
הערותמידותע"ספק או שסדרהדגםמספר גווןגווןפירוט סוג העבודהסוג העבודהמספר

פ הנחיות היצרן"משנית ואלמנטי עיגון וחיבור ע' לרבות קונס, פ פרישות האדריכל בשלב הביצוע"חיתוך לוחות ע1.22x2.44אינדןPRODEXChameleonעץ ראסטיקקומת קרקע- משנית מסוג פרודמה ' ג מערכת קונס"חיפוי בתליה יבשה ע

UHPC150x250בטון אדריכלי  במרקם חלקUHPCלוחות בטון 

לפי תכניתבטון אדריכליUבטון מובא בצורת 

נירלט100גודל גרגר בהירלבחירת האדריכלשליכט אקרילי

לפי תכניתטמבורOW201PSnow WhiteWhitesלבןטיח כללי

20.3x20.3R10אלוניCLI4201816217529-סטודיו ריוקיר בגב מטבחונים פתוחים וקירות המסומנים בתכנית, קרמיקה לובאים בגנים

0.02עובי 10x10אלוניEG10ALS01221225-אלאסקה וואיט מאטקרמיקה שירותי גנים ומעונות

עד לגובה תקרה מונמכת10x30אלוניTGTNC1300163573-ארומה לבן מבריקקרמיקה שירותים כלליים

20.3x20.3R10אלוניCLI4201816217529סטודיו ריוקרמיקה מטבחונים

ASC-02SV12620R22041659.5x119.2-סטון וואלי סאביה מט'קומה א- גרניט פורצלן פנים כללי 

STN-PLAN4522093745x45

STN-PLAN3622093630x60

STN-PLAN6022093860x60

DUR50100921105115x60-נטורליה אבוריו כיתות ושירותיהם8-גרניט פורצלן דמוי דק ב

SGSRITDE20825120x20-ריטואל דקור נט רקטשירותים ציבוריים

.ג תשתית בטון"הנחת דק על תשתית עץ משנית עNEW TECHWOOD4.05x0.138X0.225אולטרה שילד נטוראלUH02טיק -חום'פיתוח קומה א- דק סינטטי 

.ג תשתית בטון"הנחת דק על תשתית עץ משנית עNEW TECHWOOD4.05x0.138X0.225אולטרה שילד נטוראלUH02טיק -חוםגשר- דק סינטטי 

10x40(H=7)R11אקרשטייןקוקטייל/סופרסטון" הרובע"אבן לינארית" הרובע"אבן -קוקטייל אפורים'פיתוח קומה א- אבן משתלבת 

4710ט "מק30x30(H=5)אקרשטייןקופינג מתועש קשתי-אפור'פיתוח קומה א- קופינג קשתי 

80x80R10אלונימזוגג דולומיט גריי' פורצ-אפורמסחר- קומת קרקע 

(גוון תקרה)לוח גבס חלק 

מ" מ8/15/20קוטר חירור (גוון תקרה)לוח גבס מחורר 

Baswaצבע סטנדרטFINENCS S500-Nטיח אקוסטי גמר 

OW201PSnow White

0771PBleached Meadowאפור

0779PMint Whisperירוק

T15פרופיל חצי שקוע White frostFocus EEcophon60x60לבןאקוסטית חצי שקועה

SCHWARZBRAUN8022אלומיניום לפי קליל

מסגרות

משקוף פלדה

1067Formex-Arpaלבן חם(פורמייקה חזית)נגרות 

אלומיניום לפי קליל

מ לפי קליל"אלומיניום ממ

מסגרות

אביזרי קצה ומסגרות בגוון שחורפנל פרוייקטים--406לבן מטטרספה

Azzurro PolareArpa-0264תכלת(פורמייקה חזית)ארון עץ 

1067Formex-Arpaלבן חם(פורמייקה פנים)ארון עץ 

RAL 9010RAL ClassicWhite and black huesRALלבן מטפנל פח

אבן קיסר4030OysterClassicoאפור בהירמשטח אבן

Azzurro PolareArpa-0264תכלת(פורמייקה חזית)נגרות 

1067Formex-Arpaלבן חם(פורמייקה פנים)נגרות 

אבן קיסר4030OysterClassicoאפור בהירמשטח אבן גנים ומעונות

לפי תכניתRAL 9005RAL ClassicWhite and black huesRALשחור מטמעקה ומאחז יד

(מחבר,חזית,צד,פינה)כולל כל האביזרים הנלווים הנדרשים , מדרגות מוכנות מאריחי טרקוטהלפי תכניתטרקוטה אופקיםARENAקרםפאנל,רום,שלח

לפי תכנית1067Formex-Arpaלבן חם(פורמייקה)מתלה בגדים אחר10

(מחבר,חזית,צד,פינה)כולל כל האביזרים הנלווים הנדרשים , מדרגות מוכנות מאריחי טרקוטהלפי תכניתטרקוטה אופקים-CREMA MARFILקרםאדני חלון בקומת קרקעספי חלון11

900522HAMATרותםניקלבר פרח- מטבחונים 

CORAL 60HAMATלבןכיור בהתקנה שטוחה- מטבחונים 

חלד-כולל סיפון גלוי מפלדת אלש.ל.ה.צ637נירוסטהברז לשירותים נגישים- שירותים נגישים 

393HARSAגאליסלבןאסלה תלויה- שירותים נגישים 

118HARSAאסטרהלבןכיור תלוי- שירותים נגישים 

393HARSAגאליסלבןאסלה תלויה- שירותים רגילים

חלד-כולל סיפון גלוי מפלדת אל557040KOSKOלבןכיור בהתקנה תחתונה- שירותים רגילים

ALPHA302521HAMATניקלברז פרח- שירותים רגילים 

ALPHA10כולל לחצן הדחה חזיתי מדגם ALPHAGEBERITפ תכנית"גבס ע\ניאגרה סמויה לקיר בלוקים- שירותים כללי 

01

ג הקיר מתחת למערכת התליה היבשה"מ ע" ס5יש לבצע שכבת טיח תרמי בעובי : הערה כללית

קומת קרקע- גרניט פורצלן  פנים כללי 

דלתות05

שירותים 07

08

RAL Classic

U000015WhiteAckersteinלבן

טמבור

אלוני

Whites

יהודה יצוא יבוא צבע טמבור

לבן

OW201PSnow White

-ה' פולס ענתיק נוצ
R10

White and black huesRAL
לפי תכנית SCHWARZBRAUN

מטבחון

Linear Barcodeלוחות פוליאסטר דמוי עץ

RALלפי תכנית

לפי תכנית

לפי תכנית

RAL ClassicWhite and black hues SCHWARZBRAUN8022

8022

לפי תכנית

חיפוי חוץ

שדרות' מתחם חינוך אשכול א_736

03

תקרה 04

חלונות 06

חיפוי פנים 02

ריצוף

מדרגות09

כלים סניטרים 12

!י דוגמא פיזית לפני התקנה"כל הגוונים המוציאים לאישור אדריכל ע: הערה כללית


