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כתב כמויות לעבודות ריהוט

בקשה להצעות מחיר
ריהוט קנוי
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תאור
פרק  :2ריהוט קנוי
יש לקרא את כתב הכמויות יחד עם התוכניות
המפורטות.
יש לקחת מידות במקום לפי תחילת העבודה.
פריט  : 1עמדות מחשב זוגיות במידות
 110/140בגובה  75ס"מ .משטח עבודה גמר
פורמיקה .רגלי השולחן גמר מתכת צבועה
בתנור .מחיצת בד בין העמדות .הכל לפי
תוכנית .
פריט 1א  :עמדות מחשב אישיות במידות
 110/70בגובה  75ס"מ .משטח עבודה גמר
פורמיקה .רגלי השולחן גמר מתכת צבועה
בתנור .מחיצת בד בקצה העמדה .הכל לפי
תוכנית .
פריט  :2שולחן עגול בקוטר  110ס"מ בגובה 75
ס"מ .משטח עבודה גמר פורמיקה .רגלי
השולחן גמר מתכת צבועה בתנור .במרכז
השולחן דלתית חשמל ותקשורת שקועה
ריבועית ,מדגם  ,TBusעם רגל מתכת אמצעית
להעברת כבלים ,לפי תכנית .המשטח עם קנט
בשיפוע בכל ההיקף .הכל לפי תוכנית .
פריט  :3כוננית ספרים משולבת בקיר עם חיפוי
עץ  ,בגמר פורניר .הכוננית במידות  80/40ס"מ
בגובה  210+30ס"מ .מדפים בעובי  3ס"מ,
מתכווננים .הכל לפי תכנית.
פריט  :4שולחן קפטריה ,במידות  85/85ס"מ
גובה  75ס"מ ,גמר פורמיקה +רגלי מתכת.
המשטח עם קנט בשיפוע בכל ההיקף .הכל לפי
תכנית.
פריט  :5שולחן נמוך במידות  50/50ס"מ
ובגובה  50ס"מ .גמר פורמיקה .רגלי מתכת
בחתך ריבועי  2/2ס"מ .הכל לפי תכנית.
פריט  :6מקבץ של ארבעה שולחנות במידות
כלליות של  320/160ס"מ .גובה  75ס"מ .גמר
פורמיקה .רגליי מתכת .עם מחיצה מתחת
לשולחן בעובי של כ  10-ס"מ ,להעברת כבלים
חשמל ותקשורת .גמר הפנלים פורמיקה .בין
השולחנות יהיו מחיצות בד אקוסטי להפרדה.
הכל לפי תכנית.
פריט  :7מקבץ של ארבע עמדות אישיות
במידות כלליות של  200/130ס"מ ,גובה 75
ס"מ .גמר המשטח פורמיקה .רגליי פורמיקה.
מחיצה במרכז העמדות ,בעובי של כ  10-ס"מ,
להעברת כבלי חשמל ותקשורת .העמדות
כוללות מתקן ממתכת מנשא למחשב ,מותקן
מתחת למשטח .הכל לפי תכנית.
להעברה לדף הבא
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פריט  :8מקבץ של שש עמדות אישיות במידות
כלליות של  300/130ס"מ ,גובה  75ס"מ .גמר
המשטח פורמיקה .רגליי פורמיקה .מחיצה
במרכז העמדות ,בעובי של כ  10-ס"מ ,להעברת
כבלי חשמל ותקשורת .העמדות כוללות מתקן
ממתכת מנשא למחשב ,מותקן מתחת למשטח.
הכל לפי תכנית.
פריט  :9עמדה אישית במידות כלליות של
 100/70ס"מ ,גובה  75ס"מ .גמר המשטח
פורמיקה .רגליי פורמיקה .מחיצה בגב
העמדות ,בעובי של כ  10-ס" מ ,להעברת כבלי
חשמל ותקשורת .העמדות כוללות מתקן
ממתכת מנשא למחשב ,מותקן מתחת למשטח.
הכל לפי תכנית.
פריט  :10כוננית סגורה במידות 130/40/75
ס"מ .גמר פורמיקה ,לרבות הגב האחורי
(שיהיה חשוף) .דלתות עם נעילה .גוונים
לבחירת האדריכל .הכל לפי תכנית.
פריט  :11כוננית סגורה במידות 190/40/75
ס"מ .גמר פורמיקה .טופ עליון ודפנות צדדיות,
ברוחב  60ס"מ .דלתות עם נעילה .גוונים
לבחירת האדריכל .הכל לפי תכנית.
פריט  :12כוננית תצוג ת מגזינים עם דלתיות
כלליות
מידות
לפתיחה.
בשיפוע,
 130/40/210+30ס"מ .הכוננית משולבת בקיר
עם חיפוי עץ .בגמר פורניר בגוון זהה .הכל לפי
תכנית.
כוננית מדפים ,פתוחה .מידות
פריט :13
הכוננית
כלליות  136/40/210+30ס"מ.
משולבת בקיר עם חיפוי עץ .בגמר פורניר בגוון
זהה .הכל לפי תכנית.
פריט  :14דלפק השאלה במידות לפי תכנית.
גובה  75ס" מ ,עם חלק נגיש לנכים .גמר פורניר,
שלייפלק ופורמיקה דמוי מתכת ,לפי תכנית.
בחזית אחת העמדות תהיה מחיצת זכוכית
שקועה בתוך המשטח .העמדה כוללת ארגזי
מגירות ,מנשאים למחשב ,תאורה ,שקעים
ותעלות להעברת כבלי חשמל ותקשורת ,הכל
לפי תכנית.
פריט  :15עמדת עבודה הכוללת שולחן
ושלוחה ,במידות כלליות  180/170ס"מ בגובה
 75ס"מ .גמר פורמיקה ,עם קנט בשיפוע בכל
ההיקף .רגליי מתכת צבועה בתנור .העמדה
כוללת ארגז מגירות ומתקן מנשא למחשב .הכל
לפי תכנית.
להעברה לדף הבא
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פריט  :16כוננית סגורה במידות 279/40/90
ס"מ .גמר פורמיקה .דלתות עם נעילה .גוונים
לבחירת האדריכל .הכל לפי תכנית.
פריט  :17שולחן מלבני במידות  200/80ס"מ,
גובה  75ס"מ .ג מר המשטח פורמיקה ,גמר
הרגליים מתכת צבועה בתנור .דלתית עם
שקעים ,שקועה במרכז השולחן .רגל מרכזית
ממתכת להעברת כבלים .הכל לפי תכנית.
פריט  :18שולחן חדר ישיבות ,מלבני במידות
כלליות  420/100ס"מ ,גובה  75ס"מ .גמר
המשטח פורמיקה ,גמר הרגליים מתכת צבועה
בתנור .דלתית עם שקעים ,שקועה במרכז
השולחן .רגל מרכזית ממתכת להעברת כבלים.
הכל לפי תכנית.
שולחן וכורסא קבועה הקפית
פריט :19
במידות לפי תכנית .גוונים לבחירת האדריכל.
הכל לפי תכנית.
פריט  :20כונניות מדפי ספרים ממתכת
יעודיות לספריות .כונניות דו צדדית מדגם
 steel shelvingקנטליבר ,חברת  BCIדנמרק ,
בשיטת המדף המרחף + 200/50/212 ,פנל צד
עץ/מלמין לשילוט .גמר מתכת צבועה בתנור.
גוון לבחירת האדריכל .מחיר הכונניות יכלול
את כל האביזרים ו/או חיזוקים הנדרשים .הכל
לפי תכנית.
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