
 

 

 ' תשרי תש"פל
 2019אוקטובר  29

 1630-05 –רשימת גמרים 

 
 גני ילדים 2 – תל מונדמועצה מקומית 

 מכרזל –רשימת גמרים 
 1מהדורה 

 ריצופים: .1
 

 :+ מנהלה + מרחב מוגן מבואת כניסהכיתת גן +  
 .ס"מ 10+ פנלים  ספק "אלוני" פורצ' מזוגג דולומיט R=10ס"מ  x 60 60אריחי גרניט פורצלן 

 
 :םשרותי 

 .ספק "אלוני" פורצ' מזוגג דולומיט R10ס"מ  x 33 33אריחי גרניט פורצלן 
 פס הפרדה מאלומיניום בפתח במישור הפנימי של השירותים, בין מבואת כניסה למבואת שירותים.

 ס"מ מול כל כיור בהתאמה. 40/50מראות במידות  3
 

 מחסן: 
 ס"מ 10+ פנלים  ספק "אלוני" פורצ' מזוגג דולומיט R=10ס"מ  x 33 33אריחי גרניט פורצלן 

 
 :וןמטבח 

 ס"מ. 10+ פנלים  ' מזוגג דומומיטצרספק "אלוני" פו R12ס"מ  x 33 33אריחי גרניט פורצלן 
 .המטבחוןפס הפרדה מאלומיניום בפתח במישור הפנימי של 

 
  :קירות חיפוי. 2
  

 :כללי + שירותי נכים רותיםיש 
 ס"מ. 220עד גובה  חיפוי קירות

 . ספק "אלוני" סדרת קר בלנקומטס"מ  20X50אריח 
 שורות. 11סה"כ 

 . הכל עפ"י דוגמא.עפ"י בחירת אדריכל: גוונים 3-כקישוט ב 20x20עם אריחי קרמיקה משולב 
 עפ"י בחירת האדריכל.טיח פנים בגוון  - מעל חיפוי קרמיקה

 .Sound of silence 1513Pלגעת בצבע קרם בהיר  –עפ"י מניפת גוונים טמבור 
 

 מטבחון: 
 .ספק "אלוני" סדרת קר בלנקומטס"מ  20X50אריח 

 +.90ס"מ מעל משטח במפלס  50סה"כ גובה 
 +.60ס"מ מעל משטח במפלס  80סה"כ גובה 
 .ס"מ בשאר הקירות 200סה"כ גובה 

 עפ"י בחירת אדריכל.טיח פנים בגוון  -מעל חיפוי קרמיקה 
 .Sound of silence 1513Pלגעת בצבע קרם בהיר  –עפ"י מניפת גוונים טמבור 

 



 

 

 

 מחיצות ודלתות תאי שרותים: .3
 .של חברת מנ"ל או ש"ע ס"מ 180בגובה  HPLלוחות  
 עפ"י בחירת האדריכל.גוון  
 211גוון אפור  

 

 רותים ומטבח:יש: כיתת גן, משטחי שיש .4
 .2030אפור גוון  גוון עפ"י בחירת האדריכל." "אבן קיסר –מתוך מזוודת גוונים  
 כיורים בהתקנה תחתונה. 

 

 :משקופים פנים .5
 מחסן, מטבחון, שירותים ושירותי נכים. ות/פתחיםדלתל 
 אפור - RAL 7035 עפ"י בחירת האדריכל.גוון  

 

 כנפי דלתות: .6
 לבן. – RAL 9010 עפ"י בחירת האדריכל.גוון : )דלת אש( מחסן 
M2070-SD (Divine Yellow )"מקור הפורמייקה"  צהובדגם פורמאיקה : )דלת נגרות( שירותי נכים 
 קאנט נסתר. 

 

 מסגרות: .7
 .כניסה דלתו + צ"א חלונותמשקופים +  –ממ"מ  
 ארונות חשמל, הידרנט, תקשורת וארון במבואת מ.מ.מ. 
 .RAL 9010גוון לבן  

 
 :חלונות ראשית +דלת כניסה  -אלומיניום  .8

 צהוב. – RAL 1003 .של "טמבור" RALמתוך מניפת  
 עפ"י בחירת האדריכל.גוון  

 

 תקרות אקוסטיות: .9
 

 :אדוונטג'תקרה אקוסטית אריחי  -כיתת גן + מנהלה  
 .NRC=0.9ס"מ בגוון לבן שבור,  x 60 60חצי שקועה  
 .+ פרופילי פיין ליין 
 .גובה עפ"י תכנית תקרה 

 

 :אטום פח תקרת מגשי - שירותים 
 ס"מ. 30רוחב  
 .RAL 9006 גוון עפ"י בחירת האדריכלים. – RALצבע המגשים לפי מניפת  
 גוון עפ"י בחירת האדריכל. L+Zופרופילי  

 
 
 



 

 

 

 צבע קירות פנים: .10
 גוון עפ"י בחירת האדריכל. – לגעת בצבע" - לפי מניפת גוונים "טמבור 
 .Sound of silence 1513Pקרם בהיר  

 
 

   

 סינרי גבס: .11
 .שילוב סינרי גבס לפתחי אור איוורור ויציאה לגג 
 בגוון לבן. 
 .גובה עפ"י תכנית תקרה 

 

 אבן: -גמר קירות חוץ  .12
 ס"מ אורך משתנה. 30גובה האבן  פריסה לפי חזיתות. –חיפוי אבן חברון בעיבוד מוטבה מכונה  
 שקועות. –מ"מ  8פוגות אופקיות בלבד ברוחב  
 כולל קופינג אבן גם בקירות בגמר טיח. 

 

 ארונות מטבח: .13
 .M2680-SD (Dust)דגם פורמאיקה אפור "מקור הפורמייקה"  


