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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 - •
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כניסה
לחדר סימולציה

כנף אטומה מעץ. דלת צירית חד כנפית
עץ לבן בעובי 100%מילוי פלקסבורד , מלא

.מ לפחות"מ 5דיקט . מ"מ 45

1

מ משני"מ 0.8אירופאי  HPL גמר כנף, צביעה בתנור,גוון לפי בחירה   RAL משקוף מגולוון בצבע
.צדדים לבחירה

.ע"או שוו" אלום"ניקל מט תוצרת . ידיות מנוף מכופף בקצה כלפי מישור הכנף
מנעול צילינדרי עם כפתור פנימי ומפתח מאסטר מעצור קבוע חצי כדורי עשוי ניקל גומי

.ולשונית לתפיסת הדלת כולל מחזיר דלת הידראולי

.לבחירה 0.8   HPL חיפוי
מ ושקע היקפי"מ 2משקוף פח בעובי 

מבוטן ומגולוון מותאם במידותיו לציפוי
הקירות כולל אטם תחתון לבידוד אקוסטי

.ואטם היקפי במשקוף
כולל מחזיר הידראולי ומעצור דלת כדורי

.ברצפה   

אטם גומי היקפי

משקוף פח
מעוגן לפרופיל

מ"מ 2

לוח גבס לוח גבס

מבט

חתך

תכנית

איטום משקוף לפי גיליון פרטים
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