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    ריהוטטכני מפרט  'מסמך ד

  

  הנחיות כלליות

  מבוא למפרט טכני .1

  .ות במפרט זהלתכניות ההעמדה המוצע כמות כיסאות הרחף שיבוצעו תהייה בהתאם

  .לאישור המכללה, י הספק"המידות הסופיות לביצוע יימסרו לאחר הכנת והעברת תכניות העמדה ע

  

  ":רחף"מערכת ישיבה  .2

  .מטר זהה לקיים במכללה עם מושב פלסטיק  1.20באורך " רחף"מערכת ישיבה   .א

 .שולחן לזוג כסאות   .ב

   ."קספורמ"תוצרת  5660' קוניאק מס פורמייקה אגס: חןגוון השול  .ג

  .ייבחר לפי בחירת אדריכלגוון הכיסא  ,בעל משענת עם מפרק מתכוונן הכיסא  .ד

  .מ "מ 7ובעובי  )ל"כנ( קנט עץ בוק בגוון אגס קוניאק  .ה

  .מתכת צבועה שחור אפוקסי בתנור  .ו

לכל . העבודה כוללת קדחים בסינר עץ עבור שקעי חשמל למחשבים ניידים בהתאם לתכניות  .ז

  .זוגיזוג כסאות יבוצע קדח לשקע 

  

  :נתונים

  :כיתות גדולות .1

 'יח 7כ "סה –מספר כיתות גדולות   .א

 ).ב"מצ( בהתאם לתכניות –מספר כיסאות בכיתה   .ב

  :כיתות קטנות .2

 ' יח 3כ "סה –מספר כיתות קטנות   .א

 ).ב"מצ(בהתאם לתכניות  –מספר כיסאות בכיתה   .ב

  

  :כללי עבודהפירוט  .3

 )כיתות 7מתוך (כיתות גדולות  6שולחנות רחף עבור /על הקבלן לספק כיסאות  .א

יש לפרק כיסאות רחף קיימים בכיתות , בכיתה הגדולה הנותרת ובשלושת הכיתות הקטנות  .ב

 .ולהתקינם במבנה היבילים החדשים 3 –שבקומה מ 

 .הצעת הקבלן תכלול פירוק שינוע אחסון והרכבה מחדש של מערכות הרחף  .ג

  .החדש על הקבלן לפרק הכיסאות פירוק זהיר שתאפשר הרכבה חוזרת במיקום  .ד
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   :ראה צילום שולחנות רחף

  

  

  :תיאור טכני לכיסאות הרחף .4

  :מושבים

 .קליפה יצוקה בתבנית מחומר טרמופלסט  .א

 .פנים הקליפה עשויה לפי כללים ארגונומיים  .ב

 ).ראה תמונה(י מערכת פנים קפיצית"במבנה הגב מותקן פרק הגורם הישענות לאחור ע  .ג
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ותן לפריט נבפוליפרופילן צורני ה התחתית המושב בנקודת החיבור עם בסיס הכסא מחופ  .ד

 .מראה נקי וגימור מקצועי

  

  :לכסא רחף מידות כלליות .5

 .מ"ס 120 –המידה הבסיסית של זוג כיסאות על רגל משותפת   .א

 .מ"ס 40 –עומק משטח העבודה   .ב

 .מ"ס 55 –) כיסא+ כולל שולחן (עומק מערכת סגורה   .ג

 .מ"ס 73 –גובה פני שולחן   .ד

 .אורך משטחי העבודה ייקבע לפי מספר הכיסאות בשורה  .ה

 .'לתחילת שולחן בשורה ב' מתחילת שולחן בשורה א –מ "ס 100מרחק בין שורות   .ו

 .מ"ס 100 –מרחק מקו הבמה ועד השולחן הראשון   .ז

 .מ עד הקיר"ס 20בשורה האחרונה ליד הקיר יש להוסיף   .ח

 .מ"ס 30 –פר אי זוגי של כיסאות המרחק של כיסאות המרחק מקו הקיר במידה ויש מס  .ט

 

  :כיסא רחף גמר  חומרים

משמש כבסיס שמחובר לבטון מתחת למפלס . מ"מ 50X50בסיס מפרופיל פלדה מרובע  -שלד  .א

  ".תותב"הריצוף הווה אומר 

 25X50זרועות מפרופיל  2לרגל מחוברות . ברגים וסוליית ברזל 4חיבור בסיס הרגל באמצעות   .ב

  .מ"מ

  

  : לכסא רחף שולחן .6

  .חלק קדמי שח השולחן בגמר פוסטפורמינג  .א

  ".פורמקס"תוצרת  5660 'מספלטה פורמייקה בגוון אגס קוניאק   .ב

  .סיומת פוסטפורמינג חלק עליון, מ"ס 16סינר אחורי באורך   .ג
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  :מנגנון

  .מרכב פלדה בגוון שחור או אפור גרפיט  .א

  .SUSPAתוצרת . וצמוד לשולחן מנגנון ייחודי המחזיר אוטומטית את הכיסא למצב מיושר  .ב

  

  :מערכת רחףל אחריות .7

      .שניםשלוש אחריות לטיב למשך 

  

  :במת מרצה  .8

  

  

  :נתונים

 ' מ X 1.20'מ1.50מודולרית במידות ,במה מקונסטרוקציית עץ  .א

 .מ "מ 50X50לוח עץ במידות  –רגלי במה   .ב

 מ"מ 18פלטת סנדוויץ בעובי  –משטח עליון   .ג

 .מודולים לבמה3של עד המודולריות המאפשר חיבור יש להכין פרט חיבור בין היחידות   .ד

 .מ"ס 50מ וברוחב "ס 15גות עליה בגובה מדר 2במודול השמאלי בכל במה יבוצעו   .ה
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 .מ"ס 30 –גובה במה מפני ריצוף   .ו

 .לפי בחירת המזמין p.v.cאו ריצפת /ו מודולי הבמה יחופו בשטיח  .ז

 .מ"מ 30/  30במידותפאות הבמה יכוסו בזויתן מגולוון   .ח

אלא אם צויין אחרת על ידי המכללה ' מ 3.60מודולים קרי  3 –ורך הבמה יהיה מורכב מ א  .ט

 )'מ 2.40: מודולים  2 –לדוגמא במה מורכבת מ (

  :שולחן מרצה  .9

  

  :תוניםנ

 מ "ס 120/80שולחן מרצה במידות   .א

 ."פורמקס"תוצרת  5660' גוון פורמייקה אגס קוניאק מס  .ב

 .צדדים 2ג מ עם פוסטפורמינ"מ 20משטח עליון בעובי   .ג

 .מ צבוע בשחור"מ 50/50פרופילי פלדה מרובע  –שלד השולחן   .ד

כולל סרגל הלבשה היקפי . מ"ס 50בגובה  )ל"כנ( פורמייקה בגוון אגס קוניאק –כיסוי קדמי   .ה

 .מ צבוע בשחור"מ 30/30על הפלטה מפרופיל במידות 


