
כ"סהמחיר ליחידהכ יחידות"סהתיאורסעיף

AR-001

. מ"" ס190/70שולחן מידות 

 צדדים 4 לייזר שעוטף משטח בCNCשולחן עצמאי  המבוסס על מבנה נושא פלדה בחיתוך  

י תקן""עפ (קורוזייה)מבנה הנושא בצביעה אלקטרוסטאטית מגורענת נגד שריטות ובתהליך נגד שיתוך

עמידות ,עמידות חיפוי הפורמייקה היצוקה  בשחיקה, תקן עמידות צפיפות החומר הפנימי במעיכה:הכוללים– משטחי העבודה בעלי תקנים אירופאים או צפון אמריקאים 

." UVעמידות המשטח העליון בחשיפה לאור וכנגד דהייה בפני קרני ,  (עמידות בחום מחשבים נישאים)פירוק טרמי 

דלתית אלומיניום המאפשרת העברת הכבילה •משטח כולל 

2+ ו 1+    משרדים קומות AR-001- לפי פרט 

69

AR-110

איכסון עבור מארז מחשב  'יח

פתחים עליונים  למעבר כבילה לשולחן +  כוללת גב פריק 60/40/65Hבמידות ' יח

מ מלוחות דקורטיביים בעל התקנים הנדרשים" מ18עובי החומר לקרדנזה הינו 

2+,1+  משרדים קומות AR-110- לפי פרט 

69

AR-010

איכסון אישי 'יח

.מאפשרת מעבר כבילה ,  איחסון צידית עצמאית  כוללת תעלה גמישה 100/40/65Hקרדנזת במידות 

.  מגירות אינטגרלית ויחידת אחסון סגור כולל נעילה במגירה עליונה ונעילה בדלת 3הקרדנזה כוללת יחידת 

בסיסי המפתחות הינם בעלי צירי קיפול למניעת פגיעה במשתמש. מערכת מנעולים לנעילה יחידנית בשונות רנדומאלית

. כולל אופציה למסטר ולרב מסטר

 ונתמכים הן במפתח LGAהמנעולים יעמדו בתקן איכות 

מסטר והן במפתח שליפת ליבה להחלפת ליבת הצילינדר

.מ מלוחות דקורטיביים בעל התקנים הנדרשים" מ18עובי החומר לקרדנזה הינו 

.מאפשרת מעבר כבילה , בגב קרדנזה מורכבת תעלה גמישה 

69

AR-002

. מ""  ס80 /210שולחן מידות 

 צדדים 4 לייזר שעוטף משטח בCNCשולחן עצמאי  המבוססעל מבנה נושא פלדה בחיתוך  

י תקן""עפ (קורוזייה)מבנה הנושא בצביעה אלקטרוסטאטית מגורענת נגד שריטות ובתהליך נגד שיתוך

עמידות ,עמידות חיפוי הפורמייקה היצוקה  בשחיקה, תקן עמידות צפיפות החומר הפנימי במעיכה:הכוללים– משטחי העבודה בעלי תקנים אירופאים או צפון אמריקאים 

." UVעמידות המשטח העליון בחשיפה לאור וכנגד דהייה בפני קרני ,  (עמידות בחום מחשבים נישאים)פירוק טרמי 

דלתית אלומיניום המאפשרת העברת הכבילה •משטח כולל 

2+  משרד דיקן קומה AR-002- לפי פרט 

1₪ 1,400₪ 1,400

AR-100

.מ  בגמר פורמייקה  גוון וסוג לבחירת אדריכל"ס160מ וברוחב  " ס40מ ובעומק " ס240הארון במידות 

רגליות פילוס המאפשרות כיוונון גובה, +מ  כולל אפשרות שינוי גובה " מ28ג "מדפים פתוחים חו+הארון מחולק בעל דלתות פתיחה 

ומוכנס , ללא סימני חיבור או שעוני פירזול. מ בעל גימור מלא המותאם להעמדת הארון במרכזי החלל" מ18מ גב הארון מלא בעובי " מ18עובי החומר של כל הארון הינו 

-AR- במכבש לגוף הארון                                                                                                                                                                                        לפי פרט 

(לא בנישה (פריסטנדינג ")  2+,1+ משרדים קומות 100
16₪ 2,700₪ 43,200

₪ 3,250₪ 224,250

ש לורי לוקי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב"הספקה והתקנה של ריהוט משרדי לבניין הפקולטה לניהול ע, יצור,  לתכנון3215/2022' מכרז פומבי מס

3 מתוך 1עמוד 



ש לורי לוקי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב"הספקה והתקנה של ריהוט משרדי לבניין הפקולטה לניהול ע, יצור,  לתכנון3215/2022' מכרז פומבי מס

AR-101

.מ  בגמר פורמייקה  גוון וסוג לבחירת אדריכל"ס160מ וברוחב  " ס40מ ובעומק " ס240איכסון גבוהה      הארון במידות 

רגליות פילוס המאפשרות כיוונון , מ רוחב מסביב למערך" ס5סגירות של + מ  כולל אפשרות שינוי גובה " מ28ג "מדפים פתוחים חו+הארון מחולק בעל דלתות פתיחה 

גובה

ומוכנס , ללא סימני חיבור או שעוני פירזול. מ בעל גימור מלא המותאם להעמדת הארון במרכזי החלל" מ18מ גב הארון מלא בעובי " מ18עובי החומר של כל הארון הינו 

-AR- במכבש לגוף הארון                                                                                                                                                                                        לפי פרט 

(בתוך נישה גבס )  2+,1+ משרדים קומות 100
44₪ 2,700₪ 118,800

AR-004

מ " ס74 גובה 90שולחן עגול  קוטר 

 לייזר CNCשולחן עצמאי  המבוסס על מבנה נושא פלדה בחיתוך   •

י תקן""עפ (קורוזייה)מבנה הנושא בצביעה אלקטרוסטאטית מגורענת נגד שריטות ובתהליך נגד שיתוך •

. MSDS שעומדת במבדקי איכות MIKAרגל צבועה באיבוק פוליאסטר אפוקסי עם טקסטורת  •

.צביעה בתהליך אלקטרוסטאטי וקליה בתנור לציפוי אחיד ועמידות גבוהה בפני שריטות ושחיקה •

. בחיתוך קנט אלכסוני  MDFלוחות - משטח עליון  •

עמידות ,עמידות חיפוי הפורמייקה היצוקה  בשחיקה, תקן עמידות צפיפות החומר הפנימי במעיכה:הכוללים– משטחי העבודה בעלי תקנים אירופאים או צפון אמריקאים 

." UVעמידות המשטח העליון בחשיפה לאור וכנגד דהייה בפני קרני ,  (עמידות בחום מחשבים נישאים)פירוק טרמי 

600 600₪ 11₪+ קומה 12  משרד מס AR-004ראה פרט 

AR-005

 דלתיות דו כיוונית ותעלות לתקשורת  ואגנית 2מ  כולל "   ס260/100שולחן ישיבות

 צדדים 4 לייזר שעוטף משטח בCNCשולחן עצמאי  המבוסס על מבנה נושא פלדה בחיתוך  

י תקן""עפ (קורוזייה)מבנה הנושא בצביעה אלקטרוסטאטית מגורענת נגד שריטות ובתהליך נגד שיתוך

. קרומית המאפשרת העלאה וורטיקאלית של כבלי החיווט-י רגל דו"גישה לחשמל במרכז המערך ע•

דלתית אלומיניום המאפשרת העברת הכבילה •משטח כולל 

 (Decorative Wooden Panel)מ בעלי ציפוי דקורטיבי " מ28שבבית לוחות עץ בעובי - משטח עליון •

.(לוורסאטיליות ושינויים עתידיים)המאפשרות שימוש מבנה הנושא למידות משטח משתנות  (לתמיכה אופקית)מבנה הנושא כולל קורות אופקיות טלסקופיות •

.מבנה הנושא בעל הכנות לעיגון תעלות מתכתיות לניהול הכבילה האופקית לאורך מערך העמדות•

2+ ו 1+   חדר ישיבות קומה AR-005ראה פרט 

2₪ 4,100₪ 8,200

3 מתוך 2עמוד 



ש לורי לוקי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב"הספקה והתקנה של ריהוט משרדי לבניין הפקולטה לניהול ע, יצור,  לתכנון3215/2022' מכרז פומבי מס

AR-006

מ "   ס140במידה כוללת  ' שולחן ישיבות בצורה לפי שרטוט אדר

. קרן לייזר" מ המעובדים בחיתוך המבוצע ע" מ4/8מבנה הנושא מלוחות פלדה בעובי 

. תמיכת הרגל מתוכננת עם זווית אלכסונית המקטינה את הפרעת מבנה הנושא לתנועה האופקית החופשית של המשתמש•

 (נגד חלודה)סטאטית נגד שיתוך -צביעה אלקטרו•

. MSDS שעומדת במבדקי איכות MIKAרגל צבועה באיבוק פוליאסטר אפוקסי עם טקסטורת •

.צביעה בתהליך אלקטרוסטאטי וקליה בתנור לציפוי אחיד ועמידות גבוהה בפני שריטות ושחיקה•

. בחיתוך קנט אלכסוני  MDFלוחות - משטח עליון •

.(לוורסאטיליות ושינויים עתידיים)המאפשרות שימוש מבנה הנושא למידות משטח משתנות  (לתמיכה אופקית)מבנה הנושא כולל קורות אופקיות טלסקופיות •

1-  חדרי דיונים בקומה AR-006ראה פרט 

9₪ 3,200₪ 28,800

AR-007

 רגלי מתכת הלכסוניות 3שולחנות ניידים בודדים כוללים 

מ " ס160 שולחנות ולקבל ישיבת צוות סביב שולחן עגול  קוטר כ6צורת משטח  מאפשרת לחבר  

עמידות ,עמידות חיפוי הפורמייקה היצוקה  בשחיקה, תקן עמידות צפיפות החומר הפנימי במעיכה:הכוללים– משטחי העבודה בעלי תקנים אירופאים או צפון אמריקאים 

." UVעמידות המשטח העליון בחשיפה לאור וכנגד דהייה בפני קרני ,  (עמידות בחום מחשבים נישאים)פירוק טרמי 

.ישרים: קצוות המשטח•, (Decorative Wooden Panel)מ בעלי ציפוי דקורטיבי " מ28שבבית לוחות עץ בעובי 

1-   אזורי הסעדה קומה AR-007ראה פרט 

 22(132 )₪ 4,500₪ 99,000

AR-010

. מ"" ס150/350שולחן ישיבות  במידה כוללת  

 לייזר CNCשולחן עצמאי  המבוס על מבנה נושא פלדה בחיתוך     •

י תקן""עפ (קורוזייה)מבנה הנושא בצביעה אלקטרוסטאטית מגורענת נגד שריטות ובתהליך נגד שיתוך •

. MSDS שעומדת במבדקי איכות MIKAרגל צבועה באיבוק פוליאסטר אפוקסי עם טקסטורת  •

.צביעה בתהליך אלקטרוסטאטי וקליה בתנור לציפוי אחיד ועמידות גבוהה בפני שריטות ושחיקה •

. בחיתוך קנט אלכסוני  MDFלוחות - משטח עליון  •

עמידות ,עמידות חיפוי הפורמייקה היצוקה  בשחיקה, תקן עמידות צפיפות החומר הפנימי במעיכה:הכוללים– משטחי העבודה בעלי תקנים אירופאים או צפון אמריקאים 

." UVעמידות המשטח העליון בחשיפה לאור וכנגד דהייה בפני קרני ,  (עמידות בחום מחשבים נישאים)פירוק טרמי 

 2+,1+קומות ,    חדרי ישיבות בתוך ממד AR-010- לפי פרט 

2₪ 5,500₪ 11,000

3 מתוך 3עמוד 


