
תדריך לבחירת חומרי הגמר

נצר סרני–' ג', שכונות ב
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מה במצגת

 להמשךז"ולוסטאטוס הפרויקט -סקירה כללית.

חומרי הגמר.

החומרים והספקים.

 התהליך לבחירה אישית של הדיירים את החומרים
.לביתם

דגשים.

2
כל התמונות במצגת הינן להמחשה בלבד



סטאטוס הפרויקט

.הפרויקט מתקדם לביצוע, לאחר התעסקות ארוכה בתאום תכניות•

.לקצב שחרור המגרשים מעבודות התשתיתאנו מתקדמים בהתאם •

.בתהליך מתקדם מאוד–שינויי דיירים •

:סטאטוס בשטח•

.התחלנו לעבוד על התקרות–מערב ' שכונה ב•

.בתים ראשונים לאחר קידוחי כלונסאות ומתקדמים ליציקת רצפות–' שכונה ג•

.קיבלנו השבוע אישור להתקדם בכל הבתים בשכונה

.ממתינים לסיום עבודות התשתיות–' שכונה ב•
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מערב' שכונה ב

ב,א601
עבודה על תקרות

ב,א602
עבודה על תקרות
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'שכונה ג

ב,א613
עבודה על רצפות

ב,א614
עבודה על רצפות

ב,א615
עבודה על רצפות
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'שכונה ב



ז כללי להמשך"לו

בקצב יחסית נמוך בשל תקופת , לעבודההתקדמות בעבודות השלד בבתים שנפתחו •
.הרמאדן

.עד תחילת חודש יוני' שכונה גמקווים להתחיל קידוחים לכל •

(.בכפוף לסיום עבודות התשתית)לקראת סוף יוני 'בשכונה בתחילת קידוח •

(.הרמאדןלאחר סיום )באמצע יוני מערב ' בשכונה בתחילת עבודות גמר •

.חודשים18–לוח זמנים לכל בית שנפתח •
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חומרי הגמר
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תהליך בחירת חומרי הגמר לפרויקט
.שבחוזההמפרט–הגמרלחומריהבסיס•

שיפורתוך,החברהי"עשבוצעספקיםמולמ"מו•

.השדרוגומחיריהמגוון,המפרט

מ"מו,הקיבוץנציגיי"עשבוצעספקיםסיור•

.לפרויקטהספקיםובחירת,נוסף

נציגיי"עהפרויקטלדיירישדרוגיםחבילתסגירת•

.הקיבוץ

לאחר,הקיבוץואישורהאדריכלי"עגווניםבחירת•

הרמונית"גווניםחבילת"ויצירתבחינה

.הביתמרכיבילכלומשתלבת 9



?מהם החומרים אותם עליכם לבחור

:גוונים•

.גוון פנים הבית•

.גוון אלומיניום•

.גוון עץ תקרת סלון•

.גוון ודגם דלת כניסה•

.גוון דלת אחורית•

.דלתות פנים•

.חיפוי מקלחות, ריצוף מקלחות, ריצוף חדרים–ריצוף וכלים סניטריים •
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ג טופס ייעודי וחלק אחר תבחרו באולמות  "ע, חלק מהבחירות תבצעו ישירות מול הקבלן

.  התצוגה של ספקי הפרויקט



(:לא לבחירת דייר)גווני אחידים 

.צבעונישליכט•

.מעקות חוץ•

.ארגז רוח•

.דלת בגג הטכני•

11



סרטון
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שליכט צבעוני
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חיצוני( שליכט)גווני טיח 

גוון השליכט הצבעוני יהיה  , י קביעת הקיבוץ"עפ•
.אחיד בכל השכונה

י פריסה "השליכט לכל בית יורכב משני גוונים עפ•
.י האדריכל"שייקבעו ע

.י הקיבוץ"י האדריכל ויאושרו ע"הגוונים ייבחרו ע•
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גווני חוץ אחידים

מעקות חוץ❖

דלת טכנית בגג❖

גוון עץ ארגז רוח❖

15

בחירת האדריכל והקיבוץ



גווני חוץ אחידים

ארגז רוח

16

דלת גג טכני
מעקה גג טכני



צבע פנים
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גוון תקרת סלון

–גוונים לעץ תקרת הסלון 2ניתן לבחור •
".לבן שבור"או " עץ אלון"

צבע העץ הוא אחיד לקורות וללוחות  •
.הגלריה

עדיין  –במידה ובחרתם שילוב גבס •
.תידרשו לבחור את גוון הקורות החשופות

הבחירה תתבצע מול דניאלה כבר בשלב  •
.תכנון השינויים

עץ אלון–גוון ברירת המחדל הוא •
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לוחות  
גלריה

קורות



צבע קירות הבית

:הגוונים שנבחרו לפרויקט הם•

.לבן בהיר•

.לבן כהה•
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צבע פנים

:הגוונים שנבחרו לפרויקט הם•

.לבן•

.HUSH WHITE OW2219שמנת •
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ניתן לבחור באחד מהגוונים לכל קירות  •
(.לא ניתן לשלב)חללי הבית 

.תקרות ייצבעו בגוון לבן•

.תקרות מקלחות בצבע אנטי בקטריאלי•



דלתות חוץ
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דלתות חוץ

.ספק רב בריח•

.ידית ניקל נעה. בייסיק–דגם הדלת •

.האדריכל/ גוונים לבחירה ממניפה שבחר הצוות 5•

ניתן לבחור גוון לדלת כניסה וגוון אחר לדלת  •
.אחורית

.רק דרך הקבלןשדרוג אפשרי •
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23

ט"מקהגוון

7037טקסטורה אפור

7032טקסטורה חאקי  

7126מגורען מתכתי אפור כהה חולי

7240RBמגורען מתכתי חאקי חולי

9001Dמגורען לבן פנינה מט חולי  

(שינויי דיירים' מח)את הבחירה תבצעו אצל הקבלן 

:הגוונים שנבחרו לפרויקט הם



שדרוגים

.ניתן לשדרג רק דרך הקבלן•

.תותקן דלת זמנית עד לאחר מסירת הבית, לשיקול הקבלן, במצב של שדרוג•

.גוונים נוספים3ניתן יהיה לחרוג ממניפת הגוונים של הפרויקט לעד עוד •

:הגוונים הנוספים הם•

.3104–מגורען בורדו מט חולי •

.5103מגורען מתכתי כחול חולי •

.7322מגורען אפור •

:  סוגי הדלתות לשדרוג•

.סדרת פסי אלומיניום•

.סדרת זכוכית וסורג•

24
.ג טופס ייעודי"את הבחירה תעשו מול הקבלן ע

צ"ראשל12ניתן להתרשם מהדלתות באולם התצוגה שברחוב ילדי טהרן 



סדרת פסי אלומיניום–שדרוג דרך הקבלן 
ח"ש2,700–מחיר 
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פרובנס טריפל דואיקלאופטרה



סדרת חלונות וסורגים–שדרוג דרך הקבלן 
ח"ש5,000–מחיר 

26
נווה צדק גאיהפירנצה



דלתות פנים

.למינטודלת –לפי המפרט •

7מעוצבת כולל , משקוף פולימרי, נגד מיםHIGH STANDARTשדרגנו את הדלת לדלת •
.שנים אחריות

(.CITY DOORS)חרש –ספק נבחר •

.ישירות מול הספק–שדרוגי דייר •
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דלתות משודרגות

.משקופים הלבשות פולימריים•

עמיד  PVCלוחות פולימר בציפוי –כנף •
מילוי חומר ספוגי לבידוד  , נגד שריטות

מ  "ס10תחתית , תרמי ואקוסטי
.פלסטיק להגנה מפני נזקי מים

.שטופקנט•

.מנעול מגנטי לטריקה שקטה•

(.לבחירה)תפוס פנוי / מפתח •

.גוונים4ידית מעוצבת לבחירה מתוך •

.צירי נירוסטה מסיביים3•

7למשך וטרמיטייםאחריות נגד מים •
.שנים

.שמנת, לבן–גוונים •

.עיצובים לבחירה3•

28

צ"בראשל33ל "את הבחירה תבצעו באולם הספק שברחוב אצ



חלונות
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אלומיניום

.הצוות/ גוונים לבחירת הדייר מתוך מניפה שבחר האדריכל 5•

.ללא תלות בשכן בדו משפחתי, כל דייר בוחר לעצמו•

.למעט הוויטרינה1700פרופיל דמוי בלגי •

.תריסים חשמליים בכל הבית•

.סומפימנועי •

.תריסים מאלומיניום משוך•

טריפלקס/ בידודיתזיגוג •
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גווני אלומיניום לבחירה

31

.שינויי דיירים' מח, את הבחירה תבצעו אצל הקבלן

ט"מקהגוון

14Fלבן שמנת
28Fירוק אפור
32Fאפור אבן
34Fאפור חם

38Fאפור עמוק
48Fצפחהתכלת



כללים ודגשים בנושא אלומיניום

.כל התריסים חשמליים•

.לאלומיניום משוךשודרגתם•

לא ניתן לבצע שינויים •
.באלומיניום

השדרוג היחיד האפשרי הוא •
והוא יבוצע  , תריסי אורשדרוג ל

.בשלב שינויי הדיירים מול דניאלה
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כלים סניטריים  , ריצופים
וברזים
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ריצוף וכלים סניטריים

וזאת על מנת לאפשר לכם  , לפרויקט נבחרו שני ספקים•
מגוון רחב של בחירה ולאפשר לכם ליהנות מתחרות בין שני  

.וודאי אם תרצו לשדרג, ספקים

:הספקים שנבחרו לפרויקט הם•

.חרש•

.אחים לוי•

הרבה  , מ הגדלנו את המבחר לו אתם זכאים"במסגרת המו•
.מעבר למפרט הסטנדרטי

,כמו כן•

על מנת לשפר את רמת " חבילות שדרוג"סיכמנו •
.המחירים בשדרוגים

שאינה במפרט הפרויקט חבילת מוצרים סיכמנו •
.במחירים אטרקטיביים
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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 •

37

מוט ושפורפרתמילויפית

אביק אוטומטי



אסלות

38

מונובלוקסמויה/ אסלה תלויה 
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מוט ושפורפרת
ברז ברבורברז פרח

נקודת מים

תעלת ניקוז



עוד מושגים

.שיפועי ריצוף/ מקלחון / אגנית •

.אביק אוטומטי•

.מישקים/ פוגות •

.רובה•

.ריצוף נגד החלקה( / R10/R11)אנטי סליפ •

.מטריצה•

.תכנית פריסה•
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?מה אתם מקבלים בבית
חיפויים/ריצופים

41

הפרטיםהחדר

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

33X33אנטי סליפ מבואה

33X33אנטי סליפ מקלחותריצוף

30X60 ,20X50 ,25X50גרניט פורצלן חיפוי מקלחות

15/60דמוי פרקט ,33/33אנטי סליפ מרפסת פתוחה

.מעל גובה משקוף, בכל מקרה מסיימים באריח שלם', מ2.4גובה החיפוי במקלחות 
'מ1.2בשירותי אורחים 



?מה במפרט
כלים סניטריים וברזים

42

הפרטיםהחדר

170/70, 170/60אמבטיה אקרילית אמבטיה כללית
,אוטומאטיאביק כולל , דרך4אינטרפוץ
,שפורפרת

אסלה סמויה

,דרך4אינטרפוץמקלחת הורים
,שפורפרת
ראש טוש

.אסלה סמויה



43



אודות חרש
חברת חרש הינה מהחברות המובילות בארץ לעיצוב פנים  •

על ידי  1948הקבוצה נוסדה בשנת . בתחום מוצרי הגמר לבנייה
ניסיון מצטבר של  . משפחת חרש ונמצאת בבעלותה גם היום

שלושה דורות מציב את חרש כמובילה בכל הקשור למתן  
חיפוי  , חדרי הרחצה, המטבח, פתרונות מגוונים לעיצוב הבית

תוך מתן מענה מקצועי וליווי כל פרויקט משלב  , חוץ וגינה
.שרות ועד להתאמה מושלמת לצרכי כל לקוח, האפיון

בחרש מקפידים להתעדכן ולהתחדש כל העת בטרנדים  •
העולמיים ולחברה הסכמי שיווק עם מותגים בינלאומיים וחברות 

ריצופי שיש  , גרניט פורצלן, יצרניות מובילות של כלים סניטריים
ברזים ומוצרי גמר משלימים , קרמיקה, טראצו, פרקט, ואבן

.לחדרי רחצה ומטבח
44
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אחים לוי
!אחים לוי יבואני קרמיקה משנים את כללי המשחק בענף הקרמיקה ועיצוב הבית בישראל

ממשיך גם היום  , וכבר אז נחשב לפורץ דרך בתחומו70-שהוקם עוד בשנות ה’ משה קטן‘העסק הוותיק 
הצמיחו  , התעוזה והחזון שהביאו את האחים לוי לענף. להפתיע ולחדש והפעם בניצוחם של האחים לוי

קומפלקס התצוגה הגדול והרבגוני ביותר בישראל בתחום  -בימים אלו את גולת הכותרת של החברה
בקומפלקס מרוכזת מיטב התוצרת של המעצבים והיצרנים המובילים  . הקרמיקה והכלים הסניטריים

.בעולם
קומפלקס התצוגה שלנו הוא גן עדן לאדריכלים ולמעצבי פנים בישראל ולכאן הם יכולים להביא את 

.  לקוחותיהם ולהציע להם מגוון עצום של מוצרים בעיצובים וצבעים ייחודיים שטרם נראו בישראל
לשירותכם יועצי מכירות מקצועיים היודעים להתאים בין הדמיון והרצונות שלכם לשלל המוצרים המוצעים  

שלל המוצרים המוצעים בו וייעוץ אישי ותומך הופך את  , השילוב בין אולם תצוגה מודרני. באולם התצוגה
מסתם ספק של יבואני קרמיקה וכלים סניטריים לעסק שמכניס את  ’ אחים לוי יבואני קרמיקה‘חברת 

חשוב לציין שהגישה  . א”דקות מת15במרחק של , כל אלה נמצאים מול שוהם. הנשמה לביתו של הלקוח
אצלנו גם . במקום חניה בשפע והגישה נוחה גם אליכם. 6נוחה מכל מקום בארץ בשל הקרבה לכביש 

.יפנקו אתכם בקפה טוב ואפילו הילדים ימצאו פה עניין

!למשפחה של עיצובים, אתם יותר ממוזמנים להצטרף אלינו

46



בחירת הספק

,  שיספק עבורכם את כל חומרי הריצוףאחד האולמות עליכם לבחור את •
.הברזים והכלים הסניטריים

.לא ניתן לבחור חלק מהמוצרים אצל ספק אחד ואת היתר אצל האחר• 47



דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

חישוב כמויות ודרכי תקשורת מועברים לספק מיד לאחר חתימה על  , מפרט, מטריצה•

.תכניות השינויים

.ויזמן אתכם לפגישה, לפי סדר העדיפות שנקבע על ידינו, הספק ייצור עמכם קשר•

אך מאוד מומלץ שתתאמו  , תוכלו לעשות זאת, במידה ותרצו להגיע עוד לפני ההזמנה•

.כך יוכל איש מכירות ללוות אתכם במהלך הסיור, זאת מראש

,  במידה ותרצו. הסניף המלווה את הפרויקט הוא סניף חולון . חרש היא רשת ארצית•

.תוכלו להגיע גם לאולמות אחרים של הרשת
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

,  בכל מקרה מסיימים מעל המשקוף, מ"ס240גובה חיפוי בחדרים רטובים •
.  באריח שלם

,  במידה והחלטתם לשנות גובה חיפוי קחו בחשבון גבהי חלונות, שימו לב•
על מנת לאפשר גימור מיטבי במסגרת  , מנגנון ניאגרה ושקעי חשמל, דלתות

.האביזר/ האריח 

,  גובה חיפוי שונה)במידה וביצעתם באמצעות מעצבת שינויים בכמויות •
'  עליכם לבצע עדכון של הכמויות באמצעות מח( 'הגדלת חדרים רטובים וכד

.שינויי דיירים

.הביאו עמכם את תכנית הבית העדכנית שבידיכם, בהגיעכם לפגישה•
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

תוכלו לעשות זאת באמצעות  . באחריותכםהנושא . תכנית פריסהעליכם להכין , בתום בחירתכם•
ניישם בהתאם  , במידה ולא תהיה תכנית פריסה. שינויי דיירים' מעצבת מטעמכם או באמצעות מח

שימו לב שהנושא קריטי במיוחד במידה ובחרתם  . לתכנית הפריסה הסטנדרטית של האדריכל
.אריחי דקור או עיצובים וגדלים מיוחדים

ייתכנו סטיות במידות בשל עוביי טיח ועובי  . ב התכנית האדריכלית"תכנית פריסה מבוססת ע•
.יש לקחת זאת בחשבון בעת תכנון הפריסה. חיפוי

לפי  )תקבלו זיכוי במקום כנגד המוצר שלא תיקחו , בפריט כזה או אחרשדרוגבמידה ותבחרו לבצע •
לא  . את היתרה תשלמו ישירות לספק(. מחיר הרכישה של הקבלן או מחיר היסוד שנקבע במפרט

.אצל הספקזההיהיו זיכויים מול הקבלן ולכן עליכם לממש את הזיכוי מול מוצר 

במידותיו ובפרטיו  מתאיםחובתכם להקפיד שהמוצר אותו בחרתם , במידה וביצעתם שדרוג•
.לתכנית הבית
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

אין להזמין פריט שאינו נמצא במלאי של הספק או שאין התחייבות ברורה של הספק •
אישור על בחירת פריט שאינו במלאי יינתן . להספקה בתאריך המיועד אותו העברנו אליו

.י הקבלן"רק ע

חלק פנימי וחיצוני )במידה והספק אינו מסוגל לספקו בשני חלקים –אינטרפוץבשדרוג •
ותספקו  , לשטחהאינטרפוץנעביר אליכם את החלק החיצוני מיד עם הגעת –( בנפרד

.אותו לשטח בהתאם לדרישה שלנו לפני המסירה

ארונות אמבטיה , ברזים, כיורים)כל האביזרים המשלימים בחבילות המוצרים הנוספת •
באחריות  . לאחר מסירת מפתחות הבית( ולא לקבלן בשטח)תסופק אליכם בלבד , ('וכד

.למשוך סחורה זו ולהתקינה

מוצרים –' מתלה מגבות וכד, סבוניות, מוטות, מקלחונים: כך גם אם תרכשו תוספות כגון•
.בהתאם לסיכום בינכם לבין הספק, אלה יסופקו רק לאחר מסירת הבית
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

. מעבר למחיר המוצר לספקעלויות עבודהשימו לב שלחלק מהשדרוגים יש •
, תעלות ניקוז, ריצוף אריחים במידות חריגות, על ריצוף באלכסון, לדוגמא

תידרשו לתשלום תוספת לקבלן בגין  ' אריחים מיוחדים הדורשים הגנה וכד
.העבודה

.נדרשת הגנה על הריצוף בעלות נוספת–בבחירת אריח מבריק •

שימו לב בעת הבחירה להגדרות מיוחדות של האריח כגון שונות בין אריחים  •
.'וכד

ובתנאי  , ניתן לבחור רק תעלה המתחברת לקופסא סטנדרטית–תעלות ניקוז •
.שינויי דיירים' שהדבר מסומן בתכנית השינויים שנחתמה במח
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

.בשדרוג אריחים קחו בחשבון את הפחת המסוכם בין הקבלן לספק•

.  אנטי סליפמרפסות ורחבת כניסה חייב להיות בריצוף , ריצוף חדרים רטובים•
.שימו לב לכלל זה במידה ותשדרגו ריצוף לחדרים אלה

שימו לב לטיב האריח אותו בחרתם ואת נורמת  , במידה והחלטתם לשדרג•
שונות בינונית וגבוהה משמעותה הבדלים גדולים בצבע  . שלו" שונות"ה

.ומרקם בין האריחים

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

53



דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

.אנו מבצעים בפינות מתכת ייעודיות בצבע ניקלפינות קרמיקה•

ניתן לבחור באולם הקרמיקה  . מיושמת תוך התאמה לגוון האריחים–רובה •
,  במידה ותרצו גוון אחר(. קרם/ אפור / לבן )גוונים שאנו מעמידים 3מבין 

.תוכלו לבחור מתוך המניפה שתוצג באולם תמורת תשלום לקבלן

בבחירת  . יבוצע על ידינו בשטחחיתוך הפנלים , מ"ס60באריחים עד גודל •
.תידרשו להזמין פנלים חתוכים מהספק, אריחים גדולים יותר

אתם תידרשו לבחור את . מנגנוני הניאגרה בפרויקט אחידים לכל הבתים•
.הלחצן אצל דניאלה בפגישה המסכמת
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לחצני ניאגרה לבחירה

55

מבריקקלאסיקמטקלאסיק

מטאקסלוסיבמבריקאקסלוסיבלבןאקסלוסיב

את הבחירה תעשו אצל דניאלה במעמד סגירת הבחירות



אריחים מיוחדים

.וטראצובאבן טבעית אנחנו לא מרצפים •

יש לקחת בחשבון משמעויות נוספות  . ניתן ליישום בחדרים יבשים בלבד–אריחי בטון•
.אותם תשלימו לאחר מסירת הבית', וכדסילרכגון מריחת 

. מ"מ10ברירת המחדל להנמכה היא . אנחנו נבצע הכנה לפי בקשתכם–פרקט•
.'אין הספקה וזיכוי לאריחים סוג ב. יישום על ידכם לאחר המסירה

תיישמו לאחר המסירה  . , נבצע הנמכה כנדרש, בדומה לפרקט–אריחים מדוקקים•
.בהדבקה

.העבודה תתומחר בהתאם לבחירתכם–אריחים בגדלים מיוחדים•

.75/150–מגבלת גודל בריצוף חדרים יבשים •

.  מ לפאה"ס60עד –מגבלת גודל אריח במקלחת •

.ר"מ1גודל מקסימלי לאריח עד –מגדלת גודל אריח בחיפוי קירות • 56



דגשים-תכניות פריסה 

שימו לב כי המידות שמופיעות בתכניות הינן מידות  •
סטיות  , חיפויי אריחים, לפני ביצוע טיח, אדריכלות

יש לקחת נושא זה בחשבון בעת תכנון  . 'וכדתיקניות
.החדר

משקופי  , שימו לב לגובה החיפוי ביחס למשקוף הדלת•
זאת על  . שקעי חשמל ושאר אביזרים על הקיר, חלונות

.מנת למנוע גימור בעייתי לאחר החיפוי
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סיכום תהליך הבחירה

.התיק שלכם מועבר אלינו לבדיקה, לאחר שסיימתם את הבחירות•

ותוודאו יחד איתה , בה תעברו על ההזמנה ביחד, אתם תיקראו לפגישה אצל דניאלה•
.שההזמנה תקינה ואין פערים

.תגיעו גם עם תכנית הפריסה שביצעתם–במידה ויש לכם מעצבת •

.במידה ותרצו תוכלו להשתמש בשירותיה של דניאלה לצורך תכניות אלה•

.תחויבו עליהן בפגישה זו, במידה והזמנתם אריחים מיוחדים להם עלויות עבודה•
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סיכום

59



לסיכום נושא הבחירות
:אצל הקבלן תבחרו•

.גוון תקרת עץ•

.גוון פנים הבית•

.גוון אלומיניום•

.דלתות כניסה•

.לחצן ניאגרה•

:באולמות תבחרו•

(.שדרוג' כולל אופ)דלתות פנים •

.ריצוף וכלים סניטריים•
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.'דוגמאות מהגוונים אותם תצטרכו לבחור יוצגו על גדר אתר שכונה ג



לוח זמנים

תוכלו לחתום ולהעביר במייל  . טפסי הבחירות יוצגו באתר האינטרנט•
.לדניאלה

.טבלת הבחירות תפורסם באתר האינטרנט לצורך בקרה נוספת שלכם•

.לוח הזמנים המפורט הוא לסיום התהליך כולל הפגישה אצל דניאלה•

יש ברירת מחדל ',  וכודלתות , ריצופים, לרבות גוונים, לכל הבחירות•
ברירת המחדל תפורסם באתר . לביצוע למצב בו דייר לא יבחר

.האינטרנט
61

גוונים  קבוצה

ודלתות 

חוץ

ריצופים 

וסניטריים

דלתות פנים

15/6/1915/6/1915/7/19מערב' שכונה ב

15/7/1930/7/1930/9/19'גשכונה

15/8/1930/8/1930/10/19'בשכונה
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בפולדר שתקבלו

.תדריך ודגשים לתהליך בחירת חומרי הגמר•

.דף בחירת דלתות חוץ•

.דף בחירת גוונים•

.מוצרי חרש•

.מוצרי אחים לוי•

(CITY DOORS)מפרט דלתות פנים •

(.רב בריח)מפרט דלתות חוץ •

.מחירון עבודות ריצוף•

.שי קטן•

כל החומרים יוצגו באתר האינטרנט•
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דוגמא-תכנית פריסה 


