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 משרד אדריכלים יחיאל קורין

 ן/יחיאל קוריןלידי: קטיה קורי
 katya@korin.co.ilדואר אלקטרוני: 

  0528776646טלפון נייד: 
   אולם ספורט קדימה חדש - כתב כמויות  הנדון:

 

 

 

סה"כ 
 מחיר

מחיר 
 ליחידה

 שורה מק"ט תאור מוצר כמות

 5 -רצפת פוליאוריטן רב תכליתית  מ"ר 410.00  
 7מיוחדת לספורט בעובי  שכבות

, מיושמת בשני  ללא תפריםמ"מ,
גוונים. ניתנת לחידוש עתידי ,קלה 

 בניקוי ותחזוקה.
בעל תעודת עמידה בתקן אש  

ובעל תקן אירופאי  755ישראלי 
EN14904 

MLPUFLEXSP7 1 

סימון מגרש כדורסל בצבע  יח' 1.00  
 פוליאוריטני באולם

MLSH3075-00 2 

סימון מגרש כדורעף בצבע  יח' 1.00  
 פוליאוריטני באולם

MLSH3075-01 3 

 4 - פנל עץ מ"א 85.00  

דגם אולימפי  2.25מתקן סל  יח' 2.00  
 . אלקטרוני

 כולל הובלה והתקנה
 4עובי דופן  100*200בעל פרופיל 

 מ"מ. 
ס"מ מתקפל חשמלית  225בליטה 

לקיר רצועת הרמה כפולה, כולל 
 רצועת 

 טון. 9נשיאה לעומס קריעה של 
בעל תעודת התאמה ממכון 

 – 5515התקנים הישראלי לתקן 
 סלים -1ספורט ,חלק 

מסופק כולל שרטוט ההתקנה 
 בפועל מאושר ע"י מהנדס החברה.

בלתי שביר  כולל לוח פוליקרבונט
 שנים כנגד שביר(. 10 -)אחריות ל 

כולל מנגנון שינוי גובה חשמלי 
המאפשר שינוי גובה לקט סל ע"י 

 מפעיל אחד 
חישוק קפיצי דגם אולימפי בעל 

 שלושה קפיצים פנימיים.
כולל אופציה להחלפה מהירה של 
 לוח הסל ע"י ארבעה ברגים בלבד.
כולל אופציה להוספת ריפודי הגנה 

 ולזרוע המתקן.ללוח 

ML225EEPLK 5 



   
 

כולל אופציה לתוספת עבור מתקן 
שניות מתקפל מקבילי לפי תקן  24

FIBA  
 כולל בולם נפילה צנטרופוגלי. 

קפל הצידה עם מת 2.25מתקן סל  יח' 4.00  
 מנגנון שינוי גובה 

בעל תעודת התאמה ממכון 
 – 5515התקנים הישראלי לתקן 

  סלים-1ספורט ,חלק 
 צבוע בתנור. RHSעשוי מפרופיל 

מסופק כולל שרטוט ההתקנה 
 בפועל מאושר ע"י מהנדס החברה. 

כולל לוח פוליקרבונט בלתי שביר 
שנים כנגד  10 -)אחראיות ל 

 שביר(.
כולל מנגנון שינוי גובה המאפשר 
שינוי גובה לקט סל בעזרת ידית 

 בורגית.
קפיצי דגם אולימפי  כולל חישוק

 ים פנימיים.בעל שלושה קפיצ
  כולל ריפוד הגנה ללוח. 

MLSH2030SPMK 6 

זוג עמודי כדורעף + ריפוד הגנה  זוג 1.00  
  מסביב דגם אולימפי

 כולל רשת.
 5515בעל תעודת התאמה לת"י 

 כדורעף– 2חלק 

MLSS-S04726-A 7 

שרוול לעמודי כדורעף ברצפת  יח' 2.00  
  פוליאוריטן

מ"מ,  5הכולל שרוול מגולוון בעובי 
רוזטת אלומיניום מעוגנת, מכסה 

אלומיניום נשלף בציפוי מסוג 
הרצפה כולל חציבה ביסוס 

 והתקנה.

MLSH3150-00 8 

 14 -סולם שבדי כפול מקצועי  יח' 6.00  
  ס"מ 180X250שלבים 

בעל שלבי עץ בוק ועמודי נשיאה 
עשויים עץ בוק מלוטש חלק ובעל 

גבוה, כולל ראש עליון בולט גימור 
קדימה וכולל הרחקות אחוריות 

מהקיר לבטיחות ולמניעת פגיעה 
 14בקיר בזמן השימוש, בעל 

שלבים ,זויות העיגון מוכנסות בתוך 
שקעים מיוחדים מכורסמים ברגל 

העץ כך שלא יבלטו לבטיחות 
מירבית, לאחר ההתקנה לא נראים 
ברגים בולטים וחזית הסולם נקייה 

   ה ללא ברגים.וחלק
בעל תעודת התאמה ממכון 

 - 5515התקנים הישראלי לתקן 
 סולמות - 3ספורט, חלק 

MLSS-S01108 9 

 2016ריפוד הגנה על קירות דגם  מ"ר 40.00  
  מ"מ כחול 50עובי 

MLSH6022-00 10 



   
 

,חסין  כולל ריפוד אינטגרלי רחיץ
)כנדרש עפ"י התקן  אש 

 הישראלי(.

תוצאות אלקטרוני מדגם אלפא לוח  יח' 1.00  
נורית  ס"מ 120*100-ס"מ 15

LED  כולל שעון זמן,עברות
 קבוצה+פיקוד

MLHLT-ASB1500 11 

 15שניות דגם אלפא  24מערכת  סט 1.00  
  ס"מ 40*30ס"מ +פיקוד 
 2ס"מ )סט  15גובה ספרות 

 תצוגות(

MLHLT-ST515 12 

 

 

  מחיר כולל 

  (17.00%) מע"מ 

  סה"כ מחיר 
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