
מחירכמותיחידהתאורסעיף

ארון עליון מעל משטחים K דלתות פתיחה צירית עם ידיות ומעולים97.210.0008
צילידריים לפי בחירת האדריכל. בתוך הארון מדף פימי עם אפשרות 
לשיוי גובה.מידות גובה 80 ס"מ רוחב 33 ס"מ אורך לפי תוכית- גליון

16

11,050.00יח'

ארון כיור L הארון עשוי כולו מפלטות סדויץ וכולו מצופה פורמאיקה97.210.0009
בחוץ ובפים. לארון דלתות פתיחה צירית עם מדף פימי לשיוי גובה.

בדלתות שמתחת לכיור משולבים פתחי איוורור רשת רוסטה 40/40 מ"מ. מעל
הארון משטח רוסטה מלוטשת עם קט וכיור רוסטה שמשולב כחלק מהמשטח.

מעל המשטח לוח ייבוש כלים עם מוטות מתכת בשיפוע.מידות הארון: גובה 
90 ס"מ 70X 140 ס"מ לוח ייבוש: 4/ ג' 80/ 140 ס"מ- גליון 17

18,000.00יח'

שולחן חוקר M השולחן עשוי מפלטות סדויץ' עם ציפוי פורמאיקה וקט97.210.0010
מסיבי גמר לכה מסביב לפלטת השולחן . לשולחן שלוחת מחשב כ"ל עם מדף

שלף למקלדת. כמו כן, לשולחן ארגז מגירות לפי המתואר בפרק 5 מידות
השולחן 160/70/75, מידות השלוחה 100/60/75 

מידות ארוית המגרות 42/50/68 - גליון 18 

12,800.00יח'

ארון תיקים וקלסרים N הארון בוי מחלק עליון פתוח עם מדפים פתוחים97.210.0011
לשיוי גובה וחלק תחתון סגור עם דלתות לפתיחה צירית ומדף פימי. קיר

גב דיקט 4 מ"מ. ובמידות גובה 250 ס"מ ברוחב 35 ס"מ ובאורך לפי
תוכית- גליון 19

13,000.00יח'

עבודות אבן97.314

פסי אזהרה במשטחי בייים ברוחב 60 ס"מ, 2 פסי אבן גרין פריסס97.314.0010
10/10/3 ס"מ ובייהם אבן מצפה 20/40/3 ס"מ בעיבוד טלטיש עדין.

P-14, A-1, B-1יברסיטה ולפי פרטיםיין מוזיקה באוכדוגמת ב

1310.00מ'

מדרגות חוץ מאבן כדוגמתמדרגות הכיסה לביין מוזיקה97.314.0020
באויברסיטה, שלח בחתך של 40/5 ס"מ בעיבוד מוסמסם ורום בחתך

של 10/2 ס"מ בעיבוד מוטבה, לרבות פס מאבן גרין פריסס בקצה
השלח וכן עיגול המדרגות. מילוי חול או חצץ מעורב ורובה בין

המישקים והדבקה למשטחי הבטון (אשר ימדדו בפרד). מחיר יסוד
לאבן 260 ש"ח/מ"א

1410.00מ'

ספסל –קופיג אבן מצפה גושית גמר מלוטש ברוחב 45 ס"מ ובעובי97.314.0030
8 ס"מ. מחיר יסוד לאבן 300 ₪ למ"א, כולל חיזוקים ועיגון

לעמודים ועיגון פיות ודופן ולפי פרט P-14-003 (לא כולל עמודים
אשר ימדדו בפרד)

1550.00מ'

ספסל מעוגל –קופיג אבן מצפה גושית גמר מלוטש ברוחב 45 ס"מ97.314.0040
ובעובי 8 ס"מ. מחיר יסוד לאבן 300 ₪ למ"א, כולל חיזוקים

ועיגון לעמודים ועיגון פיות ודופן ולפי פרט P-14-003 (לא כולל
עמודים אשר ימדדו בפרד)

1600.00מ'

עבודות גיון97.341

כל חלקי החיבור בראש המערכת יהיו
מחומר פוליפרופילן מודולרי תוצרת פלסאון , אחרי מגופי הפעלה
יורכב זקף ורקוד מושלם תוצרת פלסאון ארד 10. זקיפים מצרת
פוליאתילן במוטות דרג 10 בלבד. לא יהיה שימוש באביזרי חיבור

מגולווים.
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אספקה והרכבת ראש מערכת קוטר "2 לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר97.341.0010
השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן שגיב,

יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי
מברוזה, כולל ווטון מתוצרת ברמד, מקטין לחץ תלת דרכי, ברזון

תלת דרכי, יציאה למי פיקוד, מסן פומית, מד מים רב זרמי עם פלט
חשמלי בתוספת רקורדים, 50 עד 120 מ"ש לפי בחירת המתכן כולל

מורה סתימה, ברז שטיפה, כיסת המים ויציאתם באותו מפלס גובה,
מד לחץ גליצרין ל - 8 אטמוספרות, ווסת לחץ תוצרת ברמד, 5

רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הדרשים (ההפעלות ימדדו
בפרד) ולפי פרט P-41 מס'1

16,100.00קומפ

אספקה והרכבת ראש מערכת קוטר "1.5 לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר97.341.0020
השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן שגיב,

יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי
מברוזה, כולל ווטון מתוצרת ברמד, מקטין לחץ תלת דרכי, ברזון

תלת דרכי, יציאה למי פיקוד, מסן פומית, מד מים רב זרמי עם פלט
חשמלי בתוספת רקורדים, 50 עד 120 מ"ש לפי בחירת המתכן כולל

מורה סתימה, ברז שטיפה, כיסת המים ויציאתם באותו מפלס גובה,
מד לחץ גליצרין ל - 8 אטמוספרות, ווסת לחץ תוצרת ברמד, 5

רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הדרשים (ההפעלות ימדדו
בפרד) ולפי פרט P-41 מס'1

15,200.00קומפ

אספקה והרכבת ראש מערכת קוטר "1 לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר97.341.0030
השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן שגיב,

יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי
מברוזה, כולל ווטון מתוצרת ברמד, מקטין לחץ תלת דרכי, ברזון

תלת דרכי, יציאה למי פיקוד, מסן פומית, מד מים רב זרמי עם פלט
חשמלי בתוספת רקורדים, 50 עד 120 מ"ש לפי בחירת המתכן כולל

מורה סתימה, ברז שטיפה, כיסת המים ויציאתם באותו מפלס גובה,
מד לחץ גליצרין ל - 8 אטמוספרות, ווסת לחץ תוצרת ברמד, 5

רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הדרשים (ההפעלות ימדדו
בפרד) ולפי פרט P-41 מס'1

14,150.00קומפ

הפעלה קוטר "2 לרבות מגוף הידראולי מברוזה, שסתום אטי וואקום97.341.0040
התפצלות ממיפול, זקף ואביזרי חיבור לצרת

11,100.00קומפ

הפעלה קוטר "1.5 לרבות מגוף הידראולי מברוזה, שסתום אטי97.341.0050
וואקום התפצלות ממיפול, זקף ואביזרי חיבור לצרת

1850.00קומפ

הפעלה קוטר "1 לרבות מגוף הידראולי מברוזה, שסתום אטי וואקום97.341.0060
התפצלות ממיפול, זקף ואביזרי חיבור לצרת

1600.00קומפ
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