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 רשימת חומרי גמר לבנין – אולם ספורט קטן קדימה צורן 20-02-17

 

כל חומרי הגמר יש לספק דוגמא לאישור אדריכל עבור  

.כל חומרי הגמר ע"פ ת"י  

 

 גגות:

IV .3.3. "קיסריה" או שו"ע ע"ג קונסטרוקציה פלדה אקוסטי וחסיני אש דגם  עם פאנל גג פנלים מבודדים :אולםגג   

  בעלי עמידות אש

6 מס גליון חתכי מבנהו 1 מסתכנית גגות  ע"פ  

   

 חיפויים חוץ:

ע"פ  A בסתותבעיבוד מוטבה  .אופקיותס"מ רוחב באורך משתנה בהדגשת פוגות  25אבן חברונית  :חיפוי אבן 

 . הנחיות עגון ותליה עפ"י קונסטרוקטור.אדריכל לאישור ותע"פ דוגמא מפרט

 3 יתות מסחז 6 מס  :פרטים ע"פ גליון חתכי מבנה

 

      

 גוונים יימסרו בהמשך  :צבע

   .עפ"י מפרט לבחירת אדריכלוטקסטורה נים ווג .100דרגת חספוס , אקרילישליכט צבעוני : קירות חוץ

 . עפ"י מפרט נים לבחירת אדריכלגוו, בע סופרקריל מטצ :קירות פנים

 .טורה לבחירת אדריכל עפ"י מפרט: שליכט צבעוני אקרילי גוונים וטקסמסגרות בטון סביב חלונותגמר 

 3 חזיתות מסעפ"י 

 

 : ריצופים

 מ"מ לשחיקה גבוה על תשתית ריצוף סוג ג'  2או גומי בעובי לפחות   PVCרצפת : , מסדרונותריצוף מבואה

 ס"מ. 10שלח ורום פלטות יצוקות"פלאטרצו" של "שחם אריכא או שו"ע כולל פנל תואם של מדרגות: 

 . בגוון לפי בחירת אדר'R10 דרגת התנגדות  ות יועץ הנגישות.פודסטים ע"פ הנחיסיתותים במדרגות וב

 A5 מסומן בתכנית

 אלוני או שו"ע )עמיד בפני שבירות  30/30: טרצו  חדר תפעול, חדר שופט ופודסט מדרגות, ריצוף מחסנים

 . בגוון לפי בחירת אדר'.R10 דרגת התנגדות. (ושחיקה

 A5 מסומן בתכנית
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  . R 11  30/30  של חב' אלוני או שו"ע דרגת התנגדות להחלקה   גרניט פורצלן :וחדר נקיון מלתחות,ריצוף לשרותים

 מסומן בתכנית  1

 FIBAעל תקן ב  או שו"ע  CONNOR תוצרת NEOSHOK : פרקט עץ דגםריצוף האולם

זטות לכל המתקנים באולם דרגת כולל סימנים עפ"י תקן הבינלאומי + הכנת שרוולים ורו מיפל קנדי בגמר טבעי –העץ 

   1מסומן בתכנית .111.2.2עמידות אש 

 NEOSHOK BLACKדגם רצפת פרקט בעלת תשתית כוורת מעץ לבן מעוגנות לרצפת האולם  ריצוף חדרי חוגים:

 מ"מ מותאם למחול, הכל לפי מפרט. P.V.C. 2 על תשתית יונחו פלטות סנדוויץ' בגימור יריעות

אבן מצפה שמון מלוטדת כולל חספוס בהתאם לנגישות ת"י : מקומת מרתף בחזית צפוניתעליה מדרגות ריצוף 

1 . גוון לבחירת אדריכל. מסומן בתכנית 1918  

 

 חיפויים פנים: 

(שורות 6) ס"מ 90 עד גובה  15*30גרניט פורצלן של"אלוני" : וגרמי מדרגות מסדרונות, מבואהחיפוי   

.   לבחירת אדריכל גוונים 2  

: קיר מגן שטיח חסין אש לפי מפרט.אולם חיפוי  

שניות בתדרי  1.5 – 1.2חיפוי עץ אקוסטי )לוחות סיבי עץ דחוסים בולעי רעש(  לפי מפרט עם זמן הדהוד מרבי של 

 הביניים

גמר טיח + סופרקריל בגוונים לבחירת אדריכל.: חדר שופט וחדר תפעול, חיפוי חדרי חוגים  

מ' מסדרת 2עד גובה  20*40קרמיקה  :נקיוןוחדר  מלתחות, חיפוי לשרותים  

מאט ומבריק של "אלוני" או שו"ע    vanguarduaavant –gradee-Architecture     

 או שו"ע בגוונים לפי בחירת אדר' TRESPAמחיצות מתועשות מסוג  שירותים ומלתחות:

  

 

 הערות לריצוף:

  אדריכל. גוונים לבחירת .לבחירת ואישור אדריכליש לספק דוגמאות  

.ות יועברו בהמשךספרי -   

1918ע"פ ת"י  ,ע"פ הנחיות נגישות וסימונים יש לקחת בחשבון ריצופים-  

  של "אייל ציפויים" או שו"ע כולל כובעוני גישור.באלומיניום  פרופילי פינה ישרים אנכיים ואופקיים :חיפוי קירות כולל-

טבעי. הפרופילים לאישור אדריכל.כסוף מוברש    
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  תקרות אקוסטיות   גליונות מס' 4

 

   ע"פ תכניות תקרה אקוסטית

 

 .כולל פרופיל ניתוק 2000סופרקריל צבועה ב   A :תקרת גבס. 1

 גוון תקרה ייקבע עפ"י דוגמא לאישור אדריכל

 

 בחדרי חוגים:   B. תקרה מינרלית 2

או שו"ע      א"של "יהודה יבוא ייצו   60/60    "DUNE MAX"  מדגם  "ARMSTRONG"  

בהיקף, של "יהודה יבוא ייצוא" או שו"ע.   L, Z פרופילי     , DX    15עם פרופיל חצי שקוע   

"י "פ מפרט ותבידוד אקוסטי ותליה ע   

 גוון תקרה ייקבע עפ"י דוגמא לאישור אדריכל

 

 בשאר החדרים:  C תקרה תלויה אקוסטית. 3

 בהיקף L,Zי פרופיל ,מגולוונים וצבועים 25%בשטח   ממגשי פח מחוררים

 בידוד אקוסטי ותליה ע"פ מפרט ות"י

 בגמר מט משי לאישור אדריכל RAL9006גוון תקרה 

 

  בשירותים:C2  תקרה תלויה אקוסטית .4

 בהיקף  Z ,L, פרופילי מגולוונים וצבועים ס"מ, ללא חירור 30ברוחב  ממגשי פח 

 בגמר מט משי לאישור אדריכל RAL9006גוון תקרה 

 

 לפי פרט מאושר הג"א ועפ"י מפרט E 60/60 קרה מינירלית. ת5

 גוון תקרה ייקבע עפ"י דוגמא לאישור אדריכל

 

 במבואה:  Fלוחות גבס מחוררים. 6

בשילוב פרופיל פיין ליין  0714של "אורבונג"או שו"ע מנותקת מהקיר באמצעות מחבר  UABNI  66.02.21דגם  

 ק"ג מ"ק + גיזה אקוסטית הצמודה לחורים 36מ"מ  50 יהודה יבוא יצוא כולל צמר זכוית בעובי

 גוון תקרה ייקבע עפ"י דוגמא לאישור אדריכל
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 גוון פלדה:

 .או שו"ע. גוון לבחירת אדריכל scopeפלב"מ מלוטש של חברת  :מעקות קלים, מאחזי יד מעקות

   .י לאישור האדריכלמט משצבע פלדה פוליאור בגמר  :מעל אולם ספורטקונסטרוקציית קורות גג 

 921לפי דרישות בטיחות כולל הגנה בפני אש בהתאם לת"י 

  : צ.א. ממ"מ,  כולל משקופיםכנפי דלת ממ"מ, רפפות לשחרור עשן, כנפי דלתות אש, כנפי חלונות ממ"מ,

.מט משי לאישור האדריכלצבע פלדה פוליאור בגמר     

  :, הידרנטארונות חשמל ותקשורת

.צביעה בתנור שור האדריכלבגמר מט משי לאי   

 

 נגרות 

 פורמייקה של "פורמייקה סנטר" או שו"ע.

 

   :יםידלתות נגרות, כנפ

בגימור טפ. כוון הפסים: לרוחב הדלת 1417גוון אפור בדוגמת פסים   

 מסומן ברשימות נגרות

 

 ס"מ 650 לפי דגם טרספה באורך כללי של :במלתחות לוקריםארונות 

 ס"מ 650 ם טרספה באורך כללי שללפי דג ספסל במלתחות:

 ס"מ 900לפי דגם טרספה  :מחיצות ניידות להסתרת ממ"מ

 

 חדרי חוגים

 מ"א 51-בר עץ לריקוד   כ

 מ' 2.8 -מ"א , גובה כ 75-כ –מראה 

 

   

 חיפוי תאי שרותים

:כל תאי השרותים  

002עד גובה     20X40 Gran2080-06  

תועבר בהקדם פריסה לדוגמא. ס"מ. 15ת של אריח תהיה החיפוי ב"בניה", כאשר מידת רוחב מינימלי  

 

 אבן קיסר – שירותים:משטח בגוון לבחירת אדריכל. גבול השיש עפ"י התכנית פריסות 
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 גוון השיש בדומה לגוון החיפוי שבשירותים )קרמיקה אפס בון(

 


