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 רשימת גמרים –תוספת כיתות בי"ס לברן  –צורן 
 
  חיפוי אבן חוץ: .1

 חיפוי אבן חברון בעבוד מוטבה מכונה 
 ס"מ, 30אבן באורך משתנה, גובה  
 מ"מ 10פוגות אופקיות שקועות  
 ס"מ 5כולל קופינג אבן  
  

 צבע קירות פנים: .2
 לפי מניפת גוונים "טמבור" לגעת בצבע 
 SOUND OF SILENCE 1513Pקרם בהיר  

 
 ריצוף כללי: .3

 ס"מ  x 30 30ריצוף טרצו  
 COLORIשל חברת איטונג סדרת  
 כדוגמת הקיים – 35-0179גוון עפ"י בחירת האדריכל: צבע צהוב  

 
 רובה: .4

 הנקל לפי מניפת "טמבור" רובה אקרילית 
 102גוון מנהטן  

 
 שרותים:ריצוף  .5

 ספק "אלוני" סדרת דולומיט R=10ס"מ   x 33 33גרניט פורצלן   
 גוון עפ"י בחירת אדריכל: צבע אפור אנטי סליפ 

 
 קירות שרותים: .6

  h=2.10 בשילוב של מספר גוונים, הכל עפ"י דוגמת פריסה x 20 20קרמיקה 
  RAGNOאלוני" סדרת ספק " x 20 20אפור בהיר  –רקע 

 גוונים לבחירת האדריכל 4שילוב של  –דוגמא 
  RAGNOספק "אלוני" סדרת 

 הכל עפ"י פריסה 
 
 מחיצות ודלתות תאי שרותים: .7

 מחיצות טרספה של חברת מנ"ל או ש"ע  
 .211גוון אפור מספר  

 
 



 

 

 משטח שיש שרותים / מלתחות: .8
 שיש אבן קיסר 
 גוון אפור – 4030פ"י בחירת האדריכל: משטחי שיש לשרותים גוון ע 
 כולל כיור שקוע + ברז פרח + מראה קריסטל. 

 
 )שירותים, מטבחון( תקרת מגשי פח: .9

 ס"מ, 30תקרת מגשים מפח אטום ברוחב 
   L+Z WHITE ALUMINUM RAL 9006צבע המגשים ופרופילי 

 
 כיתות לימוד, חדרי ספח, ממ"מ, מבואת כניסה() ס"מ: 60/  60 מינרליתתקרה  .10

 אדוונטג'  –תקרת אקופון  
 בצבע לבן שבור + אביזרי תלייה פיין ליין. x 60 60אריחים בגודל  

 
 :דלתות פח .11

 של "טמבור" RALדלתות פח, ארונות חשמל והידרנטים במסדרונות פנים מתוך מניפת  
  PURE WITH RAL 9010גוון לבחירת האדריכל:  

 
 דלתות עץ / ארונות מטבח:כנפי  .12

 מתוך מניפת "מקור הפורמאיקה" א.  
 צהוב 2070 :גוון לבחירת האדריכל  
 ידיות מתכת עיבוד ניקל מוברש / ניקל מט ב. 
 PURE WITH RAL 9010משקוף פח  –משקוף  ג. 

 
 , דלתות אלומיניום:חלונות, ויטרינות .13

 של "טמבור"  RALמתוך מניפת  
  וון עפ"י הקיים ובאישור האדריכלג 

 
 חיפוי מסדרונות .14

 גוונים 4בשילוב של  20x 20קרמיקה  
  PANGO h=1.40ספק "אלוני" סדרת  
 הכל עפ"י פריסה 

 
 חיפוי קרמיקה במטבחון .15

 בצבע לבן מט 10x30קרמיקה  
 ס"מ מעל המשטח הגבוה 60 
 ס"מ מעל המשטח הנמוך 90 

 
 

 בברכה,
 

 רולימור קוז'וק
 נופר אדריכלים

 


