
תדריך לבחירת חומרי הגמר
סעד
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מבנה המצגת

 להמשךז"ולוהפרויקט סטאטוס -כללית סקירה.

חומרי הגמר.

החומרים והספקים.

  התהליך לבחירה אישית של הדיירים את החומרים
.לביתם

דגשים.
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כל התמונות במצגת הינן להמחשה בלבד



סטאטוס הפרויקט

לאחר מספר עיכובים בעקבות הגשמים תגברנו את –י התכנון "הפרויקט מתקדם עפ•
.השטח

.אנו מתקדמים ביציקת התקרות לחמשת הבתים הראשונים•

.בבתים מוכנים מבצעים חלוקת פנים, במקביל•

.התחלנו עבודת שלד בשלושת הבתים החדשים•

לרבות הכנות חשמל  , במהלך החודש הקרוב נחל בעבודות הכנות לטיח•
.ואינסטלציה
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חומרי הגמר
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תהליך בחירת חומרי הגמר

והאדריכלקורוםחברתי"עוהועברלפרויקטשסוכםומדויקמפורטמפרט•
."הראשונההשורה"מוהיצרניםהספקיםאתומכיל,לביצועאלינו

.ספקיםמולארוךמ"מו•

.קורוםוחברתהפרויקטאדריכליתבהשתתפותהגמרספקיסיור•

הרמונית"גווניםחבילת"ויצירתבחינהלאחר,האדריכלי"עגווניםבחירת•
.הביתמרכיבילכלומשתלבת
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?מהם החומרים אותם עליכם לבחור
:גוונים•

.שליכט חיצוני•

.גוון פנים הבית•

.גוון אלומיניום•

.דלתות חוץ•

.פניםדלתות •

.חיפוי מקלחות, ריצוף מקלחות, ריצוף חדרים–ריצוף וכלים סניטריים •
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טופס בחירת חומרי  )ג טופס ייעודי "ע, חלק מהבחירות תבצעו ישירות מול הקבלן

.  וחלק אחר תבחרו באולמות התצוגה של ספקי הפרויקט, (הגמר



גווני טיח חיצוני לבחירה

:י האדריכל לפרויקט הם"הגוונים שנבחרו ע
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ט"מקהגוון

349-30לבן שבור

333שמנת

509בהירחום

361חמרה בהיר

8107אפור בהיר

.ג הטופס הייעודי"ע, את הבחירה תבצעו ישירות מול הקבלן



צבע פנים

:הגוונים שנבחרו לפרויקט הם•

.לבן בהיר•

.לבן כהה•
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צבע פנים

:הגוונים שנבחרו לפרויקט הם•

.לבן•

(.ow221p)שמנת •
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3016שריונית חוסם –דלת כניסה ראשית 

.3000-היא תוספת מרעננת לסדרת ה -3016שריונית •
שלתוכם מודבקים פסי ניקל  שיקועיםהדלת בנויה עם 

.יחודימראה שנותנים לדלת דקורטיביים 

פח משוקע ומאפשר את  , הדלת מיוצרת בשיטה לא שגרתית•
נותן  . במישור אחד עם שאר הדלתכך שיהיו הדבקת הפסים 

.מראה סולידי ועדין לצד איכות בלתי מתפשרת

בדלת כזו עבור הדירה שלך זה לדעת שמקבלים את לבחור •
.האדריכלות במלוא הדרה

:מפרט טכני

מ ועומק  ”מ14בריחים בקוטר , 125מנעול רב בריחי מדגם -•
חדירה

.בלעדי לשריונית חסם –מ ”מ25למשקוף של 
בלעדי לשריונית חסם  –מגן צילינדר עם מנגנון השמדה עצמית -
.
.צילינדר פרמיום שריונית חסם עם כרטיס לבקרת שכפול-

.בלעדי לשריונית חסם -סגר ביטחון משופר -•
.פרזול מסוגנן בעיצוב אירופאי בגוון ניקל-
.אקוסטי מוגבר-בידוד תרמי -
.עמידות מקסימאלית המותאמת לתנאי מזג האוויר הישראלי -
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ט"מקהגוון

9001לבן פנינה

211כחול

7240אפור

.  אשדוד, 16רחוב העבודה , "שריונית מרכז הדלתות"באולם הספקאת הבחירה תבצעו 

:הגוונים שנבחרו לפרויקט הם



2020שריונית חוסם דגם –דלת יציאה לחצר 
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.  אשדוד, 16רחוב העבודה , "שריונית מרכז הדלתות"באולם הספקאת הבחירה תבצעו 

:מפרט טכני
מ ”מ10בריחים בקוטר , 124מנעול רב בריחי מדגם -

בלעדי לשריונית  –מ ”מ25למשקוף של חדירה ועומק 
.חסם 

בלעדי  –מגן צילינדר עם מנגנון השמדה עצמית -
.לשריונית חסם

.צילינדר איכותי מדגם בייסיק של שריונית חסם-
.רגילטיבלוקסגר ביטחון -
.מדגם פאר בגוון ניקלייחודי פרזול מסוגנן בעיצוב -
.אקוסטי מוגבר-בידוד תרמי -
עמידות מקסימאלית המותאמת לתנאי מזג האוויר  -

.הישראלי 



הגנה מלאה מפני מים–" דולפין"דלת " דלתות אלון"–דלתות פנים 

14

היא הסדרה המובילה בישראל בדלתות עמידות   Dolphinסדרת •
.במים ומזיקי עץ

wpcחומר 100%המשקוף וההלבשות עשויים , הדלת• (wood 
plastic composite) -  תרכובת חזקה ומסיבית המאפשרת מגע

שטופקנט, גימור צביעה אפוקסי בתנור. חופשי עם מים ללא חשש
(.קנטים ישרים)

!שנות אחריות לנזקי מים7•



גוונים
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.באולם התצוגה של הספקאת הבחירה תבצעו 

.יש להגיע עם תכנית הבית לפגישה אצל הספק

:ניתן לבחור את הגוונים הבאים

.לבן•

.שמנת•



"  קליל"–חלונות 
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החלונות בכל בתי הפרויקט הם חלונות מפרופיל  •

".קליל"אלומיניום ואביזרים של חברת 

:סדרות האלומיניום בפרויקט•

דים  "ממ, 4300–קיפ, 7000-ויטרינה , 1700פרופיל •

4583  .

.טריפלקס–זיגוג •

.רשתות בכל החלונות•

מתקין מורשה של  , לפרויקט נבחר קבלן איכותי•

".אלום יהלום"–קליל"חברת 



1700קליל 
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7000קליל 
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גווני אלומיניום לבחירה

20

ט"מקהגוון

16לבן קרמה

44אפור שובב

32אבןאפור

.אצל הקבלןאת הבחירה תבצעו 



ריצוף וכלים סניטריים
".צנרת דרום"–לפרויקט נבחרו ספק עם ניסיון ומבחר מצוינים •

.  הגענו למחירי שדרוג מצוינים, מ עם הספק"במסגרת המו•

תוכלו להגיע לאולם ולבצע את . לספק יש את רשימת הדיירים וכתבי כמויות•
.בחירותיכם
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כמה מושגים
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דרך3אינטרפוץ

. חמים ליציאה אחת/ ברז פנימי עם ידית לוויסות מים קרים •
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דרך4אינטרפוץ

יציאות 2-חמים ל/ ברז פנימי עם ידית לוויסות מים קרים •
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מילויפית

מוט ושפורפרת



אסלות
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מונובלוקסמויה/ אסלה תלויה 



26

מוט ושפורפרת
ברז ברבורברז פרח

נקודת מים



עוד מושגים

.שיפועי ריצוף/ מקלחון / אגנית •

.מישקים/ פוגות •

.רובה•

.ריצוף נגד החלקה( / R10)אנטי סליפ •

.מטריצה•

.תכנית פריסה•
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?מה במפרט
ריצופים
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הפרטיםהחדר

.60X60גרניט פורצלן -חדרים ריצוף כללי

33X33אנטי סליפ מרפסות, מבואות

33X33אנטי סליפ מקלחותריצוף

30X60גרניט פורצלן חיפוי מקלחות



?מה במפרט
כלים סניטריים
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הפרטיםהחדר

170/60אמבטיה אקרילית חדר רחצה כללי
,אוטומאטיאביק כולל , דרך4אינטרפוץ

,מוט ושפורפרת
,מ כולל כיור ומראה"ס80ארון אמבטיה 

,ברז פרח פיה בינונית
תלויה כולל מושב ומיכל הדחהאסלה

מ"ס50כיור רחצה שירותי אורחים
ברז פרח פיה קצרה

מושב ומיכל הדחהכוללאסלה תלויה 

,דרך3אינטרפוץמקלחת הורים
,מוט ושפורפרת

,כולל מושב ומיכל הדחה, אסלה תלויה
,כיור רחצה

.ברז פרח פיה בינונית



הפריט

אסלה תלויה
דגם לוטם

לחצנים
פלסאון

מיכל סמוי
פלסאון
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צנרת דרוםהפריט

אמבטיה

כיור שרותי אורחים
50טוליפ
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צנרת דרוםהפריט

אמבטיהכיור שירותי
חרסה, פלמה

ארון אמבטיה
תלוי/ עומד 
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צנרת דרוםהפריט

(פיה קצרה)ברז שירותי אורחים 
חמת

(בינוניתפיה)ברז מקלחת 
חמת

ברז מקלחת ברבור
חמת
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צנרת דרוםהפריט

דרך3אינטרפוץ
חמת

דרך4אינטרפוץ
חמת

מוט ושפורפרת
חמת
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

.חישוב כמויות ודרכי תקשורת הועברו לספק, מפרט, מטריצה•

גם הספק ידע ליצור עמכם קשר ולתאם  . עליכם ליצור קשר עם האולם ולתאם פגישה•
.אתכם

.כתובת אולם התצוגה בדף המידע שברשותכם ובאתר האינטרנט•

.התכניות העדכניותיש להגיע לפגישה עם •

תכנית  תידרשו לבצע ', פסיפס וכד, במידה ותבצעו שינויים או תוספות כגון אריחי דקור•
נא הקפידו  . נושא זה באחריותכם. או סיפור דרך שישמשו כלי העבודה בשטחפריסה 

.ולוודא שתכנית הפריסה תואמת את בקשתכם, לבצע זאת

המוצרים יגיעו  . יועברו הרשימות המלאות לקבלן, לאחר שתבחרו את הפריטים לביתכם•
.מיקום בבית, שם הדייר, מגרש–תוך סימון מדויק על כל קופסא , לשטח בתזמון הקבלן
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

ההתחשבנות על  . תקבלו זיכוי על הפריט שבמפרט בהתאם למחירון הזיכויים–שדרוגים•
.תוספות תעשה ישירות מול הספק

,  גדלי אריחים שאינם סטנדרטיים: 'לדוג. עלויות עבודהבחלק מהשדרוגים יש ! לבשימו •
.יש לקחת זאת בחשבון בעת ביצוע השדרוג–אריחי דקור , ריצוף באלכסון

.הנושא באחריותכם המלאה. מידות המתאימות לתכניותפריט יש להקפיד על בשינוי •

.אין להזמין פריט שאינו במלאי•

.אנטי סליפמרפסות וחדרים רטובים הוא באריח , ריצוף רחבת כניסה•

לפריט  במידה ותשדרגו –' סבוניות וכד, מוטות אמבטיה, ארונות אמבטיה, ברזים•
.ההתקנה תבוצע לאחר המסירה באחריות הדייר–יוקרתי
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים
בין(פוגות)מישקיםליישםחובה–הישראליהתקןהנחיותי"עפמרצפיםאנחנו•

אולתכנןאין.'וכדסליפאנטיבאריחירטוביםוחדריםכניסהמשטחיריצוף,האריחים

.אחרתלבקש

.לבןבצבעייעודיאלומיניוםקנטבאמצעותיבוצעוקירחיפוייפינות•

.שבמפרטהאריחיםלכלהאדריכליתי"עלאריחיםתותאםרובה•

בינוניתשונותבעליאריחים–מניסיון.שלהםלמפרטלבשימו,אריחיםשדרוגבעת•

.באחריותכםהנושא.לאריחאריחביןמשמעותיגווןשוניבעליהינםומעלה
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לסיכום נושא הבחירות

.דוגמאות מהגוונים אותם תצטרכו לבחור יונחו ליד משרד הקבלן בשטח•

:אצל הקבלן תבחרו•

.גוון שליכט חיצוני•

.גוון פנים הבית•

גוון אלומיניום  •

:באולמות תבחרו•

.דלתות פנים•

.דלתות חוץ•

.ריצוף וכלים סניטריים•
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סיום תהליך בחירת חומרי הגמר

.15/4/16-עליכם לסיים את תהליך הבחירה עד לתאריך •

,  תוכלו לחתום ולהעביר בפקס. יוצג באתר האינטרנט, טופס בחירת חומרי הגמר•
.במייל או במשרד בשטח
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בחוברת שתקבלו

תדריך ודגשים לתהליך בחירת חומרי הגמר•

.הפניה לספק כלים סניטריים•

הפניה לספק דלתות פנים•

דרכי תקשורת וכתובות•

דף בחירת חומרי הגמר•

כל החומרים יוצגו באתר האינטרנט•
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