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מחירתיאורשם פריטפריט' מס

מתקן משולב מגדלי 1

נגל מונגש'הגו

3245X1₪ 1,391,463.00ט "מק

E 518₪ 34,636.00ט "מקאומגה2

ST 0528₪ 25,443.00ט "מקעלה ורד בעמידה3

13,823.00 0670₪ט "מק4-מתקן נענוע ל4

E-345₪ 47,868.00ט "מקנדנדת סוס חבל5

H 525₪ 44,518.00ט "מקקרוסלה מונגשת6

5,894.00 0609₪ט "מקכבשת נענוע7

15,089.00 0660₪ט "מק3-מתקן נענוע ל8

 6מערכת נדנדות 9

 2,  קן ציפור2)מושבים 

( בוגרים2, פעוטות

 -E320ט "מק

COOTTC

₪ 44,453.00

WD 1463₪ 149,937.00ט "מקמתקן אתגרי משולב10

19,634.00 0703-1₪ט "מקקרוסלה11

ונגל לפעוטות 'מתקן ג12

מונגש

3204X1₪ 113,334.00ט "מק

E319- RV2₪ 21,248.00ט "מקנדנדת הורה וילד13

16,049.00 0821₪ט "מקפיל מגלשה14

6,611.00 0610₪ט "מקמתקן נענוע זוגי15

₪ 1,950,000.00

מחיר כוללר"מחיר למתיאור ומידותשם העבודהפריט' מס

הצללה מעל שטח 1

 1,147- מתקני המשחק

ר"מ

סככה מרשת צל 

מרובעת או מלבנית 

הרשת . בצורת פרמידה

עשויה מחוט פוליאתילן 

האריג , בצפיפות גבוהה

, אינו נרקב ודוחה עובש

, 98%-91%הצללה 

, U.Vעמידה בפני 

הרשת עשויה מחומרים 

י "מעכבי בעירה לפי ת

או " מפרש"דגם , 5093

לרבות , "ממבראנה"

קונסטרוקצית עמודי 

 או 4"פלדה בקוטר 

מ " ס10/10פרופיל 

',  מ6ובגובה עד 

בין '  מ6-7במרחק של 

מעוגנים , העמודים

בקרקע בפינות הסככה 

י "ותמיכת הרשת ע

צינורות פלדה לרבות 

מגיני כיסוי לעמודים 

. ופקק בקצה העמוד

י "הרשת מאושרת ע

משרד , משרד החינוך

הבריאות וכיבוי אש 

להתקנה בסביבה של 

המחיר . ילדים ובוגרים

הינו לסככה בשטח מעל 

העבודה )- ר" מ30-ל

כוללת אישור 

(קונסטרוקטור

₪ 260.00₪ 298,220.00

כ מתקני משחק"סה

מתקני משחק

פיתוח והצללות
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 בעובי TPVביצוע גומי 2

הנדרש על פי דרישות 

ר" מ1,235- התקן

יציקת משטח - נגיש

TPV-E ( אלסטומר

למתקני  (תרמופלסטי

פוליטן "תוצרת , משחק

, ע"או ש" ספורט

המורכב משכבה עליונה 

 TPV-E גרגירי 100%

צבעוניים בגוונים 

ללא שחור )לבחירה 

שכבה , (בשכבה עליונה

 SBRתחתונה גרגירי 

בהתאם להוראות יצרן 

המתקנים וטבלת גובה 

י מכון "נפילה מאושרת ע

היציקה )התקנים 

ג בטון או "תתבצע ע

אספלט שישולמו 

.(בנפרד

₪ 450.00₪ 555,750.00

 50- ביצוע אבן עיוורים 3

א"מ

אזהרה מוביל /אבן סימון

לאנשים כבדי ראיה

) עם בליטות או פסים(

בהנמכת ריצוף במעברי 

,חציה

מ "ס30/30/6במידות  

, ע"או ש" ולפמן"תוצרת 

בגוון

על בסיס מלט - צבעוני 

אפור או בגוון לבן

₪ 550.00₪ 27,500.00

881,470.00 ₪כ פיתוח והצללות"סה

₪ 2,831,470.00 כ"סה


