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צוקל אלומיניום

מ"ס 10

4נישה לתמי 

זוויתן המחבר בין גוף השידה

למשטח העליון

משטח עליון מחופה פורמיקה דגם

  NATURAL HALIFAX OKA

FENIX BY APRA של חברת  

מ"מ 28' מודבק על פלטת בירץ

פתח לחדירת מערכות

מים וחשמל חזיתות השידה מפורמיקה דגם

  NATURAL HALIFAX OKA

EGGER של חברת  

מודבק על פלטה מכופפת

"פוסטפורמינג"בשיטת 

'מ סנדוויץ"מ 8+8

או לחילופין צבועה בתנור

שלייפלק בגוון תואם

צוקל אלומיניום

מ"ס 10

זוויתן המחבר בין גוף השידה

למשטח העליון

משטח עליון מחופה פורמיקה דגם

  NATURAL HALIFAX OKA

FENIX BY APRA של חברת  

מ"מ 28' מודבק על פלטת בירץ

פורמיקה בכיפוף פוסט פורמינג

ג פלטה מכופפת"מודבק ע

'מ סנדוויץ"מ 8+8

צוקל אלומיניום
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PVC קאנט

תואם לגוון הפורמיקה

גמר פורמיקה לפי בחירה

גמר פורמיקה לפי

בחירה

שם פרוייקט

תאור הפריט מספר פריט מספר פרוייקט

שם המזמין

אדריכל אחראי

אדריכל משנה

מ"קנ

.י טבלת הגוונים"כל הגוונים לבחירת האדריכל עפ - •
המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן לשטח - •
כיווני פתיחתה בהתאם לתוכנית ביצוע אדריכלית - •
לאישור האדריכל לפני ביצוע) Shop-Drawing(יש להגיש פרטי ייצור  - •
י  "כולל ת, י ולכל החוקים והתקנות הרלוונטיים"כל העבודות יהיו בהתאם לת - •

.לבידוד מבנים  1099
המפרט המחמיר גובר, ל"בכל מקרה של סתירה בין האמור אכן למפרטי משכ - •

חומרים וגמר

זיגוג

פרזול

מיקום

קובץ

מהדורה/תאריך הדפסה

מסגרותנגרותאלומיניום

כמותסטטוס פרוייקט
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במבואה הפנימית 4מתקן תמי מבואה פנימית

מבט חתך

תכנית

פרספקטיבה

1

-במבואה הפנימית  4מתקן תמי 
מ"מ 17מחופה פורמיקה או לחילופין צבועה בתנור שלייפלק בגוון תואם על פלטת סנדביץ , חזית השידה עגולה

צירים ובוכנות איכותיים של חברת בלום

זוויתן -פרט חיבור 
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