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מחיר  כמות יחידה רתיאו סעיף
 יחידה

סך 
 הכל

 בניית פרגולה מפלדה  01פרק  
 

 צבע לבחירה האדריכל  –כל הקונסטרוקציה תהיה מגולוונת וצבועה 
 יש לעבוד לפי תכנית וע"פ פרטי הקונסטרוקציה בלבד

 ובכפוף לאישור וליווי מהנדס הפרויקט מטעם המכללה 
  052-338-3120-מהנדס המכללה אוהד
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 ס"מ 290באורך  200/200/8עמוד 

 ס"מ 300באורך  100/100/6.3קורה 

 ס"מ 260באורך  100/100/6.3קורה 

 280באורך 8/4/5קורה 

  300/300/12טקות פל -חיבור עמוד פלדה לרצפה ע"י 

 מ"מ חלקים עם כיפוף בקצה  16קוצים  -חיבור פלטקות ע"י 

 ס"מ  17באורך  M16עוגנים  -חיבור עמוד פלדה לעמוד בטון קיים ע"י 

 ס"מ 17באורך  M16עוגנים   -חיבור קורה למבנה ע"י 

 הלחמות בחיבורים לפי תכנית

בצבעים  או ש"ע של חברת פוליגלמ"מ  10קירוי הפרגולה ב"פוליגל" 

 . (תואמים להדמיהה) שונים לבחירה

  ס"מ  200ס"מ עומק  40קלונס קוטר 

  שקוף ECP234מחברי -פוליגל הות חיבור פלסטיק בין לוח

  מפרט צביעה 20פרק 
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 י צבע יסודנשיוף לפ

) בין יד ראשונה ליד שנייה יש בשתי שכבות אפוקסי דו רכיבי צבע יסוד 

  לבצע שיוף לברזל(

 עליון  שיוף לפני צבע

) בין יד  ו רכיבי בשתי שכבות )גוון לבחירה(צבע עליון פוליאוריטן ד

  ראשונה ליד שנייה יש לבצע שיוף לברזל(

 תיקוני צבע במידת הצורך יבוצעו בשטח 
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םויע םחחע םע יחפיח ןבא

םחריח "פיהחוה" יבםיבח הפח ביחרב לןערחאה

םירל ופריפחה בררה100/100/6.3 

a-a  -יבח  

ווהייא ייבים - וייא הביחרב לןערחאה

לירןיב יפרו לבםבל ייחרים

חחבבבי םה חעח ולבעמ 

לואההל יבןירחיב םררן

ווהייא ייבים - וייא הביחרב לןערחאהםירל וםשרב 50/50/2.9

חיחםב בויא םביר יחביר םויעחע ם"ח פהוב פהעל

הפח פרו ו'

םויע פהעל  200/200/8 

ווהייא ייבים - וייא הביחרב לןערחאה

יחביר בחא םויע הםירל

רןל פרו   ן' יב'

             יביר םויע לפהעל הםויע לבויא

ם"ח םיוא יח  M16ןירח 17 מ"ו

פרו ן'
פרו ב'

פהוםל 300/300/12 ו"ו

ןרבם םייחע 16 ו"ו יהםחע םע םחפיק בםיל

םהיבמ םיור 40 מ"ו םיום 200 מ"ו

L 170 מ"ו 

רחביח והן ומבחב האיה לחאק לפריפחה

ואמל פהוםל 200/200/6 ו"ו וריבח 

והן באיה ללחאק

לפריפחה םיבר בביח לםויע ויע היע

רחביח והן פבחע יייח

ןב לבחמימ חש הבים 

בביאייב לובאבא 

פרויהל וחאההב ןיייל

בחמימ יפרוח יחביר
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