


  

  

  נכסים בינוי ולוגיסטיקה אגף
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  עבודות אלומיניום – 12פרק 
  

  חלונות  12.1

              קיפ- דריי – 4500 ")  מפרופילי חב' "קליל" סדרות 1חלונות אלומיניום: ("רמה  12.1.1 

רותים חלונות קיפ מדגם יבשהזזה. או ש"ע של יצרן מאושר על ידי מכבי.  – 7000 או

  .4500קליל 

חלונות לשחרור עשן כוללים כל האביזרים הדרושים לפתיחה אוטומטית, חיבור                        12.1.2

  לרכזת גילוי אש ולחשמל. 

ועל פי הנחיות המיגון של פיקוד    חוסמת, זכוכית שכבות ו/או מ1045ת"י על פי  - זיגוג  12.1.3

אנטי סאן על פי רמת  ציפוי מ"מ 6העורף ומשרד הבריאות, אך לא פחות מעובי 

בהתאם למיקום המבנה, והנחיות ממונה בטחון במכבי  לפי P.V.B -ו החשיפה לשמש

אינם מסורגים יינתנו פתרונות  םהישחלונות ובבתי מרקחת קומת קרקעב. ועודיגובהו וי

  טחון מכבי .יממונה בעל פי הנחיות מיגון ה

 ותקןתלכל החלונות אורגינאלי ליצרן על פי סדרת המוצר. הפרזול יהיה כללי:   –פרזול   12.1.4

  . או מגביל פתיחה. נעילה עם מנעול לוגי

  

  שטחים ציבוריים –דלתות כניסה וויטרינות   12.2

נפרדים במרפאה תהיינה דלתות אלומיניום דלתות הכניסה למרפאה ו/או לאזורי תפקוד    12.2.1

ויטרינה (חלוקת הדלתות ע"פ תכנית אדריכל), ובנוסף מ'  X 2.00 2.10כנפיות  - דו

  או ש"ע.  "4900מ' בסטנדרט  "קליל  1בצמוד לצירי הדלת ברוחב 

  :זיגוג   12.2.2

 הנחיותאו מחוסמת. סוג ועובי סופי על פי התקן וו/מ"מ. שכבות   10 – 8ובי הזכוכית ע

  ממונה בטחון של מכבי. 

  :פרזול    12.2.3

   צירים מסוג  "פנדל" מותאמים למשקל הדלת

הדלת  מותאמים  למשקל –עם השהיית סגירה, עליונים עם זרוע מסילה  -מחזירי שמן 

 יש לכוון את מחזיר השמן .  YALEאו ש"ע תוצרת   TS – 93דגם   DORMAתוצרת  –

   .וןניוט 22לכוח מקסימלי של    

    או ש"ע לבחירת  DORMAתוצרת   MANETצינור מתכווננות מנירוסטה דגם   -  ידיות   

  מ"מ.  32אדריכל. קוטר צינור    

  . DORMA או  YALE, תוצרת PUSHBARעל פי הדרישה, מסוג   –ידיות בהלה    

  .חסינות אש תהיה ע"פ יועץ הבטיחות ובאחריות היזםאלומניום דרישת לדלתות  12.2.4
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  גמר פרופילי אלומיניום  12.3

  בגוונים לבחירת  מיקרון 50מקרון לפחות או צבע בעובי  20צביעה אלקטרוסטטית, אילגון בעובי   

 .לבן Ral signal white 9003 . , שימוש בברגים מקוריים מגולבנים אדריכל

      

  בבתי מרקחת  12.4

  מ"מ  12תית שכבתלת זכוכית   המשטרה,ימוגנו החלונות,הויטרינות והדלתות בהתאם להנחיות 

) 3 X 4 ת  ושכבשתי עם  6+6או  )מ"מB .V.P  ע"פ הנחיות יועץ ביטחון מכבי.                 

  לעיל. 12.1.3ראה סעיף  –וטרינות ודלתות כניסה 

  זכוכית. ה יש להקפיד כי סרגלי הזיגוג יהיו קבועים מהצד החיצוני באופן שאינו מאפשר פרוק

  

  תריסי סגירה לאזורי דלפקים  12.5

ואפשרות הפעלה  סגירת  עמדות דלפק  על ידי תריס נגלל, עם מנגנון הפעלה חשמלי  12.5.1

  . בנוסףמהצד הפנימי, ידנית 

,  גוון מ"מ 33-55שלבי התריס  עשויים פח אלומיניום מכופף ופוליאוריטן. רוחב שלב              

  לבחירה.  שלבי התריס

על פי  ויחובר למפסק דו קוטבי התריס נגלל לתוך ארגז חיצוני או לתוך חלל התקרה,             

  . הנחיות מכבי
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