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 גרניט פורצלן / קרמיקה  - ריצופים/חיפויים

 קוד  מס'
 

 הערות  ספק גוון  מידות  סוג מיקום 

אריחי גרניט פורצלן מותאמים למבני   ריצוף כללי   01-גרנ .  1
 ציבור ע"פ ת"י  

ס"מ   7פנל תואם גובה  "אלוני"  פורצ' אורבן גריי  60/60
 רמת חיכוך עפ"י תקן. 

למטבח אריחי גרניט פורצלן מותאמים   מטבח מבשל ריצוף  02-גרנ .  2
מבשל, ע"פ הנחיות משרד הבריאות  

 ולאישור יועץ מטבחים 

לאישור     12Rרמת חיכוך   "אלוני" לאישור אדר'  30/30
מטבחים ויועץ  יועץ 

 הבטיחות 

 ריצוף  חללים רטובים  03-גרנ . 3
 

אריחי גרניט פורצלן מותאמים לחללים  
 רטובים ע"פ ת"י 

 פנל תואם  "אלוני"  פורצ' אורבן גריי  33/33
, לאישור  10Rרמת חיכוך  

 יועץ הבטיחות 

ת חללים  חיפוי קירו 01-קרמ . 4
 רטובים: שרותים,  
ח. כביסה, מטבח  
   מבשל ומטבחונים

 מק"ט    אריחי קרמיקה - 60%
SUPER WHITE 

 

   H=220גובה חיפוי  "אלוני"  בריק מ/מטלבן   20/20

 אריחי קרמיקה צבעוני,  - 40%
 ביצוע בצורת "דמקה"

גוונים מסדרת   8 20/20
FABRESA 

 לבחירת אדר' 

 H=220חיפוי גובה  "אלוני" 

 
 אבן

 קוד  מס'
 

 הערות  ספק גוון  מידות  סוג מיקום 

 גמר מושמשם ללא "זלמה" - קירות חוץ  01-אבן . 1
 ע"פ פרט  אבן מזוזה בפתחים -

קופינג גג תואם לחיפוי    לאישור אדר'  35אורך משתנה/
 410-01ראה פרט בגליון 

חברון. לאישור  מלוטש אבן גמר שיש  אדן חלונות   00-אבן . 2
 אדריכל 

 ע"פ תכנית,  
 ס"מ  4עובי 

 410-02ראה פרט גליון   
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 ות  תקר

 קוד  מס'
 

 הערות  ספק גוון  מידות  סוג מיקום 

 Ecophon וכנית ע"פ ת 01-אקס . 1
  Focus דגם 

 WHITE ס"מ  60/60
010 

 

  " יהודה יבוא ויצוא " 
 שו"ע 

   מונחפרט קונס' ע"פ תקן,  
הפחתת רעש )בליעת קול(   T-24התקנה ע"ג פרופיל 

NRC 0.9    ,מ"מ( 20)עובי אריח L+Z ף בהיק 

 ע"פ תוכנית  02-אקס . 2
 

 מגשי פח 
 INTEGRA -דגם

אורך  
 30משתנה/ 

 

  ואיהודה יבוא ויצ  לבן 
 ע שו" 

 פרט חיבור נסתר 
 עם חירור כולל מזרן אקוסטי 

L+Z  בהיקף 

תקרת לוחות גבס   ע"פ תכניות  01-גבס . 4
 חלקים 

 לבן  
 

יהודה יבוא יצוא או  
 שו"ע 

 

 
 בעצ

 קוד  מס'
 

 הערות  ספק קטלוג  גוון  סוג מיקום 

גוונים   2עד  סופרקריל     כללי 01-צב . 1
 לבחירת האדריכל 

(  737-000שר" )מק"ט  סוד קוכולל שכבת "י טמבור  טמבור 
 שכבות צבע לפחות.  2 -טרפנטין. ו 30%מדולל  

  טמבור  טמבור  לבן  פלוס   פוליסיד ת תקרו  02-צב . 2

"צבע שמן" כדוג'   כיתות  03-צב . 3
 פוליאור 

 מ'  1בהיקף כל קירות הכיתה עד לגובה  טמבור  טמבור  לבחירת האדריכל 
 ע"פ הנחיית מנהל הפרוייקט  -

 
  טיח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קוד  מס'
 

 הערות  גוון  סוג מיקום 

   טיח פנים  קירות פנים 01-טיח . 1

 ע"פ תקן הג"א   לממ"מ טיח  קירות ממ"מ  02-טיח . 2

ע"פ   שילוב בחזיתות חיצוניות 04-טיח . 3
 תכניות 

 כולל שכבה של יסוד לשליכט צבעוני.  גונים לבחירת האדריכל  4 שליכט אקרילי צבעוני 

   טרמי   טיח חוץ   חוץהקירות כלל  05-טיח . 4
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 שיש  

 קוד  מס'
 

 הערות  ספק גוון  מידות  סוג מיקום 

  לבחירת אדר' ע"פ תכנית  אבן קיסר  +חדרי שירותים מטבחונים 01-קסר . 1
 3141כדוג 

 אבן קיסר 
 

 במטבחונים  
 וסף קנט  עפ"י פרט יש לבצע קנט בולט 

 
 בשירותים 

   כולל קנט בולט, אבן קיסר גוון לבן 3141דגם 
 ס"מ   15סינר יש לבצע 

 מאושר  פרטת הסינר יש לבצע עפ"י א

  גווני אלומיניום, נגרות ומסגרות 

 קוד  מס'
 

 הערות  גוון  סוג מיקום 

מעקות, אביזירי מממ כולל   מסגרות . 1
 דלתות וחלונות 

 RAL-7024  הכל ע"פ רשימות 

 הכל ע"פ רשימות  גוון אספלט   7037T מניפת "רב בריח" דלתות פח 

 ל ע"פ רשימות כה RAL-9003  כת ארונות מער 

 הכל ע"פ רשימות  METAL-419 קליל ע"פ רשימות  ע"פ תכנית  אלומיניום  . 2

  WILSONART A-1002-Mפורמיקה  דלתות כדג' רב בריח  נגרות . 3

 הכל ע"פ רשימות  WILSONART A-1002-Mפורמיקה  ארונות 
 

 "םיל פרוייקט "פנ  חברת לבחירת אדר'  גוונים 3 טרספה  מחיצות חדרי שירותים  
 או שו"ע, הכל ע"פ רשימות 

  גוונים לבחירת אדר'  WILSONART 2פורמיקה  מטבחונים 

 מתלה מעילים ותיקים
 

  גוונים לבחירת אדר'  2 טרספה 

פלסטיק קשיח כדוג'   מגן קיר 
 SPMשל חב'  200קונטאקט 

  גוונים לבחירת אדר'  2

 לוחות נעיצה  
 

מסגרת נירוסטה )לוח   2002הכל כדוג' חב' מגוון  
 לבד בגוון ג'ינס( -צהנעי

 או שו"ע, הכל ע"פ רשימות 
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 אביזרי שרותים 
 ( 500-09שרותי נכים ראה פרוט בגליון לתאי  םאביזרי פרוט - שרותי נכים א כולל אביזרי תאי)ל
 

 קוד  מס'
 

 הערות  כמות  ספק דגם מיקום 

 גלילים  3-מתאים ל 18 צ.ה.ל.ש  127דגם  ל אסלה ליד כ  מחזיק נייר טואלט   . 1
 מיקום סופי ע"פ הנחייה בשטח 

 מיקום סופי ע"פ הנחייה בשטח  18 צ.ה.ל.ש  649דגם  ליד כל אסלה  מברשת אסלה  . 2

 ליד כל יח' כיור )כולל כיורי מטבחונים(  סבוניה  . 3
 סבוניות(  4כיורים=  4)שורה של 

 נחייה בשטח מיקום סופי ע"פ ה  25 צ.ה.ל.ש  673דגם 

 שקוע בקיר, מיקום סופי ע"פ הנחייה בשטח 4 צ.ה.ל.ש  192דגם  בכל חדר שירותים  מתקן משולב  . 4

אשפתון לתא   . 5
 שרותים 

  3 צ.ה.ל.ש  474דגם  בתאי שרותי צוות בלבד 

אשפתון   . 6
 למטבחונים 

  6 צ.ה.ל.ש  120דגם  במטבחונים  

מעל משטחי הכיורים בכל חדרי   מראה קריסטל  . 7
 בגנ"י רותים הש

 מ'  0.8 –גובה  
ע"פ   -אורך 

 משטח הכיורים 

מראה קריסטל מותאמת לחדרי  -במבנה גנ"י בלבד 4 
שירותים של מוסדות חינוך, מודבקת ע"ג הקיר עם  

, מותקנת במישור חיפוי הקרמיקה שע"ג  יסיליקון ייעוד
 הקיר 
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 רשימת קבועות סניטריות למעונות

 פירוט מיקום 

 כיתות במעון 

ירותים  ש
 בכיתות 

, יצרן "חמת", כולל מושב אסלה, מיכל הדחה גלוי עם לחצן 385קידס לילדים מדגם רון אסלה תלויה   •
 211003הפעלה דו כמותי מדגם 

 122" מק"ט 58כיור רחצה חרסה דגם "קרן   •

 ס"מ )הזמנה מיוחדת(   90/40/40כיור לרחיצת תינוקות להתקנה שטוחה במידות יח'  1 •

 302843"אוורסט" מק"ט  יור רחצה תוצרת "חמת" דגם ברז למים קרים לכ •

 מ'1.5התקנה בגובה  300189דרך תוצרת "חמת" דגם "אלגרו" מס' קטלוג   3מערכת מקלחת  •

ברז מהקיר לאמבטיה עם מזלף, צינור גמיש ומתלה, מתוצרת   -ופעוטות  בשירותי כיתת תינוקות •
 מעל לכיור רחצה  302875"חמת" מק"ט 

כדוג' חברת   90/40/40כיור רחצה במידות  ן  י ולהתקיש לספק   ופעוטות  קותבשירותים כיתת תינו •
 כולל ארון תחתון, ראה רשימת נגרות.  אורטגה 

מטבחונים  
 בכיתות 

 302851 גם "אוורסט" מק"טברז למים קרים וחמים לכיורי שירות, תוצרת "חמת" ד •

 503או  507  כיור מטבח להרכבה מתחת למשטח שיש, תוצרת "חרסה" דגם "גלדור" דגם •

 גנ"י כיתות 

ירותים  ש
 בכיתות 

, יצרן "חמת", כולל מושב אסלה, מיכל הדחה גלוי עם לחצן 385אסלה תלויה לילדים מדגם רון קידס  •
 211003הפעלה דו כמותי מדגם 

 122" מק"ט 58ם "קרן  כיור רחצה חרסה דג •

 302843ברז למים קרים לכיור רחצה תוצרת "חמת" דגם "אוורסט" מק"ט   •

טבחונים  מ
 בכיתות 

 302851, תוצרת "חמת" דגם "אוורסט" מק"ט םרים וחמים לכיוריברז למים ק •

  507להרכבה מתחת למשטח שיש, תוצרת "חרסה" דגם "גלדור" דגם    בכול מטבחון כיור מטבחיח'  2 •
   503או 

 שרותי צוות 

ם ברקת, יצרן  סלה תלויה לרבות מתקן סמוי ומיכל הדחה סמוי עם לחצן הפעלה דו כמותי, מדגא •
 מושב אסלה וצירי נירוסטה  "חמת", כולל 

 122" מק"ט 58כיור רחצה חרסה דגם "קרן   •

 302843ברז למים קרים לכיור רחצה תוצרת "חמת" דגם "אוורסט" מק"ט   •

 הנכים, ראה מטה,   בנוסף יש את פרטי שרותי •

 צוות במעון ובגן /שירותי נכים

ו כמותי, מדגם ברקת,  הדחה סמוי עם לחצן הפעלה ד אסלה תלויה לנכים לרבות מתקן סמוי ומיכל  •
 יצרן "חמת", כולל מושב אסלה וצירי נירוסטה  

 106" מק"ט  45כיור רחצה תוצרת "חרסה" כדוגמת דגם  דגם "אלפא  •

 301441ת "חמת"  מק"ט ברז פרח למים קרים/חמים עם ידית מרפק , תוצר  •
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 500-02כנית ככלל יש לספק ולהתקין את כל האביזרים ע"פ הפרוט בת •

 מ.מ.מ 
 וילונות + מיכל מים למרחב מוגן עפ"י הנחיות הג"א  + והתקנה של בתי כיסא כימייםאספקה  •

 ע"פ הנחיות פקע"ר. הכל  אספקה והתקנה של כיור נירוסטה בחדר ממ"מ , •

 מעון  - חדר כביסה
 , כולל התחברות למע' מים  300209כנה למכונת כביסה, מק"ט  ים חמים וקרים, ה ברז למ  •

 כיור כביסה  •

 מעון  - מטבח בישול
 הכל ע"פ תכנית יועץ המטבחים  •

 


