
יח'תאור הפריטסימון
כמות 

ק.קרקע

כמות קומה 

א'

כמות קומה 

ב'

כמות 

במעבדות
כמות סה"כ

מחיר יח' 

ש"ח
סה"כ מחיר ש"ח

שולחנות

T1
שולחן עיון במידות 240X120 לספרייה לפי 

מפרט
11יח'

T2180/100 11יח'כנ"ל אך במידות

T2a130/130 11יח'כנ"ל אך במידות

T3
שולחן עיון עגול בקוטר 70 ס"מ עם רגל מתכת 

ובסיס עגול (רגל "פיצה") לפי מפרט
11יח'

T411יח'מע' שולחן לדיקן: לפי מפרט ותמונה כולל שלוחה

T5
מע' שולחן לע.דיקן + משנה לדיקן: לפי מפרט 

ותמונה כולל שלוחה במידות 200/180
33יח'

T6
שולחן ישיבות ראשי: אובאלי ל-20 איש לפי 

מפרט \ תמונה
11יח'

T7
עמדת עבודה 140/160 לפי מפרט כולל שלוחה 

רתומה ויח' מגירות
66יח'

T8160/160 82212יח'כנ"ל אך במידות

T9
מע' שולחן לסגנים \ בכירים זהה ל T5 לפי מפרט 

ותמונה כולל שלוחה רק במידות 180/180
52025יח'

T10
שולחן ישיבות חדר דיקן 8 מקומות ישיבה לפי 

מפרט \ תמונה
11יח'

כתב כמויות ריהוט  - הפקולטה לרפואה, צפת
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T11

עמדות עבודה צמודות (לא רתומות) לקיר 

תפורות לפי מידות בתכניות ולפי מפרט ותמונה, 

כולל ארגזי מגירות, רגלי מתכת, מדידה, הכל עד 

להתקנה מושלמת

88מ"א

T1266מ"אכנ"ל

T135.15.1מ"אכנ"ל

T1433מ"אכנ"ל

T1522מ"אכנ"ל

T1633מ"אכנ"ל

T171212מ"אכנ"ל

ארגזי מגירות נייחים מגירה עליונה ננעלת גמר 

פורמ'
66יח

T20L
דלפק אכילה 40 ס"מ רתום לקיר לפי מידות 

בתכנית ולפי מפרט ותמונה בלובי
11.111.1מ"א

T20M8.58.5מ"אכנ"ל במרפסת

T20C3.53.5מ"אכנל בקפיטריה

T21
מערכת שולחן עגול קוטר 130ס"מ + 6 כסאות 

למרפסת חיצונית דיקן - ל]י מפרט ותמונה
11יח'

T22
שולחן קפה נמוך 100/60 לפינת ישיבה קפיטריה 

ומרפסת לפי מפרט ותמונה
1313יח'

T23
שולחן מרובע 90/90/75 לקפיטריה לפי מפרט 

ותמונה
77יח'

T24
שולחן קפה 120/60/40 לחדר דיקן לפי מפרט 

ותמונה
11יח'

T25
שולחן מרובע גבוה (שולחן בר) 90/90/120 

לקפיטריה לפי מפרט ותמונה
33

T26

שולחן קפה נמוך במידות 60/60/45 8מסגרת 

פורניר + משטח עליון זכוכית 8 מ"מ עבור פינות 

הסבה במשרדי חוקרים במעבדות

2020

סה"כ
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CA 1
ארון משרדי במידות 80/205/40 לפי מפרט 

ותמונה
44246יח'

CA 1f
יח' מדפים עבור חדר דיקן מפורניר כולל סגירות 

סרגלי פורניר לפי מפרט ותמונה ומידות התכנית
11קומפלט

CA 2
ארון משרדי במידות 60/205/40 לפי מפרט 

ותמונה
22יח'

CA 3

יח' מדפים עבור חדר ישיבות ראשי - זהה לחדר 

דיקן CA 1f מפורניר כולל סגירות סרגלי פורניר 

לפי מפרט ותמונה ומידות התכנית

11קומפלט

CA 4

יח' ארון נמוך עם דלתות הזזה במידות 

120/90/50 בגמר פורמאיקה עם מדף ל-2 

שורות קלסרים לפי מפרט ותמונה

1212

CA 5

ארון משרדי במידות 80/205/40 לפי מפרט 

ותמונה 2 דלתות תחתונות + 2 דלתות עליונות 

מזכוכית + מדפים לקלסרים

104151

CA-6
מערכת מדפים פתוחים גמר פורמאיקה תלויים 

מעל לשולחן  100/80/35
2222
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MS 13232מ"אמדפי מתכת "תפורים" לאורך הקירות

MS 23.53.5מ"אמדפי מתכת דו צדדיים ניצבים לקיר

MS 31313מ"איח' מדפי מתכת בצורת "ר" עם סולם לפי תכנית

MS 422מ"איח' מדפים למגזינים לפי תכנית

MS 5
עגלות מדפים על גלגלים לאכסון ספרים בממ"מ 

לפי תכנית
1919מ"א

MS 6
מדפי מתכת "תפורים" לאורך הקירות בחדר 

ארכיב כולל סולם
4.654.65מ"א

MS 71010יח'אביזר מחזיק ספרים

MS 8MS-2 2.52.5מ"אדופן פורמאיקה לכיסוי
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נגרות אומן

11קומפלטדלפק מזכירות הדיקן: לפי מפרט ותכניות אדריכלנא 1

11קומפלטדלפק ספרנית השאלת ספריםנא 2

2911פודיום מרצה לפי מפרט אדריכלינא 3

נא 4

מטבחון דיקן קומפלט גמר פורמאיקה פנים וחוץ, 

פירזול נגד טריקה במגירות ובדלתות, מגירות 

שליפה מליאה, ידיות מתכת צינור, קלפות 

עליונות, כולל משטח שיש קיסר וכולל כיור 

נירוסטה בהתקנה שטוחה וברז הכל לפי תכנון  

ומפרט אדריכלי

11קומפלט

נא 5
יחידת מושב ופלזמה בלובי כניסה ראשי לפי 

תכנון אדריכלי
11קומפלט

נא 6

לוח לבן מחיק לחדרי הרצאות במידות 120/240 

גובה 100 ס"מ כולל סרגל אלומיניום תחתון עבור 

הנחת לוחות וכלי כתיבה וכולל תלייה נסתרת

2810יח'

11עגלת קפה לפי תמונהנא 7

סה"כ

סה"כשולחנות

סה"כ

סה"כ

סה"כנגרות אומן

סה"כ

ארונות מדפים למשרדים לפי מפרט

ארונות ספריה ממתכת לפי מפרט

מע"מ 16%

דף סיכום:
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  מפרט טכני מיוחד
  

  עבודות ריהוט
  :עבודות ריהוט לייצור

  
 האביזרים והפריטים, טיב ואיכות החומרים .1

  
 כללי  .א

  
  

י האדריכל הוא הכנת "תנאי מוקדם  להתחלת ביצוע הפריטים אשר תוכננו ע )1
על תכניות העמדה לכל הפריטים בהתבסס ו) י הקבלן"ע(פורטות מתכניות ייצור 

מאת  הקבלן הזוכה במכרז וקבלת אישור מוקדםי "מידות המדידה במבנה ע
 .ל תנאי לתחילת ייצור"הנ. האדריכל על תכניות אלו

  
 בליווי פרטים 1:20- התכניות יכללו פירוט פריטי הייצור בקנה מידה שלא יקטן מ

התכניות יכללו תאור . 1:2-אופייניים ופרטים מיוחדים בקנה מידה שלא יקטן  מ
בטחת תאור מושלם של  מידות וכל הדרוש להגמר, חומרים, שיטות העבודה

  .ני ייצורוהמוצר לפ
לסטנדרטים , כל הפריטים שיסופקו יתאימו מכל הבחינות לתקנים ישראלים )2

י "הקבועים במפרט הטכני וכן לדוגמאות אשר נבדקו ונמצאו כשירות לתפקידן ע
 .המפקח והאדריכל

 
מוצא החומרים בהיעדר תקן ישראלי יתאימו החומרים לדרישות תקן ארץ 

  .י המפקח והאדריכל"שאושרו ע) במקרים של יבוא(
  
חומרי העזר וחומרי הציפוי יעשו מחומרים , הפרזולים, החלקים, כל חומרי הגלם )3

ועל פי , הכל כנדרש במפרט הטכני, חדשים ובאיכות גבוהה מתאימה, מתאימים
 .הנחיות ודרישות האדריכל והמפקח

ללא , ו פגמים בחומר או בציפוימבלי שיהי, עהחומרים יעובדו לפי כללי המקצו )4
בליטות או שקעים או חלקים בלתי מעובדים כהלכה ובאופן שתמנע פגיעה 

 .במשתמש ונזק למוצרים
, תנאי מוקדם לייצור יבוא קבלת אישור בכתב מאת האדריכל לטיב הפירזול )5

 .לאיכות המוצרים ולאיכות החומרים
ל לדוגמאות פריטים אשר יציגו את איכות תנאי מוקדם לייצור הוא אישור האדריכ )6

 .עיבוד החומרים
צויינה תוצרת מסויימת לגבי המוצרים עצמם או לגבי , אם התכניות ובמפרט )7

פרט , ם וחלקים אלה מן התוצרת הנדרשתיעל הקבלן לספק מוצר, חלקים מהם
אישר תוצרת אחרת כשוות טיב במכתב , אם המפקח בשיתוף עם האדריכל

י הקבלן כל הנדרש לבדיקת השווה ערך " ולאחר שהוצגו עאישור פורמאלי
 .המוצע על ידו

 
 -הכוונה היא שאם יאושר, ע או דומה לו"כי בכל מקום שרשום שו, מובהר בזאת

  .יהיה האישור בכתב מטעם המפקח
  
והמפקח שיש להציג בפניהם דוגמאות של חומר או דגמים של קבעו האדריכל  )8

י לוח הזמנים אשר ייקבע "עפ לעשות כן וזאת מחויב הקבלן, פריטים מוגמרים
 .י המפקח"ע

הדיוק , החיבורים, החוזק, נת הטיבהקבלן יהיה אחראי לכל המוצרים מבחי )9
 .פורמציותיוהגמר נגד ד
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יש לבצע הארקה בכל הפריטים בהם עוברות תעלות חשמל או תאורה  )10

 .י מתכנן החשמל"שתאושר ע
  

 העץ  .ב
  
הקבלן יכין מספר . ם השונים יהיה אלוןסוג העץ לשימוש בייצור הפריטי .1

,  הוראת האדריכל והמפקחדוגמאות לחלופות שונות ולגוונים שונים לפי
 .אישורלבדיקה ו

יש להקפיד על כך שחומרי העץ בהם ישתמש הקבלן לייצור הריהוט יהיו  .2
ריקבון ללא סימני , ללא בקיעים, ללא כתמים, ללא עיניים, יבשים לגמרי

 אחרים ויוכח מפטריות ותולעים ומכל סימני מחלה ומזיקיםחופשיים , ועובש
 .ריקבון וכל המפורט, שעברו טיפול מוקדם כנגד מזיקים

-10%ההדבקה וההרכבה תכולת הרטיבות של העץ תהיה , בעת העיבוד .3
כאשר ההפרש בין תכולת הרטיבות של כל חלקי העץ באותה מנה , 14%

 .3%- של רהיטים לא יהיה גדול מ
 .חופשיים מסיקוסיםיהיו , פרט לעץ לבן ועץ אורן פיני, העץכל חומרי  .4

סיקוסים בעץ לבן או בעץ אורן פיני מותרים בתנאי שלא ימצאו יותר 
ר " סמ2גודל הסיקוס שיעבור על . משלושה סיקוסים במטר רבוע של  חומר

ר יפסלו " סמ2לכל אחד מהם וחומרי עץ שגודל הסיקוסים שבהם יעברו על 
 .והמפקחי האדריכל "ע
  

  . התחלת הייצורבדיקת האדריכל והמפקח תיעשה טרם
 

את . יש להרחיק לפני תחילת העבודה, מעורערים, סיקוסים מתים קטנים .5
 .סיבי החפים צריכים להיות בכיוון סיבי העץ. החורים יש לסתום בחפים

. ר" סמ2אין להשתמש בעץ המזיל או מכוסה שרף ושמקום השרף עולה על  .6
יותר יש לנקות משרף ולסתום בחפים בדומה לאמור מקומות קטנים 

 .בסיקוסים קטנים
 

 העבודה בעץ  .ג
  

חיבורי העץ יהיו עשויים לפי מיטב . העץ יהיה מעובד ומהוקצע מכל צדדיו
, סין וגרז שיניים העבודה המקצועית ועל הקבלן להשתמש בחיבור זיז וחריץ

או , בדבק נגרים מעולההחיבורים יעשו כך שיהיו סמויים וידבקו . 'זנביון וכד
אך בשום פנים ואופן לא ישתמש , בהתאם להוראות האדריכל והמפקח

  .מהדקים וכדומה, הקבלן במסמרים
  

 מעץ) דיבלים(שגמים וחפים   .ד
  
בהרכבת חלקי הריהוט בעזרת שגמים יעשה שימוש בשגמים מותאמים  .1

חוזק החיבור בעזרת השגמים . במדויק למידות החריצים בחלקי הריהוט
 . יפחת מהחוזק הנדרש של חלק הריהוט השלםלא

החפים וחלקי הריהוט המיועדים ללא אבק , יהיו השגמים, בעת ההרכבה .2
 .ובלחות תואמת

 
 לבידים  .ה

  
 .הלבידים יתאימו לדרישות תקן ישראלי ללבידים .1
יש להשתמש אך ורק בלבידים מיצור הנמצא בהשגחת מכון התקנים  .2

 .הישראלי
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קוסי פנינה וסיקוסים בריאים במידות  יהיה עם סי1פן לביד מסוג  .3
 .ובכמות המוגדרים בתקן

קליפת עץ המכוסה , חורים אחרים, חורי תולעים, אסורים חורי סיקוסים .4
חורי תולעים , סימני ריקבון, פטריה, שינוי גוון  לא בריא, חלקית בעצה

התנפחות , חיבורים עם חפיפה בין קליפים של אותה שכבה, קטנים
חלקי , פגמי ליטוש, ליטוש חודר, חספוס,  שקעים,בליטות, הלביד
סדקים וחיבורים , פס שחור, טלאי, לרבות מהדקים וסיכות, מתכת

 .פתוחים
סדקים וחיבורים : מותרים בכמות ובמידות שאינן עולות על המותר בתקן .5

 .שינויי גוון בריא, סגורים
לעים לרבות חורי תו, חיות או חורי תולעים, לא יהיו בלבידים תולעים .6

 .קטנים
 .מ" מ0.2-0.7: מ" מ4-15הסטיות המותרות בעובי לביד שעוביו  .7

  .מ" מ0.2-0.9: מ" מ15 -הסטיות המותרות בעובי לביד שעוביו גדול מ
 

  
ההדבקה וההרכבה תכולת הרטיבות של הלביד תהיה , בעת העיבוד .8

כאשר ההפרש בין תכולת הרטיבות של כל חלקי הלביד , 14%-10%
 .3%- היטים לא יהיה גדול מבאותה מנה של ר

ללא פגמים ומדף , הדיקטים יהיו בעובי הנדרש בתכנית ובפרטים שלמים .9
אלא אם כן מידות הפריט המיוצר גדולות ממידת הדיקטים , אחד שלם

 .המיוצרים בארץ
 

 לבידים מכופפים ועץ כבוש צורתי  .ו
 
מכופפים ניתנים לשימוש למשטחים בחלקי , שתי וערבלבידים בכבישת  .1

 . וטריה
 

 פורנירים  .ז
 

בעלי סיבים ישרים ומקבילים בגוון , הפורנירים העליונים יהיו מסוג מעולה
הפורנירים ייבחרו על ידי האדריכל בתאום ובהתייעצות עם המזמין . אחיד

  .והמפקח
  

 פורמאיקה  .ח
  
בלוחות פורמאיקה העומדים בדרישות תקן יש להשתמש אך ורק  .1

 .507י "תישראלי רשמי 
בפרטים , והגוון יהיו לפי המפורט ברשימות) 'טאפ וכד(סוג הפורמאיקה  .2

 .או לפי בחירת האדריכל בשיתוף עם המזמין והמפקח/ובכתבי הכמויות ו
, מריחות, כתמים, כל חלקי הפורמאיקה יהיו נקיים מטביעות אצבעות .3

על הקבלן לדאוג . שריטות ופגמים אחרים, קילוף, חלקים זרים, קווים
 . בפורמאיקהשלא יהיו הבדלי גוונים

 .הניסור בהיקף יהא ישר וחלק ללא סדקים ללא שברים .4
. הדבקת הפורמאיקה תהיה באיכות מעולה בדבק עמיד בפני מים וחום .5

שריטות או פגמים , ללא בועות או גלים, ההדבקה תהיה שטוחה
 .כלשהם

 מהצד –במקרים בהם נדרשת פורמאיקה בצד אחד יש לצבוע את הלוח  .6
כל . זמן קצר אחרי הדבקת הפורמאיקה, יםפעמי, השני בצבע שמן

ב כפגם בביצוע ועל הקבלן קמות בלוחות מצופים פורמאיקה ייחשהתע
 .בתוצאותיהיה לשאת 
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הגמר בין פורמאיקות המצפות שתי דפנות ניצבות יהיה תמיד חתוך  .7
 .בגרונג

יתואמו עם , במידה ולא צויין מיקומם בתכניות, תפרי פורמאיקה  .8
 .האדריכל והמפקח

וגמאות פורמאיקה יסופקו לפני תחילת העבודה לאישור האדריכל ד .9
 .והמפקח

 
 התאמת סיבים וצבע לוחות  .ט

 
בשטחים אשר יצופו בציפוי שקוף יש להתאים את כיוון הסיבים ואת צבע 

  .הלוחות השכנים בריהוט כדי שלא יווצר ניגוד או אי התאמה
  

 דבקים  .י
 

ום והמתאים לדרישות  בדבק העומד בתנאי רטיבות וחעל הקבלן להשתמש
יגרום להרחקת ) חיבורים פתוחים(כל פגם בהדבקה . התקן הישראלי

  .הריהוט ופסילת העבודה
 . חודשים מיום ייצורו6מותר להשתמש בדבק רק עד  .1

 הקבלן בהתאם להוראות האחסון של יצרן אצלהדבק יאוחסן ויישמר 
  .הדבק

  .ם או גושיםללא חלקיקים גסי, ללא חומרים זרים, הדבק יהיה אחיד
יש .לפני השימוש יש לערבב היטב את הדבק במיכל בו הוא נתון

  .להקפיד על זמן פתוח וזמן כבישה בהתאם להוראות יצרן הדבק
 )ר"סמ/ג" ק100(ר "ממ/ נ10 -חוזק ההדבקה לא יפחת מ .2
למניעת היווצרות כתמים על ,  יבוא במגע עם מתכת PVAאסור שדבק  .3

 .פני העץ
יהיה בהתאם לדרישות ומפרטי ) EVA(ונת קנטים השימוש בדבק חם למכ .4

 .יצרן הדבק
 

 הדבקת מסגרות .יא
 
תוך הקפדה על סגירה מוחלטת של , הדבקת ארגזים תיעשה במכבש .1

 .ניצבות זו לזוכל חלקי הארגז ותוך שמירה על דפנות 
או בעזרת חפים ) צינקים(מסגרת למגירות תיעשה בשיטת מחברי שיניים  .2

 ).דיבלים(
, מ" מ15-16מ יהיה הקדח בפני המשטח בעומק " מ18במשטח בעובי  .3

 .תוך הקפדה שחוד המקדח לא יפגום בפני השטח הנגדיים
מ מאורך החף " מ2-עומק הקדח בשפת המשטח הניצב יהיה גדול ב .4

 .פחות עומק החור שבפני המשטח הנגדי
קוטר החורים במשטחי העץ יתאים לקוטר החפים כך שאלה יוכנסו  .5

 ).מ ביחס לקוטר הנומינלי של החף" מ0.1+, 0.0-קוטר (בלחץ 
בהכנסה ידנית של חפים לחורים יש למרוח דבק בתוך החור ועל גדע  .6

אין לחרוג מהזמן הפתוח . דבקהיינה נזילות תיש להקפיד שלא . החף
 .י יצרן הדבק" הכבישה הנדרש עומזמן

,  של ארוןאו מסמרים למעט גבאין לבצע חיבורים בעזרת סיכות  .7
 .י האדריכל והמפקח"עקומות שיאושרו  רק במ-ונניתכ, ארונית

  ).3/4("מ" מ19 -אורך הסיכות או המסמרים לא יפחת מ
מהמשטח דרכו הן  הסיכות תוחדרנה לכל עומקן כך שלא תבלוטנה .8

 .מוחדרות
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  צורנייםC .V.Pקנטים  .יב
 

  . צורניים יהיו בגוון הפורמאיקה ובאישור האדריכל והמפקחC.V.Pקנטים 
  
  
  
  

 תמתכו  .יג
 
לחלקי הריהוט העשויים מתכת יש להשתמש בפרופילים וצינורות  .1

 .בכל מקרה בו קיים תקן כזה, בעלי תקן', חדשים מסוג א
, חלודה ושמן, כל חלקי המתכת יהיו ישרים לגמרי ונקיים מכל לכלוך .2

 .לפני צביעה או לפני ציפוי אלקטרוליטי
, מקצוע כל הריתוכים וההלחמות יהיו במלוא ההיקף ולפי כללי ה .3

כאשר עובי הריתוך יהיה כעובי דופן הקטן , ויבוצעו בריתוך חשמלי
 .שבחיבור

תפר . ללא נקבוביות או שלקה, מלאות, ההלחמות תהיינה שלמות
  .הצינור/ הריתוך יהיה חלק ואחיד ולא יבלוט מהפרופיל

עובי הדפנות בצינורות ועובי הפרופילים מכל הסוגים וכן מידות חלקי  .4
או בהתאם לחוזק הדרוש /בהתאם למסומן בתכניות והמתכת יהיו 

 .ב הסטטי ובאישור האדריכל והמפקחמהחישו
 .אמיםם וחיבורי הברגים יהיו נקיים ומותכל הברגים יהיו מצופי .5
יהיו מוצרים תעשיתיים ', כגון רגלי השולחנות וכו, כל מוצרי המתכת .6

 . והמפקחי האדריכל""לפי דוגמאות שיאושרו ע, בעלי רמת גימור גבוהה
 

 פרזול ואביזרים שונים  .יד
  
יתקין וירכיב הקבלן , לפריטי הריהוט המופיעים בכתבי הכמויות יספק .1

, ידיות: כגון בצורה ובדרך מקצועית מעולה את כל הפרזול הדרוש
סגרים , סגרים, מספריים, בריחים, צירים סמויים, צירים, מנעולים
לפי , ורט בתכניותפ המפ"הכל ע', מכסים למעבר כבלים וכו, מגנטיים

דרישות תיפקוד הרכיב ולפי דוגמאות שיאושרו על ידי האדריכל 
באין פירוט ימציא הקבלן דוגמאות פרזול . והמפקח לפני תחילת הביצוע

 לא יותקן כל אביזר של פרזול. לאישור האדריכל לפני התקנת האביזרים
י הקבלן ללא אישור מוקדם של "ופקים עבאחד מהפריטים המס

 .כלהאדרי
, מחומרים מעולים, חומרי הפירזול והאביזרים למיניהם יהיו חדשים .2

מותאמים לייעודם מבחינה פונקציונלית ולעומס , אסתטיים, בטיחותיים
Heavy Duty ויש לקבל מראש את אישורו של ,  בהתאם לתפקודם

 .האדריכל והמפקח לכל אחד ואחד מהם
 .ם ואירופאים ישראליי- הפרזולים יעמדו בדרישות תקן ומפרטים .3
, פלדת אל חלד, והאביזרים מפלדהיהיו הפרזול , אם לא צוין אחרת .4

, ניקל או פליז אוקסיד, כרום:  כגוןיציקת פליז או נחושת עם גמר מתאים
 .הכל לפי אישור האדריכל והמפקח

הקבלן יברר . מחזיקי המדפים בארונות יהיו מתואמים לעומס המדף .5
העומסים לפני אספקת הפריטים וימציא על כך אישור היצרן לעומסים 

 .הדרושים
למעט , )קורוזיה(כל הפרזולים העשויים ממתכת יהיו מצופים נגד שיתוך  .6

הציפוי יהיה בהתאם לדרישות . אלה העשויים ממתכת בלתי מחלידה
 . השימוש הצפוייה לרהיטבנטי ועמיד לכל משך תקופתהתקן הרל

גוון  , KNOFF UNIONידיות לדלתות נפתחות ומגירות יהיו ממתכת מסוג  .7
 .ע לבחירה ובאישור האדריכל"וניקל מט או ש
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 .סוג הצירים יהיה לפי המסומן בתכניות .8
עם סגירה , עשויים כולם ממתכת, צירי דלתות אנכיות יהיו פנימיים

מ " ס90בכנף דלת בגובה עד . אמים למשקל כנף הדלתעצמית ומות
  . צירים3מ יותקנו " ס160בכנף דלת בגובה עד .  צירים2יותקנו 

ה או 'פליצ,  בלוםHETTICHצירים סמויים לארונות יהיו מתוצרת   .א
 . בדלתות צדדיות90 בדלתות אמצעיות ופתיחה 180פתיחה , ע"שו

הצירים יהיו ) עם פורנירארונות מצופים דיקט(מ " מ30בדלתות בעובי 
  .ל"מ תוצרת כנ" מ30מיוחדים לעובי 

 .כל המנעולים והפרזולים יובאו לאישור האדריכל והמפקח  .ב
כל המנעולים יהיו צילינדרים עם רוזטות לפי בחירת האדריכל במשותף  .9

 .עם המפקח 
יש להשאיר דוגמאות פירזול לביקורת בידי האדריכל והמפקח עד גמר  .10

 .העבודה וקבלתה
 

 ברגים .טו
 
, כל הברגים בהם ישתמש הקבלן יהיו שטוחי ראש ובמישור המשטח .1

 .פרט למקרים בהם לא ניתן הדבר
אם הקבלן ירצה להשתמש בברגים . הברגים יהיו מפלדה בלתי מחלידה .2

 .מסוג אחר עליו לקבל את אישור האדריכל והמפקח
יחדרו ' ברגים שישמשו לחיבור אלמנטים נושאים אל לוחות נגרים וכד .3

 .לפחות למחצית עובי הלוחות
חל . ברגים או מחברים אחרים יקבעו בתוך החורים שנקדחו מראש .4

איסור מוחלט על קדיחת חורים בשטח בפריטי וחלקי ריהוט לצורך 
 .חיבור והרכבה

 
 רגליות .טז

 
 או מגומי קשה ותותאמנה C.V.Pתהיינה מחומר , אם לא צוין אחרת, הרגליות .1

את  .ים בתוך הפרופיל ובחלקם בולטיםבחלקם שקוע, לפרופיל הרהיטים
 ).פרקר" (פטנט "גהרגליות יש לחבר לפרופיל באמצעות בור

הקבלן יתקין רגליות פילוס לפי דרישה ללא תוספת תשלום והאביזר יובא  .2
 .לאישור האדריכל והמפקח

 
 פינויים למעבר כבלים  .יז

 
ר כאש, יש לסגור במכסי פלסטיק עם פתחים למעבר כבלים" פינויים"את ה

  .דגם וגוון המכסים יובאו לאישור האדריכל והמפקח
  

 דלתות ומגירות .יח
 
 .דלתות ומגירות תהיינה בנות הסרה לצורך ניקוי וחיטוי .1
 .מסילות מגירות וצירי דלתות יהיו בני החלפה בקלות .2
 .נעילת דלתות ומגירות תיעשה רק לפי דרישה .3
, עצמיתבעלי נעילה , דלתות תותקנה עם צירי מתכת נסתרים וקפיצים .4

מספר הצירים והעומס לכל ציר .  כיוונים3-עם אפשרות התאמה ל
 .יותאמו לעומס הכולל של הדלת ולשימוש הצפוי

מתוצרת , טיב יציב ומשובחמכל המסילות תהיינה טלסקופיות  .5
“GRASS” או“HOEFFLE”ע" או שו. 

הגלגלים . דלתות הזזה ינועו על גלגלים בתוך מסילות שקועות לחלוטין .6
 . למשקל דלת ההזזהיתאימו
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או /לפי הפרטים התכניות ו, מגירות תיוצרנה מהחומרים הבאים בלבד .7
 :לפי הנחיית ואישור האדריכל והמפקח

 .בלי מסילות אינטגרליות/ מגירות מתכת עם -
, )דיבלים(או חפים ) צינקים(מחוברות בשיניים , מגירות מעץ מלא -

 .לפי החלטת האדריכל והמפקח) קנטים(לזבזים 
 .ת המגירות תהיינה לפי התכנון הספציפי לאותו רהיטחזיתו -

 גימור .יט
 
 כללי .1

הנגישים כל החלקים הנראים לעין וכל החלקים , כל משטחי הריהוט
, גבשושיות, ללא בליטות, יהיו נקיים ומלוטשים ופניהם יהיו חלקים

  .שריטות או סימנים אחרים כלשהם, סימני עיבוד, שברים, שקעים
. חדות והמקצועות והשפות יהיו מעובדים ולא חדיםלא יהיו ברהיט פינות 

  .פגמים בחומר או בציפוילא יהיו 
  .ללא קמטים וללא סדקים, משטחי קטעים מכופפים יהיו חלקים

. חלקי עץ יהיו בגוון אחיד בכל החלקים של אותה קבוצה של רהיטים .2
העץ יהיה מעובד ומלוטש היטב מכל צדדיו ומצופה בלכה בכל החלקים 

ם והנגישים ובכל החלקים המפורטים במפרט הייחודי של הרהיט הגלויי
 .או בשרטוטים המתאימים

 לכה, צבע, ציפויים אלקטרוליטים .3
  .פני השטח יהיו לפי בחירת האדריכל והמפקח, הברק, הגוון

, מקומות לא מצופים, אחיד ולא יהיו בו פגמים, משטח הציפוי יהיה גלוי
  .ו מקומות שהציפוי בהם מתקלףא, י פעולת הציפוי"חספוס הנגרם ע

  
 ציפויים  .כ

 
 ציפוי משטחי עץ .1

העובי של כל שכבת ציפוי והעובי הכולל של הציפוי לא יפחתו   .א
הוראות יצרן חומר הציפוי או הוראות מדרישות התקן המתאים או 

 .מפרט זה או דרישות האדריכל והמפקח והכל לפי המחמיר ביותר
, ר"מ/' ג120 - מ חתשכבת הציפוי העליונה לא תפ, בכל מקרה

  .בשכבה אחידה וחלקה 
 לפני .לפני הציפוי יש ללטש את העץ עד קבלת משטח אחיד וחלק  .ב

שאריות , כל שכבת ציפוי יש לנקות היטב את משטח העץ  מאבק
 .לכלוך וגופים זרים, אבק מהליטוש, שבבים

כל חלקי העץ הגלויים לעין והנגישים לרטיבות יהיו מוגנים בפני   .ג
 . הכתמה ועמיד בפני חומר חיטוי וניקוי למיניהם,ספיגת מים

בין כל שכבת ציפוי יש להמתין להתייבשות מספקת של שכבת   .ד
 .הציפוי הקודמת וללטשה בהתאם לכללי המקצוע

שטחים בעבודות העץ אשר אינם גלויים כלל וכלל לעין ימרחו   .ה
 .בשכבת שמן פשתן

 "לכה דור"  .ו
הקבלן ישתמש " ורד"או המפקח צביעה בלכה /ידרוש האדריכל ו

ע המיועד לציפוי מעולה לרהיטי עץ "בדור לק של טמבור או שו
גמישה , הצבע יהיה בעל חוזק רב ויש לייצר שכבה חזקה. ופרקטים

י "הצביעה תבוצע במספר שכבות עפ, ומיםועמידה בפני שחיקה 
ליטוש וניקוי , הנחיות היצרן לרבות מריחה בצבע יסוד וכן שפשוף

  . לשכבהמושלם בין שכבה
 .פריט אשר נדרש לציפוייר הציפויים כלול במחיר של כל מח  .ז
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 ציפוי מתכות .2
יצופו , פרט לחלקים שעשויים מחומר עמיד שיתוך, כל חלקי המתכת  .א

מונע הכתמה ועמיד בפני , שאינו רעיל, בחומר מגן מפני שיתוך
 .חומרי חיטוי וניקוי למיניהם

 .יי צבע או ציפוי אלקטרוליט"הציפוי יעשה ע  .ב
ציפוי ייעשו לפי כל כללי המקצוע ובהתאם להוראות יצרן /הצביעה  .ג

 .הצבע
העובי של שכבת ציפוי והעובי הכולל של הציפוי לא יפחתו מדרישות   .ד

התקן המתאים או הוראות יצרן חומר הציפוי או הוראות מפרט זה או 
 .דרישת האדריכל והמפקח והכל לפי המחמיר ביותר

, פסים, ולא יהיו בו כתמים, ד וחלקאחי, משטח הציפוי יהיה מלא  .ה
י "חספוס הנגרם ע, מקומות ללא ציפוי,  בועות וחורים,גבשושיות

מקומות שהציפוי בהם מתקלף או פגמים אחרים , פעולת הציפוי
 .כלשהם

, צביעת מתכת תיעשה באבקת אפוקסי בשיטה אלקטרו סטטית  .ו
 .קהבקלייה בתנור בטמפרטורה ובזמן שהייה לפי הוראות יצרן האב

הצבע יוצמד לפריט באופן מושלם לשם הגברת כושר העמידה בפני 
 .פגעי אקלים ופגעים מכניים

הופעת סימני היסדקות בצבע והופעת פגמים אחרים יחשבו פגם 
ביצור ואחריותו של הקבלן לצביעה מחדש תימשך שנה אחת 

  .לפחות
  .מיקרומטר 80 -עובי שכבת הצבע לא יפחת מ

וי מוקדם של חלקי המתכת בניקוי כימי או ההכנה לצבע תכלול ניק
  .בהתזת חול להסרה מוחלטת של שומנים וסימני שיתוך קורוזיה

) בונדר(פחי פלדה יעברו טיפול מוקדם של ציפוי בפוספט ברזל 
  .למניעת חלודה

 ציפוי אלקטרוליטי   .ז
יתאים לדרישות התקנים הישראלים המתייחסים לו ויהיה מתאים 

  .2 סביבה דרגה למקומות מקורים בתנאי
  כרום-ציפוי אלקטרוליטי של ניקל .1

לרבות דרישות , 258י "הציפוי יעמוד בדרישות התקן הישראלי ת
  .לסוג הפלדה ולטיפול תרמי

  . לפחות6דרגת העמידות בשיתוף תהיה 
 0.3- מיקרומטר ו20 - כרום לא יפחת מ-עובי שכבת ציפוי ניקל

  .מיקרומטר בהתאמה
 ברזליותץ על מתכות ציפוי אלקטרוליטי של אב .2

לרבות דרישה , 265י "יעמוד בדרישות התקן הישראלי תהציפוי 
  .לסוג הפלדה ולטיפול תרמי

,  1Bכינוי , 150 4520הפסיבציה על בסיס מלחי כרום לפי תקן 
  . מיקרומטר0.8בעובי , בגוון שקוף מתנוצץ, מסוג לבנבן

  .ותכסה את כל ציפוי האבץשכבת הפסיבציה תהיה רצופה 
  .265י "דרישות לגבי הפסיבציה הן בהתאם לתה

 15 - עובי שכבת הציפוי האלקטרוליטי אבץ ופסיבציה לא יפחת מ
  . מיקרומטר בהתאמה0.8 -מיקרומטר ו

אין לצפות חלקי מתכת בציפוי אלקטרוליטי המכיל כספית או   .ח
 .ואין להשתמש בצבעים המכילים עופרת, קדיום

י האדריכל בהתייעצות "הגוון הסופי של חלקי המתכת ייקבע ע  .ט
 .י הקבלן לאישור"ובתאום עם המפקח ובהתאם לדוגמאות שיוכנו ע

 
 דוגמאות  .כא
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דוגמאות ממוצרים המיוצרים בבית המלאכה של הקבלן או באתר  .1
 .הבניה

או קטע מהם /הקבלן חייב להכין דוגמא אחת מכל המוצרים ו  .א
וזאת לפני המשך ביצוע של כל , לאישור האדריכל והמפקח

 .הההזמנ
הביצוע וטיב , הדוגמא חייבת להיות מושלמת מבחינת התכנון  .ב

 .החומר
על , במידה והדוגמא לא תקבל אישור מאת האדריכל והמפקח  .ג

ללא תוספת תשלום , הקבלן להכניס בה כל שינוי שיידרש על ידם
 .לקבלן

בכתב כי עליו כל הדוגמאות תבוצענה לאחר שהקבלן יקבל הודעה   .ד
י המפקח "ללוח הזמנים שייקבע עלהתחיל בעבודה או בהתאם 

 .הכללי של הפרוייקטז "בלובהתחשב 
הדוגמא תשמש לצורך השוואה בגמר ייצור כל הפריטים עד קבלתם   .ה

רשאי המפקח להחזיר לקבלן פריטים , בהתאם לכך. הסופית
 .ולדרוש החלפתם באחריםשימצאו בלתי תקינים 

רח מלא על הקבלן להמציא תכניות עבודה והרכבה המייצגות באו  .ו
 לצורך קבלת מוצר - 'החומרים וכד, הרכבה, ומושלם את דרך הייצור

 .מושלם וסופי
, פירזול: כגון(או פריטים שהינם מוצרים מוגמרים  /דוגמאות מוצרים ו .2

 ).'וכו, מתקני תלייה, צבע
 שהינו מוצר מוגמר הנרכש ממקורות אספקה –' מכל מוצר צבע וכו  .א

להמציא על הקבלן , )'לים וכומפע, חנויות, ספקים: כגון(אחרים 
דוגמא אחת לאישור האדריכל והמפקח לפני הביצוע וזאת ללא כל 

 .קשר לכמות הנקובה בכתב הכמויות
על הקבלן לחזור ולהמציא , במידה והדוגמא לא תקבל אישור  .ב

עד לקבלת ) לפי הנחיות האדריכל והמפקח(דוגמאות נוספות 
 .האישור 

 . כל הפריטים וקבלתםר ייצוהדוגמא תשמש לצורך השוואה בגמר  .ג
  

 פיקוח  .כב
כל המוצרים יבדקו על ידי האדריכל והמפקח תוך , בנוסף לאמור לעיל

הקבלן , לרבות בדיקת חומר הגלם ותהליכי הייצור, שלבי הייצור השונים
ז הקבלן לביצוע "שישולבו בלו, יזמין את האדריכל והמפקח במועדים הבאים

  :רוייקטז הכללי של הפ"כחלק מהלו, הרהיטים
 .מועד לבדיקת החומרים לפני הייצור .1
 .'הציפוי וכו, מועד לבדיקת המוצרים בתום הייצור ולפני הצביעה .2
 .לאתר הבניהמועד לבדיקת המוצרים לפני המשלוח  .3

הקבלן מתחייב בזה להודיע על שלבי התקדמות העבודה ולאפשר 
המפקח או בא כוחם במקום הייצור וההרכבה לשם , ביקור האדריכל

האדריכל והמפקח רשאים לדרוש מהקבלן לשנות את דרכי . יקוחפ
הביצוע שאינם מתאימים לחוקי המקצוע או שאינם מתאימים לתכניות או 

כן רשאים האדריכל והמפקח לפסול את החומרים . למסמכי המכרז
ם ימציאו וה, אשר לפי ראות עיניהם אינם מתאימים לביצוע העבודה

  .לקבלן את היערותיהם בכתב
רשאים לפסול את כל חלקי , בשיתוף פעולה עם המפקח, אדריכלה

המוצרים שלא יתאימו לדוגמאות המאושרות או כל פריט שאינו מתאים 
ור חומרים שנפסלו בלא ישולם עבור מוצרים אלה או ע. למסמכי המכרז

פסילה או הערות מטעם האדריכל והמפקח יינתנו , כל אישור. על ידם
  .קחלקבלן בכתב על ידי המפ
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 תיקונים והחלפות       .כג
 

אם ימצא , כל מוצר או חומר. המוצרים והפריטים יסופקו במצב גמור ושלם .1
בדרך שלא תגלה את , י הקבלן ללא דיחוי"יוחלף או יתוקן ע, פגום או לקוי

 .ולא תשנה את צורת המוצר המושלם, ביצוע ההחלפה או התיקון
  . ורק הוא,או ההחלפות ישא הקבלן/ בהוצאות תיקונים ו

או ההחלפות ייעשו לשביעות רצונם המלאה של / כל עבודות התיקונים ו
  .האדריכל והמפקח

הבלעדיים לעניין חוזה זה פוסקים המובהר בזאת כי המפקח והאדריכל יהיו  .2
בכל הקשור לאיכותם והתאמתם של פריטי הריהוט והם יהיו רשאים לדרוש 

ואף לעכב , בציוד לא מתאיםלבצע מחדש עבודה שבוצעה , מהזוכה להחליפו
ביצוע העבודות מחמת סיבה הכרוכה באיכות ובסוג הציוד וזאת על פי שיקול 

 .דעתם הבלעדי
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  תמונה  מפרט

  
  

   T1 – T2 – T2a  עיוןשולחן
  

  ע"לינרו או שו דגם –לספרייה  עיוןשולחן 
  

+  בגוון לבחירה4/4שולחן עם רגלי פרופיל מתכת 
  :במידות , קושרות

  
T1 - 240/120 מידות  
T2 – 180/100 מידות  

T2a – מרובע130/130 מידות   
  

וון  בגמ בפורמייקה יצוקה" מ17פלטה מרחפת 
   תואםמ " מPVC 2קנט +  סטנדרט לבחירה

  

  

  
  

  
  

 T3  עיוןשולחן
  

   עיוןשולחן 
  

מ עם רגל מתכת עגולה " ס70שולחן עיון עגול קוטר 
  " רגל פיצה"
  
  

 בגוון סטנדרט מ בפורמייקה יצוקה" מ17פלטה  
   תואםמ " מPVC 2קנט +  לבחירה
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  שלוחה + T4שולחן  סט 
  
  

  דיקןשולחן 
  ע"או שו" וקסמן"של " אינפיניטי" דגם

  
עם רגלי מפורניר לבחירה יר מלבני שולחן מנהל בכ

  .פורניר בפרופיל מרובע
    220/90במידות השולחן 

קנט פורניר או עץ  + מ"מ60כולל משטח פורניר בעובי 
  .פנל צניעות גמר פורניר+ גושני 

  
 דמוי עור 80/60השולחן כולל משטח כתיבה במידות 

  י בחירהבגוון לפ
  

מ מותקנת " ס60 גובה 200/50 בנפרד במידות השלוחה
 דלתות כנף 2מ וכוללת " ס10 רגלי מתכת בגובה 4ג "ע

  ).מגירה עליונה ננעלת( מגירות באמצע 3+ 
  .הכל בגמר פורניר תואם לשולחן
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  שלוחה + T9\ T5 שולחן 
  
  

  ע"או שולינרו  דגם –   סגנים\דיקן .עשולחן סט 
  

מערכת שולחן ארגונומי בצורת ר עם רגלי פרופיל 
  :במידות,  בגוון לבחירה4/4מתכת 

 - T5 200/180מ" ס  
T9 – 180/180מ" ס  

  
פורניר מ גמר " ס80רוחב מ ב" מ28  מרחפתפלטה

גמר פנל צניעות   +פורניר או עץ גושני נטק+  לבחירה
  .פורניר

  
מ מותקנת " ס60 גובה 180/50 במידות בנפרד השלוחה

 דלתות כנף 2מ וכוללת " ס10 רגלי מתכת בגובה 4ג "ע
  .)מגירה עליונה ננעלת( באמצע מגירות 3+ 

  .הכל בגמר פורניר תואם לשולחן
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 T6 שולחן 
  
  

" אניגמה" מקומות דגם 18 -ישיבות ראשי  שולחן 
  ע"או שו

  
   460/120שולחן בתצורה אובאלית במידות 

  .ם בגמר פורניר לבחירהפלטה ורגליי
מ לפחות בגמר פורניר כולל קנט "מ28הפלטה בעובי 

  .פורניר או עץ גושני
 אביזרים שקועים לחיבורי 2השולחן כולל 

חשמל קומפלט כולל דלתיות אלומיניום \תקשורת
ומברשת וכולל אביזר גמיש להובלת וחיבור הכבלים 

  .לרצפה
  
  

  

 
  

  
  

  T10 שולחן 
  
  

 מקומות דגם 8 - דיקן  ישיבות לחדרשולחן 
  ע"או שו" אניגמה"
  

   200/100שולחן בתצורה אובאלית במידות 
  .פלטה ורגליים בגמר פורניר לבחירה

מ לפחות בגמר פורניר כולל קנט "מ28הפלטה בעובי 
  .פורניר או עץ גושני

חשמל \השולחן כולל אביזר שקוע לחיבורי תקשורת
ולל אביזר קומפלט כולל דלתיות אלומיניום ומברשת וכ

  .גמיש להובלת וחיבור הכבלים לרצפה
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 מכרז ריהוט משרדי

  

  תמונה  מפרט

  
  

   T7 – T8שולחן 
  

  ע" או שולינרו ארגונומי דגם – עובדשולחן 
  

שולחן ארגונומי בצורת ר עם רגלי פרופיל מערכת 
מ " ס160/160במידות עד ,  בגוון לבחירה 4/4מתכת 

נדרט מ בפורמייקה יצוקה בגוון סט" מ28 מרחפת פלטה,
פנל צניעות   +תואםמ " מPVC 2קנט +  לבחירה

במקום  (מגירות קבועה 4יחידת  + מאיקה יצוקהרפו
  .מגירה עליונה עם נעילה) רגל שלוחה

  
   לפי התכנית80/160 או 80/140השולחן במידות 

  .מגירות'  עם יח50/80השלוחה רתומה במידות 
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  נותשולח
T11 – T12 – T13 – T14 

 T15 – T16 – T17  
  
  

לקיר לפי ) לא רתומות(ת עבודה צמודות ועמד
  מידה

  
יצוקה במידות לפי תוכנית ותכנון ורמאיקה פלטה פ

רגלי , מ תואם" מPVC 2קנט  + מ" מ28אדריכלי עובי 
  .RALבגוון  לבחירה לפי , 40/40מתכת 

  
  מ לפי שרטוט" ס75-80רוחב פלטה 

  
  הפינות ברדיוס פנימי

  
 מגירות קבועים במקום רגלי מתכת בין יושב ארגזי

  כולל מגירה עליונה ננעלת, ליושב לפי תכנית אדריכלית
  

כולל התקנת פנל צניעות מפורמאיקה יצוקה כאשר 
  השולחן פונה למסדרון או אינו מוסתר בקיר

  
המחיר כולל לקיחת מידות בשטח כולל שבלונות במידת 

  .הצורך
  
  
  
  

  תראה תכניות מצורפות לעמדו
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  לקיר לפי מידה) לא רתומות(עמדות עבודה צמודות 
T11 – T12 – T13 – T14 - T15 – T16 – T17  

  

  השרטוט אינו בקנה מידה
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  לקיר לפי מידה)  רתומותלא(עמדות עבודה צמודות 
T11 – T12 – T13 – T14 - T15 – T16 – T17  

  

  השרטוט אינו בקנה מידה
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  לקיר לפי מידה) לא רתומות(עמדות עבודה צמודות 
T11 – T12 – T13 – T14 - T15 – T16 – T17  

  

  השרטוט אינו בקנה מידה
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  לקיר לפי מידה) לא רתומות(עמדות עבודה צמודות 
T11 – T12 – T13 – T14 - T15 – T16 – T17  

  

  השרטוט אינו בקנה מידה
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  ים דלפק T20 שולחן 
  
  

מ " ס40  עבודה ברוחב\ שתייה \ דלפק אכילה
  רתום לקיר

  

מ גמר פורמאיקה " מ28דלפק פלטה עליונה בעובי 
 המשטח.  בגוון מתכתמ" מPVC 2עם קנט בהדבקה 

עם רגלי מתכת עגולות + רתום ומעוגן לקירות 
  .לפי הנדרשאפשרות פילוס 

  
 לפי התכניות והמחיר כולל התקנה במקביל האורך

  ובניצב לקיר הכל לפי התכניות 
  

  המחיר כולל מדידה באתר והכנת שבלונות לפי הצורך
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  מ אורך לפי תכנית" ס40שולחנות גבוהים רוחב 

 
T20-C  קפיטריה: מיקום  
T20-M מרפסת: מיקום  

  
  השרטוט אינו בקנה מידה
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 מכרז ריהוט משרדי

  

  תמונה  מפרט

  

   T21שולחן 

 כסאות 6 + 130מערכת שולחן עגול קוטר 
  שמשייה + למרפסת חיצונית דיקן

  
הכסאות מסגרת אלומיניום עם מושב ומשענת 

גוונים סטנדרטיים לבחירת , רטאן סינטטי
  האדריכל

  
שולחן מסגרת ובסיס אלומיניום עם פלטה 

  קדח לשמשייה, זכוכית מחוסמת חלבית
כיסוי לכסאות ולשולחן מברזנט סינטטי כולל 

  .עמיד ברטיבות
כולל שמשייה מבד עמיד לרטיבות בגוון קרם 

  .מתכת\ובסיס עץ

  

  
  

  

   T22שולחן 

  
ישיבה קפיטריה  שולחן קפה לפינת

  ומרפסת 
  

אלומיניום פלטה עליונה בסיס מתכת 
  100/60פורמאיקה יצוקה במידות 

  גוונים סטנדרט לבחירת האדריכל
  

  מ" ס40גובה שולחן 

  
  

   T23שולחן 

  
   75/9090/שולחן מרובע במידות 

  
  עבור קפיטריה

  
שולחן מסגרת ובסיס אלומיניום עם פלטה 

  זכוכית מחוסמת חלבית

  

  

   T24חן  שול
  

  שולחן קפה לפינת ישיבה חדר דיקן
  

 \ אלומיניום פלטה עליונה פורניר \בסיס מתכת 
  זכוכית 
  120/60/40מידות 
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  ארונות
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  תמונה  מפרט

  

 CA-1ארון 

  
  40/20580/ארון משרדי במידות 

  
 דלתות גמר פורמאיקה או 4ארון קלסרים 

  ןמ גמר מלמי" מ18מלמין כולל מדפים בעובי 
  על צוקל

  
 + מדף פתוח+ דלתות כנף יחידה תחתונה 

   דלתות כנףיחידה עליונה
  גב סיבית מלמין

  
  כולל רגליות פילוס ממתכת

  

 CA-2ארון 

  
  40/20560/ל אך במידות "ארון משרדי כנ

  

  

  

  

    CA-1(f)ארון 

  
מערכת ארונות מדפים במידות  

   עבור משרד הדיקן40/20580/
  

של ארונות מדפים '  יח6-מערכת המורכבת מ
  . דלתות2פתוחים עם יחידת ארון תחתון 

  .' מ480אורך כולל 
  

  מ" ס60גובה ארון תחתון 
  מ" ס7גובה צוקל 

  
המחיר , הכל בגמר פורניר סטנדרט לבחירה

  .כולל ידיות לפי בחירה וכל הפירזול הנדרש
  

קנה בחדר דיקן בתוך נישה המחיר כולל הת
ירה מעץ גושני או וכולל סרגלי סג 500_במידה 

  .פורניר תואם במדויק לסגירת מרווחי הצדדים

 CA-3ארון 

  
 מורכב - בחדר דיקן   f1CAזהה לארון 

  בחדר ישיבות ראשי בנישה לפי תכנית
  

של ארונות מדפים '  יח4-מערכת המורכבת מ
  . דלתות2פתוחים עם יחידת ארון תחתון 

  .' מ340אורך כולל 
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 CA-4ארון 

  
נות במידות שידת ארו

120/90/45  
  

  גמר פורמאיקה יצוקה כולל צוקל ורגליות פילוס
   שורות קלסרים2-  דלתות הזזה ומדף ל2
  

 מ מעל היחידות"מ28כולל משטח עליון בעובי 
  מ לפי המידות בתכנית " ס240עד אורך 

  
  

 

 

  

 CA-5ארון 
  

  40/20580/ארון משרדי במידות 
  

או  דלתות גמר פורמאיקה 4ארון קלסרים 
  מ גמר מלמין" מ18מלמין כולל מדפים בעובי 

  על צוקל
  

 יחידה + כנף אטומות יחידה תחתונה דלתות
  דלתות זכוכיתעליונה 

  גב סיבית מלמין
  

  כולל רגליות פילוס ממתכת
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  מדפי ספרייה

  

)  הפוכה Tעמוד(ר  דנמרק  שיטת הקנטליב-BCI של חברת  Steel –Shelvingי מערכת מידוף " עפ– מפרט טכני
  ע"או שו" נישה פרויקטים"של חברת 

  
  .מ" מ80/30ו.מ " מ60/30 מיוצרים מצינורות מתכת מרובעים –עמודים  .1
 .מ המיועד לתמיכה בספרים " מ50 כוללים גב אחורי אינטגרלי בגובה –מ " מ1 מיוצרים ממתכת מעוגלת בעבי -מדפים .2
  -מ הכולל ווי קשירה בקצוות" ס1.5בות המערכת עשויים מלוח מתכת בעבי  מחברים בין העמודים ליצירת יצי–צלבי חיזוק  .3
 180מ מכופף בצד אחד ב" ס15מ בגובה " מ1.5 מיוצר מלוח מתכת בעבי של – הברקט הוא המחבר ונושא את המדף -ברקט   .4

 קריטי לכושר הנשיאה והפילוס זהו נתון(  כל מדף יושב על שני ברקטים כאלה החובקים את כל צד המדף –מעלות ליצירת בית מדף 
 .  המשמעות הטכנית הנוספת שאפשר לשנות גובה מדף גם שהוא מלא בספרים ללא בעייה מיוחדת–) לאורך זמן של המערכת

מ שבקצהו מולבשת פלטה " מ17 רגלית הפילוס מורכבת מבורג של –מ ויותר " מ25מ וכיונון של " מ50בקוטר של –רגלי פילוס  .5
 . מ המסתובבת על רגלי ציר כדי שאפשר יהיה לפלס את הכוננית גם כשהיא מלאה בספרים" מ50פלסטיק בקוטר 

 הפירזול נשלף ונסתר –על העמוד יש חירור מוכן מראש להרכבת הפנל או אלמנטים השילוט .  חיפוי על צד הכוננית–פנלים  .6
בכל . לא חלק קונסטרוקצייה מהמערכת וניתן לוותר עליוהחיפוי הוא . אין חירור נגלה ומאולתר להרכבת הפנל לעמוד. ובצבע המדפים 

 .העמוד חלול למעבר אפשרי של כבלים. עמוד הכנה להלבשת תאורה
 . במרכזו שורת חורים אחת לתושבות המדפים. מ" מC  30/15פרופיל . פסי תלייה על קיר .7
קרון שהוקשתה בחום ועוברת שלושה  מי60 כל מרכיבי המתכת מצופים באבקה צבע אלקטרוסטטית מפוליאסטר עובי –צבע  .8

 טיפול היוצר בקצוות פינות ובסיומות חלקי המתכת המתכת עבי גדול יותר למניעת פינות וסיומות –שלבים של טיפול וצביעה בתנור 
 . חדות 

 .כתמים סימני נזילה או שריטות , חיספוס, כל חלקי המתכת הם במראה אחיד שלם וחלק למגע ללא התקלפות  .9
 ,  40, 30, 25 , 22.5:   עומקי מדף 122,152,182,212,229,259: טנדרטייםגבהים ס .10
 .עומסים כבדים. לתחזוקה גבוהה במיוחד. מ" מ10גלגל בקוטר : גלגלים לעמודים .11
 . ניתן להרכיב סוקל לתחתית העמוד ללא קשר למדף התחתון .12
  שנים אחריות על דפורמציה וקורוזיה 5 .13
 . וריים שנה הבטחה של חלקי חילוף מק20 .14

  
  

MS-1   
  

  מדפי ספרייה קומת קרקע
  מותאמים לאורך הקירות" תפורים"מדפי מתכת 

  
 כולל כולל רגליות פילוס ממתכתמדפי מתכת לספרים 

  צוקל וכולל מדף עליון סוגר\מדף תחתון
  

  מ" ס35-40מדפים ניתנים לשינוי גובה 
  

  מ" ס280גובה התקרה בספרייה 
  

ועיגון יחידות המדפים טח המחיר כולל לקיחת מידות בש
   הכל עד להתקנה מושלמתלקיר במידת הצורך

  

MS-3 
לפי תכנית ומידות אדריכל " ר"ל אך בצורת "כנ

   וכולל סולם נוסע על מסילה 
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MS-2 
  

  מדפי ספרייה קומת קרקע
  מדפי מתכת ניצבים לקירות

  
כולל רגליות פילוס  לספרים דו צדדייםמדפי מתכת 

  צוקל וכולל מדף עליון סוגר\ תחתון כולל מדףממתכת
  

  מ" ס35-40מדפים ניתנים לשינוי גובה 
  

  מ" ס280גובה התקרה בספרייה 
  

המחיר כולל לקיחת מידות בשטח ועיגון יחידות המדפים 
  לקיר במידת הצורך הכל עד להתקנה מושלמת

  
  

  
  

  
  
  

MS-4 
  

  ספרייה קומת קרקע
  מדפי מתכת למגזינים

  
 כולל כולל רגליות פילוס ממתכתמגזינים למדפי מתכת 
  צוקל וכולל מדף עליון סוגר\מדף תחתון

  
  מידות לפי תכנית אדריכלית 

  
  

  

  

MS-5 
  

  ספרייה קומת קרקע
  מ"עגלות לספרים לאחסנת ספרים בממ

  
  כמות ומידות לפי מידות וסימון תכנית אדריכלית 
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MS-6   
  

  מדפים לחדר ארכיב
  תאמים לאורך הקירותמו" תפורים"מדפי מתכת 

  
 כולל כולל רגליות פילוס ממתכתמדפי מתכת לספרים 

  צוקל וכולל מדף עליון סוגר\מדף תחתון
  

  מ" ס35-40מדפים ניתנים לשינוי גובה 
  

  מ" ס280גובה התקרה בארכיב 
  

  כולל סולם מורכב על מסילה
  

המחיר כולל לקיחת מידות בשטח ועיגון יחידות המדפים 
  ך הכל עד להתקנה מושלמתלקיר במידת הצור
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  עגלת קפיטריה ללובי כניסה
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