
הערותמידותע"ספק או שגוון/מפרטפירוט סוג העבודהסוג העבודהמספר

טמבורOW211P WHITE LACEגוון צבע פנים כלליגוון צבע פנים

גוון רובה בתיאום עם אדריכל.     R10רמת החלקה 80*80ע"אלוני או שוניזה אפור דמוי בטון'צ' פ ברונסוויץ.גריצוף  כללי

ריצוף לובי מדרגות וטריבונות
 אנטיסליפ דמוי 15/60פ נטורליה מיילה .ג

פרקט
פ הנחיות אדריכל בשטח"ביצוע בבניה ע60*15ע"אלוני או שו

גוון רובה בתיאום עם אדריכל.     R10רמת החלקה  80*80ע"אלוני או שוניזה אפור דמוי בטון'צ' פ ברונסוויץ.גריצוף חדרי שירותים

ריצוף גג שימושי
'אקרשטיין דגם אומבריאנו גוון גרניט בג

.R11רמת החלקה 7*30*15ע"אקרשטיין או ש

מעבר בין ריצוף לגינון- קצה ריצוף 
גמר גוון סופרסטון"  רחבה"אבן גן 

50*20*10ע"אקרשטיין או ש

מדרגות חוץ
רום למדרגה + מדרגה נגישה עם שקע 

נגישה
(40*40למדרגה ) 8*40*6רום למדרגה נגישה 8*40*40ע"אקרשטיין או ש

פ הנחיות אדריכל בשטח"ביצוע בבניה ע60*15ע"אלוני או שו אנטיסליפ דמוי 15/60פ נטורליה מיילה .גמדרגות פנים

אריחי אזהרה עם גבשושיות לפני מדרגות
 MT68'  מיראג

גוון לבן
30*30ע"אלוני או שו

 גוון רובה בתיאום עם אדריכל120*60ע"אלוני או שו 120X60לבן מט חיפוי קרמיקה קירות שירותים

חיפוי עבור הגנה על קירות

 מטר של 1.00 עד גובה PVCחיפוי 

 שם מוצרGARFLORחברת 

 MURAL CALYPSO יבואן גומטכניקה או 

ע"ש

snow 7611גוון 

פרט פינה חיצונית זוית נירוסטה. פ יצרן"פרט סיום ע מטר1.00גובה ע"גומטכניקה או שו

בריקים באולם רב תכליתי
 354- בריק לחיפוי קיר בגוון כורכרי מגוון 

ע"של טרקוטה אופקים או ש
טרקוטה אופקים

24*7.1

מ" מ12עובי 

(חדר מוזיקה)פרקט בחדר פרטני 

ובאולם רב תכליתי

 פולימרי עמיד מים פלוטו גב SPCפרקט 

CW2625שעם 
כרמל ביזנס

כיור+משטח ניגאdesigner whiteמשטח קוריאן כולל כיוריםמשטחים

טיח מינראליטיח מינראלי

טיח מינראלי מסוג טיח איטלקי של 

....חברת פרסקו צבעים בגוון 

ע"פרסקו צבעים או ש ובטקסטורה מסוג למטו

גוון סופי לפי . יש לבצע דוגמאות לפי בחירת אדריכל- גוון אינו סופי 

בחירת אדריכל לאחר ביצוע דוגמאות

RAL 7010תואם פנים- גוון אלומיניום אלומיניום

ע"פורמקס  או ש לבן מלא1949פורמייקה גוון בהעדר פירוט בתכניות

ע"דלתות פנים שרהבני או ש
לבן לפי נתוני יצרן

RAL9010בהעדר פירוט לבן תואם 
ע"שרהבני או ש

בהיעדר פירוט
RAL 9016לבן 

COLOR ISנירלט מניפת 0011גוון (צד פנימי)גוון שליכט בהיר על מעקות גגות לא שימושיים 

גוון סופי לפי . יש לבצע דוגמאות לפי בחירת אדריכל- גוון אינו סופי 

בחירת אדריכל לאחר ביצוע דוגמאות

HPLחיפוי חזית HPLחיפוי חזית 

 מסדרת TRESPA תוצרת HPLלוחות 

UNI COLORS או WOOD DECORS  

מ " ס30לוחות יחתכו לרוחב . ע" או ש

עובי . 107. פ פריסה אדריכלית"ויותקנו ע

בכל קיר המפריד בין פנים . מ" מ6הלוח 

וחוץ יותקנו על גבי הקיר לוחות פוליאש 

מ ובכל מקום אחר יבוצע טיח " ס5בעובי 

ג טיח תבוצע שכבת איטום מסוג "ע. שחור

 ופרטים S/Dהקבלן יספק  .107סיקה טופ 

לביצוע

ע"סוכית שNW30 tropical Ipeגוון 

גוון סופי לפי . יש לבצע דוגמאות לפי בחירת אדריכל- גוון אינו סופי 

בחירת אדריכל לאחר ביצוע דוגמאות

לכל האלמנטים לרבות חלונות בליסטיקל אלה אם  מצויין אחרת לבןRAL 9016מסגרות חוץ כלליתמסגרות חוץ כללית

  בגוון לבן T15תליה חצי שקועה על פרופיל  60X60ע "יהודה יצוא יבוא או שוגוון לבןתקרת אקופון פוקוס 

מידות רוחב משתנות ע "יהודה יצוא יבוא או שוEP-03 SILVERגוון  LINEARתקרת  

 בגוון לבן T24תילה על פרופיל  120X60ע "יהודה יצוא יבוא או שוגוון טבעיתקרת צמר עץ בגוון טבעי 

ספי אבן חלונות ספי חלונות

RAL 9016לבן 

מ אנודייז צבוע" מ3אלומניום 

גוון אינו סופי

יש לספק דוגמה לפני ביצוע

שמשיות הצללהפרגולות

 ממתכת L339/RONDOאלמנט הצללה 

 2.80קוטר 

קושרות בחיתוך , תורן מרכזי מפרופיל צינור

לייזר

קירוי עליון מפח חתוך בלייזר 

כל החומר מגלוון וצבןע פוליאסטר לבחירת 

אדירכל בהמשך

גוון יבחר עם הזמנת המוצר2.80קוטר ע"למון קולקשן או ש

900522HAMAT- רותם - ניקל בר פרח- מטבחונים 

ניגאdesigner white גוון 965ספייסי כיור בהתקנה שטוחה קוריאן כולל משטח קוריאן- מטבחונים 

חלד-כולל סיפון גלוי מפלדת אלALPHA 301450HAMATדגם ברז לשירותים נגישים- שירותים נגישים 

אסלה תלויה מיכל גלוי- שירותים נגישים 
אסלת ברקת נכים תלויה ומושב תואם 

עם צירי נירוסטה
HAMAT

מרכז השרון2505ט "ויטרה מק S50כיור תלוי- שירותים נגישים 

אסלה תלויה מיכל גלוי- שירותים רגילים
ניאגרה חיצונית , תלוי גלוי דגם לוטם

דגם ברקת ומושב הידראולי נשלף

סגירה שקטה

HAMAT

חלד-כולל סיפון גלוי מפלדת אלניגאdesigner whiteS810  כיור קוריאן בהתקנה תחתונה כולל משטח קוריאן- שירותים רגילים

ALPHA - 302521HAMAT- ניקל ברז פרח- שירותים רגילים 

כלים סניטרים

תקרה

שדרות - 305בית ספר יסודי מגרש - רשימת חומרי גמר וגוונים לביצוע  

מסגרות פנים

נגרות פנים

06/11/2022 1מהדורה 

. י דוגמה פיזית לפני ביצוע"כל הגוונים והדגמים לאישור אדריכל ע

יש לספק דוגמאות לכל הגוונים והמוצרים לפני התקנה

ריצוף כללי

וחיפוי


