
אודי בן חיים
מעבדה לביולוגיה

6מ " מ12משטח טרספה מ" ס150/70שולחן מעבדה 1

מ" מ50/50רגליים וקושרות צינור מרובע ,רגל מבנה מתכת שלםמ" ס76גובה 

מתחת לשולחן תותקן,ברגליים יש להכנין זויות לקיבוע השולחנות

,לכל אורכו (1שרטוט )תעלה עשויה סנדביץ בגובה 

 4על השולחן יותקן אלמנט ל .(1שרטוט )בקצה השולחן פתח לכבלים 

באחריות קבלן חשמל-  תקשורת 4שקעים חשמל ו 

1תעלת חשמל עשויה עץ תותקן,משטח עלין טרספה,כולל ארון עם כיור200/70שולחן מורה א1

מהרצפה עד הפתח במשטח השולחן 

6מ " מ12משטח טרספה מ" ס140/70שולחן מעבדהב1

מ" מ50/50רגליים וקושרות צינור מרובע ,רגל מבנה מתכת שלם

1דלתות עליונות עשויות זכוכית,עשוי סנדביץ מצופה פורמיקה120/40מידה , דלתות8ארון  3

.לכל הדלתות מנעולים אחידים,מ" מ6מחוסמת עובי מ" ס210גובה 

1,מנעולים אחידים,עשוי סנדביץ מצופה פורמיקה720/60ארון   דלתות מידה 4

מ" מ12משטח עליון טרספה מ" ס90גובה 

2(2שרטוט ) ארונות לכיור ומשטח טרספה 3כולל 450/60משטח כיורים 5

31מפרט כמו מספר 110/40 דלתות 6ארון 6

מ" ס210גובה 

1,מנעולים אחידים,עשוי סנדביץ מצופה פורמיקה720/30ארון  דלתות תלוי 7

מ" ס80גובה 

מעבדה לכימיה

6מ " מ12משטח טרספה מ" ס148/70שולחן מעבדה 18

מ" מ50/50רגליים וקושרות צינור מרובע ,רגל מבנה מתכת שלםמ" ס76גובה 

מתחת לשולחן תותקן,ברגליים יש להכנין זויות לקיבוע השולחנות

,לכל אורכו (1שרטוט )תעלה עשויה סנדביץ בגובה 

 4על השולחן יותקן אמנט ל .(1שרטוט )בקצה השולחן פתח לכבלים 

באחריות קבלן חשמל-  תקשורת 4שקעים חשמל ו 

6מ " מ12משטח טרספה מ" ס138/70שולחן מעבדה א18

מ" מ50/50רגליים וקושרות צינור מרובע ,רגל מבנה מתכת שלםמ" ס76גובה 

6ע"מ או ש" מ12משטח טרספה 120/60שולחן מעבדה 19

מ" מ40/40רגליים וקושרות צינור מרובע - רגל 

1מסתור קדמי עשוי,מ" מ50/50רגל מתכת ,מ" מ12משטח טרספה שולחן מורה ארגונומי20

סנדביץ מצופה פורמיקה כולל יחידת מגירות ועמדת מחשבמ" ס200/150מידה 

1משטח עליון טרספה עם פתח לכיור,עשוי סנדביץ מצופה פורמיקהמ" ס90 גובה 80/55ארון לכיור 21

1מנעולים אחידים, דלתות עשוי סנדביץ מצופה פורמיקה10 ארון מ" ס210 גובה 200/40ארון 22

מ כולל מנעולים אחידים" מ6דלתות עליונות זכוכית מחוסמת 

1מנעולים אחידים, דלתות עשוי סנדביץ מצופה פורמיקה5ארון מ" ס90 גובה 200/40ארון א22

,משטח עליון עשוי טרספה 

1מנעולים אחידים, דלתות עשוי סנדביץ מצופה פורמיקה 18ארון מ" ס210 גובה 360/40ארון ב22

מ כולל מנעולים אחידים" מ6דלתות עליונות זכוכית מחוסמת 



חדר הכנה ביולוגיה וכימיה

3דלתות עליונות עשויות זכוכית,עשוי סנדביץ מצופה פורמיקה80/40מידה , דלתות4ארון  23

.לכל הדלתות מנעולים אחידים,מ" מ6מחוסמת עובי מ" ס210גובה 

2מנעולים אחידים,עשוי סנדביץ מצופה פורמיקה80/40מידה , דלתות4ארון  24

מ" ס210גובה 

משטח טרספה וכיור,90 גובה 360/60ארון תחתון ארון תלוי+ארון עליון 25

הדלתות השקופות עשויות,מ" ס80 גובה 360/30ארון עליון מ" ס360אורך כללי 

מנעולים אחידים,מ" מ6זכוכית מחוסמת עובי 

.מגירות בעומקים שונים לפי דרישת הלקוח

891 גובה 80/58א "כ,  ארונות4 מותקן על 160/120משטח טרספה מ" ס160/120אי עבודה 26

 הארונות מותקנים גב לגב ועליהם המשטחמ" ס90גובה 

מנעולים אחידים,ארונות עשויים סנדביץ מצופה פורמיקה

1 מארזים למחשב2 יחידות מגירות ו2 כולל 7מפרט כמו מספר ה" ס200/70עמדת לבורנטיות 27

מ" ס76גובה 

1. גלגלים ממוסבים עם מעצורים4 כולל 7מפרט כמו מספר 120/60שולחן צוות 28



מתחם רובוטיקה

10מ מצופה פורמיקה" מ24משטח סנדביץ עובי 320/190עמדת עבודה 54

,318/60רגל אחת ,מ" מ50/50רגליים וקושרות צינור - רגליים 

מ" ס76גובההעמדה  ,מ" ס110/75רגל שניה 

כולל מארז למחשב ופתחי חיווט

1מ מצופה פורמיקה" מ24משטח סנדביץ עובי ישיבות/שולחן הדגמה 55

,מ" מ50/50רגליים וקושרות צינור - רגליים 420/160מידה 

עשויה סנדביץ,מ" ס10למשטח העליון תותקן שפה עליונה בגובה 

השפה מוצבת כלפי מעלה כאשר ,מ מצופה פורמיקה" מ17עובי 

ומקופלת כלפי מטה כאשר השולחן,השולחן משמש כשולחן הדגמות

.משמש כשולחן ישיבות

2מ" מ28קסקט עליון עובי ,עשוי סנדביץ מצופה פורמיקה120 גובה 180/60ארון דלתות 56

מנעולים אחידים

561מפרט כמו מספר 120 גובה 320/60ארון דלתות 57

1מסד עשוי סנדביץ,מ" מ17גב מלמין ,מ" מ28עשויה מלמין כוננית מדפים פתוחה58

מצופה פורמיקה240 גובה 318/40מידה 

581מפרט כמו מספר 240 גובה 240/40כונית מדפים 59

561מפרט כמו מספר 240 גובה 200/60ארון 60

581מפרט כמו מספר 240 גובה 200/60כוננית פתוחה 61

1מ מצופה פורמיקה" מ24משטח סנדביץ עובי 200/70שולחן כתיבה 62

מ" מ50/25 וקושרות 50רגליים צינור עגול קוטר ,רגל 

כולל מארז למחשב ויחידת מגירות

1מסד עשוי סנדביץ מצופה פורמיקה,מ" מ28קסקט ,עשוי מלמין 90 גובה 240/40ארון 63

מ" מ28מדפים עובי ,מנעולים אחידים

621מפרט כמו מספר עמדת עבודה ארגונומית64

160/160מידה 

1מ מצופה פורמיקה" מ24משטח סנדביץ עובי 160/60שולחן צוות 65

מ" מ50/25 וקושרות 50רגליים צינור עגול קוטר ,רגל 

631מפרט כמו מספר 240 גובה 120/60ארון 66

1מ מצופה פורמיקה" מ24משטח סנדביץ עובי 360/120שולחן הרכבה 67

,מ" מ50/50רגליים וקושרות צינור - רגליים 

עם מעצורים,"5גלגלים ממוסבים ,180/120א " יחידות כ2בנוי 

מ" ס76גובה כללי 

1מ מצופה פורמיקה" מ24משטח סנדביץ עובי  מחשבים4עמדת 68

מ" מ50/25 וקושרות 50רגליים צינור עגול קוטר ,רגל 

   מארזים למחשב ופתחי חיווט4כולל 

561מפרט כמו מספר 120 גובה 400/60ארון 69

1מ" ס5משטח עץ מצופה לכה בעובי 240/80שולחן עבודה 70

,מ" מ50/50רגליים וקושרות צינור - רגליים 

מ אשר תוצב מתחת לשולחן" ס60כולל יחידת מגירות  ניידת רוחב 

עבור כלי,המגירות בעומקים שונים,עשויה סנדביץ מצופה פורמיקה

.עבודה

623מפרט כמו מספר 140/70שולחן מורה 71

רגל פיצה מרכזית,מ מצופה פורמיקה" מ24משטח סנדביץ מ" ס120שולחן קוטר 72


