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גוף תאורה עגול שקוע תקרה תוצרת "געש", 
דגם "mood fixed", גוון לפי בחירת 

האדריכל

הערות פנל חיצוני דלתותפנל פנימימשטח עבודה שם 

דלפק קפה

משטח קוריאן תוצרת 
"dupont" יבואן "ניגא" 

או לחילופין "ליאוני" 
ראה גיליון 001

 בכל המקומות בהם נרשם גוון ספציפי הכוונה היא לגוון או כל גוון אחר עפ"י בחירת  תאריך עדכון  05.12.16
האדריכל

בכל שורה יש להשתמש כסט מלא ונפרד בהתאמה. אין לשלב דגמים מסטים שונים אלא בא

 Glacier" - גוון
"White

חיפוי קורה 
ועמודים: לוח 

טרספה חברת 
"trespa" יבואן 

"סוכית" ראה גיליון 
021,031

כיסאות בר קבועים מסוג א', ב' 
או ג' A20.7.2/ST Dark Blue - גוון

משטח מוגבה לשקעים עשוי לוח 
טרספה חברת "trespa" יבואן 
"סוכית" ראה גיליון 021,031

NW08/MT Italian walnut - גווןXX

פיטוגרמת נכים מוארת עשויה 
אלומיניום בעובי 2 מ"מ 

(חזית+בסיס), דפנות צדדיות 
בנויות פרספקס חלבי בעובי 4 

מ"מ. ראה חזית  + מפרט.



הערה 1 : כ - 10% לפחות מהאריחים יהיו מלוטשים

הערה 2 :כל העבודות כוללות פינות מיוחדות וכן פרופילי אייל בגוון מותאם 
תכונות האריחים באיזורי תנועה קונבנציונאלית (קלה - בינונית לפי ת"י  1555 
חלק  3)יהיו כדלקמן: חוזק כפיפה  38-39 נ/ממ"ר לפחות,ספיגות 0.05% לכל 

היותר,עמידות בשחיקה דרגה IV 120-150 מ"מ³ לכל היותר. מקדם אי החלקה 
 R-12B ,לפחות למטבחונים ושירותים  R-10A ,לפחות לשטחים הכלליים R-9

לפחות למקלחות.מקדם התפשטות טרמית 9X10 לכל היותר ,עמידות לשריטות 
7-9 לפחות בסולם מהוס,עמידות בהלם טרמי לפי תקן EN 104 1991 , עמידות 
לסדקים לפי תקן EN-105-1991 ,עמידות לכימיקלים ביתיים בחומצות ובסיסים 
לפי תקן EN-106-1991 עובי - 8 מ"מ לפחות. האדריכל והמפקח רשאים , ע"פי 

שיקול דעתם , להפחית דרישות אלו בהתאם לנסיבות.

הערה 3 : גוון א/ב כמצויין בפריסות, מבין הגוונים בסעיף -  ל.ב.א.    הערה 4: 
האדריכל רשאי לדרוש (באמצעות המפקח) שינויים של 25% במידות ובסוג כל 

הרכיבים למיניהם, ועל הקבלן יהיה לבצע זאת ללא תוספת מחיר כלשהי. בצורת 
הפתיחה לצורה אחרת מזאת המפורטת בתכניות וברשימות, יהיה על הקבלן 

לבצע זאת ללא תוספת מחיר כלשהי.



הערותגווןחומרגווןחומרגווןחומר

X

שונותכנפייםהפריט

XX

בכל המקומות בהם נרשם גוון ספציפי הכוונה היא לגוון או כל גוון אחר עפ"י בחירת האדריכל

Xגוון - RAL9006עמוד פלדה מגלוון עמוד נ-701 (דלפק מסגרות
קפה)



דגם ג'דגם ב'דגם א'

כסא בר עשוי אלומיניום מוברש 
 bar stool LY 801C NXW :דגם

מס' מוצר: 1580500072

כסא בר "איילה" עם ריפוד 
קוד פריט: 2223903673 

דגם: "איילה"

 "Rift stool" :כסא בר מדגם
 "B&T desigh team" :תוצרת

"pitaro" :יבואן

כסאות
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