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לוחות תלויים אקושייפ בגוון לבן

מ"מ 24עובי 

י הספק לפי פריסה"חיתוך מראש ע

תליה באביזרים תקניים של היצרן

)חתך' ר(מתעגל אל הקיר ברציפות  -קרניז גבס בתקרה

גוון לפי בחירה

גוף תאורה שקוע לד רוחב 

ללא ניתוקים -מ רציף"מ 50

, תקרה פריקה בהתקנה חצי נסתרת

גוון לבחירה, 180/60גודל אריח 

FOCUS DG

ע"או ש

גופי תאורה תלויים לפי התקרה

מ  בגוון לבן"מ 50פסי לד רוחב 

תיקונים וצביעה, נקיון -תקרת בטון קיימת

ללא מערכות גלויות

במידה ויותקנו מערכות הכרחיות יש לקבל את אישור 

.ולצבוע מראש בגוון לבחירה, האדריכל למיקום

תלוי. ת.ג

Ferroluce RAVENNA C893

גמר וגוון לבחירת האדריכל

מ דוגמת"מ 52גופים מתכווננים גמר שחור מט קוטר + פסי צבירה תלויים

RIO L4T609 LED TRACKLIGHT

ע"או ש

גופי תאורה תלויים לפי התקרה

מ  בגוון לבן"מ 50פסי לד רוחב 

לוחות תלויים ורטיקליים אקושייפ בגוון לבן

מ"מ 300גובה , מ"מ 24עובי 

תליה באביזרים תקניים של היצרן, "באפל" דגם

90

, תקרה פריקה בהתקנה חצי נסתרת

גוון לפי בחירה 180/60גודל אריח 

FOCUS DG

ע"או ש

, תקרה פריקה בהתקנה חצי נסתרת

גוון לפי בחירה, 60/60גודל אריח 

FOCUS DG

ע"או ש

ספוטים שקועים. ת.ג

-ג הקיר לפי פריסה"ע. ת.ג 3

Ferroluce AYRTON C2553 

בגוון לבחירה

180
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תלויים. ת.ג

Ferroluce AYRTON C2551 

בגוון לבחירה

, כל גופי התאורה בכפוך לעמידה בתקנים מבחית האביזרים
יש לבצע ולהציג לאישור חישוב . הצנרת וכמות התאורה הדרושה

.תאורה לכל החללים לפני הזמנת גופי התאורה

תקרת גבס אטום
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תלוי. ת.ג

Ferroluce RAVENNA C8931

גמר וגוון לבחירת האדריכל

פס תאורה נסתרת לכל היקף הקרניז

)כולל באיזור היורד אל הקיר(

א אופקי חשוף "צ

מ בגמר "מ 50

אלומיניום לבחירת 

בצמוד  -האדריכל

לתקרה
תקרת ביניים עליונה לאטימת גוש 

מפרט בתוכנית' ר -השירותים
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+2.40

+2.23

+2.40

+2.70

+2.50

ספוטים מיני . ת.ג

שקועים

תלוי דוגמת. ת.ג

LAMPSY- Nexus  Pendant 20cm

מ"מ 50שקועים בגבס קוטר . ת.גגוון שחור מט

,צבוע בגוון לפי אדריכל, תקרות גבס אטום

יש להתקין פתחי שירות לגישה 

ע"או ש REVOנפתחים בלחיצה דוגמת אורבונד 

תקרה בהדברה ישירה

MASTER B

,גוון לבן מקטלוג יצרן

כבלים יותקנו בתוך התקרה 

בצינורות השחלה בצורה נסתרת

תלויים. ת.ג

Ferroluce AYRTON C2551 

בגוון לבחירה

גופים מתכווננים גמר לבן + פס צביר תלוי

מ דוגמת"מ 52קוטר 

RIO L4T609 LED TRACKLIGHT

ע"או ש

סגירת קרניז בגבס

או גמר פלדה קונסטרוקציה חשופה 

בצביעה מראש בגוון לבחירה

תחתית רצפה חדשה בחיפוי 

אלומיניום זהה לחיפוי הקירות 

החיצוניים של השירותים

מישקים המשכיים מהקירות

מ"מ 50קוטר  -שקועים בתקרה. ת.ג

במרכז לוחות החיפוי

יש להתאים קונסטרוקציה לתוכנית אדריכלית מעודכנת

+2.80

8018180

0.00מפלס כניסה 

170

ל"לשכת מנכ

320

מפלס תחתון

0

-0.46

-1.70

מטבחון סגל מזכירהל"לשכת מנכ

מטבחון קיים

רצפה חדשה

לשיפוץ -שירותים קיימים

מפלס תחתון

0

מטבחון חדש

חידוש מטבחון קיים

מעקה קיים לפירוק

מפרט בנפרד' ר -תקרת ביניים לאיטום אקוסטי לגוש השירותים

ביצועמכרזאישורעיון
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משנה
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תאריך עדכוןמהדורה

שם גליון

שם פרוייקט

ההההעעעעררררוווותתתת

.כל הזכויות על תוכניות אלו שייכות לאדריכל.   1
הקבלן המבצע אחראי על תאום בין כל תוכניות הביצוע של כל יועצי .   2

או חוסר בפרטים או כל אי , במידה ויתגלו אי התאמות בין התוכניות. התכנון
.עליו להודיע מיד לאדריכל, בהירות אחרת

וחלקי בניין , האביזרים, הקבלן המבצע אחראי על כך שכל החומרים.   3

בהעדר תו תקן יעמדו . אחרים המורכבים על ידיו יהיו בעלי תו תקן ישראלי
.י ובדרישות חוקי ותקנות התכנון והבניה"בדרישות מת

על הקבלן לבדוק את התוכניות ולהעביר למתכננים את הערותיו .  4
או לפני ביצוע תוכנית , הפרטים והמפרטים לפני תחילת הבניה, לתוכניות

.אשר חלו בה שינויים בזמן הביצוע

או חפירות לפני קבלת היתר מהוועדה , יסודות, אין להתחיל בבניית המבנה. 5
.המקומית

כולל קביעת מפלס , יש למקם את המבנה על המגרש על ידי מודד מוסמך. 6
.י תוכנית ההעמדה של האדריכל"עפ 0.00

, ממעל פני קרקע מתוכננת"ס 15ג יהיה בגובה "קו תחתון של מוצא צמ. 7

.אלא אם כן צוין אחרת בתוכניות
.מידות נטו ראה ברשימות. מידות פתחים בתוכניות הינן מידות פתח בניה. 8

שינוייםתאריך עדכוןמהדורה
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