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 פריטים כ"דוגמת הקיים" –מעקות ומאחזים  06.23.12.1

 הגבהת מעקה בנוי – 140פריט  06.23.12.2

יהיו כדוגמת הקיים במרפסות בחזית מערבית של המעקה על כל חלקיו, פרטי החיבור והעיגון 

  .8בקומה  Bאגף 

. גמר גלוון םמעקות ומסעדים וכל תקני הזכוכית הרלוונטיי 1142 בת"יהמעקה יותאם לעמידה 

  וצביעה אפוקסית רטובה במפעל בגוון לבחירת האדריכל כמפורט במפרט המיוחד.

הקבלן יגיש לאישור את תכניות הביצוע וחישובי החוזק ויבצע קטע ניסיוני ברמת גימור סופית 

  .םהאופייניישכולל את כל האלמנטים 
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 מעקה גשר – 407פריט  06.23.12.3

  .8המעקה על כל חלקיו, פרטי החיבור והעיגון יהיו כדוגמת הקיים בגשר בצילינדר בקומה 

. גמר גלוון םומסעדים וכל תקני הזכוכית הרלוונטיימעקות  1142 ת"יהמעקה יותאם לעמידה ב

  וצביעה אפוקסית רטובה במפעל בגוון לבחירת האדריכל כמפורט במפרט המיוחד.

הקבלן יגיש לאישור את תכניות הביצוע וחישובי החוזק ויבצע קטע ניסיוני ברמת גימור סופית 

  .םהאופייניישכולל את כל האלמנטים 
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 מעקה בחדר מדרגות ראשי – 405פריט  06.23.12.4

 B2, C2המעקה על כל חלקיו, פרטי החיבור והעיגון יהיו כדוגמת הקיים בחדרי מדרגות 

  כמסומן בתכניות.

. גמר גלוון םמעקות ומסעדים וכל תקני הזכוכית הרלוונטיי 1142המעקה יותאם לעמידה בת"י 

  רט המיוחד.וצביעה אפוקסית רטובה במפעל בגוון לבחירת האדריכל כמפורט במפ

הקבלן יגיש לאישור את תכניות הביצוע וחישובי החוזק ויבצע קטע ניסיוני ברמת גימור סופית 

  .םשכולל את כל האלמנטים האופייניי
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 מעקה בחדר מדרגות משני – 408פריט  06.23.12.5

 A1, B1, C1המעקה על כל חלקיו, פרטי החיבור והעיגון יהיו כדוגמת הקיים בחדרי מדרגות 

  יות.כמסומן בתכנ

מעקות ומסעדים. גמר גלוון וצביעה אפוקסית רטובה  1142המעקה יותאם לעמידה בת"י 

  במפעל בגוון לבחירת האדריכל כמפורט במפרט המיוחד.

הקבלן יגיש לאישור את תכניות הביצוע וחישובי החוזק ויבצע קטע ניסיוני ברמת גימור סופית 

  .םשכולל את כל האלמנטים האופייניי
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 מאחז יד בחדר מדרגות ראשי – 413פריט  06.23.12.6

 B2, C2המאחז על כל חלקיו, פרטי החיבור והעיגון יהיו כדוגמת הקיים בחדרי מדרגות 

  מעקות ומסעדים.  1142המאחז יותאם לעמידה בת"י 

  כמפורט במפרט המיוחד. 316נירוסטה  גמר
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  מאחז יד בחדר מדרגות משני – 414פריט  06.23.12.7

  

כמסומן A1, B1, C1 בחדרי מדרגות  החיבור והעיגון יהיו כדוגמת הקייםהמעקה על כל חלקיו, פרטי 

  בתכניות.

  מעקות ומסעדים.  1142יותאם לעמידה בת"י  המאחז

  גמר גלוון וצביעה אפוקסית רטובה במפעל בגוון לבחירת האדריכל כמפורט במפרט המיוחד.

  

  

  

  

  

  


