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רשימת חומרי גמר לבנין – אולם ספורט קטן קדימה צורן 20-02-17
עבור כל חומרי הגמר יש לספק דוגמא לאישור אדריכל
כל חומרי הגמר ע"פ ת"י.
גגות:
גג אולם :פנלים מבודדים עם פאנל גג אקוסטי וחסיני אש דגם "קיסריה" או שו"ע ע"ג קונסטרוקציה פלדה IV.3.3.
בעלי עמידות אש
ע"פ תכנית גגות מס  1וגליון חתכי מבנה מס 6
חיפויים חוץ:
חיפוי אבן  :אבן חברונית  25ס"מ רוחב באורך משתנה בהדגשת פוגות אופקיות .בעיבוד מוטבה בסתות  Aע"פ
מפרט ע"פ דוגמאות לאישור אדריכל .הנחיות עגון ותליה עפ"י קונסטרוקטור.
פרטים ע"פ גליון חתכי מבנה :מס  6חזיתות מס 3

צבע :גוונים יימסרו בהמשך
קירות חוץ :שליכט צבעוני אקרילי ,דרגת חספוס . 100גוונים וטקסטורה לבחירת אדריכל עפ"י מפרט.
קירות פנים :צבע סופרקריל מט ,גוונים לבחירת אדריכל עפ"י מפרט.
גמר מסגרות בטון סביב חלונות :שליכט צבעוני אקרילי גוונים וטקסטורה לבחירת אדריכל עפ"י מפרט.
עפ"י חזיתות מס 3
ריצופים:
ריצוף מבואה ,מסדרונות :רצפת  PVCאו גומי בעובי לפחות  2מ"מ לשחיקה גבוה על תשתית ריצוף סוג ג'
מדרגות :שלח ורום פלטות יצוקות"פלאטרצו" של "שחם אריכא או שו"ע כולל פנל תואם של  10ס"מ.
סיתותים במדרגות ובפודסטים ע"פ הנחיות יועץ הנגישות .דרגת התנגדות  .R10בגוון לפי בחירת אדר'
מסומן בתכנית A5
ריצוף מחסנים ,חדר תפעול ,חדר שופט ופודסט מדרגות  :טרצו  30/30אלוני או שו"ע (עמיד בפני שבירות
ושחיקה) .דרגת התנגדות  .R10בגוון לפי בחירת אדר'.
מסומן בתכנית A5
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ריצוף לשרותים,מלתחות וחדר נקיון :גרניט פורצלן  30/30של חב' אלוני או שו"ע דרגת התנגדות להחלקה . R 11
מסומן בתכנית 1
ריצוף האולם :פרקט עץ דגם  NEOSHOKתוצרת  CONNORאו שו"ע בעל תקן FIBA
העץ – מיפל קנדי בגמר טבעי כולל סימנים עפ"י תקן הבינלאומי  +הכנת שרוולים ורוזטות לכל המתקנים באולם דרגת
עמידות אש  .111.2.2מסומן בתכנית 1
ריצוף חדרי חוגים :רצפת פרקט בעלת תשתית כוורת מעץ לבן מעוגנות לרצפת האולם דגם NEOSHOK BLACK
על תשתית יונחו פלטות סנדוויץ' בגימור יריעות  2 P.V.C.מ"מ מותאם למחול ,הכל לפי מפרט.
ריצוף מדרגות עליה מקומת מרתף בחזית צפונית :אבן מצפה שמון מלוטדת כולל חספוס בהתאם לנגישות ת"י
 . 1918גוון לבחירת אדריכל .מסומן בתכנית 1
חיפויים פנים:
חיפוי מבואה ,מסדרונות וגרמי מדרגות :גרניט פורצלן של"אלוני"  15*30עד גובה  90ס"מ ( 6שורות)
 2גוונים לבחירת אדריכל.
חיפוי אולם :קיר מגן שטיח חסין אש לפי מפרט.
חיפוי עץ אקוסטי (לוחות סיבי עץ דחוסים בולעי רעש) לפי מפרט עם זמן הדהוד מרבי של  1.5 – 1.2שניות בתדרי
הביניים
חיפוי חדרי חוגים ,חדר שופט וחדר תפעול :גמר טיח  +סופרקריל בגוונים לבחירת אדריכל.
חיפוי לשרותים ,מלתחות וחדר נקיון :קרמיקה  20*40עד גובה  2מ' מסדרת
 vanguarduaavant –gradee-Architectureמאט ומבריק של "אלוני" או שו"ע
שירותים ומלתחות :מחיצות מתועשות מסוג  TRESPAאו שו"ע בגוונים לפי בחירת אדר'

הערות לריצוף:
יש לספק דוגמאות לבחירת ואישור אדריכל .גוונים לבחירת אדריכל.
פריסות יועברו בהמשך.יש לקחת בחשבון ריצופים וסימונים ע"פ הנחיות נגישות ,ע"פ ת"י 1918חיפוי קירות כולל :פרופילי פינה ישרים אנכיים ואופקיים של "אייל ציפויים" או שו"ע כולל כובעוני גישור.באלומיניוםמוברש כסוף טבעי .הפרופילים לאישור אדריכל.
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תקרות אקוסטיות גליונות מס' 4
ע"פ תכניות תקרה אקוסטית
 .1תקרת גבס  : Aצבועה בסופרקריל  2000כולל פרופיל ניתוק.
גוון תקרה ייקבע עפ"י דוגמא לאישור אדריכל
 .2תקרה מינרלית  Bבחדרי חוגים:
" "ARMSTRONGמדגם " 60/60 "DUNE MAXשל "יהודה יבוא ייצוא" או שו"ע
עם פרופיל חצי שקוע  , DX 15פרופילי  L, Zבהיקף ,של "יהודה יבוא ייצוא" או שו"ע.
בידוד אקוסטי ותליה ע"פ מפרט ות"י
גוון תקרה ייקבע עפ"י דוגמא לאישור אדריכל
 .3תקרה תלויה אקוסטית  Cבשאר החדרים:
ממגשי פח מחוררים בשטח  25%מגולוונים וצבועים ,פרופילי  Z,Lבהיקף
בידוד אקוסטי ותליה ע"פ מפרט ות"י
גוון תקרה  9006RALבגמר מט משי לאישור אדריכל
 .4תקרה תלויה אקוסטית  C2בשירותים:
ממגשי פח ברוחב  30ס"מ ,ללא חירור מגולוונים וצבועים ,פרופילי  L ,Zבהיקף
גוון תקרה  9006RALבגמר מט משי לאישור אדריכל
 .5תקרה מינירלית  60/60 Eלפי פרט מאושר הג"א ועפ"י מפרט
גוון תקרה ייקבע עפ"י דוגמא לאישור אדריכל
 .6לוחות גבס מחוררים  Fבמבואה:
דגם  66.02.21 UABNIשל "אורבונג"או שו"ע מנותקת מהקיר באמצעות מחבר  0714בשילוב פרופיל פיין ליין
יהודה יבוא יצוא כולל צמר זכוית בעובי  50מ"מ  36ק"ג מ"ק  +גיזה אקוסטית הצמודה לחורים
גוון תקרה ייקבע עפ"י דוגמא לאישור אדריכל
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גוון פלדה:
מעקות קלים ,מאחזי יד מעקות :פלב"מ מלוטש של חברת scopeאו שו"ע .גוון לבחירת אדריכל.
קונסטרוקציית קורות גג מעל אולם ספורט :בגמר צבע פלדה פוליאור מט משי לאישור האדריכל.
לפי דרישות בטיחות כולל הגנה בפני אש בהתאם לת"י 921
רפפות לשחרור עשן ,כנפי דלתות אש ,כנפי חלונות ממ"מ,כנפי דלת ממ"מ ,צ.א .ממ"מ ,כולל משקופים:
בגמר צבע פלדה פוליאור מט משי לאישור האדריכל.
ארונות חשמל ותקשורת ,הידרנט:
בגמר מט משי לאישור האדריכל צביעה בתנור.
נגרות
פורמייקה של "פורמייקה סנטר" או שו"ע.
דלתות נגרות ,כנפיים:
גוון אפור בדוגמת פסים  1417בגימור טפ .כוון הפסים :לרוחב הדלת
מסומן ברשימות נגרות
ארונות לוקרים במלתחות :לפי דגם טרספה באורך כללי של  650ס"מ
ספסל במלתחות :לפי דגם טרספה באורך כללי של  650ס"מ
מחיצות ניידות להסתרת ממ"מ :לפי דגם טרספה  900ס"מ
חדרי חוגים
בר עץ לריקוד כ 51-מ"א
מראה – כ 75-מ"א  ,גובה כ 2.8 -מ'

חיפוי תאי שרותים
כל תאי השרותים:
 20X40 Gran2080-06עד גובה 200
החיפוי ב"בניה" ,כאשר מידת רוחב מינימלית של אריח תהיה  15ס"מ .תועבר בהקדם פריסה לדוגמא.
אבן קיסר – שירותים:משטח בגוון לבחירת אדריכל .גבול השיש עפ"י התכנית פריסות
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