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 אהוד תייר ניהול והנדסה  בע"מ     תאום ופיקוח:
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 סוקל 1.7

 מגירה 1.1

 מנשא מחשב. 1.0

 

 .  רשימת תקני ישראל:0.1

 

 לבידים רגלים  01 ת"י מס' 

 מסמרים לעבודות עץ  161  

 ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל כרום ונחושת ניקל  111  

 לוחות סיביים דחוסים  011  

 לוחות שבביים  111  

 פורמינג".-עיבוד פורמאיקה בשיטת "פוסט  661  פמ"כ 

 

 חומרים:  4.1

 

 כללי  4.0

 כללי: –טיב ואיכות החומרים, האביזרים והפרטים   1.7.7

כל הריהוט שיסופק יתאים מכל הבחינות לתקני ישראל, לסטנדרטים הקבועים במפרט      1.7.7.7

 . בהעדר תקן ישראליאדריכל הפניםהטכני וכן לדוגמאות אשר נבדקו ונמצאו כשירות לתפקידן ע"י 

 .אדריכל הפניםיתאימו החומרים לדרישות תקן ארץ מוצא החומרים )במקרים של יבוא( שאושרו ע"י 

כל חומרי הגלם, החלקים, הפירזולים, חומרי העזר וחומרי הציפוי יעשו מחומרים מתאימים,  1.7.7.1

 חדשים, מסוג מעולה ובאיכות מתאימה, הכל כנדרש במפרט הטכני .

, מבלי שיהיו פגמים בחומר או בציפוי, ללא בליטות החומרים יעובדו לפי כללי המקצוע 1.7.7.0

או שקעים או חלקים בלתי מעובדים כהלכה ובאופן שחמנע פגיעה במשתמש ונזק 

 למוצרים.



 
 
 
 
 

5 
 

יהיה אחראי לכל המוצרים מבחינת הטיב, החוזק, החיבורים, הדיוק והגמר נגד  הספק 1.7.7.6

 דיפורמציות.

 . Heavy Dutyהריהוט יהיה מסוג  1.7.7.1

 גימור:  4.0.4

כל משטחי הנגרות, כל החלקים הנראים לעין וכל החלקים הנגישים   יהיו נקיים     1.7.1.7

ומלוטשים ופניהם יהיו חלקים, ללא בליטות, גבשושיות, שקעים, שברים, סימני עיבוד, שריטות או 

 סימנים אחרים כלשהם.

פגמים בחומר לא יהיו פינות חדות והמקצועות והשפות יהיו מעובדים ולא חדים. לא יהיו  1.7.1.1

 או בציפוי.

 משטחי קטעים מכופפים יהיו חלקים, ללא קמטים וללא סדקים. 1.7.1.0

 התאמת סיבים וצבע הלוחות:  4.0.3

בשטחים אשר יצופו בציפוי שקוף יש להתאים את הסיבים ואת צבע הלוחות הסמוכים בריהוט, כדי 

 יווצר ניגוד או אי התאמה. שלא 

 הרכבה:   4.0.2

 לפני תחילת הביצוע: אדריכל הפניםשלהלן, באישור  תעשה באחת מהחלופות

בהרכבת חלקי ריהוט בעזרת שגמים יעשה שימוש בשגמים מותאמים במדוייק למידות     1.7.6.7

החריצים בחלקי הריהוט. חוזק החיבור בעזרת שגמים לא יפחת מהחוזק הנדרש לגבי חלק הריהוט 

 השלם.

שימוש בחפים מעץ אשור, מחורצים בהרכבת חלקי ריהוט בעזרת חפים מעץ יעשה  1.7.6.1

 .1.1 -מ"מ, ומדוייקי אורך + 1.7, +1.1–בסלילים, עם פזות בקצה, מדוייקי קוטר 

בעת ההרכבה, השגמים, החפים וחלקי הריהוט המיועדים לחיבור יהיו ללא אבק ובלחות  1.7.6.0

 תואמת.

 מ"מ קוטר מותאם לעובי הלוחות. 71בעזרת מחברים מסוג "מזק"  1.7.6.6

 

 פינויים למעבר כבלים:  4.0.0

במקומות שיידרש ע"י המתכנן לעשות פינויים למעבר כבלים או אביזרי חשמל ותקשורת,     1.7.1.7

 יש לבצע עיבוד הפתח.
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את הפינויים יש לסגור במכסי פיויסי קשיח עם מכסה למעבר כבלים, כאשר דגם וגוון יובאו  1.7.1.1

 .אדריכל הפניםלאישור 

במקום הצבת הריהוט, בהתאם לדרישת המזמין, בכל  עיבוד הפתחים והמכסים יבוצע 1.7.1.0

 בנפרד. כמות שתידרש , וייחשב ככלול במחיר הפריט ולא ישולם בעדם

 דלתות ומגירות:  4.0.2

 דלתות ומגירות תהיינה עם אפשרות פירוק .    1.7.7.7

 מסילות המגירות וצירי הדלתות יהיו עם אפשרות החלפה נוחה וקלה.    1.7.7.1

נעילת דלתות ומגירות תעשה לפי דרישה בתכניות, מיקום הנעילות     יתואם ויאושר ע"י     1.7.7.0

 המזמין.

   ציפויים אלקטרוליטיים, צבע, לכה.  4.0.2

משטח הציפוי יהיה גלוי, אחיד, ולא יהיו  הגוון, הברק, פני השטח, יהיו לפי בחירת המזמין ובאישורו.

פוס הנגרם ע"י פעולת הציפוי, או מקומות שבהם הציפוי מתקלף. בו פגמים, מקומות לא מצופים, חיס

 המוצר יהיה נקי ולא יהיו בו סימנים של נזק כלשהו.

 לוחות שבביים:  4.4

 מ"מ, בהתאם  לתכנון. 71-מ"מ ו 11יעשה שימוש בלוחות שבביים בעובי    1.1.7

, כל הלוחות יהיו חדשים, אחידים 111יעמדו בכל דרישות ת"י מס'  הלוחות השבביים 1.1.1

 במראיהם, חסרי כתמים, פגמים וליקויים אחרים על פניהם ומקצועותיהם.

 לבידים:  4.3

, למעט אותם חלקי רהיטים 737עבור לבידים מסוג  01הלבידים )דיקטים( יתאימו לדרישות ת"י מס'  

 0ט ייחודי של אותו רהיט לשימוש בלביד מסוג אחר, שיהיה אשר לגביהם ינתן היתר מפורש במפר

 .6לפחות, אך בשום מקרה לא יורשה שימוש בסוג 

 

 

 עץ גושני:  4.2

 העץ יהיה בכל מקרה עץ חדש, יבש, נקי וללא סיקוסים. 1.6.7

 התואם את הפורנירים ובאישור אדריכל הפנים.העץ הגושני יהיה מסוג  1.6.1

 דבקים:  4.0
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להשתמש בדבק העומד יפה בתנאי רטיבות והמתאים לדרישות התקן הישראלי.  הספקל ע  1.1.7

 כל פגם בהדבקה )חיבורים פתוחים( יגרום לפסילת הרהיט.

לדבק פוליוניל אצטתי לעץ  057( יתאים לדרישות ת"י PVAדבק לבן ) 1.1.1
 המותאם להדבקת עץ לחומרים אחרים כגון עץ, לבידים, פורמאיקה וכד'.

 חודשים מיום ייצורו. 7להשתמש בדבק רק עד מותר  1.1.0

הדבק יאוחסן ויישמר אצל הספק בהתאם להוראות האיחסון של יצרן הדבק. הדבק יהיה אחיד, ללא חומרים 

זרים, ללא חלקיקים גסים או גושים. לפני השימוש יש לערבב היטב את הדבק במיכל בו הוא נתון. יש להקפיד 

 להוראות יצרן הדבק.על זמן פתוח וזמן כבישה בהתאם 

 קג3סמר(. 711ג3ממר ) 71-חוזק ההדבקה לא יפחת מ 1.1.6

 אסור שדבק לבן יבוא במגע עם מתכת, למניעת היווצרות כתמים. 1.1.1

 ( יהיה בהתאם לדרישות ומפרטי יצרן הדבק.EVAהשימוש בדבק חם למכונת קנטים ) 1.1.7

 :חלקי ריהוט ממתכת  4.2

מש בפרופילים וצינורות חדשים מסוג א', בעלי תקן, לחלקי הריהוט העשויים מתכת יש להשת    1.7.7

 בכל  מקרה בו קיים תקן כזה.

כל חלקי המתכת יהיו ישרים לגמרי ונקיים מכל ליכלוך, חלודה ושמן, לפני  1.7.1

 צביעה או לפני ציפוי אלקטרוליטי.

כל הריתוכים וההלחמות יהיו במלוא ההיקף ולפי כללי המקצוע, ויבוצעו  1.7.0

 עובי הריתוך יהיה כעובי הדופן הקטן שבחיבור.בריתוך חשמלי, כאשר 

ההלחמות תהיינה שלמות, מלאות, ללא נקבוביות או שלקה. תפר  1.7.6

 הריתוך יהיה חלק ויחיד ולא יבלוט מהפרופיל3 הצינור.

עובי הדפנות בצינורות  ועובי הפרופילים מכל הסוגים וכן מידות חלקי  1.7.1

לחוזק הדרוש המתכת יהיו בהתאם למסומן בתכניות ו3או בהתאם 

 ובאישור אדריכל הפנים.

כל מוצרי המתכת יהיו תעשייתיים בעלי רמת גימור בהתאם לדוגמאות  1.7.7

 שיאושרו ע"י אדריכל הפנים ולפי המפורט להלן.

 פח מנוקב יתאים למפרט "שגב" לפחים מנוקבים או שווה ערך. 1.7.1

1.7.1  

 אין לבצע חיבורים בעזרת סיכות או מסמרים בכל חלק מהריהוט. 1.7.5
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 רגלי שולחנות יבוצעו כלהלן:  4.2

מ"מ כולל רגליות פילוס  7.1מ"מ בעובי  11311צמד רגלי "חלון מפרופילי פלדה בחתך  1.1.7

 וקושרות וכן תומכות למשטח עליון עשיות פח פלדה מכופף.

 71לפי מפרט או צינור בקוט  61361או  11311רגליים בודדות מפרופיל בפלדה בחתך  6 1.1.1

ות כולל רגליות פילוס תואמות ותומכות למשטח כתיבה מפח מ"מ לפח 7.1מ"מ עובי דופן 

 פלדה מכופף.

 זרועות 6 –בתצורת עכביש רגל מרכזית: מורכבת מרגל תחתונה עשויה יציקת אלומיניום  1.1.0

מ"מ עובי דופן,  1ס"מ קוטר,  1עצמה עשויה צינור פלדה כולל רגליות פילוס. הרגל הרגל 

 ס"מ קוטר.  71"מ עובי, מ 7.1תומך עליון למשטח עשוי פח פלדה 

מ"מ מחורר  7.1מ"מ כולל קושרות מפח פלדה  61361רגליים ורושרות מפרופילים בחתך  1.1.6

 עבור שולחנות מחשב. –כדוגמה  "שגב" 

 ברגים:  4.2

 יהיו עם ראש עגול, פרט למקרים בהם לא ניתן הדבר. הספקכל הברגים בהם ישתמש   1.1.7

 הברגים יהיו מפלדה בלתי מחלידה ומצופים.  1.1.1

 .ויוברגו לתוך טבעת או מושחרים  הברגים להרכבה שנשארים גלויים יהיו מצופי ניקל  1.1.0

ברגים שישמשו לחיבור אלמנטים נושאים אל לוחות עץ, יחדרו לפחות עד למחצית עובי  1.1.6

 הלוחות.

איסור מוחלט על קדיחת ברגים או מחברים אחרים ייקבעו בתוך חורים שנקדחו מראש. חל  1.1.1

 חורים בשטח בחלקי הריהוט לצורך חיבור והרכבה.

 

 :בד ריפוד  4.2

ג3מר, בגוונים  071עם שכבת חיזוק אקרילית בצפיפות  Polyolefin 711%מורכב  מסיבי   1.5.7

ושאינו שונה מסדרת ייצור אחת לשניה, עם  UVיציבים וקבועים לאורך זמן, בעל כושר עמידה לקרינת 

, בעל עמידות D  ASTM 7711שיפשופים כפולים לפי תקן  111,111בי בד עמידים לבלאי ושחיקה סי

 .California Technical Bulletin 771בפני התלקחות, מתאים לדרישות תקן אמריקאי 

 ועל חשבונו.  הספקיומצאו תעודות המעידות על התאמת הבד לדרישות על אחריות  1.5.1
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וכורסאות יהיו מקטלוג "אופק" או שווה ערך באישור אדריכל בדי ריפוד לכיסאות עבודה  1.5.0

 הפנים

או   Camiraבדי ריפוד לכסאות אודיטוריום יהיו חסיני אש כדוגמת בדי "שאטו" של חברת  1.5.6

 שווה ערך באישור הדריכל.

 :ספוג לריפוד  4.01

 ס"מ, מסוג כבה מאליו. 71-בעובי כ SK 61גומי פוליאוריטני מוקצף  

 :קנטים  4.00

 עיגול פינות במשטחי שולחנות ובריהוט יבוצע על פי הנחיות המתכנן ובתכניות.  1.77.7

 0קנטים מעץ גושני יבוצעו מעץ "בוק" בהיר, בגמר טבעי או עם בייץ  ולקה דור מאט משי   1.77.1

שכבות, עפ"י הדרישה ולפי דוגמה מאושרת. במידה של ציפוי פורניר יותאם גמר הקנטים 

 .לסוג וגוון הפורניר

 לאחר הצגת דוגמאות. אדריכל הפניםקנטים פיויסי יהיו בגוון הציפוי ובאישור   1.77.0

 מ"מ עובי  1 – 7.1שטוח  קנטים פיויסי יהיו מהסוג  1.77.6

 :דלתות זכוכית  4.04

 מ"מ עובי. 7יבוצעו מזכוכית שטוחה, שקופה ומחוסמת   1.71.7

 מ"מ מסביב . 737הדלתות תשוייפנה בפזה   1.71.1

 חותמת המפעל שביצע את חיסום הזכוכית תותבע בפינות דלתות הזכוכית.  1.71.0

הפירזול של דלתות הזכוכית: צירים, ידיות, נעילות, מעצורים וכד' יותאם לדלתות זכוכית,   1.71.6

 עשוי פלדת אל חלד, בגימור מאט.

 לוחות מגנטיים -לוחות מחיקה -כגון לוחות נעיצה קיר ותמסגרת ללוח  1.70

 מעוגלות PVC עם פינות  1מפרופילי אלומיניום מאולגן בגמר טיבעי המסגרת תבוצע   1.70.7

 בע"מ או ש"ע באישור אדריכל הפנים. 1111כדוגמת לוחות חברת מגוון 
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 :עבה ) כדוגמת טרספה( פורמאיקה 4.02
 

וסיבי צלולוזה  לוח קונסטרוקטיבי מלא והומוגני, מורכב מתערובת שרפים טרמוסטטיים  1.76.7

   מוספגים בשרף, עם משטחים צבעוניים דקורטיביים משני צידי הלוח.

 מ"מ. 70– 1עובי הלוחות יהיה   1.76.1

 :פירזול  3.1

יספק, יתקין וירכיב את כל הפירזול הדרוש, בצורה ובדרך מקצועית מעולה, על פריטי  הספק   0.1.7

הריהוט המופיעים בכתב הכמויות, כגון: ידיות, מנעולים, צירים, בריחים, מספריים, סגרים, וכד', 

 לפני תחילת הביצוע. אדריכל הפניםהכל מאיכות מעולה ולפי דוגמאות שיאושרו ע"י 

אביזרים למיניהם יהיו חדשים, מאיכות מעולה, בטיחותיים, מותאמים ליעודם חומרי הפירזול וה 0.1.1

בהתאם לתיפקודם. יש לקבל מראש את אישורו של  Heavy Dutyמבחינה פונקציונלית ולתפעול 

 לכל אחד ואחד מפריטי הפירזול. אדריכל הפנים

 ישראליים וזרים. –הפירזולים יעמדו בדרישות תקן ומפרטים  0.1.0

חלד )נירוסטה(, יציקת פליז או -אחרת יהיו הפירזול והאביזרים מפלדה, פלדת אלאם לא צויין  0.1.6

לפני  אדריכל הפניםניקל, פליז אוקסיד, הכל לפי אישור -נחושת עם גמר מתאים, כגון ציפוי כרום

 תחילת הביצוע.

 גימור הפירזול: גוון ניקל מוברש מאט. 0.1.1

 קרות עד לגמר העבודה וקבלתה.דוגמאות פירזול לבי אדריכל הפניםישאיר בידי  הספק 0.1.7

 :ידיות   3.0

היצרן או תואם קטלוג ניקל מוברש, לפי דוגמת בגמר  ידיות בתצורות שונותבמגירות ובדלתות:  

 "דומיסיל" הכל באיושר אדריכל הפנים.

 מנעולים:  3.4

לפי בחירה, גמר ניקל, לפי דוגמת תוצרת  מ"מ  עם רוזטה 11מנעולים צילינדריים : צילינדר   0.1.7

Evergood. 

 בארוניות מגירות תבוצע נעילה עם מנעול צילינדרי במגירה העליונה בלבד. .0.1.1

, ע"י זויתני אדריכל הפניםמנעול תליה: בארונות אחדים תבוצע נעילה נוספת עפ"י דרישת  0.1.0

זמין, לפי דומא מתכת בגימור ניקל מאט, סמויים, והכנה למנעול תליה שיסופק ע"י המ

 מאושרת.
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 כל המפתחות יהיו מסוג מתקפל. 0.1.6

 מסילות למגירות:  3.3

 או "גראס". כל המסילות יהיו טלסקופיות מטיב יציב ומשובח, לפי דוגמת תוצרת "הטיש" או "בלום" 

 מסילות לדלתות נגררות:  3.2

 דלתות נגררות ינועו על גלגלים בתוך מסילות שקועות לחלוטין.  0.6.7

 הגלגלים יתאימו למשקל הדלת.  0.6.1

 מ"מ עובי דופן מינימלי, בגימור   אילגון טבעי. 7המסילות עשויות פרופיל אלומיניום  0.6.0

 צירים:  3.0

 סוג הצירים יהיה לפי המסומן בתכנית.  0.1.7

בעלי נעילה צירי דלתות אנכיות יהיו פנימיים, עשויים כולם ממתכת ומותאמים למשקל הדלת, קפיציים,   0.1.1

 עצמית, עם אפשרות התאמה לשלושה כיוונים.

 מספר הצירים והעומס על כל ציר יותאמו לעומס הכולל של הדלת ולשימוש הצפוי. 0.1.0

 צירים. 1ס"מ יותקנו  51בכנף דלת בגובה עד 

 צירים. 0ס"מ יותקנו  771בכנף דלת בגובה עד 

או שווה ערך  מעלות 71לפתיחה + 5111A15הצירים יהיו לפי דוגמת תוצרת "בלום" מס'  0.1.6

 באישור אדריכל הפנים.

 רגליות מתכוונות:  3.2

 .אדריכל הפניםיתקין רגליות פילוס לפי דרישה וללא תוספת מחיר והאביזר המוצע יובא לאישור  הספק  0.7.7

 ק"ג על כל רגלית. 61הרגליות יותאמו לעומס  0.7.1

 רגליות:  3.2

גליות פיויסי או גומי קשיח והמתאימות לפרופיל הסוקל, בחלקם שקועים בריהוט פורמאיקה יותקנו ר    0.1.7

בתוך הסוקל וחלקם בולטים. החלק הבולט יהיה במידות החיצוניות של הפרופיל3 צינור ויהיו במישור אחיד 

 איתו.

 יש להציג דוגמה למפקח ולקבל את אישורו לפני תחילת הביצוע.  0.1.1
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 גלגלים:  3.2

שה בתכניות, יותקנו בתחתית הריהוט גלגלי פלסטיק  כפולים עם מעצור באם קיימת דרי  0.1.7

 ק"ג. 61מ"מ קוטר, המתאימים לעומס של  61ופלטקה 

 ק"ג כל אחד. 11-בארונות מחשבים, יותקנו גלגלים כנ"ל אך המתאימים ל 0.1.1

 תומכי מדף:  3.2

 מ"מ קוטר. 1מ"מ אורך,  77עשויים מתכת בשלמותם בגימור ניקל, לפי דוגמת "דופלו"3 יעד פירזול,  

 ווי תליה:  3.01

 מ"מ עובי, בגימור אילגון טבעי, בדוגמה לפי בחירה. 0עשויים פח אלומיניום  

 בולמי טריקה:  3.00

 בארונות ובארוניות יותקנו בלומי טריקה על גבי ארגז בארון, בצד המנעול, למעלה ולמטה.  0.77.7

הבולמים יהיו עשויים ראש פלסטי גמיש, שקוף או בגוון ציפוי הריהוט, ומסמר החודר לתוך   0.77.1

 לוח הארגז.

 גימור:  2.1

 צבע:  2.0

 משטחי עץ: 

העובי של כל שכבת ציפוי והעובי של הציפוי לא יפחתו מדרישות התקן המתאים או הוראות  6.7.7

 , הכל לפי המחמיר יותר.יצרן חומר הציפוי או הוראות מפרט זה או דרישות התכנון

ג3מר ושכבות הציפוי הכוללות לא  711-בכל מקרה, שכבת הציפוי העליונה לא תפחת מ

 ג3מר בשכבה אחידה וחלקה.  711-יפחתו מ

לפני הציפוי יש ללטש את העץ עד קבלת משטח חלק ואחיד . לפני כל שכבת ציפוי יש לנקות  6.7.1

בק מהליטוש, ליכלוך וגופים זרים. היטב את פני משטח העץ מאבק, שאריות שבבים, א

 הליטוש יעשה ע"י בעלי מקצוע מומחים לעבודה זו ובחומרים משובחים.

כל חלקי העץ הגלויים לעין והנגישים לרטיבות יהיו מוגנים בחומר מסוג "סנדונג סילר", חומר  6.7.0

יקוי המחסן את העץ בפני ספיגת מים, בלתי רעיל, מונע הכתמה ועמיד בפני  חומרי מיטוי ונ

 למיניהם.
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בין כל שכבת ציפוי יש להמתים להתייבשות מספקת של שכבת הציפוי הקודמת וללטשה  6.7.6

 בהתאם לכללי המקצוע.

מאט משי בגוון אחיד עפ"י דוגמא שתאושר ע"י  717אם לא מויין אחרת, יהיה הגמר דור  6.7.1

 .אדריכל הפנים

של טמבור המיועד בדורלק  הספקצביעה בלכה "דור" מאט ישתמש  אדריכל הפניםידרוש  6.7.7

לציפוי מעולה לרהיטי עץ ופרקטים. הצבע יהיה בעל חוזק רב ויש לייצר שכבה חזקה, 

גמישה ועמידה בפני שחיקה ומים. הצביעה תבוצע בחלקה בהברשה ובחלקה בהתזה של 

 שלוש שכבות ובנוסף למריחה בצבע יסוד וכן שיפשוף וליטוש בין שכבה לשכבה.

 של כל פריט אשר נדרש לציפוי. מחיר הציפויים כלול במחיר 6.7.1

 חלקי מתכת:        

 מיקרון.  11תבוצע צביעה אלקטרוסטטית באבקת אפוקסי בתנור, בשכבה מינימלית בעובי  

 ציפויים: 2.4

 פורמאיקה:  2.4.0

יש להשתמש אך ורק בלוחות פורמאיקה וציפוי פורמאיקה העומדים בדרישות התקן      6.1.7.7

 .הפניםאדריכל ובאישור 

מאט, לפי ת"' -ציפוי הריהוט יעשה בפורמאיקה בגוון לפי דרישות התכנון, בגימור סופר 6.1.7.1

 לדאוג שלא יהיו הבדלי גוונים בפורמאיקה ויסופקו מאותו קו ייצור. הספק. על 111

 .HGSמ"מ עם שכבת  1.1 -1.1בשימוש אופקי יש להשתמש בפורמאיקה בעובי  6.1.7.0

 מ"מ. 1.1 -1.1בפורמאיקה בגוון זהה, בעובי בשימוש אנכי, יש להשתמש  6.1.7.6

כל חלקי הפורמאיקה יהיו נקיים מטביעות אצבעות, כתמים, מריחות, קווים, חלקים  6.1.7.1

 זרים, קילוף, שריטות ופגמים אחרים. 

 הניסור בהיקף יהיה ישר וחלק ללא סדקים וללא שברים. 6.1.7.7

ה חלק אינטגרלי הדבקת ציפוי הפורמאיקה תהיה באיכות מעולה כך שהפורמאיקה תהוו 6.1.7.1

מהלוח אליו תודבק. ההדבקה תהיה שטוחה, ללא בועות או גלים, שריטות או פגמים 

 כלשהם.

במקרים בהם נדרש ציפוי פורמאיקה בצד אחד, יש לבצע ציפוי פורמאיקה פנימית בצד  6.1.7.1

השני. גוון לפי בחירת המתכנן ובאישורו. כל התעקמות בלוחות מצופים תחשב כפגם 

העבודה תיפסל. גוון ציפוי הפורמאיקה במשטח התחתון אינו חייב בביצוע העבודה ו

 .אדריכל הפניםלהיות זהה לזה שבמשטח העליון, הכל באישור 
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אדריכל תפרים בפורמאיקה, במידה ולא צויין מיקומם בתכניות, יתואמו ויאושרו עם  6.1.7.5

 לפני תחילת הביצוע. יש להראות מיקום חיבורים וכיוון הסיבים, במשטחי הפנים

 .Shop Drawingsהפורמאיקה בתכניות 

של מכון התקנים  661פורמינג: באם יידרש, יבוצע בהתאם להוראות מפמ"כ -ימור פוסט 6.1.7.71

 הישראלי.

כל חלקי הלוחות, גם הסמויים, יהיו מצופים פורמאיקה 3קנטים, למעט דפנות דבוקים  6.1.7.77

 ללוח אחר.

רה(ייבחרו על ידי אדריכל גווני הפורמאייקות  שלא יהיו חלק ממוצרי מדף ) ריהוט חב 6.1.7.71

 הפנים מתוך הקטלוגים הבאים:

 יבואן: מקור הפורמייקה בע"מ -GREENLAM .א

 יבואן: אברבוך-ARPA .ב

 יבואן:א.פ. פורמייקה סנטר-WILSON ART .ג

 יבואן: ח.ג. סחר-EGGER .ד

 פורניר:  2.4.4

 שטרייף בכיוון אחד. יונים יהיה מסוג מעולה, בעלי סיבים ישרים ומקבילים, להפורנירים הע      6.1.1.7

. הפורנירים יהיו אדריכל הפניםהפורנירים ייבחרו על ידי המתכנן בתאום ובהתייעצות עם 

מסוג בוק בהיר, בגמר טבעי או עם בייץ ודורלק מאט משי. כיוון הפורנירים יהיה בהתאם 

 , לאחר הצגת דוגמאות לאישור.אדריכל הפניםלתכניות. הכל בתאום ובאישור 

במקרים בהם נדרש ציפוי פורניר בצד אחד בלבד, יש לבצע ציפוי פורניר פנימי נגדי בצד  6.1.1.1

השני, גוון לפי בחירת המתכנן ובאישורו. כל התעקמות בלוחות מצופים תיחשב כפגם 

בביצוע העבודה והעבודה תיפסל. יש לבצע בתוך הארונות פורניר פנימי בגוון מותאם 

 .אדריכל הפניםור לפורניר חוץ, הכל בתאום ובאיש

כל חלקי הפורניר יהיו נקיים מטביעות אצבעות, כתמים, מריחות, קווים, חלקים זרים,  6.1.1.0

לדאוג שלא יהיו הבדלי גוונים בפורניר על  הספקקילוף, שריטות ופגמים אחרים. על 

 חלקיו השונים.

עם תפרי הפורניר )מקום חיבור הפלטות( שלא צויין מיקומם בתכניות יתואמו ויאושרו  6.1.1.6

לפני תחילת הביצוע. יש להראות מיקום חיבור וכיוון הסיבים במשטחי  אדריכל הפנים

 .Shop Drawingsהפורניר בתכניות 

אדריכל דוגמאות פורניר בגוון טבעי או עם בייץ יסופקו לפני תחילת הביצוע לאישור  6.1.1.1

 .הפנים
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גם אם לא צויין  בכל המקומות בהם מופיע דופן גלויה יש לבצע גמר פורניר בוק עם בייץ, 6.1.1.7

 .אדריכל הפניםבתכניות או בשאר מסמכי החוזה, כלול במחיר הפריט, הכל בתאום עם 

 :מלמין יצוק  2.4.3

 , בגוונים לפי בחירה.111.0יבוצע בהתאם לת"י  6.1.0.7

 לעיל. 6.1.7.71ראה סעיף  –גווני המלמין היצוק יהיו תואמים את גווני הפורמאיקה  6.1.0.1

 :ציפויי מתכת  2.4.2

כל הפירזולים העשויים מתכת יהיו מצופים נגד שיתוך, למעט אלה העשויים פלדת      6.1.6.7

חלד. הציפוי יהיה בהתאם לדרישות התקן המתאים ועמיד לכל משך תקופת -אל

 השימוש הצפויה לרהיט.

 ציפויי מתכות:      6.1.6.1

בפני כל חלקי המתכת פרט לחלקים שעשויים מחומר עמיד שיתוך, יצופו בחומר מגן  6.1.6.1.7

 שיתוך, שאיננו רעיל, מונע הכתמה ועמיד בפני חומרי חיטוי וניקוי למיניהם.

 הציפוי יעשה ע"י צבע או ציפוי אלקטרוליטי . 6.1.6.1.1

 הצביעה3 ציפוי יעשו לפי כל כללי המקצוע ובהתאם להוראות היצרן. 6.1.6.1.0

העובי של כל שכבת ציפוי והעובי הכולל של הציפוי לא יפחתו מדרישות התקן  6.1.6.1.6

הוראות יצרן חומר הציפוי או הוראות מפרט זה או דרישות המתכנן המתאים או 

 והכל לפי המחמיר ביותר.

משטח הציפוי יהיה מלא, אחיד וחלק, ולא יהיו בו כתמים, פסים, גבשושיות, בועות  6.1.6.1.1

וחורים, מקומות ללא ציפוי, חיספוס הנגרם ע"י פעולת הציפוי, מקומות שבהם הציפוי 

 הם.מתקלף או פגמים אחרים כלש

צביעת מתכת תעשה באבקת אפוקסי בשיטה אלקטרוסטטית, בקליה בתנור  6.1.6.1.7

בטמפרטורה ובזמן שהייה לפי הוראות יצרן האבקה. הצבע יוצמד לפריט באופן 

 מושלם לשם הגברת כושר העמידה בפני פגעי אקלים ופגעים מיכניים.

אחריותו הופעת סימני היסדקות בצבע והופעת פגמים אחרים ייחשבו כפגם בייצור ו 6.1.6.1.1

 הינה לצביעה מחדש והיא תימשך לשנה אחת מתאריך קבלת העבודה. הספקשל 

 מיקרון. 11עובי מינימלי של שכבת הצבע הוא  6.1.6.1.1

ההכנה לצבע תכלול ניקוי מוקדם של חלקי המתכת בניקוי כימי או בניקוי חול להסרה  6.1.6.1.5

י מוחלטת של שומנים וסימני קורוזיה. פחי פלדה יעברו טיפול מוקדם של ציפו

 בפוספט ברזל )בונדר( למניעת חלודה.
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 ציפוי אלקטרוליטי: יותאם לדרישות התקן הישראלי המתאים ויהיה מתאים לתנאים   6.1.6.1.71

 .1במקום מקורה בתנאי סביבה דרגה 

, לרבות דרישות לסוג 111כרום: הציפו יעמוד בדרישות ת"י -ציפוי אלקטרוליטי של ניקל   6.1.6.1.77

דרגת העמידה בשיתוך .Crr h 11 I N3Feהציפוי יהיה לפי כינוי  תרמי.הפלדה וטיפול 

מיקרומטר  1.0-מיקרומטר ו 11-כרום לא יפחת מ-עובי שכבת ציפוי ניקל לפחות. 7תהיה 

 בהתאם.

 לרבות   , 171ציפוי אלטרוליטי של אבץ על מתכות ברזליות: הציפוי יעמוד   בדרישות ת"י  6.1.6.1.71

 .I B 71 Zn3Feהציפוי יהיה לפי כינוי  טרמי.דרישות לסוג הפלדה ולטיפול 

, מסוג לבנבן, בגוון שקוף 71, כינוי 711 6111הפסיבציה על בסיס מלחי כרום לפי תקן 

מיקומטר. שכבת הפסיבציה תהיה רצופה ותכסה את כל ציפוי האבץ.  1.1ומתנוצץ, בעובי 

בת הציפוי . עובי שכ171בת"י  111בהתאם לסעיף  0-הדרישות לגבי הפסיבציה ה

 מיקרומטר בהתאמה. 1.1-מיקרומטר ו 71-האלקטרוליטי אבץ ופסיבציה לא יפחת מ

אין לצפות חלקי מתכת בציפוי אלקטרוליטי המכיל כספית או קדמיום, ואין להשתמש בצבעים  6.1.6.1.70

 המכילים עופרת.

 לאישור. הספקגוון הסופי של חלקי המתכת ייקבע ע"י המתכנן בהתאם לדוגמאות שיוכנו ע"י  6.1.6.1.76

 מיקרון לפחות, לפי בחירת המתכנן, ומלוטש. 11אלומיניום יהיה בעל אילגון עבה  6.1.6.1.71

 גוון רגליים, סינרים וקושרות מתכת: מטלי כסוף. 6.1.6.1.77

 רכיבים:  0.1

 סוקל:  0.0

מ"מ עובי בציפוי פורמאיקה בחזית מסביב  71יבוצע מלוחות לבודים או מלבידים   1.7.7

 וגם בצד התחתון לשם מניעת ספיגת מי שטיפה.

 ס"מ באורך הארון. 61-חיזוק לרוחב הסוקל כל כיבוצע  1.7.1

 מגירה:   0.4

מגירות מתכת עם3בלי מסילות  המגירות תיוצרנה מהחומרים הבאים בלבד, לפי הפרטים בתכניות:   1.1.7

 אינטגרליות,

 חזיתות המגירות תהיינה לפי הנתונים בתכניות, מחוברות  בתופסן פרונט בהברגה.      1.1.1       

 :מנשא למחשב 1.0

 אם לא צויין אחרת:
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גלגלים לפי הדרישות  36 "שגב", כולל  Carre 1מ"מ עובי מחורר עם חירור מרובע דוגמת  7.1עשוי פח פלדה 

 המפרט.

 

 רשימת תכניות ריהוט למכרז      
   

 
   

 תיאור מיקום גליון קובץ
-למכרז

 מהדורה
תאריך 
 תפוצה

 תכנית ריהוט -1קומה  273-17-201 273-17-201
0 10.4.14 

 תכנית ריהוט -7קומה  273-17-101 273-17-101
0 10.4.14 

 תכנית ריהוט 1קומה  273-17001 273-17001
0 10.4.14 

 תכנית ריהוט 7קומה  273-17101 273-17101
0 10.4.14 

 תכנית ריהוט 1קומה  273-17201 273-17201
0 10.4.14 

 תכנית ריהוט 0קומה  273-17301 273-17301
0 10.4.14 

 

 

 :סוגי רהיט לפי קודים תואמים בתכניות ובמפרטיםמקרא 

A  - שולחנות 

B - כסאות 

C - כורסאות 

G - מדפים 

F - ארונות 

H - ארוניות 


