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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'

כיסוי מזגים97.315

כיסוי מזגן בארון עץ מצופה פורמאיקה עם דלתות פתיחה ציריות:97.315.0010
הארון עשוי מלוחות מעץ סדוויץ, דלתות, מסגרת ודפות עם פתיחת

מעברים לצרת ומערכות שוות כגון: מים, חשמל, וכו'. לארון משטח
עליון פרד בעובי 3 ס"מ כולל חומר בידוד אקוסטי מסוג לפי החלטת
יועץ האקוסטיקה. מידות: עומק 40 ס"מ, גובה 90 ס"מ, לארון פתח
גריל ופל הפעלה במידות לפי הוראות יצרן המזגן.מחיר הגריל איו

כלול בסעיף

11,680.00מ'

כיסוי מזגן בארון עץ מוך, מצופה פורמאיקה עם פל הפעלה97.315.0020
לפירוק: הארון עשוי מלוחות מעץ סדוויץ עם פל חזיתי לפירוק,

הצמד לדפות מסגרת הארון ע"י תליה על זויתי אלומיום. הפל
מחולק ע"י חריצים לחזית דמויית דלתות. בארון פתחים למעברי צרת

ומערכות שוות כגון: מים, חשמל וכו'. לארון משטח עליון פרד
בעובי 3 ס"מ כולל חומר בידוד אקוסטי מסוג לפי החלטת יועץ

האקוסטיקה. מידות: עומק 60 ס"מ , גובה 90 ס"מ, לארון פתח גריל
ופל הפעלה במידות לפי הוראות יצרן המזגן. מחיר הגריל איו

כלול בסעיף

11,890.00מ'

כיסוי מזגן בארון עץ מוך, מצופה פורמאיקה עם פל הפעלה97.315.0030
לפירוק: הארון עשוי מלוחות מעץ סדוויץ עם פל חזיתי לפירוק,

הצמד לדפות מסגרת הארון ע"י תליה על זויתי אלומיום. הפל
מחולק ע"י חריצים לחזית דמויית דלתות. בארון פתחים למעברי צרת

ומערכות שוות כגון: מים, חשמל וכו'. לארון משטח עליון פרד
בעובי 4.5 ס"מ כולל חומר בידוד אקוסטי מסוג לפי החלטת יועץ

האקוסטיקה. מידות: עומק 60 ס"מ, גובה 90 ס"מ, לארון פתח גריל
ופל הפעלה במידות לפי הוראות יצרן המזגן. מחיר הגריל איו

כלול בסעיף

11,945.00מ'

כיסוי מזגן עילי בארון עץ מצופה פורמאיקה: הארון עשוי מלוחות97.315.0040
מעץ סדוויץ, חזית דפות ומסגרת עם דלת פתיחה צירית כלפי מעלה,

עם מוטות השעים מברזל צבוע לשי צידי הדלת. בארון פתחים
למעבר צרת ומערכות כגון: מים, חשמל וכו'. כולל חומר בידוד

אקוסטי מסוג לפי החלטת יועץ האקוסטיקה. מידות: עומק 50 ס"מ,
גובה 80 ס"מ אורך 150 ס"מ. לארון פתח לגרילי אספקת אוויר וגריל

לאוויר חוזר במידות לפי הוראות יצרן המזגן. מחיר הגריל איו
כלול בסעיף

12,730.00יח'
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כיסוי מזגן אכי גבוה בארון עץ מצופה פורמאיקה: הארון עשוי97.315.0050
מלוחות מעץ סדוויץ למסגרת, דלתות ודפות. בארון פתחים למעברי

צרת ומערכות שוות כגון: מים, חשמל וכו'. הארון כולל חומר
בידוד אקוסטי מסוג לפי החלטת יועץ האקוסטיקה. מידות: עומק 60

ס"מ, גובה 200 ס"מ, אורך 160 ס"מ. לארון פתח גריל אוויר חוזר
במידות במידות לפי הוראות יצרן המזגן. מחיר הגריל איו כלול

בסעיף

15,670.00מ'

כיסוי מזגן עילי בארון מצופה פורמאיקה: הארון עשוי מפלטה97.315.0060
סדוויץ 2 ס"מ ומצופה פורמיקה עם שילוב של דלתות גישה לטיפול

במזגים, ובייהן ומעליהן קטעים קבועים. בארון פתחים למעברי
צרת ומערכות שוות כגון: מים, חשמל וכו'. הארון כולל חומר

בידוד אקוסטי מסוג לפי החלטת יועץ האקוסטיקה.מידות הארון עומק
35 ס"מ גובה 55 ס"מ. לארון פתח גריל אוויר חוזר במידות לפי

הוראות יצרן המזגן. מחיר הגריל איו כלול בסעיף

11,050.00מ"ר

חומר בידוד אקוסטי מסוג לפי החלטת יועץ האקוסטיקה כדוגמת ספוג97.315.0070
פוליאוריטן אקוסטי, בתבית ופל, ביצים או מבוך. חומר הבידוד

מתאים לטיפול ברעש ובעל עמידות גבוהה לאש (כבה מעצמו).

185.00מ"ר

במידה ויוחלט כי אין צורך בבידוד אקוסטי, יופחת מחיר הבידוד97.315.0080
ממחיר הארון

1-85.00מ"ר

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.

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
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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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