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תלוי. ת.ג

POE_ LINEA LIGHT

גבהים לפי פריסה -תלוי מהתקרה

מ מתחת לתקרה"ס 15תלוי  Nordicפס צבירה  

גוון שחור מט

Linea Light POUND 80 mmגופי תאורה   17

גופי תאורה צמודים לתקרה 4

Linea Light Tour_CD 91 cm

גוון שחור

מחוברים לנקודות חשמל קיימות

מ"ס 120בקוטר 
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2

100

מ שקועים בתקרת גבס"מ 50ספוטים 

תקרת גבס אטום

תקרת גבס אטום

תקרת גבס אטום

תקרת גבס אטום

-60/60תקרה פריקה 

מערכות הדורשות גישה ירוכזו 

באיזור זה

60/60תקרה אקוסטית פריקה 

60/60תקרה אקוסטית פריקה 

60/60תקרה אקוסטית פריקה 

60/60תקרה אקוסטית פריקה 

תלוי. ת.ג

POE_ LINEA LIGHT

גבהים לפי פריסה -תלוי מהתקרה

 Nordicפס צבירה  

גוון שחור מט

Linea Light POUND 80 mmגופי תאורה   10

וילונות חשמליים להחשכה

וילונות חשמליים להחשכה

±  2.55

±  2.55

±  4.00

±  

3.50

±  3.50

±  3.00

±  3.00

±  3.00

פסי תאורה לד 

לבחירת האדריכל

פסי תאורה לד 

לבחירת האדריכל

יש להוסיף תעלת יניקת 

אוויר חם מארון תקשורת 

ולבטל מזגן תלוי
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ביצועמכרזאישורעיון

גליון' מספרוייקט' מס

קובץ ממוחשבמ"קנ

ביקר

אדריכל
משנה

אדריכל 
אחראי

מזמין

מיקום

תאריך עדכוןמהדורה

שם גליון

שם פרוייקט

הערות

.כל הזכויות על תוכניות אלו שייכות לאדריכל.   1
הקבלן המבצע אחראי על תאום בין כל תוכניות הביצוע של כל יועצי .   2

או חוסר בפרטים או כל אי , במידה ויתגלו אי התאמות בין התוכניות. התכנון
.עליו להודיע מיד לאדריכל, בהירות אחרת

וחלקי בניין , האביזרים, הקבלן המבצע אחראי על כך שכל החומרים.   3
בהעדר תו תקן יעמדו . אחרים המורכבים על ידיו יהיו בעלי תו תקן ישראלי

.י ובדרישות חוקי ותקנות התכנון והבניה"בדרישות מת
על הקבלן לבדוק את התוכניות ולהעביר למתכננים את הערותיו .  4

או לפני ביצוע תוכנית , הפרטים והמפרטים לפני תחילת הבניה, לתוכניות

.אשר חלו בה שינויים בזמן הביצוע
או חפירות לפני קבלת היתר , יסודות, אין להתחיל בבניית המבנה. 5

.מהוועדה המקומית
כולל קביעת מפלס , יש למקם את המבנה על המגרש על ידי מודד מוסמך. 6

.י תוכנית ההעמדה של האדריכל"עפ 0.00
, ממעל פני קרקע מתוכננת"ס 15ג יהיה בגובה "קו תחתון של מוצא צמ. 7

.אלא אם כן צוין אחרת בתוכניות
.מידות נטו ראה ברשימות. מידות פתחים בתוכניות הינן מידות פתח בניה. 8

שינוייםתאריך עדכוןמהדורה
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תקרות

!חשוב
יש לפרק ולהרוס תקרות קיימות

.בחדרי הסימולציה

:מקרא תקרות

A
בגוון שחור120/60אריחי צמר עץ 

T-35ג פרופיל תליה "עK-FN5בהתקנה נסתרת 
,ע"או ש(י יהודה יצוא יבוא"מיובא ע)  Troldtekt  'של חב

.כולל סגירת סינרי צד באריחים תואמים

B
Troldtektעץ בגוון לבן של חברת אריחי צמר

ע תלויים מתקרת הבטון"י יהודה יצוא יבוא או ש"מיובא ע
כולל צביעת הלוחות , מנוסרים מראש לפי תכנית האדריכל

 soloבתלייה באביזרי תלייה תקניים וכבלי פלדה דוגמת 
.של יהודה יבוא ויצוא

c
" FINE LINE"ג פרופילי "בגוון לבן ע" Aפוקוס " 60/60תקרת מגשי אקופון 

.RAL 9006בגוון 
.י הנחיות ופרטי יצרן"חיבור וחדירת מערכות עפ, כל האביזרים להתקנה

D
י בחירת "מ ללא חירור אקוסטי בצביעה בגוון עפ"מ 12.5לוחות גבס 

.האדריכל
.י הנחיות ופרטי יצרן"חיבור וחדירת מערכות עפ, כל האביזרים להתקנה

E
צביעה בגוון ממניפת טמבור לפי בחירת האדירכל, תקרת בטון קיימת

.כולל תיקוני צבע
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