
מכללת אחווה:פרויקט

כיתות9.12.19:תאריך

כמותמידותתאורסוג פריטפריט' מסיעוד הפריטיעוד החדר
עלות 

כוללת
הערותתמונה להמחשהגוון

כסא נייד נערם01סטודנט/מרצהכיתה

 4. כיסא נערם מפלסטיק

רגלי מתכת ללא גלגלים 

.גב מחורר. וללא ידיות

311

גוון לבחירת 

. האדריכל

אפשרות 

למספר 

גוונים

כיתה
כסא סטודנט עם 

משטח כתיבה
02

כסא נייד עם 

משטח

 4. כיסא נערם מפלסטיק

רגלי מתכת ללא גלגלים 

עם . גב מחורר. וללא ידיות

משטח עבודה מתכוונן 

עבור מחשב

102

לבחירת 

. האדריכל

אפשרות 

למספר 

גוונים

כיתה
שולחן סטודנט 

באזור מדורג
שולחן מקובע03

מ " מHPL 13משטח 

 40/40ורגלי מתכת גודל 

מ מקובע לרצפה"מ

140/4541

גוונים 

לבחירת 

. האדריכל

משטח דמוי 

רגליים . עץ

גוון אפור 

כהה

.מ" ס150רוחב מדרגה 

. מ" ס40נדרש מעבר נטו 

מ ובתנאי שהכיסא " ס50ניתן לבצע שולחן 

מאפשר המעבר הנדרש

כיתה
שולחן סטודנט 

באזור מיושר
שולחן נייד04

מ " מHPL 13משטח 

 40/40ורגלי מתכת גודל 

 רגלים קדמיות עם 2. מ "מ

גלגלים

140/4581

גוונים 

לבחירת 

. האדריכל

משטח דמוי 

רגליים . עץ

גוון אפור 

כהה

.מ" ס120שולחן כל 

. מ" ס40נדרש מעבר נטו 

מ ובתנאי שהכיסא " ס50ניתן לבצע שולחן 

מאפשר המעבר הנדרש

כיתה

1חלופה 

כסא סטודנט 

כדוגמת כסא 

אודיטוריום

05

כסא  

אודיטוריום עם 

. משטח כתיבה

גב ומושב 

מרופדים

 או MILENIUMכיסא דגם 

ע"שוו
מ" ס90רוחב מדרגה 95

06כסא סטודנטכיתה

כסא מקובע 

עם משטח 

כתיבה נפתח 

. בגב הכסא

. מושב מרופד

גב ללא ריפוד

 או AUDITכיסא דגם 

ע"שוו
39

.מ" ס95רוחב מדרגה 

+  כסאות עם משטח בגב 26

(שורה אחרונה) כסאות ללא משטח בגב 13

. מ" ס40נדרש מעבר נטו 

כיתה
שולחן 

ישיבות/סטודנט
שולחן נייד07

שולחן ישיבות עם רגליים 

מעוצבות
140/4514

 משטח דמוי 

רגליים . עץ

מעוצבות

. חדר ישיבות אופציונלי

עדיפות לרגלי שולחן מעוצבות

שולחן מקובע08שולחן מחשבחדר מחשב

שתי עמדות מחשב בכל 

הכנות לחשמל .  שולחן

אביזר + כולל תעלה ופינוי 

+ כוס במשטח השולחן 

מתקן תלוי לכונן מחשב

160/6018

09כסא סטודנט נגישכיתה
כסא נייד עם 

ידיות

 4. כיסא נערם מפלסטיק

רגלי מתכת ללא גלגלים 

.גב מחורר. עם ידיות

27

גוון לבחירת 

. האדריכל

אפשרות 

למספר 

גוונים

כסא נגיש עם ידיות

כיתה
שולחן סטודנט 

נגיש
10

שולחן מתקפל 

נייד

. שולחן מתקפל נייד

מ " מHPL 13משטח 

.ורגלי מתכת עם גלגלים

160/65/77

 גובה נטו

 בין תחתית

 השולחן

 - לרצפה

מ"ס 70

8

לבחירת 

.  האדריכל

אפשרות 

לגוון דמוי עץ

עבור נגישות

מ בין כסא ושולחן " ס40נדרש מעבר נטו 

מ ובתנאי שהכיסא מאפשר המעבר הנדרש" ס50ניתן לבצע שולחן 


