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 גרניט פורצלן / קרמיקה - ריצופים/חיפויים

 קוד מס'
 

 הערות ספק גוון מידות סוג מיקום

מותאמים למבני אריחי גרניט פורצלן  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.

 דמוי פרקט,אריחי גרניט פורצלן  ריצוף גג 02-גרנ .2
 מבני ציבור ע"פ ת"יחוץ במותאמים ל

20/200 BARGEN  פנל תואם "אלוני" חום 
, לאישור 11Rרמת חיכוך 

 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

חיפוי קירות חללים  01-קרמ .4
 רטובים: שרותים, 

 ן ח. מורים מטבחו

 מק"ט   אריחי קרמיקה - 60%
SUPER WHITE 

 

  H=220חיפוי גובה  "אלוני" מט/מבריקלבן  20/20

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

גוונים מסדרת  8 20/20
FABRESA 

 לבחירת אדר'

 H=220חיפוי גובה  "אלוני"

חיפוי מושבי בטון  01-עצ .5
 בקומת הגג ובחצר

 

 TRANSCENDממוחזר דגם דק עץ 
 (3)דור 

24/140  
 חתך-מ"מ 

  לבחירת אדר'
TREX 

התקנה ניסתרת ע"פ 
 הנחיות והוראות יצרן

 
 אבן

 קוד מס'
 

 הערות ספק גוון מידות סוג מיקום

 ע"פ תכנית,  אבן גמר שיש חברון. לאישור אדריכל אדן חלונות  00-אבן .2
 ס"מ 4עובי 

 410-02ראה פרט גליון   

 
 ות תקר

 קוד מס'
 

 הערות ספק גוון מידות סוג מיקום

 Ecophon ע"פ תוכנית 01-אקס .1
  Focus דגם 

 WHITE ס"מ 60/60
010 

 

" יהודה יבוא ויצוא"
 שו"ע

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

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

 פ תוכניתע" 02-אקס .2
 

 מגשי פח
 INTEGRA -דגם

אורך 
 30משתנה/

 

 יהודה יבוא ויצוא לבן
 שו"ע

 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

 

 



 

 
 

 צבע

 קוד מס'
 

 הערות ספק קטלוג גוון סוג מיקום

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

( 737-000כולל שכבת "יסוד קושר" )מק"ט  טמבור טמבור
 שכבות צבע לפחות. 2 -טרפנטין. ו 30%מדולל 

  טמבור טמבור לבן פוליסיד פלוס תתקרו 02-צב .2

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

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

 
  טיח

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיש 

 קוד מס'
 

 הערות ספק גוון מידות סוג מיקום

 חדרי שירותים  01-קסר .1
 ומטבחון ח. מורים

לבחירת אדר'  ע"פ תכנית אבן קיסר
 3141כדוג 

 אבן קיסר
 

  ן ח. מוריםבמטבחו
 עפ"י פרט יש לבצע קנט בולט

 שירותיםחדרי הב
  כולל קנט בולט, אבן קיסר גוון לבן 3141דגם 

 ס"מ  15יש לבצע סינר 
 מאושר פרטאת הסינר יש לבצע עפ"י 

 ביצוע כיורים בהתקנה שטוחה בלבד. -

 
 גווני אלומיניום, נגרות ומסגרות  

 קוד מס'
 

 הערות גוון סוג מיקום

 כולל קונס' גשר ופרגולה יכלל מעקות מסגרות .1
 אביזירי מממ כולל דלתות וחלונות

 RAL-7024 הכל ע"פ רשימות 

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

 הכל ע"פ רשימות RAL-9003  ארונות מערכת

 קוד מס'
 

 הערות גוון סוג מיקום

   טיח פנים קירות פנים 01-טיח .1

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

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

 כולל שכבה של יסוד לשליכט צבעוני. גונים לבחירת האדריכל 3 שליכט אקרילי צבעוני

   טיח חוץ טרמי  כלל קירות החוץ  05-טיח .4



 

 קליל ע"פ רשימות ע"פ תכנית אלומיניום .2
כולל חלונות 

 בליסטי קל

RAL-7024 הכל ע"פ רשימות 

פורמיקה דלתות כדג' רב בריח נגרות .3
WILSONART 

A-1002-M  

פורמיקה ארונות
WILSONART 

A-1002-M הכל ע"פ רשימות 
 

 חברת "פנל פרוייקטים" גוון לבחירת אדר' טרספה לוקרים בחדרי מורים
 או שו"ע, הכל ע"פ רשימות

פורמיקה 190X50דלפק שומר 
WILSONART 

 או שו"ע חירת אדר'לב

 םמשטחיו, מחיצות חדרי שירותים
 Bמבנה  בכיתות

 חברת "פנל פרוייקטים" גוונים לבחירת אדר' 3 טרספה
 או שו"ע, הכל ע"פ רשימות

פורמיקה מטבחון ח. מורים
WILSONART 

 הכל ע"פ הפריסה גוונים לבחירת אדר' 2

 מתלה מעילים ותיקים
 

  'גוונים לבחירת אדר 2 טרספה

פלסטיק קשיח  מגן קיר
כדוג' קונטאקט 

 SPMשל חב'  200

  גוונים לבחירת אדר' 2

 לוחות נעיצה 
 לוח מורה מחיק

 לוח נעיצה ליד לוח מורה

הכל כדוג' חב' 
 2002מגוון 

 מסגרת נירוסטה 
גוונים לבחירת  3-)לבד ב
 אדר'(

 או שו"ע, הכל ע"פ רשימות

 אביזרי שרותים

 (500-09שרותי נכים ראה פרוט בגליון לתאי  םאביזרי פרוט - שרותי נכים תאיא כולל אביזרי )ל
 

 קוד מס'
 

 הערות כמות ספק דגם מיקום

 גלילים 3-מתאים ל 8 צ.ה.ל.ש 127דגם  ליד כל אסלה מחזיק נייר טואלט  .1
 מיקום סופי ע"פ הנחייה בשטח

 ע"פ הנחייה בשטח מיקום סופי 8 צ.ה.ל.ש 649דגם  ליד כל אסלה מברשת אסלה .2

 ליד כל יח' כיור )כולל כיורי מטבחונים( סבוניה .3
 סבוניות( 2כיורים= 2)שורה של 

 מיקום סופי ע"פ הנחייה בשטח 8 צ.ה.ל.ש 673דגם 

 שקוע בקיר, מיקום סופי ע"פ הנחייה בשטח 2 צ.ה.ל.ש 192דגם  בכל חדר שירותים מתקן משולב .4

אשפתון לתא  .5
 שרותים

  2 צ.ה.ל.ש 474דגם  םותיבתאי שר

אשפתון  .6
 למטבחונים

  1 צ.ה.ל.ש 120דגם  חון ח. מוריםבמטב

מעל משטחי הכיורים בכל חדרי  מראה קריסטל .7
 בגנ"יהשרותים 

 מ' 0.8 –גובה 
ע"פ  -אורך 

 משטח הכיורים

מראה קריסטל מותאמת לחדרי שירותים של מוסדות  2 
, מותקנת יייעודחינוך, מודבקת ע"ג הקיר עם סיליקון 
 במישור חיפוי הקרמיקה שע"ג הקיר



 

 


