
    
 

 

    

    

A שולחנות 
    

B תלמיד 

קוד 
 פריט

   מידות תאור

AB3 91-82ושלד מתכת. משטח עליון עשוי לוח שבבית דחוסהבעובי שולחן מורכב ממשטח נגרות עליון, סינור קדמי   75*70*365 שולחן לימוד בכ. מחשבים 
קשיח ננעץ לתוך חריץ מחובר  PVCמ"מ עם קו חזית ישר  בציפוי פורמאיקה או פורמיקה יצוקה בשני הצדדים,  קנט 

למשטח באופן חזק וחלק לגמרי ללא בליטה בשני צידי המשטח, בגוונים לפי בחירת המזמין. שלד פלדה מגולוונת 
מיקרון בגוונים   06לי השולחן בחתך ריבועי  או צורני ) חתך משתנה( בגמר צביעה אלקטרוסטטית בתנור בעובי .רג

הכולל פנל פח מחורר לאוורור, תעלות כבילה משולבות SFFלפי בחירת האדריכל. רגליות פילוס. תא קדמי למחשבי 
 PVCמ"מ ואביזרי  06בלים , או חורים בקוטר למעבר כ flip -upבתחתית משטח הכתיבה או בסינור הקדמי, אביזר 

 של רהיטי צרעה  או  ש"ע  I FEELשל אחים ווקסמן או סדרת  UM-BENCHESיעודיים  כדוגמת סדרת 

AB4 כמו  75*70*295 שולחן לימוד בכ. מחשביםAB3 

AB5 כמו  75*60*145 שולחן לימוד בח. מוריםAB3 

AB6  שולחן במרחב למידה
 פתוח

 עמדת עבודה למספר סטודנטים  75*100*200
מ"מ עם קו חזית ישר  בציפוי פורמאיקה או פורמיקה יצוקה בשני  91-82משטח עליון עשוי לוח שבבית דחוסה בעובי 

רגליים משותפות בתצורת "חלון"  -פלדה מגולוונת .רגלי השולחןבגוונים לפי בחירת המזמין.שלד  PVCהצדדים,  קנט 
מיקרון בגוונים לפי   06או בדידות, בחתך ריבועי  או צורני ) חתך משתנה(  בגמר צביעה אלקטרוסטטית בתנור בעובי 

מעבר ל flip -upבחירת האדריכל. רגליות פילוס. תעלות כבילה משולבות בתחתית משטח הכתיבה או מעליו. אביזר 
יעודיים .אופציה לתעלת חשמל עליונה בעלת מכסה מתרומם  PVCמ"מ ואביזרי  06כבלים , או חורים בקוטר 

של  I FIXשל אחים ווקסמן או סדרת  TX-BENCHESואפשרות שילוב מחיצת  הפרדה אקוסטית. כדוגמת סדרת 
 רהיטי צרעה  או ש"ע

AB7  שולחן במרחב למידה
 פתוח

 AB6מו כ 75*100*350

AB8  שולחן במרחב למידה
 פתוח

 AB6כמו  75*100*150

AB9 מ"מ עם קו  91-82שולחן מורכב ממשטח נגרות עליון ושלד מתכת. משטח עליון עשוי לוח שבבית דחוסה בעובי  75*60*350 שולחן בחדר צילום
קשיח ננעץ לתוך חריץ מחובר למשטח  PVCקנט חזית ישר  בציפוי פורמאיקה או פורמיקה יצוקה בשני הצדדים,  

 -באופן חזק וחלק לגמרי ללא בליטה בשני צידי המשטח, בגוונים לפי בחירת המזמין.שלד פלדה מגולוונת .רגלי השולחן
 06/06רגליים משותפות בתצורת "חלון" או בדידות, בחתך ריבועי  או צורני ) חתך משתנה( במידות מינימליות של 

מיקרון בגוונים לפי בחירת האדריכל. רגליות פילוס. כדוגמת סדרת   06ביעה אלקטרוסטטית בתנור בעובי מ"מ בגמר צ
UM-BENCHES  של אחים ווקסמן או סדרתI FEEL של רהיטי צרעה 



AB10 עמדת עבודה  דו צדדית.   75*130*600 שולחן בחדר מחשבים 
מ"מ עם קו חזית ישר  בציפוי פורמאיקה או פורמיקה יצוקה בשני  91-82משטח עליון עשוי לוח שבבית דחוסה בעובי 

רגליים משותפות בתצורת "חלון"  -בגוונים לפי בחירת המזמין.שלד פלדה מגולוונת .רגלי השולחן PVCהצדדים,  קנט 
מיקרון בגוונים לפי   06צביעה אלקטרוסטטית בתנור בעובי  או בדידות, בחתך ריבועי  או צורני ) חתך משתנה(  בגמר

למעבר  flip -upבחירת האדריכל. רגליות פילוס. תעלות כבילה משולבות בתחתית משטח הכתיבה או מעליו. אביזר 
יעודיים .אופציה לתעלת חשמל עליונה בעלת מכסה מתרומם  PVCמ"מ ואביזרי  06כבלים , או חורים בקוטר 

לוב מחיצת  הפרדה אקוסטית. כולל מתקן מודולרי מתועד למארז מחשב מגודל "טאואר" כדוגמת סדרת ואפשרות שי
UM-BENCHES  של אחים ווקסמן או סדרתI FEEL של רהיטי צרעה 

AB11 כמו  75*85*520 שולחן בחדר מחשביםAB10 

AB12 כמו  75*85*790 שולחן בחדר מחשביםAB10 

    

Cמשרדי 

קוד 
 פריט

   מידות תאור

AC1 מ"מ עם קו חזית ישר  בציפוי פורמאיקה או  91-82שולחן עובד מהודר.  שטח עליון עשוי לוח שבבית דחוסה בעובי   75*80*180 שולחן מנהל
בגוונים לפי בחירת אדריכל הפנים.שלד פלדה מגולוונת .רגלי  PVCקנט פורמיקה יצוקה בשני הצדדים,או אפוקסי.  

רגליים משותפות בתצורת "חלון" או בדידות, בחתך ריבועי  או צורני ) חתך משתנה( במידות מינימליות של  -השולחן
פילוס. תעלות מיקרון בגוונים לפי בחירת האדריכל. רגליות   06מ"מ בגמר צביעה אלקטרוסטטית בתנור בעובי  06/06

מ"מ ואביזרי  06למעבר כבלים , או חורים בקוטר  flip -upכבילה משולבות בתחתית משטח הכתיבה או מעליו. אביזר 
PVC יעודיים 

אפשרות לשילוב יחידה רתומה פתוחה או יחידת מגירות נייחת או ניידת. המגירות תהיינה ממתכת סצביעה 
 BRAVOשל אחים ווקסמן  או דגם  UM MAHIAלה מרכזית. כדוגמת דגם אלקטרוסטטית הכוללות ידיות שקועות ונעי

 של רהיטי צרעה

AC2 כמ  75*80*160 שולחן עבודה משרדיAC1 

AC2 כמ  76*80*160 שולחן עבודה משרדיAC1 

AC3 כמ  75*70*160 שולחן עבודה משרדיAC1 

AC4 כמו  75*80*150 משטח עבודה בין מחיצותAC1  אך משטח בלבד הנסמך ומשולב בין מחיצות אקוסטיות בחלליOpen Space 

AC5 שלוחה רתומה  ממתכת בצביעה אלקטרוסטית הכוללת יחידת מגירות נייחת ממתכת בצביעה כנ"ל בעלות ידיות  75*50*80 שלוחה לשולחן
או יחדת מגירות ניידת ממתכת בצביעה אלקטרוסטטית בגוונים לבירת אדריכל הפנים. שקועות ונעילה מרכזית, 

 של רהיטי צרעה  או ש"ע BRAVOשל אחים ווקסמן     או דגם  UM MAHIAכדוגמת דגם 

AC6 כמו  75*80*160 משטח עבודה בין מחיצותAC4  

 
 
 
 

   



D ישיבות 

קוד 
 פריט

   מידות תאור

AD1  מ"מ, גמר פורמיקה יצוקה, עם תעלות כבילה סמויות,משולבות בתחתית  05שולחן ישיבות מפואר עובי פלטה  75*160*160 שולחן ישיבות

 למעבר וחבורי חשמל ותקשורת. flip -upמשטח הכתיבה או מעליו. אביזר 

 MAHIAרון העברת חיווט. כדוגמת דגם רגלי מתכת מעוצבות בצביעה אלקטרוסטטיתצ או מחופות פורניר עם פת

EXECUTIVE  של אחים וקסמן  או דגםEB75 "עשל רהיטי מטיס  או ש 

AD2  כמו  75*160*420 שולחן ישיבותAD1 

AD3  שולחן ישיבות Ø110*75  כמוAD1 

    

E אוכל 

קוד 
 פריט

   מידות תאור

AE3 שולחן אוכל מורכב ממשטח עליון וארבע רגלי צינור 75*120*120 שולחן אוכל בקפטריה 
 משטח עליון יצוק בעל קנטים מעוגלים.

 רגלי מתכת בגמר כרום ניקל או בצביעה אלקטרוסטטית.

AE6 שולחן אוכל מורכב ממשטח עליון ורגל מרכזית. 75*70*70 שולחן אוכל בחדר נקיון 
 משטח עליון יצוק בעל קנטים מעוגלים.
 זרועות כבסיס.גמר כרום ניקל. 4-רגל מתכת מרכזית בעלת חתך עגול ו

    

F הסבה 

קוד 
 פריט

   מידות תאור

AF1 שולחן המורכב ממשטח נגרות עליון ושלד מתכת. 55*60*60 שולחן הסבה 
מ"מ  עם קו חזית ישר  בציפוי פורמאיקה  או פורמאיקה יצוקה  91-82משטח עליון עשוי לוח שבבית דחוסה בעובי  

קשיח בגוון לפי בחירת אדריכל הפנים. שלד ורגלים בחתך ריבועי במידות מינימליות של  PVCבשני הצדדים, קנט 
 ת פלסטיק.מ"מ, בגמר כרום ניקל, או בצביעה אלקטרוסטטית + רגליו 46/46

AF2 שולחן הסבה נמוך עשוי יציקת פלסטיק מלאה , ללא רגלים. 06קוטר  שולחן הסבה עגול 

 

 



B כסאות 
A מרצה 

קוד 
 פריט

 מפרט מידות תאור

BA1 כיסא אורח/כיתות . הכיסא יהיה בעל גב ומושב ארגומטריים ואפשרו ישיבה ממושכת. שלדת כסא מסוג    כסא מרצה
רגלי מתכת בגמר ניקל כרום או בצביעה אלקטרוסטטית באבקת אפוקסי פוליאסטר בעובי מינאלי  -הכסא 

ירת בקצוות, המושב והמשענת יהיו מפוליפרופילן יצוק במבחר גוונים לבח PVCמיקרון כולל פקקי  06של 
המזמין . המשענת תהייה מחוררת בחירור דקורטיבי.הכיסא יהיה בעל התכונות הבאות: כיסא נערם, בעל 

של אחים  REVOLUTIONמחבר אינטגרלי שיאפשר חיבור בשורות ללא ידיות או מדף .כדוגמת דגם 
 של רהיטי צרעה  או ש"ע  Vוקסמן או טורשן 

    

B תלמיד 

קוד 
 פריט

   מידות תאור

BB1 כמו    כסא תלמיד כ. מחשביםBA1 

BB2 כמו    כסא תלמיד+מדף ימיןBA1 . ובתוספת משטח כתיבה אנטי פניק מתקפל 

BB3 כמו    כסא תלמיד+מדף שמאלBB2 

BB6 מושב וגב אחודים במיציקת פוליפרופילן בצורה ארגונטמית ומעוצבת בגוונים לפי בחירת כסא בעל    כסא במרחבי למידה
המזמין  רגלי חמתכת צורניות בגמר צצביעה אלקטרוסטטית, כיסא נאסף ללא ידיות. דוגמת דגם 

MARQUITA  של אחים ווקסמן   או דגםRICCA של רהיטי צרעה  או ש"ע 

    

C משרדי 

קוד 
 פריט

   מידות תאור

BC1 ולמושב סינכרוני לגב -מנגנון  א זרועות כולל ידיות. 5מושב ומשענת מרופדים על בסיס  כיסא עבודה בעל   כסא מנהל, 
ארגומטרי, מנגנון פניאומטי להורדה והגבהה של המושב, מנגנון לשינוי גובה משענת הגב, אפשרות  גב

בצביעה אלקטרטסטטית או  זרועות 5המתכת בעל ות, הידיות מפולאוריטן רך. בסיס לשינוי גובה הידי
"אופק" בגוונים לפי בחירת בגמר כרום  ניקל,או שחור.גלגלי סיליקון כפולים,ריפוד בבד עמיד כדוגמת 

 "עאו דגם נטליה של רהיטי צרעה או ש של אחים ווקסמן APPLE. כדוגמת דגם המזמין

BC2 כמו    כסא עובדBC1  



BC3 כסא אורח מעוצב עם גב ומושב מרופדים, ללא ידיות, שלד שחור/אפור    כסא אורח 
 השלדה עשויה מפרופילי פלדה צורתיים 

 קיט בגוון אפור/שחור.
 גימור השלדה:

מיקרון גוון שחור  06צביעה אלקטרו סטטית באבקת אפוקסי פוליאסטר וקלייה בתנור בעובי מינימלי של 
 או אפור מאט משי. 

 משענת הגב והמושב:
 משענת ומושב מרופדים, כולל ידיות

של רהיטי צרעה   או  Vשל אחים וקסמן  או טורשן  REVOLUTIONנערם, וניתן לחיבור. כדוגמת דגם 
 ש"ע 

     

    

D ישיבות 

קוד 
 פריט

   מידות תאור

BD1 כסא בעל מושב וגב מרופדים, משענות יד, רגל צינור מכופף המשכי בגמר כרום ניקל. כולל ידיות    כסא בחדר ישיבות
 עשל רהיטי צרעה או ש"  TORSIO Rשל אחים וקסמן או דגם   SWEETוגלגלים  כדוגמת דגם 

    

E אוכל 

קוד 
 פריט

   מידות תאור

BE1 כסא בעל מושב וגב אחודים במיציקת פוליפרופילן בצורה ארגונטמית ומעוצבת בגוונים לפי בחירת    כסא אוכל בקפיטריה
של  MARQUITAכדוגמת דגם המזמין  רגלי מתכת  בודדות בגמר כרום ניקל, כיסא נאסף ללא ידיות. 

 של רהיטי צרעה או ש"ע KICCAאחים ווקסמן  או דגם 

BE2 כסא יציקת פלסטיק בגוונים לפי בחירת האדריכל,רגלי כרום ניקל בדידות  כדוגמת דגם    כסא ברVENT BAR 
 של רהיטי צרעה או ש"ע. KIKKA BARשל אחים וקסמן או דגם 

 

 

 

 



C ארונות 
A הסבה 

קוד 
 פריט

 מפרט מידות תאור

CA1 

כורסא מרופדת , מושבים גב ומשענות יד.בבד דמוי עור כדוגמת  80*80 כורסא חד מושבית
RENNA  או ש"ע  כדוגמת סגרתSERES  של רהיטי מטיס או  ס

 כורסת לאונג' של "בייסק קולקשן" ש"ע

CA2 כמו  80*160 ספה דו מושביתCA1 

CA3 

 -, אך בקו מעוגל הבנויה מיחידות טרפזיות  או מעוגלות CA1כמו    יחידות -מ0ספה מודולרית 
מערכות פלסטיק מרופדות לפי תכנית אדריכל כדוגמת סדרת 

SERES של רהיטי מטיס  או מקולקציית "בייסיק קולקשן" או ש"ע 

CA4 ספת רביצה 
של רהיטי מטיס או מקולקציית "בייסיק  SERESכדוגמת סדרת  80*160

 קולקשן" ש"ע

CA5 

 B221או  B105מפוליפרופילן או מרופד  בבד סינטטי כדוגמת דגם    פוף
 של רהיטי מטיס או פופים מקולקציית "בייסיק קולקשן" או ש"ע

 

F ארונות 
A תיוק ואחסון 

קוד 
 פריט

 מפרט מידות תאור

FA1 

ארון דלתות לתיוק. גוף השבבית דחוסה בגמר פורמאיקה יצוקה או  105*45*120 ארון תיוק נמוך
ממתכת, דלתות כנל, כולל מדפים נשלפים, כולל ידיות ואפשרות לנעילה, 

.כדגמי ואחים ווקסמן או רהיטי רגליות פילוס.גוונים לפי בחירת המזמין 
 צרעה  או ש"ע

FA2 כמו  200*45*120 ארון תיוק גבוהAF1 

FA3 כמו  210*45*520 ארון ציוד נקיון ואחזקהAF1 . ייתכן ממספר יחידות ארון אך כולל משטח עליון מחבר 

FA4 

. H.P.Lתאים.גוף, דלתות וגב מחומר  3-לוקרים מחולקת לעמודת  180*40*30 תאים 3 -יחידת  לוקרים 
מ"מ בעלות פתח אוורור והכנה לנעילה. כדוגמת דגם  98דלתות בעובי 
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H ארוניות 
A אחסון ושונות 

קוד 
 פריט

 מפרט מידות תאור

HA1 מגירות/גוף הארונית והמגירות  4ארונית על גלגלים  נייחת הכוללת  60*45*40 ארונית  מגירות- 
לביד בציפוי פורמאייקה או מתכת . כולל נעילה במגירה העליונה. כדגמי 

 ואחים ווקסמן  או רהיטי צרעה  או ש"ע

HA2 לפי תכנית 50*120*120 ארונית טלויזיה 

 


