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השלט מחזיר אור
חד צדדי

תמוצל םידקמ טלש

על המבצע לספק תכנית מהנדס וחתימה:  הערה
למבנה השלט ולביסוסו
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במידה וברגי היסוד נשארים מעל הקרקע
FC8     תוכנית ראה במכסה לכסותם יש

פרט עקרוני לכיסוי ברגי יסוד- 
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חריטה / צריבה ומילוי
צבע לבן משני צידי
העמוד

עלים גזורים מלוח אלומיניום 10 מ״מ
ומחוברים לחלקו הפנימי של עמוד השלט
Sparke A2 :צבע

מסגרת מפרופיל
אלומיניום 40/100 מ״מ
צבע:
Sparke E7

פרופיל אלומיניום 40/80 מ״מ

לוח אלומיניום בעובי 4 מ״מ.
צבוע בצבע אפוקסי מיובש
בתנור, בגוון ירוק לפי רל
6001

 עמוד אלומיניום במידה כללית
של  44/445 ס״מ
העמוד עשוי ממבנה פרופילים
עטופים בשתי קופסאות
עשויות מפח אלומיניום בעובי
3 מ״מ
צבע:
Sparke E7

טמבור

פרופיל אלומיניום 40/100 מ״מ
הפרופיל חודר  דרך העמוד ודרך
מסגרת השלט

טמבור

Sparke E7
טמבור

על המבצע לספק:  הערה
תכנית מהנדס וחתימה
למבנה השלט ולביסוסו

הנבמ / תמוצל םידקמ טלש

טמבור

מבנה עמוד

פרופיל פלדה  80/80 מ״מ

פרופיל פלדה משוך
40/100 מ״מ. מרותח
לעמוד המרכזי של
השלט. על פרופיל זה
מתלבש פרופיל
אלומיניום המחובר
למסגרת השלט

עטיפה לעמוד מפח אלומיניום
בעובי 3 מ״מ

במידה וברגי היסוד נשארים מעל הקרקע
FC8 יש לכסותם במכסה ראה תוכנית
- פרט עקרוני לכיסוי ברגי יסוד
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פרופיל פלדה  80/80 מ״מ

לוח אלומיניום בעובי
4 מ״מ. הלוח מחובר
למסגרת השלט - אל
פרופילי האלומיניום
במידות 80/40 עם
ברגי אלן
על לוח השלט - יריעת
מחזיר אור מסוג רב
עוצמה (לבן) של  3 +
יריעת וניל בגוון
לפי הנחיות גרפיות
ממנה נגזרת הגרפיקה
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הימדה / תמוצל םידקמ טלש

מבנה עמוד

Date: 31/7/17
Time: 3:34:21Time: 3:34:21 PM
File name: sederoFile name: sederot m1 makdim 2017 v2017.vwx




