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17.2.22 

 

 איילקיבוץ  –הזית ג'שכונה 

 תדריך ודגשים – היערכות לבחירת חומרי הגמר

 דיירים יקרים,

 בשעה טובה הגענו למעמד פתיחת התהליך בחירת חומרי הגמר!

אפשרויות הבחירה של חומרים איכותיים מספקים מקצועיים עשינו מאמצים רבים להעמיד לכם את מגוון 

 ומובילים בשוק.

ביצענו מספר פעולות, החברה ונציגי הקיבוץ, לשדרג את המוצרים ולהרחיב את אפשרויות הבחירה ככל הניתן, 

 על מנת לאפשר לכם את 

עכשיו הכדור אצלכם. עליכם לבצע בחירת חומרי גמר אצל הקבלן ו/או הספקים כפי שנציג בהמשך. בסיום 

 בהמשך על בחירות נוספות אצל הקבלן. אצל הספקים, ו תחתמו על הבחירותהתהליך, 

 שימו לב שחלק מהדברים מצוי באחריותכם. גם חלקים אלה עליכם להשלים באופן מלא ובזמן, על מנת שנוכל

 להמשיך בביצוע, ולבנות את ביתכם עפ"י טעמכם האישי.

השקענו מאמצים רבים על מנת לייצר לכם חווית בחירה, אנו מקווים שתעשו זאת בהנאה רבה, הרי את ביתכם 

 אנו בונים!

 

 אנו מאחלים לכם הנאה רבה בתהליך בחירת חומרי הגמר לבית חלומותיכם!

 

 

 

 

 אלי אהרונסון

 מנכ"ל

 ואדריכלות בע"מאלנור הנדסה 
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 יסוכם בהמשך. – שליכט צבעוני

 גוון פנים הבית

 (.0017pניתן לצבוע את הבית בגוון לבן או בגוון שמנת )

 כללים:

 הבחירה היא לכל הבית, לא ניתן לשלב גוונים. .1

 תקרות ייצבעו בגוון לבן בחומר מתאים. .2

 תקרות חדרים רטובים ייצבעו בגוון לבן בחומר אנטי בקטריאלי. .3

דוגמאות יוצבו ליד שער הפשפש. שימו לב, הדוגמאות בעמדה חיצונית, חשופות לאור השמש ובתנאים  .4

 שאינם דומים לפנים הבית. אנא קחו זאת בחשבון.

 את הבחירה תבצעו אצל הקבלן ע"ג "טופס בחירת חומרי הגמר". .5

 

 דלתות חוץ

 דלתות חוץ הוא פרק שבאחריותכם.

ולכן עליכם לסיים את בחירת  מיד עם גמר השלד. משקופים מתקינים - מועד ההתקנה .1

הדלת והספק עוד בטרם סיום שלב השלד. כחודש מראש. לכן כשמתחילים את השלד 

 עליכם לבחור את הספק ואת הדלת. –)בערך לאחר יציקת הממ"ד( 

 יש לבחור את אחת מהאפשרויות הבאות: .2

a.  עליכם לדרוש  ס"מ מגולוון לביטון. במידה ובחרתם באופציה זו, 26משקוף

 מהספק פח צבע תואם לדלת לצביעת המשקוף בשלבים הסופיים של הבניה.

b. .משקוף מגולוון שהינו סמוי, עם הלבשות בצבע אותן מרכיבים בעת הרכבת הדלת 

c. .משקוף צבוע מראש. אופציה זו אינה מומלצת, ולא תהיה אחריות על הצבע 

 דגשים  .3

a. קוף מבוצע ע"י הקבלן.התקנת המשקוף מבוצעת ע"י הספק. ביטון המש 
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b.  יש להקפיד עם הספק על מועדי הספקה והתקנה של המשקוף ושל הדלת )בד"כ

 יום לדלת(. 45 -יום למשקוף, ו 30

c. .לא ניתן לשנות מידות וכווני פתיחה מהמצוין בתכניות 

 

 יסוכם בהמשך – דלתות פנים

 

 חלונות אלומיניום:

 לחלונות אותם תבחרו.ישנן משמעויות רבות לבניית הקירות בהתאם  .1

 אנחנו בונים בהתאם לתכניות ומוודאים התאמה לרשימות. .2

 לא תוכלו לשנות את גדלי הפתחים, מסילות סמויות, ארגזי תריס וכד' לאחר ביצוע הבניה. .3

 את המשקופים העיוורים של האלומיניום מתקינים מיד בסיום השלד. אנא היערכו לכך. .4

ום הריצוף. אנא אל תיפלו על קבלן שמזמין את החומר רק התקנת האלומיניום מתבצעת לאחר סי .5

 יום מקריאה. 14התקנה תוך עד  –לאחר שלוקח מידות. סטנדרט שירות שתרשו ממנו הוא 

 

 ריצוף וכלים סניטריים

בקפידה  יםניטריים והברזים. בחרנו את הספקלהספקת חומרי הריצוף, הכלים הס יםספק 2 ולפרויקט נבחר

 דותם מס' רב של ספקים, ולאור ניסיון שיש לנו מפרויקטים קודמים.מועמ ושהציגלאחר 

 הבחירה בשני ספקים לפרויקטים מייצרת תחרות, כשהמרוויחים העיקריים ממנה הם אתם.

 תוכלו לבחור ממספר רב של מוצרים המוצעים לכם, הרבה מעבר למה שנכתב במפרט הבסיסי.

 :הםלפרויקט  ושנבחר יםהספק

 בע"מאליאב עיצובים 

 מודי קרמיקה בע"מ
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 מה במפרט?

 

 ריצוף וחיפוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מ', בכל מקרה מסיימים באריח שלם, מעל גובה משקוף. 2.2גובה החיפוי במקלחות מינימום  

 מ' 1.2בשירותי אורחים 

 

 

 כלים סניטריים וברזים

 הפרטים החדר

 170/60אמבטיה אקרילית  חדר רחצה ראשי

 דרך + ראש נייד / סוללה לאמבטיה 3אינטרפוץ 

 כיור רחצה.

 ברז פרח פיה בינונית / קצרה.

 אסלה תלויה

 ס"מ 50כיור רחצה  שירותי אורחים

 ברז פרח פיה קצרה

 אסלה תלויה

 הפרטים החדר

 .60X60גרניט פורצלן  סלון, מטבח, חדרים –ריצוף כללי 

 33X33אנטי סליפ  מבואה

 33X33אנטי סליפ  ריצוף מקלחות

 30X60 ,25X40גרניט פורצלן  חיפוי מקלחות

 33/33אנטי סליפ  מרפסת )אם יש(

 20/20, 10/10קרמיקה  חיפוי מטבח
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 דרך. 3אינטרפוץ  מקלחת הורים

 ראש טוש קבוע.

 אסלה תלויה.

 כיור רחצה,

 ברז פרח פיה בינונית/קצרה.

 בהתקנה שטוחה, ברז נשלף 62/52כיור  מטבח

 

 

 

 דגשים וכללים:

שיספק עבור ביתכם את כל המוצרים של הריצוף, חיפוי, כלים  רק באחד מהספקיםעליכם לבחור  .1

 סניטריים וברזים.

 יש את כתב הכמויות של כל דירה, עפ"י התכנית האישית לכל דייר. יםלספק .2

לספקים יש את דרכי ההתקשרות עמכם, והם ייצרו עמכם קשר ויזמינו אתכם לאולמות בהתאם לסדר  .3

ולוח הזמנים שנקבע על ידינו. במידה ותרצו להגיע לפני שהזמינו אתכם, עליכם לעדכן את  העדיפות

 האולם על מנת לאפשר לנציג מכירות ללוות אתכם בעת הביקור.

 כתובות האולמות: .4

a.  בני ברק 9הלח"י  – שיש אלוני 

b. בני ברק. 28הלח"י  – נגב קרמיקה 

 תוכלו לתאם הגעה לאולם אחר.מדובר ברשתות בפריסה ארצית. במידה ותרצו, 

ס"מ, בכל מקרה מסיימים מעל המשקוף, באריח שלם. גובה חיפוי  220גובה חיפוי בחדרים רטובים  .5

 ס"מ. 120בשירותי אורחים 

במידה וביצעתם באמצעות מעצבת שינויים בכמויות )גובה חיפוי שונה, הגדלת חדרים רטובים וכד'(  .6

 בו / תזוכו בהתאם.תחוי .עליכם נבצע עדכון של הכמויות

 ם את תכנית הבית העדכנית שבידיכם.בהגיעכם לפגישה, הביאו עמכ .7

נא הקפידו לבצע זאת )דרך  הנושא באחריותכם.. תכנית פריסה עליכם להכיןבתום בחירתכם,  .8

האדריכלית / מעצבת(, ולוודא שתכנית הפריסה תואמת את בקשתכם. כמו כן, להעביר עותק מהתכנית 

 .לשטח

בפריט כזה או אחר, תקבלו זיכוי במקום כנגד המוצר שלא תיקחו )לפי  שדרוגבמידה ותבחרו לבצע  .9

 (. את היתרה תשלמו ישירות לספק.או מחיר הרכישה של הקבלן מחירון הזיכויים
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 במידותיו ובפרטיו לתכנית הבית. מתאיםחובתכם להקפיד שהמוצר אותו בחרתם   .10

י של הספק או שאין התחייבות ברורה של הספק להספקה בתאריך ן פריט שאינו נמצא במלאאין להזמי .11

 המיועד אותו העברנו אליו.

 האביזר יותקן רק לאחר מסירת הבית. –במידה ותשדרגו לפריט יוקרתי )ארון / ברז / מוט וכד'(  .12

מוצרים אלה יסופקו  –במידה ותרכשו תוספות כגון: מקלחונים, מוטות, סבוניות, מתלה מגבות וכד'  .13

 לאחר מסירת הבית, בהתאם לסיכום בינכם לבין הספק. רק

סון, מעבר למחיר המוצר לספק. לדוגמא, על ריצוף באלכ עלויות עבודהשימו לב שלחלק מהשדרוגים יש  .14

וכד' תידרשו לתשלום ריצוף אריחים במידות חריגות, תעלות ניקוז, אריחים מיוחדים הדורשים הגנה 

 תוספת לקבלן בגין העבודה.

 אריחים תדרשו לספק את כמות הפחת בהתאם לכללים בין הקבלן לספק. בשדרוג .15

. שימו לב לכלל זה במידה אנטי סליפורחבת כניסה חייב להיות בריצוף  , מרפסותריצוף חדרים רטובים .16

 ותשדרגו ריצוף לחדרים אלה.

שונות בינונית " שלו. שונותבמידה והחלטתם לשדרג, שימו לב לטיב האריח אותו בחרתם ואת נורמת ה" .17

 וגבוהה משמעותה הבדלים גדולים בצבע ומרקם בין האריחים.

 עבודת הריצוף תבוצע לפי התקנים המחייבים. שימו לב לחובתנו לרצף עם מישקים )פוגות(. .18

בחירה באמצעות טופס  .לבן / קרם / ניקלבפינות מתכת ייעודיות בצבע  אנו מבצעים פינות קרמיקה .19

 בחירת רובה

גוונים: לבן, אפור, קרם. במידה ותרצו ליישם בצבעים מיוחדים /  3ו לבחור רובה מבין תוכל –רובה  .20

 אחרים, תידרשו לספק את הרובה בהתאם לתזמון שתקבלו מאתנו.

 אריחים מיוחדים: .21

a. אריח מאוד יקר. לא נמנע ממי שיחליט לעשות כן. עליכם ללמוד את כל המשמעויות  – וטרצ

 בבחירת אריח מסוג זה, לרבות עלויות עבודה שיסוכמו בהתאם לבחירתכם.

b.  באבן טבעיתאנחנו לא מרצפים. 

c. ניתן ליישום בחדרים יבשים בלבד. יש לקחת בחשבון משמעויות נוספות כגון  – אריחי בטון

 ר וכד', אותם תשלימו לאחר מסירת הבית.מריחת סיל

d. אנחנו נבצע הכנה לפי בקשתכם. יישום על ידכם לאחר המסירה. במידה ותרצו לרצף  – פרקט

 תזוכו אצל הספק לפי מחיר זיכוי. –בסוג ב' 

e. בדומה לפרקט, נבצע הנמכה כנדרש, במידה ותרצפו בסיס בסוג ב', תזוכו אצל  – אריחים דקים

 המסירה בהדבקה. הספק. תיישמו לאחר

f. העבודה תתומחר בהתאם לבחירתכם. – אריחים בגדלים מיוחדים 

g.  15/90, 60/60 – גודל אריח במרפסתמגבלת. 

h.  15/60, 33/33 – במקלחתריצוף גודל אריח מגבלת. 


