
 2020מיתוג  רשימת חומר גמר וגוונים

 24.1.20 03 עדכון

 

 

 נושא

 

 

 

 יצרן / יבואן

 

 ושם הדגם ,גודל תיאור

 

 מספר דגם

 

 צבע

ריצופים, 

חיפויים, 

 רובה

 רצפה ופנלים

  לבחירה ספקים

 

 נגב קרמיקה

 ש"ע

NKP 80/80טקנו סביה 

627800291 

 גרייז'

 חרש

 ש"ע

 גרייז' ZIZF8369 סמנט פוג 80/80

 מודי

 ש"ע

 ליימסטון סמוק

80/80 

 גרייז' 3450803300

  אפור Mapei Grigio medio  112 רובה  לריצוף  

כנ"ל כמו  רצפה שירותים  

 שאר הסניף 

 R10אך 

אנטיסליפ  60/60

R10  

 גרייז' 

חיפוי מדרגות וחיפוי קירות  

 .פיר מדרגות

תואמת גוון אבן טבעית  

  הריצוף

 גרייז' 

קירות שירותים ומעל חיפוי  

 קבועות בחדרי רופאים  )לבן(

לבן מט   20/60 

בחיתוך קצוות 

RECTIFIED 

 לבן מט 

רובה לחיפוי שירותים ומעל  

 קבועות בחדרי רופאים )לבן(

Mapei  100 לבן 

 חיפוי קירות שירותים  

פורצלן דמוי קיר מדגיש )

 (.פרקט

 מודי

 ש"ע

 

 טרק דמוי עץ נטורל

23/120 

דמוי פרקט  7231221200

 עץ

 חרש  

 ש"ע

דמוי פרקט   23/120אמושין פקן 

 עץ

 נגב  

 ש"ע

DWOOD CREST  

23/120 

ALP21003  דמוי פרקט

 עץ

רובה לחיפוי קירות שירותים  

 על קיר הפרקט

Mapei Grigio medio  112 אפור  

גרניט פורצלן מדוקק לחיפוי  

 קיר כח )עליו לוגו מכבי(

מודי או 

 ש"ע

Nomad white 100/300 

 TECHLAMתוצרת 

 גרייז' 

ש.ב.א או   SPC פרקט פולמרי מינרלי 

 ש"ע

 אפור בהיר 3704-2   

מוצרי 

 נגישות

משטחי התראה, פסי אזהרה 

לשפת מדרגות פנים וחוץ, פס 

או  אלפקס

אייל 

יבוצעו כדוגמאת 

המוצרים של חברת 

לפי שחור, או  

הנחיית יועץ 



 

 נושא

 

 

 

 יצרן / יבואן

 

 ושם הדגם ,גודל תיאור

 

 מספר דגם

 

 צבע

 מוביל 

 מסוג בטון פולימריס 

שווה ערך. "אלפקס" או  ציפויים

אישור   יש לקבל מהספק

מת"י על עמידת המוצר 

 .6חלק  1918לתקן 

 נגישות 

 נגרות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פורמייקה ריהוט )חזיתות 

 ( ש"עאלוןגוון  הריהוט

EGGER  H3331ST10 אלון 

 אלון 4236 עץ עבות מזונית

דלפקים,   -משטח עליון 

 . ש"עושולחנותארוניות, 

EGGER  H1001ST9 לבן 

 לבן 3102 לבן טאפ מזונית

לדלתות   PVCמ"מ 17 קנט  

 ומגירות הארונות 

    כנ"ל תואם

זהה  – צוקל בנגרות וקבועות

 לחזית הארון

EGGER  H3331ST10 אלון 

 ניקל מוברש 5018 מ"מ 96 דומיסיל ידיות נגרות וקבועות

חדרי משטחי שיש  לקבועות  

רופא/אחות וקבועות 

 שירותים

או  אורטגה

 קוריאן

 לבן  1000קרחון 

או  אורטגה כיור אינטגרלי לשטיפת ידיים 

 קוריאן

 220דגם  43/35

 אליפטי

  לבן 

או  אורטגה כיור אינטגרלי למטבחי צוות 

 קוריאן

 640דגם  46/36

 מלבני

 לבן 

או   HPLמשטח טרספה  משטח 

  לתחנת איסוףאורטגה 

 TOPLAB   לבן 

 נירלט צבע קירות וסינרי גבס

 או ש"ע 

 לבן   NWC040 אפור אבן

צבע משקופים דלתות  צבע 

ומשקופי חלונות ותריסי 

  גלילה

 Silk grey 7044 RAL חאקי 

דלתות 

 וידיות

 

 לבן EGGER  H1001ST9 דלתות לחדרים

 מוברשניקל  TH-104/RF13 מהמפרט -TH-101או  דומיסיל ידיות לדלתות

 RAL –signal  דלתות ארונות פח חשופות 

white 

 לבן 9003

 RAL –signal  דלתות מסגרות )פלדלת(

white 

 לבן 9003

 מובילים, -אלומיניום שונות 

 מפזרים

 signal white–RAL  9003 לבן 



 

 נושא

 

 

 

 יצרן / יבואן

 

 ושם הדגם ,גודל תיאור

 

 מספר דגם

 

 צבע

 ס"מ 90קיר גובה  חיפוי

 לחדרים + המתנות

מ"מ בגלילים  1עובי  שינזון

 120בגובה 

 לבן  301

ע"פ חיפוי  H=90מגן פינה 

 קיר

 לבן 301  שינזון

צלון )מותאם לגוון חלונות 

 בסניף(

או כסף ) Silver 168 אלומיניום כסוף אורגון

מותאם לגוון 

 האלומיניום (

 

 ספקים:

          054-9909522  סלע אורנה: מודי 

 052-4560220קובי אלי : חרש

         054-4801668   בזק ענבל : נגב קרמיקה

       0546641103עידית זק  :עוז קרמיקה

 0506565819שני ברזילי אגר פורמייקה: 

 054-9371914 –מזונית : ציפי 

 

 כל חומרי הגמר והספקים הינם שווי ערך. אישור החומרים והספקים יעשה ע"י מכבי מראש ובכתב.

 


