציבה ביותר לאורך זמן

על הקבלן להציג את אישור מכון התקנים הישראלי לעמידה בדרישות תקן 
 .עמידה באש 
זאת בתוספת פרופילי , מ " מ28עץ לבוד בלבד בעובי  יבוצע מ- שלד הבימה

ללא כל שקיעות או רעשים  ,  ויציבהקשיחה ליצירת בימה ,פלדה מגולוונת 
 . כולל תנועת כסאות הכוללים גלגלים, במהלך השימוש 
או מ לפחות " מ28 עשוי לוחות סנדביץ ,  יותקן מעל לשלד -משטח מפולס

 .בעלי עמידות גבוהה למים ורטיבות  כל החומרים .פלטות עץ 

 

  .ל "כל החלקים הגלויים של הבימה בגמר פרקט למינציה כנ גמר 
  . פ בחירת ואישור אדריכל"וחומרי הגמר ע, כל גווני הפרקט  גוון

מחברים 
 פנימיים

 .כולל ברגיי עץ , כל המחברים יהיו פנימיים בלבד 
למניעת התרופפות או רעשים וחריקות במשך השימוש כתוצאה מהעומסים 

 .הדינאמיים

 

   
הרכבת וביצוע 

 הבימה
זאת בתוספת , מ " מ28וד בלבד בעובי יבוצע מלוחות עץ לב– שלד הבימה

כמות התמיכות יבוצעו , כאשר חוזק החומרים  , פרופילי פלדה מגולוונת
 .ג הבימה" לעומסי משקל גבוהים והדלפקים שיושענו עכהכנה

עשוי לוחות סנדביץ או פלטות עץ מאסיביות ,  יותקן מעל לשלד -משטח מפולס
, ווחים המתאימים בין הלוחות יש לשמור על כל המר.  מ " מ28-42בעובי 

 לצורך התפשטות והתכווצות החומרים
 .בחום ובקור 

  תוצמד לחלק העליון של הבימה בצורה יציבה- שכבת פרקט למינציה
 .וחזקה לאורך זמן

חוזק החומרים  וכל חלקיה יבוצעו בצורה מקצועית , תכנון וביצוע שלד הבימה
  .  ובאחריות מלאה של הקבלן

 

 

כל חלקי העץ בבמה .  להתקין את הבימה תוך הקפדה על מבנה בטיחותייש הערות
  ראה סעיף  .    921. י.פ אישור יועץ בטיחות ות"ע,  בנוזל מעכב בערה וטבלוי

  . במפרט1.9. מס
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תאריךמהדורה     

 מעבר לאזור דלפקים -נגרות ומשקוף דלת  5-מ 30גיליון    
 A   18.1.10

 .5-מ מדגם , מעבר לאזור דלפקים  -נגרות ומשקוף  דלת תיאור כללי
 .מ" מ55כולל הלבשות עץ בוק גושני ברוחב , משקוף עשוי עץ בוק גושני 

 . פלקסבורד וקנט היקפי עץ בוק גושני100%כנף נגרות הכוללת מילוי 
 . מ" מ1.2בעובי .לכנף בפורמייקה טפ כולל ציפוי דו צדדי
 מאסטר  דמנעול צילינדר גראנ,  נירוסטה ידית, צירים3 –כולל פרזול מלא 

   .המשקוף והכנף ופעולתם  המושלמת וכל הנדרש להשלמת 
 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                                             .יםדי תלת ממים תכנית ותרש. 53
 

 

 מידות כלליות
     .מ"ס90/12/210   -משקוף 

 

 . עץ בוק גושני-משקוף יםחומר
 .     נגרות בציפוי פורמייקה כולל קנט עץ בוק גושני היקפי-כנף 

 

 

 . צידי כנף הדלת2-מ מ" מ1.2בעובי .פורמייקה טפ  -כנף גמר 
 פ        " שכבות לכה ע4-ו' קף הכנף קנט עץ בוק גושני בגמר ביץ        בהי

 .י הקבלן"        דוגמא מאושרת שתימסר ע
 י     "פ דוגמא מאושרת שתימסר ע" שכבות לכה ע4-ו'  גמר ביץ- משקוף

 .פס אטימה עשוי גומי בחריץ היקפי .                     הקבלן

 

  . שני לכנף הדלת קנט עץ בוק גו קנטים 
 חומרי גוון
 גמר

 . גמר נירוסטה  מוברשת–פרזול 
 .י המזמין"מ בגוון שיאושר ע" מ1.2.  פורמייקה טפ–כנף 

 .י המזמין"ולכה שיאושר ע'          גוון ביץ
 .י המזמין"ולכה שיאושר ע'  גוון ביץ-משקוף 

 

 

מחברים 
 פנימיים

  

אביזרים 
 ופרזול

 .ויים נירוסטה צירי ספר מאסיביים עש3  -צירים
 , י המזמין "דו צדדית עשויה נירוסטה מאסיבית מדגם שיאושר ע  -ידית 

   .           כולל רוזטות מנעול בגמר נירוסטה
        .  י המזמין"מדגם שיאושר ע צילינדר מסוג גראנד מאסטר קיי   -מנעול 

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

 דפנות צד
 ייםורגל

  

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
  ראה סעיף -ויציבתוך הקפדה על מבנה בטיחותי  דלת יש להתקין את ה הערות

 .    יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
 .על הקבלן להקפיד להתאים את עובי המשקוף לעובי המחיצה בה יותקן
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תאריךמהדורה     
 הזזה המשולבת במחיצה מודולאריתדלת  6 -מ 31גיליון    

 
A   18.1.10

 .6-מ מדגם ,  הזזה המשולבת במחיצה מודולאריתדלת תיאור כללי
 ,סילות הזזה מ2,  מחיצות מודולאריות 2 לכנף דלת ההזזה  הנמצאת בין 

   מ" מ10 גלי  טפולי קרבונ מסגרת פלדה לכנף וגוף הכנף, עליונה ותחתונה 
. 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                                           . והנחיות כלליותתרשימים תלת ממדיים. 54
 

 

 מידות כלליות
 בהתאמה מלאה למידות ופרטי גמר המחיצה       .מ"ס 100 -90 / 150

 .                   המודולארית   .                             

 

 .מסגרת פלדה מגולוונת חומר
 .מ" מ10 גלי  ט פולי קרבונ–גוף הכנף 

 . פרופילי אלומיניום ופלדה  מגולוונת–מסילות 
 

 

 . ואישור אדריכלRALפ "צבע אפוקסי בתנור ע גמר 
 
 

 

 -- קנטים 
 

 

 חומרי גוון
 גמר

 . ואישור אדריכלRALפ " צבע אפוקסי בתנור ע-מסגרת ומסילות
 

בהתאם לאישור , מ" מ10גלי  ,  שקוף למחצה ט פולי קרבונ–גוף הכנף 
 .אדריכל

 

 

מחברים 
 פנימיים

  

אביזרים 
 ופרזול

 ,ה  המודולארית  מסילות הכנף  לגוף המחיצ2חיבורים אינטגרלים של 
 .בחלקה החיצוני

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

 דפנות צד
 ורגליים

  

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
  ראה סעיף -ויציבתוך הקפדה על מבנה בטיחותי דלת  יש להתקין את ה הערות

 .    יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מס
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תאריךמהדורה     
 יחידת מגירות ניידת  1 -נ 32יון גיל   

 
A   18.1.10

 .1-נ מדגם , יחידת מגירות ניידת  תיאור כללי
 4 הכולל  נגרות ארגזבתוך ,כולל נעילת מגירה עליונה,  מגירות4כוללת 

      .מ" מ28 בחלקו העליון של הארגז משטח בעובי  .גלגלים איכותיים
 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                                             .תכנית ותרשימים תלת ממדיים. 55
 

 

 מידות כלליות
     .מ"ס40/40/62  

 

וכל חלקי המגירות יהיו עשויים , וגבקרקעית , ל דפנות כול,כל חלקי הארגז חומר
בציפוי דו צדדי של ,מ " מ18 דחוסה בטיב מעולה בעובי מלוחות סיבית

 .פורמייקה
 .     מ" מ28ל אבל בעובי " משטח סיבית כנ ,בחלקו העליון של הארגז

 

 

 0.8 בעובי. כל החלקים החיצוניים של הארגז וחזיתות בציפוי פורמייקה טפ גמר 
 . יחידת המגירות גבכולל ציפוי .מ "מ
 
 

 

 שטוח ועבה בגוון PVCעשויים הקנטים של הארגז ושל חזיתות המגירות  כל קנטים 
 . מ בהדבקה מתועשת של דבק חם בלחץ" מ1.5עובי , הפורמייקה 

 

 חומרי גוון
 גמר

 
ה  תוצרת פורמייק– ה חוץ ופנים בציפוי פורמייק-כל חלקי הארגז והמגירות 

 . כל החלקים החיצוניים בגמר טפ. אלמון משורג , 7401סנטר גוון  
. 

 

מחברים 
 פנימיים

  

אביזרים 
 ופרזול

               .י המזמין"בגוון נירוסטה מוברשת מדגם שיאושר ע  -ידיות 
 .כולל סגירה ותנועה שקטה  למגירות,  טלסקופיות איכותיות-מסילות

 .ח מאסטר תבמפלינדר שקוע ומנעול צינעילת מגירה עליונה 
וגלגלי סיליקון למניעת מ כולל מסבים טלסקופיים  "  מ60 בקוטר -גלגלים 

 ).דגם לאישור המזמין לפני הביצוע (   .שחיקת רצפות פרקט
 

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

שולחנות ועמדות , יחידת מגירות ניידת תהיה צמודה לכל הדלפקים
 .העבודה

 

 דפנות צד
 ורגליים

  

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
 ראה -ויציבתוך הקפדה על מבנה בטיחותי   לבצע את ארגז המגירותיש  הערות

     יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. מססעיף 
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תאריךמהדורה     

 מעמד נייד לכונן מחשב  2 -נ 33גיליון    
 

A   18.1.10

 .2-נ  בורד  -סקייטמדגם , מעמד נייד לכונן מחשב  יתיאור כלל
 . יותאם להכיל את כונן המחשב מתחת למשטח העבודה -גוף המעמד 

 .באחריות הקבלן לבדוק מראש את מידות כונן המחשב והתאמתו
 .מ בציפוי דו צדדי של פורמייקה טפ" מ28עשוי לוח עץ  לבוד  בעובי 

 . גלגלים איכותיים4וכולל 
 

 

פרטי ונות גילי
 ריהוט

 
 .תרשים והנחיות כלליות, תכנית . 56
 

 

 מידות כלליות
    )י המזמין "מידות סופיות יאושרו ע(  .מ"ס 40 / 25 / 3  

 

   חומר
  .מ " מ0.8בעובי . פורמייקה טפ גמר 

 
 

מ בהדבקה " מ1.5עובי , שטוח ועבה בגוון הפורמייקה  PVCקנטים עשויים  קנטים 
 . בק חם בלחץמתועשת של ד

 

 חומרי גוון
 גמר

כל . אלמון משורג , 7401 תוצרת פורמייקה סנטר גוון  – הבציפוי פורמייק
 . החלקים החיצוניים בגמר טפ

 
 

 

מחברים 
 פנימיים

   הגלגלים4מ לחיבור " מ25 עץ באורך יברגי

אביזרים 
 ופרזול

ון למניעת מ כולל מסבים טלסקופיים  וגלגלי סיליק"  מ40 בקוטר -גלגלים 
 .  שחיקת רצפות פרקט

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

 דפנות צד
 ורגליים

  

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
.  ראה סעיף מס-ויציבתוך הקפדה על מבנה בטיחותי   הפריטלבצע את יש  הערות

     יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9
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תאריךמהדורה     
 שידת גלגלים  3 -נ 34ליון גי   

 
A   18.1.10

 .3-נ מדגם , שידת גלגלים  תיאור כללי
 ארגז נגרות  הכולל מתחתיה,  מגירההכולל נעילת , ה  עליונה כוללת  מגיר

בחלקו העליון .   גלגלים איכותיים4כוללת השידה .  דלתית הניתנת לנעילה 
     . מ" מ28של הארגז משטח בעובי 

 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                                                                   .חומרי  גמר. 1
                                             .מבט וחתך , תכנית. 62
 

 

 מידות כלליות
 . מ "  ס40 / 40 / 60

 

וכל חלקי המגירות יהיו עשויים , וגבקרקעית , כולל דפנות ,כל חלקי הארגז מרחו
בציפוי דו צדדי של ,מ " מ18מלוחות סיבית דחוסה בטיב מעולה בעובי 

 .פורמייקה
 .     מ" מ28ל אבל בעובי "בחלקו העליון של הארגז משטח סיבית כנ

 

 

 0.8בעובי . פורמייקה טפכל החלקים החיצוניים של הארגז וחזיתות בציפוי  גמר 
 .כולל גב השידה.מ "מ
 
 

 

 שטוח ועבה בגוון PVCהקנטים של הארגז ושל חזיתות המגירות עשויים  כל קנטים 
 . מ בהדבקה מתועשת של דבק חם בלחץ" מ1.5עובי , הפורמייקה 

 

 חומרי גוון
 גמר

 
ייקה  תוצרת פורמ– ה חוץ ופנים בציפוי פורמייק-כל חלקי הארגז והמגירות 

 . כל החלקים החיצוניים בגמר טפ. אלמון משורג , 7401סנטר גוון  
 

 

מחברים 
 פנימיים

  

אביזרים 
 ופרזול

           .              י המזמין"בגוון נירוסטה מוברשת מדגם שיאושר ע -ידיות 
 .כולל סגירה ותנועה שקטה  למגירות,  טלסקופיות איכותיות-מסילות

 . עליונה במפתח מאסטר נעילת מגירה
מ כולל מסבים טלסקופיים  וגלגלי סיליקון למניעת "  מ60 בקוטר -גלגלים 

 .  שחיקת רצפות פרקט

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

שולחנות ועמדות , שידת הגלגלים הניידת תהיה צמודה לכל הדלפקים
 .העבודה

 

 דפנות צד
 ורגליים

  

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
 ראה -ויציבתוך הקפדה על מבנה בטיחותי שידת הגלגלים לבצע את יש  הערות

     יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות. במפרט1.9. סעיף מס
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תאריךמהדורה     
 עגלת עבודה  4 -נ 35גיליון    

 
A   18.1.10

 .4-נ מדגם , עגלת עבודה  תיאור כללי
  . מגירות3 פתוח ולצידו ןתא אחסוחזית ובה כוללת 

 . תאי אחסון פתוחים כלפי מעלה2בחלק העליון של העגלה 
נירוסטה  עשויה מפרופילי מסגרת מתכת תחתונה בתחתית העגלה 

 . וחזקים במיוחד גלגלים איכותיים4וכוללת , מרותכים 
   .לעגלה ידית נירוסטה מאסיבית לצורך דחיפת העגלה

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

 
                                             .ומבטים חזיתייםתכנית . 58

 

 מידות כלליות
 ).מ מהרצפה " ס100כאשר הידית בלבד בגובה . ( מ " ס60 / 45 / 85

 

וכל חלקי המגירות יהיו עשויים , וגבקרקעית , כולל דפנות ,כל חלקי הארגז חומר
בציפוי דו צדדי של ,מ " מ17 בעובי ,מלוחות עץ לבוד  בטיב מעולה

 . טפפורמייקה
 

 

 בעובי      .כל החלקים החיצוניים של הארגז וחזיתות בציפוי פורמייקה טפ גמר 
 . לפחותמ " מ0.8

 

 

 PVC ושל חזיתות המגירות עשויים , הארגז,כל חלקי העגלההקנטים של כל קנטים 
של דבק מ בהדבקה מתועשת " מ1.5עובי , שטוח ועבה בגוון הפורמייקה 

 . חם בלחץ

 

 חומרי גוון
 גמר

 
 תוצרת פורמייקה - ה חוץ ופנים בציפוי פורמייק-כל חלקי הארגז והמגירות 

 .  כל החלקים החיצוניים בגמר טפ        .אלמון משורג , 7401סנטר גוון  
 .מסגרת הנירוסטה התחתונה בגמר מוברש 

 .כל אביזרי הפרזול וידיות  בגמר אלומיניום מוברש

 

מחברים 
 פנימיים

  

אביזרים 
 ופרזול

 .פ בחירת האדריכל"גמר אלומיניום מוברש ע,  מתכת  -ידיות 
          .כולל סגירה ותנועה שקטה  למגירות,  טלסקופיות איכותיות-מסילות 

 .נעילת מגירה עליונה במפתח מאסטר 
גלי  כולל מסבים טלסקופיים  וגל,נטו לפחות מ"  מ80 בקוטר -גלגלים 

 .  סיליקון למניעת שחיקת רצפות פרקט

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

 דפנות צד
 ורגליים

  

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
 -ויציב חזק מאוד, תוך הקפדה על מבנה בטיחותי  עגלהלבצע את היש  הערות

    יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות . במפרט1.9. ראה סעיף מס
 .החדות
מלאה , ות ספק הריהוט לוודא שגלגלי העגלה יתאימו למשקלה באחרי

 .לתנועה קלה וחלקהבתיקים 
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תאריךמהדורה     
 עמדת בידוק ניידת חיצונית  1 -ח 36גיליון    

 
A   18.1.10

 .1-מדגם ח, עמדת בידוק ניידת חיצונית  תיאור כללי
 מעוגל ומכופף ,ות  לפחמ" מ3בעובי  עליון  אלומיניוםפחמשטח כוללת 
 . מ" ס91בגובה 

הארגז כולל , מ " מ2  בעובי פח אלומיניום ארגז עשוי - זהמתחת למשטח
 .כולל מנעול צילינדר שקוע, דלת לתא לשימוש השומר

  גלגלים 2הכולל , לפחות מ " מ5 פח אלומיניום בעובי בסיסבתחתית הפריט 
  .לגרירת הפריטמאסיביים  להובלת ו

וכל עלות התכנון המפורט ופיתוח , ולל שמשיה למאבטח  כמחיר הפריט
כולל עבודות צבע ,  זהן בגיליותפרוגרמאתיוה הפריט בהתאם להנחיות

 .לוגו ואיקונים, כולל חיתוך והדבקת הויניל בטקסטים, ועבודות גרפיקה 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

 
 . שוניםתכנית ותרשימים . 59
 

 

 מידות כלליות
     .מ"ס45/55/91  

 

 .מ בציפוי אנודייז גוון טבעי " מ2,3 בעובי פח אלומיניום חומר
 . בציפוי אנודייז גוון טבעי - לחיזוק פנימי פרופילי אלומיניום

 

 

, חיתוך והדבקת הויניל , גוונים, הנחיות מפורטות בנושא העיצוב הגראפי גמר 
 .ל.י אנשי הגרפיקה והמיתוג של ב"יבוצעו לפני הביצוע ע

 

   נטים ק
 חומרי גוון
 גמר

 .מ בציפוי אנודייז גוון טבעי " מ2,3פח אלומיניום בעובי 
 . בציפוי אנודייז גוון טבעי-פרופילי אלומיניום לחיזוק פנימי 

 .פ צבעי המיתוג" צבע בתנור ע–פח אלומיניום צבוע 
 . עשויים ויניל בהדבקה על פח האלומיניום–לוגו ואיקונים , טקסט

 

מחברים 
 מייםפני

כולל ביצוע , פנימיים לחיזוק ארגז העמדה, פרופילי אלומיניום מאסיביים
 .פ הצורך"ריתוכי אלומיניום ע

 

אביזרים 
 ופרזול

 . לנעילת תא  לשימוש השומר-מנעול צילינדר פנימי 
 ומבנה מאסיבי המותאםמ כולל מסבים טלסקופיים  "  מ60 בקוטר -גלגלים 

 .            לתנאי חוץ 
 .יוצמד לדופן הצד של העמדה - להכנסת המגנומטרמתקן

 . פתח עגול לעיגון מוט שמשיה לצורך הגנת המאבטח מנזקי שמש

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

   
 . לתכנון עמדת הבידוקת זה קיימות הנחיות פרוגרמאתיוןבגיליו הערות

 לפני הביצוע על הקבלן להכין תכניות ביצוע מפורטות לצורך אישור ביצוע
 .עמדת בידוק לדוגמא
דלפקי חוץ  ומוניטין בתחום ןי חברה בעלת ניסיו"יש לבצע פריט זה ע

 .והגרפיקה והשילוט,ממותגים בתחום עבודות המתכת 
 

 חזק מאוד, תוך הקפדה על מבנה בטיחותי  עמדת הבידוקלבצע את יש 
    יש להקפיד במיוחד על עיגול כל . במפרט1.9.  ראה סעיף מס-ויציב
רוחות ושרב , כולל גשמים,  על הדלפק לעמוד בתנאי חוץ.ות החדותהפינ

 .הדהיישחיקה או , ללא פגע
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תאריךמהדורה     
 דלפק מילוי טפסים חיצוני   2 -ח 37גיליון    

 
A   18.1.10

 .2-מדגם ח, דלפק מילוי טפסים חיצוני  תיאור כללי
מעוגל ומכופף ,  לפחות מ" מ3 עליון בעובי פח אלומיניוםכוללת משטח 

 .מ " ס91בגובה 
הארגז כולל   , מ " מ2  בעובי פח אלומיניום ארגז עשוי -מתחת למשטח זה

 .. דפנות ליצירת ארגז אטום4
 גלגלים  2הכולל ,מ  לפחות " מ5 פח אלומיניום בעובי בסיסבתחתית הפריט 

  .מאסיביים  להובלת ולגרירת הפריט
ת התכנון המפורט ופיתוח הפריט בהתאם  כולל  את כל עלומחיר הפריט

, כולל עבודות צבע ועבודות גרפיקה ,  זהן בגיליותפרוגרמאתיוה להנחיות
 .לוגו ואיקונים, כולל חיתוך והדבקת הויניל בטקסטים

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

 
 .שוניםתכנית ותרשימים . 60
 

 

 מידות כלליות
     .מ"ס40/60/91  

 

 .מ בציפוי אנודייז גוון טבעי " מ2,3עובי  בפח אלומיניום חומר
 . בציפוי אנודייז גוון טבעי - לחיזוק פנימי פרופילי אלומיניום

 

 

, חיתוך והדבקת הויניל , גוונים, הנחיות מפורטות בנושא העיצוב הגראפי גמר 
 .ל.י אנשי הגרפיקה והמיתוג של ב"יבוצעו לפני הביצוע ע

 

   קנטים 
 חומרי גוון
 גמר

 .מ בציפוי אנודייז גוון טבעי " מ2,3אלומיניום בעובי פח 
 . בציפוי אנודייז גוון טבעי-פרופילי אלומיניום לחיזוק פנימי 

 .פ צבעי המיתוג" צבע בתנור ע–פח אלומיניום צבוע 
 . עשויים ויניל בהדבקה על פח האלומיניום–לוגו ואיקונים , טקסט

 

מחברים 
 פנימיים

כולל ביצוע , פנימיים לחיזוק ארגז העמדה, בייםפרופילי אלומיניום מאסי
 .פ הצורך"ריתוכי אלומיניום ע

 

אביזרים 
 ופרזול

 מ כולל מסבים טלסקופיים  ומבנה מאסיבי המותאם"  מ60 בקוטר -גלגלים 
 .            לתנאי חוץ 

  

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

   
 . דלפק מילוי הטפסיםןלתכנו ת זה קיימות הנחיות פרוגרמאתיוןבגיליו הערות

 לפני הביצוע על הקבלן להכין תכניות ביצוע מפורטות לצורך אישור ביצוע
 .לדוגמאדלפק 

 ומוניטין בתחום דלפקי חוץ ןי חברה בעלת ניסיו"יש לבצע פריט זה ע
 .והשילוט והגרפיקה,ממותגים בתחום עבודות המתכת 

 
 -ויציב זק מאודח, תוך הקפדה על מבנה בטיחותי הדלפק  לבצע את יש 

    יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות . במפרט1.9. ראה סעיף מס
, רוחות ושרב ללא פגע, כולל גשמים,על הדלפק לעמוד בתנאי חוץ.  החדות

 .השחיקה או דהיי
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תאריךורהמהד     
 , מעמד מעוצב נייד חיצוני  לטפסים   3 -ח 38גיליון    

            משולב בתיבת שירות 
 

A   18.1.10

 משולב בתיבת שירות, מעמד מעוצב נייד חיצוני  לטפסים  תיאור כללי
 .3-מדגם ח

מעוגל ומכופף , מ לפחות " מ3בעובי   צדדי פח אלומיניום י משטח2 כולל
 .        בצד אחד חריץ תיבת שירות .מ " ס55 ורוחב מ" ס 185בגובה 

 . תאי פרספקס לטפסים8בצד השני 
כמו כן פריט זה כולל משטחי פח אלומיניום נוספים ליצירת ארגז אטום מכל 

 . הכיוונים
 גלגלים  2הכולל ,מ  לפחות " מ5 פח אלומיניום בעובי בסיסבתחתית הפריט 

  .מאסיביים  להובלת ולגרירת הפריט
 כולל  את כל עלות התכנון המפורט ופיתוח הפריט בהתאם מחיר הפריט

, כולל עבודות צבע ועבודות גרפיקה ,  זהן בגיליותיופרוגרמאתה להנחיות
 .לוגו ואיקונים, כולל חיתוך והדבקת הויניל בטקסטים

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

 
 .שוניםתכנית ותרשימים . 61
 

 

 מידות כלליות
     .מ"ס55/15/185  

 

 .מ בציפוי אנודייז גוון טבעי " מ2,3 בעובי פח אלומיניום חומר
 . בציפוי אנודייז גוון טבעי -לחיזוק פנימי   מאסיבייםמיניום אלופרופילי 

 

 

, חיתוך והדבקת הויניל , גוונים, הנחיות מפורטות בנושא העיצוב הגראפי גמר 
 .ל.י אנשי הגרפיקה והמיתוג של ב"יבוצעו לפני הביצוע ע

 

   קנטים 
 חומרי גוון
 גמר

 .ון טבעי מ בציפוי אנודייז גו" מ2,3פח אלומיניום בעובי 
 . בציפוי אנודייז גוון טבעי-פרופילי אלומיניום לחיזוק פנימי 

 .פ צבעי המיתוג" צבע בתנור ע–פח אלומיניום צבוע 
 . עשויים ויניל בהדבקה על פח האלומיניום–לוגו ואיקונים , טקסט

 

מחברים 
 פנימיים

וע כולל ביצ, פנימיים לחיזוק ארגז העמדה, פרופילי אלומיניום מאסיביים
 .פ הצורך"ריתוכי אלומיניום ע

 

אביזרים 
 ופרזול

 מ כולל מסבים טלסקופיים  ומבנה מאסיבי המותאם"  מ60 בקוטר -גלגלים 
 .            לתנאי חוץ 

  

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

 מעמד לטפסים משולב  לתכנון ת זה קיימות הנחיות פרוגרמאתיוןבגיליו הערות
 ..בתיבת שירות

 ע על הקבלן להכין תכניות ביצוע מפורטות לצורך אישור ביצועלפני הביצו
 .לדוגמאמתקן 

 ומוניטין בתחום דלפקי חוץ ןי חברה בעלת ניסיו"יש לבצע פריט זה ע
 .והשילוט והגרפיקה,ממותגים בתחום עבודות המתכת 

 -ויציב חזק מאוד, תוך הקפדה על מבנה בטיחותי  מתקןלבצע את  היש 
    יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות .במפרט 1.9. ראה סעיף מס

, רוחות ושרב ללא פגע, כולל גשמים, לעמוד בתנאי חוץמתקן על ה.  החדות
 .השחיקה או דהיי
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תאריךמהדורה     

מעמד מעוצב נייד חיצוני לחוברות הסברה 4 -ח 39גיליון    
 

A   18.1.10

 .4-מדגם ח, לחוברות הסברה מעמד מעוצב נייד חיצוני   תיאור כללי
מעוגל ומכופף , מ לפחות " מ3  צדדי בעובי פח אלומיניום משטחי 2כולל 

 צידי המתקן מותקנים תאי 2-מ.        מ  " ס90מ ורוחב "  ס170בגובה 
 .פרספקס לחוברות הסברה במידות שונות 

כל כמו כן פריט זה כולל משטחי פח אלומיניום נוספים ליצירת ארגז אטום מ
 . הכיוונים

 גלגלים  2הכולל ,מ  לפחות " מ5 פח אלומיניום בעובי בסיסבתחתית הפריט 
  .מאסיביים  להובלת ולגרירת הפריט

 כולל  את כל עלות התכנון המפורט ופיתוח הפריט בהתאם מחיר הפריט
, כולל עבודות צבע ועבודות גרפיקה ,  זהן בגיליותפרוגרמאתיוה להנחיות

 .לוגו ואיקונים, קת הויניל בטקסטיםכולל חיתוך והדב

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

 
 .תכנית ותרשימים שונים. 62
 

 

 מידות כלליות
     .מ"ס90/35/170  

 

 .מ בציפוי אנודייז גוון טבעי " מ2,3 בעובי פח אלומיניום חומר
 . בציפוי אנודייז גוון טבעי - לחיזוק פנימי אלומיניום  מאסיבייםפרופילי 

 

 

, חיתוך והדבקת הויניל , גוונים, הנחיות מפורטות בנושא העיצוב הגראפי ר גמ
 .ל.י אנשי הגרפיקה והמיתוג של ב"יבוצעו לפני הביצוע ע

 

   קנטים 
 חומרי גוון
 גמר

 .מ בציפוי אנודייז גוון טבעי " מ2,3פח אלומיניום בעובי 
 .בעי בציפוי אנודייז גוון ט-פרופילי אלומיניום לחיזוק פנימי 

 .פ צבעי המיתוג" צבע בתנור ע–פח אלומיניום צבוע 
 . עשויים ויניל בהדבקה על פח האלומיניום–לוגו ואיקונים , טקסט

 

מחברים 
 פנימיים

כולל ביצוע , פנימיים לחיזוק ארגז העמדה, פרופילי אלומיניום מאסיביים
 .פ הצורך"ריתוכי אלומיניום ע

 

אביזרים 
 ופרזול

 מ כולל מסבים טלסקופיים  ומבנה מאסיבי המותאם"  מ60 בקוטר -גלגלים 
 .            לתנאי חוץ 

  

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

   
 לחוברות הסברהמעמד לתכנון  ת זה קיימות הנחיות פרוגרמאתיוןבגיליו הערות

 לפני הביצוע על הקבלן להכין תכניות ביצוע מפורטות לצורך אישור ביצוע
 .לדוגמאמתקן 
 ומוניטין בתחום דלפקי חוץ ןי חברה בעלת ניסיו"צע פריט זה עיש לב

 .והשילוט והגרפיקה,ממותגים בתחום עבודות המתכת 
 

 -ויציב חזק מאוד, תוך הקפדה על מבנה בטיחותילבצע את  המתקן  יש 
    יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות . במפרט1.9. ראה סעיף מס

, רוחות ושרב ללא פגע, כולל גשמים,אי חוץעל המתקן  לעמוד בתנ.  החדות
 .השחיקה או דהיי
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תאריךמהדורה     

 עמוד תור פס נמתח  1 -ב 40גיליון    
 

A   18.1.10

 .1-מדגם ב, עמוד תור פס נמתח  תיאור כללי
 .הסדרת תורים ואבטחה, משמש להכוונת קהל

 מעוגל לל בסיס תחתוןכו,  ניקל  כרוםעמוד העשוי מצינור נירוסטה בציפוי
 כיווני 4 הכולל ראש אביזר עליון , ומאסיבי העשוי מנירוסטה בציפוי ניקל 

כולל הדפסת הלוגו של המוסד , המאפשר חיבור סרטים נמתחים מכל כיוון
 ..ג הפס הנמתח"לביטוח לאומי ע

 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

 
                                             .תצלום והגדרות כלליות.  63
 

 

 מידות כלליות
H = 105מ "  ס.  
    

 

 בציפוי ,מ " מ2 בעובי , מ" מ80 -70 צינור נירוסטה בקוטר העמוד עשויי חומר
 . מיקרון לפחות20 עובי ציפוי - איכותי ניקלכרום 

 .ל"ניקל כנכרום בסיס תחתון מעוגל ומאסיבי עשוי  נירוסטה בציפוי 
  וגווןמסוג,  גמיש ןמבד ניילומחיר העמוד  עשוי הפס הנמתח הכלול ב

 .לכל עמוד שיסופק'  מ2ובאורך של , י המזמין "שיאושר מראש ע
 

 

 20 ניקל מבריק בעובי  כרוםכל החלקים החיצוניים של עמוד המתכת בציפוי גמר 
 .מיקרון לפחות

 .כל חלקי הפלסטיק בגוון שחור
מסוג שיאושר ,  גמיש ן ניילו הכלול במחיר העמוד  עשוי מבדהפס הנמתח

 צורת – של המוסד לביטוח לאומי הדפסת הלוגוכולל ,   י המזמין "מראש ע
 .פ אישור המזמין"ההדפסה ע

 

  .  קנטים 
 חומרי גוון
 גמר

 20ניקל מבריק בעובי כרום כל החלקים החיצוניים של עמוד המתכת בציפוי 
 .מיקרון לפחות

 .כל חלקי הפלסטיק בגוון שחור

 

מחברים 
 פנימיים

  

אביזרים 
 ופרזול

  כיווני המאפשר חיבור של סרטים מכל 4עליון של ראש אביזר בכל עמוד 
מנגנון בטיחות מיוחד להבטחת נסיגה איטית של הסרט .            כיוון

 .במקרה של שחרור לא מתוכנן

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

 דפנות צד
 ורגליים

  

   סינר צניעות
  גרות נמחיצות
 -ויציב חזק מאוד, תוך הקפדה על מבנה בטיחותי את העמוד  ספקליש  הערות

בטיחות      יש להקפיד במיוחד על מנגנון . במפרט1.9. ראה סעיף מס
ובסיס עמוד מאסיבי ויציב למניעת נפילת ,  של הפס הנמתחלנסיגה איטית

 .העמוד
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תאריךהמהדור     

 הדום לרגליים  2 -ב 41גיליון    
 

A   18.1.10

 .2-מדגם ב, הדום לרגליים  תיאור כללי
 גלובל או - תוצרת רהיטי צרעה , Adjustable Foot-Rest -הדום מתכוונן 

 .ע "ש
עגול  נירוסטה פרופילמשטח פלסטי שחור מתכוונן כולל בסיס העשוי מ

 .בציפוי ניקל
  .יםי הנעת הרגלי"ע,  המשטח הפלסטיתזוויאפשרות לכוון את 

 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                             .תמונה והגדרות כלליות  -64
 

 

 מידות כלליות
     .מ " ס30 / 45 

 

 .שחורקשיח פלסטי משטח  חומר
 .בסיס העשוי מפרופיל נירוסטה עגול בציפוי ניקל

 
 

 

 מיקרון 20וי ניקל מבריק בעובי בציפ-העשויים מתכת כל החלקים החיצוניים  גמר 
 .לפחות

כולל נקודות בולטות להגברת החיכוך עם , כל חלקי הפלסטיק בגוון שחור
 .נעלי המשתמש 

 

 

  .  קנטים 
 חומרי גוון
 גמר

 מיקרון 20בציפוי ניקל מבריק בעובי -כל החלקים החיצוניים העשויים מתכת 
 .לפחות

דות בולטות להגברת החיכוך עם כולל נקו, כל חלקי הפלסטיק בגוון שחור
 .נעלי המשתמש 

 
 

 

מחברים 
 פנימיים

  

אביזרים 
 ופרזול

  . אביזרי גומי שחור בתחתית בסיס ההדום4 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

 דפנות צד
 ורגליים

  

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
יד בפני  ועמיציב,חזק , תוך הקפדה על מבנה בטיחותי את ההדום לספקיש  הערות

     . במפרט1.9.  ראה סעיף מס-שחיקה 
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תאריךמהדורה     

 משטח החתלה  3 -ב 42גיליון    
 

A   18.1.10

 .3-מדגם ב, משטח החתלה  תיאור כללי
  .ק קשיח הניתן לסגירה ופתיחה המעוגן לקיר החדרמשטח פלסטי

 .וששלט הסבר בנוגע לשימ, ווי תליה , כולל חגורת בטיחות
שמשקלם  מותאם לתינוקות ,פ אישור מכון התקנים הישראלי"המתקן ע
 .ג " ק23-נמוך מ

 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

 
                                             . והגדרות כלליותצלוםת,תכנית  -65
 

 

 מידות כלליות
 מ   "   ס87/46/43

 

 גבוהה למניעת הצטברות  קשיח הכולל צפיפות פוליאתילןפלסטיק חומר
 .בקטריות

 
 

 

 .פלסטיק קשיח גמר 
 
 

 

  .  קנטים 
 חומרי גוון
 גמר

 .כל חלקי הפלסטיק בגוון קרם
 

 

מחברים 
 פנימיים

 .סגירה נוחה ובטוחהכולל מנגנון לחץ אויר לפתיחה ו, סמויים בהתאם לתקן 

אביזרים 
 ופרזול

פ התקן וכל מקדמי "ודיבלים עי ברגים "חיבור המתקן לקיר בלוקים יבוצע  ע 
 . הנדרשיםןהביטחו

יש לבצע קודם חיזוק , במידה והמתקן יחובר למחיצת גבס או מחיצה קלה
 .בהתאם לצורת חיבור המתקן , המחיצה

 

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

 דפנות צד
 ורגליים

  

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
 .ע "או ש , 077 דגם -" ש.ל.ה.צ "המתקן תוצרת הערות

תוך הקפדה על   או מחיצת גבסולעגנו לקיר,  את משטח ההחתלהספקליש 
 ראה סעיף -יש להתחשב בכך שישמש תינוקות . חזק ויציב,  בטיחותיעיגון
     . במפרט1.9. מס
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תאריךמהדורה     
 מ " ס60  מושב גובה, כסא בר   4 -ב 43גיליון    

 
A   18.1.10

 .4-מדגם ב, מ  " ס60מושב  גובה , כסא בר תיאור כללי
 .מ" ס90המותאם לבר בגובה , מ" ס60 גובה מושב -כסא בר

 רגלי מתכת יציבות ומאסיביות  עשויות צינורות נירוסטה בציפוי 4לכסא 
בתחתית הרגליים אלמנט פלסטי .מ " מ30 –קוטר הצינורות כ . כרום ניקל

 .עמיד
בלתי שביר , שוי פלסטיק עבה המושב והמשענת מהווים חלק אחד ע

חלק הפלסטיק .          ומחובר בצורה עמידה לשלד המתכת של הכסא
 .                           פ הנחיות המזמין"יסופק במספק גוונים ע

  
 

 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

                                             . והגדרות כלליותתצלום  -66
 

 

 ת כלליותמידו
 מ   "   ס46/46/93

 

  .המושב והמשענת מהווים חלק אחד עשוי פלסטיק עבה חומר
 רגלי מתכת יציבות ומאסיביות  עשויות צינורות נירוסטה בציפוי כרום 4

 .מ" מ30 –קוטר הצינורות כ . ניקל
 

 

  גמר 
 
 

 

  .  קנטים 
 חומרי גוון
 גמר

 

 צינורות נירוסטה בציפוי כרום  רגלי מתכת יציבות ומאסיביות  עשויות4
 .ניקל

 .פ הנחיות המזמין"מושב ומשענת עשויים פלסטיק בגוון אחיד ע

 

מחברים 
 פנימיים

  

אביזרים 
 ופרזול

   

 פריטי ריהוט
 צמודים

  .הכסא ימוקם בצמוד לבר במטבחון 

 דפנות צד
 ורגליים

וי כרום  רגלי מתכת יציבות ומאסיביות  עשויות צינורות נירוסטה בציפ4
 מ" מ30 –קוטר הצינורות כ . ניקל

 .פקקי גומי מאסיביים בתחתית רגליים

 

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
 ראה סעיף -. חזק ויציב, תוך הקפדה על מבנה בטיחותילבצע את הכסא יש  הערות

     . במפרט1.9. מס
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ריךתאמהדורה     

 כורסא לחדר הנקה   5 -ב 44גיליון    
 

A   18.1.10

 תיאור כללי
 
 
 
 
 
 

 .5-מדגם ב  , כורסא לחדר הנקה
 בריפוד בד סקיי דמוי עור, כורסא אורטופדית עם תמיכה מעולה לגוף

 . ע"או ש, בשיווק גודס  , PEGASOכדוגמת 
 .כולל ידיות, כל חלקי הכורסא בעלי ריפוד רך 

קיה רחיצים וניתנים וכל חל,  כלפי חוץבכורסא זו לא יבוצע כל חלק קשיח
 .לניגוב ויבוש  ללא כל ספיגת מים ונוזלים

 . יהיה ניתן לכוונון או הזזהלאוגב הכורסא  , בכורסא לא יהיו כל חלקים זזים
 

 

פרטי גיליונות 
 ריהוט

 
                                             . והגדרה כללית תמונה -67
 

 

 מידות כלליות
   מ "   ס75/75/93

 

 .שלדת עץ מלא בשילוב חיזוקי מתכת חומר
 .י קפיצי פלדה ורצועות אלסטיות "ריפוד המחוזק ע

 . י המזמין"פ דגם שיאושר ע"ע, סקיי דמוי עור-ריפוד עשוי מ

 

  גמר 
 פ דגם "ע,  דמוי עור-כל חלקי הכורסא החיצוניים והנראים לעין בריפוד סקיי 

 .י המזמין"שיאושר עוגוון 
 

 

    קנטים
 חומרי גוון
 גמר

 ע"או ש, בשיווק גודס  , PEGASOכדוגמת ,  דמוי עור-סקיי 
 י המזמין "או כל גוון אחר שיאושר ע,חום כהה, בגוון חלק שחור

 

 

מחברים 
 פנימיים

  . עשויים מתכת וסמויים -כל החיבורים הפנימיים 

אביזרים 
 ופרזול

   

 פריטי ריהוט
 צמודים

  

 דפנות צד
 ורגליים

  . הכוללות רגליות  פילוס עשויות צינורות נירוסטה מאסיביים רגליים4

   סינר צניעות
   נגרותמחיצות
  יש לוודא .חזק ויציב, תוך הקפדה על מבנה בטיחותי כורסאלבצע את היש  הערות

 . לחלוטיןשכל חלקי הכורסא יהיו רכים למגע ורחיצים
ותתאים לאנשים , חד יש לוודא שהכורסא תהיה בעלת מבנה חזק במיו

     . במפרט1.9.  ראה סעיף מס.   במשקל כבד וחריג
 

 

 
 
 
 


