
מבנה חממה רשימת חומרי גמר אדריכלות פארק אריאל שרון -
הערותמיקוםיחידהחומר

אופציה א. רשת וובנט של חברת ג'ייקובס או 
ש"ע מק"ט 20256-0200-080 חברת אספקה : 

ישימא. ראה חוברת פרטים . אופן הנחת הרשת 
לתאום מול קונסטרוקטור. כיוון הנחת הרשת 

כשהאלכסון הארוך בניצב לקרקע.       אופציה 
ב. רשת וובנט של חברת ג'ייקובס או ש"ע מק"ט 

20256-0200-080 חברת אספקה : ישימא. ראה 
חוברת פרטים . אופן הנחת הרשת לתאום מול 
קונסטרוקטור. כיוון הנחת הרשת כשהאלכסון 
על קירות המעטפת של  הארוך בניצב לקרקע 

רשת ערסלים על גג מבנה החממה דגם  החממה. 
לתאום מול ספק

חיפוי קירות  בלייסטים של במבוק היושבים על חיפוי קיר
תשתית של עץ אורן, חברת אספקה טרילוג או 

ש"ע. ראה חוברת פרטים

גוון עפ"י בחירת אדריכלחיפוי קירות הממ"מ

אריג מחוזק Commercial 95 FR חברת אספקה רשת צל 
פטוריז.

 גוון עפ"י בחירת אדריכל.גג החממה

גוון עפ"י בחירת אדריכלריצוף בממ"מ ראה תכנית ריצוףגרניט פורצלן 60/60ריצוף ממ"מ
גוון עפ"י אדריכל.שליכט בדרגת M-50 אגרגט עדיןטיח חוץ ממ"מ

10 ס"מ מרצפה במעטפת הממ"מפס ניתוק מפח מרצפה בחיפוי קיר ממ"מ

גוון עפ"י בחירת אדריכל
כיור נירוסטה עגול, דגם 441, קוטר 450. של כיור

חברת שביט או ש"ע.
לתאום מול אדריכלאזור שירות

משטח וסינור אבן קיסר או ש"ע בהתאמה למפרט משטח +סינור
ייעודי.

לתאום מול אדריכלאזור שירות

לתאום מול אדריכלאזור שרותברז ניצב, כרום, של חברת חמת או ש"עברז
לתאום מול אדריכלאזור ממ"מדגם לוגאנו או ש"ע לתאום מול אדריכל.דלת פלדלת פנימית לממ"מ

RAL 9007 / RAL 7043 לתאום סופי מול RAL לקונסטרוקציית חממה
אדריכל

לתאום מול אדריכלכלל החממה

מחיצה קלה ניידת למערכת סינון ממ"מ 
עפ"י תקן

מחיצות HPL עובי 13 מ"מ,אביזרי פלסטיק. גוון 
עפ"י בחירת אדריכל.

לתאום מול אדריכלאזור ממ"מ

אזור ממ"מלפי דרישת הג"אמערכת סינון ואוורור עפ"י ת"י 4570 חלק

ארון כיבוי אש במידות: 80/80/30 מפח שלארון כיבוי אש
AR80 מנדלסון ש. בר בע"מ או ש"ע. מק"ט

אזור שירות חזית מזרחית

 דגם   Haiku Wet Rated Fansלתאום קוטר מאווררים
וגוון  מול אדריכל ויועץ חשמל

לתאום מול אדריכל ויועץ חשמלכלל החממה

גוון עפ"י בחירת אדריכל רשת על כל חזיתות המבנה מותקנת עג"י 
קונסטרוקציה.לתאום מול קונסטרוקציה.

רשת
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