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4
כמות כללית

חדר הכנה אודיטוריום 

C-0-3
10-כ

כסא מעבדה גבוה עם  גלגלים לשולחן 

ע" של וקסמן או שווACEמעבדה  דגם 
22לבחירת האדריכל

משרדי נוער שוחר 

מדע
1-כ

כסא עובד דגם ברוקר אפור של וקסמן 

ע"או שוו
1818לבן/אפור

משרדי נוער שוחר 

מדע
2-כ

 של וקסמן או UNNIAכסא אורח דגם 

ללא ריפוד או ידיות, רגלי מתכת. ע"שוו

 2-3אפשרות לשילוב 

צבעים לבחירת 

האדריכל

2020

מ   "חדר ישיבות נש

N-0-2
5-כ

 של SOHOכסא חדר ישיבות דגם 

ע ללא ידיות עם גלגלים"וקסמן או שוו
1414לבחירת האדריכל

    N-0-5מ "ממ

מטבחון
8-כ

 של UNNIA BARכסאות בר דגם 

ע רגלי מתכת ללא ידיות"וקסמן או שוו
1010לבחירת האדריכל

11לבחירת האדריכלREVOLUTIONכסא מרצה דגם 7A-כN-0-1כיתה 

7-כN-0-1כיתה 

כסא תלמיד עם ידיות ושלוחן סטודנט 

מ " ס35X55מתקפל רחב במידות 

 של וקסמן או REVOLUTIONדגם 

ע"שוו

2020לבחירת האדריכל

 C-0-5 7-כאב ביתA כסא אורח דגםREVOLUTION22

 C-0-5 1-כאב בית
כסא עובד דגם ברוקר אפור של וקסמן 

ע"או שוו
11לבן/אפור

-כתת תכנות א

C-0-7פורמלית   
2-כ

 של וקסמן או UNNIAכסא אורח דגם 

ללא ריפוד או ידיות, רגלי מתכת. ע"שוו

 צבעים 4שילוב 

לבחירת האדריכל
3535

כיתת סימולטור נוער 

N-0-7שוחר מדע   
2-כ

 של וקסמן או UNNIAכסא אורח דגם 

ללא ריפוד או ידיות, רגלי מתכת. ע"שוו

 2-3אפשרות לשילוב 

צבעים לבחירת 

האדריכל

2626

כסאות ספייר אגף 

מ"נש
7-כ

כסא תלמיד עם ידיות ושלוחן סטודנט 

מ " ס35X55מתקפל רחב במידות 

 של וקסמן או REVOLUTIONדגם 

ע"שוו

20לבחירת האדריכל



כסאות ספייר אגף 

מ"נש
7A-כ

 של REVOLUTIONכסא תלמיד 

ע"וקסמן או שוו
30לבחירת האדריכל

7A-כ הוראהN-1-1כיתה 
  או REVOLUTIONכסא מרצה דגם 

ע"שו
11לבחירת האדריכל

7A-כ הוראהN-1-1כיתה 
 של REVOLUTIONכסא תלמיד 

ע"וקסמן או שוו
3636לבחירת האדריכל

7-כN-1-2כיתה 

כסא תלמיד עם ידיות ושלוחן סטודנט 

מ " ס35X55מתקפל רחב במידות 

 של וקסמן או REVOLUTIONדגם 

ע"שוו

2424לבחירת האדריכל

7A-כN-1-2כיתה 
  או REVOLUTIONכסא מרצה דגם 

ע"שוו
11לבחירת האדריכל

5-כN-1-3ישיבות 
 של SOHOכסא חדר ישיבות דגם 

ע ללא ידיות עם גלגלים"וקסמן או שוו
1414לבחירת האדריכל

7-כN-1-4כיתה 

כסא תלמיד עם ידיות ושלוחן סטודנט 

מ " ס35X55מתקפל רחב במידות 

 של וקסמן או REVOLUTIONדגם 

ע"שוו

3636לבחירת האדריכל

7A-כN-1-4כיתה 
  או REVOLUTIONכסא מרצה דגם 

ע"שוו
11לבחירת האדריכל

7A-כN-1-5כיתה 
 של REVOLUTIONכסא תלמיד 

ע"וקסמן או שוו
2121לבחירת האדריכל

7A-כN-1-5כיתה 
  או REVOLUTIONכסא מרצה דגם 

ע"שוו
11לבחירת האדריכל

10B-כN-1-6מעבדה 
מרופד ללא ,  נמוךACEכסא תלמיד 

ע"של וקסמן או שוו. גלגלים
3030לבחירת האדריכל

10-כN-1-6מעבדה 

כסא מעבדה גבוה ללא גלגלים 

 של וקסמן ACEלשולחן מעבדה  דגם 

ע"או שוו

11לבחירת האדריכל



 N-1-7 10-כחדר הכנה

כסא מעבדה גבוה ללא  גלגלים 

 של וקסמן ACEלשולחן מעבדה  דגם 

ע"או שוו

22לבחירת האדריכל

 N-1-7 7-כחדר הכנהA
  או REVOLUTIONכסא מרצה דגם 

ע"שוו
11לבחירת האדריכל

'   חלופה א10-כN-1-8מעבדה 

כסא מעבדה גבוה ללא גלגלים 

 של וקסמן ACEלשולחן מעבדה  דגם 

ע"או שוו

2424לבחירת האדריכל

10-כN-1-8מעבדה 

כסא מעבדה גבוה ללא גלגלים 

 של וקסמן ACEלשולחן מעבדה  דגם 

ע"או שוו

11לבחירת האדריכל

חלל כפול מול 

מעבדות קומה 

ראשונה

11-כ

 עם מגלשת DECOכסא ישיבות דגם 

רגלי . מרופד בכל צדדיו. ללא גלגלים 

ע"של וקסמן או שוו. מתכת

 גוונים 3-חלוקה לכ

לבחירת האדריכל
44

סמינר פתוח בקומה 

C-1-18ראשונה 
3-כ

 של וקסמן או LOOLAכסא אורח דגם 

ריפוד משענת וגב . ע בשני גוונים"שוו

רגלי מתכת לבנות

 גוונים 3-חלוקה לכ

לבחירת האדריכל
44

C-1-9 1-כמנהלה
כסא עובד דגם ברוקר אפור של וקסמן 

ע"או שוו
55לבחירת האדריכל

C-1-9 2-כמנהלה
 של וקסמן או UNNIAכסא אורח דגם 

ללא ריפוד או ידיות, רגלי מתכת. ע"שוו

 2-3אפשרות לשילוב 

צבעים לבחירת 

האדריכל

55

1-כמעבדות מדעי המחשב
כסא עובד דגם ברוקר אפור של וקסמן 

ע"או שוו
35576842202לבחירת האדריכל

משרד טיפוסי סגל 

מדעי המחשב
1-כ

כסא עובד דגם ברוקר אפור של וקסמן 

ע"או שוו
66לבחירת האדריכל

משרדי סגל מנהלי 

מדעי המחשב
13-כ

 של וקסמן VANILLAכסא עובד דגם 

ע"או שוו
8141638לבחירת האדריכל

משרד טיפוסי סגל 

מדעי המחשב
4-כ

 גב GALLERY Lכסא אורח דגם 

ע"נמוך של וקסמן או שוו
19303743129לבחירת האדריכל



-Cחדר                   

1-16 , C-1-13   

ס וראש מנהל"ראש בי

12-כ
 של וקסמן DUNASכסא אורח דגם 

ע"או שו
66לבחירת האדריכל

4-כC-1-19סמינר מחקר 
 גב GALLERY Lכסא אורח דגם 

ע"נמוך של וקסמן או שוו
2020לבחירת האדריכל

11-כC-2-8פלנטריום 

 עם מגלשת DECOכסא ישיבות דגם 

רגלי . מרופד בכל צדדיו. ללא גלגלים 

ע"של וקסמן או שוו. מתכת

 גוונים 3-חלוקה לכ

לבחירת האדריכל
22

7A-כN-2-1כיתה 
 של REVOLUTIONכסא תלמיד 

ע"וקסמן או שוו
2424לבחירת האדריכל

 מטבחון N-2-7מ "ממ

נוער שוחר מדע
8-כ

 של UNNIA BARכסאות בר דגם 

ע רגלי מתכת ללא ידיות"וקסמן או שוו
77לבחירת האדריכל

N-2-2 11-כסמינר

 עם מגלשת DECOכסא ישיבות דגם 

רגלי . מרופד בכל צדדיו. ללא גלגלים 

ע"של וקסמן או שוו. מתכת

 גוונים 3-חלוקה לכ

לבחירת האדריכל
44

7-כN-2-3כיתה 

כסא תלמיד עם ידיות ושלוחן סטודנט 

מ " ס35X55מתקפל רחב במידות 

 של וקסמן או REVOLUTIONדגם 

ע"שוו

3434לבחירת האדריכל

7A-כN-2-3כיתה 
 של REVOLUTIONכסא תלמיד 

ע"וקסמן או שוו
11לבחירת האדריכל

10-כN-2-4מעבדה 

כסא מעבדה גבוה ללא גלגלים 

 של וקסמן ACEלשולחן מעבדה  דגם 

ע"או שוו

11לבחירת האדריכל

10B-כN-2-4מעבדה 
מרופד ללא ,  נמוךACEכסא תלמיד 

ע"של וקסמן או שוו. גלגלים
2828לבחירת האדריכל

7A-כN-2-5חדר הכנה 
  או REVOLUTIONכסא מרצה דגם 

ע"שוו
11לבחירת האדריכל

10-כN-2-5חדר הכנה 

כסא מעבדה גבוה ללא גלגלים 

 של וקסמן ACEלשולחן מעבדה  דגם 

ע"או שוו

22לבחירת האדריכל



10-כN-2-6מעבדה 

כסא מעבדה גבוה ללא גלגלים 

 של וקסמן ACEלשולחן מעבדה  דגם 

ע"או שוו

11לבחירת האדריכל

10B-כN-2-6מעבדה 
מרופד ללא ,  נמוךACEכסא תלמיד 

ע"של וקסמן או שוו. גלגלים
3030לבחירת האדריכל

3-כC-2-12סמינר פתוח 

 של וקסמן או LOOLAכסא אורח דגם 

. ריפוד משענת וגב. ע בשני גוונים"שוו

רגלי מתכת לבנות

 גוונים 3-חלוקה לכ

לבחירת האדריכל
66

4-כC-2-27סמינר מחקר 
 גב GALLERY Lכסא אורח דגם 

ע"נמוך של וקסמן או שוו
2020לבחירת האדריכל

7-כN-3-1כיתה 

כסא תלמיד עם ידיות ושלוחן סטודנט 

מ " ס35X55מתקפל רחב במידות 

 של וקסמן או REVOLUTIONדגם 

ע"שוו

3636לבחירת האדריכל

7A-כN-3-1כיתה 
 של REVOLUTIONכסא מרצה דגם 

ע"וקסמן או שוו
11לבחירת האדריכל

3-כC-3-9מבואה מול 

 של וקסמן או LOOLAכסא אורח דגם 

ריפוד משענת וגב . ע בשני גוונים"שוו

רגלי מתכת לבנות

 גוונים 3-חלוקה לכ

לבחירת האדריכל
66

3-כC-3-13סמינר פתוח 

 של וקסמן או LOOLAכסא אורח דגם 

. ריפוד משענת וגב. ע בשני גוונים"שוו

רגלי מתכת לבנות

 גוונים 3-חלוקה לכ

לבחירת האדריכל
66

4-כC-3-26סמינר מחקר 
 GALLERY Lכסא חדר ישיבות דגם 

ע"גב נמוך של וקסמן או שוו
2020לבחירת האדריכל

4-כC-4-27סמינר מחקר 
 GALLERY Lכסא חדר ישיבות דגם 

ע"גב נמוך של וקסמן או שוו
2020לבחירת האדריכל

סמינר פתוח אטריום 

4קומה 
3-כ

 של וקסמן או LOOLAכסא אורח דגם 

ריפוד משענת וגב . ע בשני גוונים"שוו

רגלי מתכת לבנות.

 גוונים 3-חלוקה לכ

לבחירת האדריכל
77



3-כC-4-9מועדון 

 של וקסמן או LOOLAכסא אורח דגם 

ריפוד משענת וגב . ע בשני גוונים"שוו

רגלי מתכת לבנות

 גוונים 3-חלוקה לכ

לבחירת האדריכל
1414

8-כC-4-9מועדון 
 של UNNIA BARכסאות בר דגם 

ע רגלי מתכת ללא ידיות"וקסמן או שוו

 גוונים 3-חלוקה לכ

לבחירת האדריכל
22

חדר ישיבות ראשי   

C-4-1
4-כ

 GALLERY Lכסא חדר ישיבות דגם 

ע"גב נמוך של וקסמן או שוו
4040לבחירת האדריכל

כסאות מרפסת קומה 

4
9-כ

דגם  קלואי .  נערם. כסא גן אלומיניום

ע"של גנים ושושנים או שוו
2020לבחירת האדריכל

כסאות מרפסת 

2פלנטריום קומה 
9-כ

דגם  קלואי .  נערם. כסא גן אלומיניום

ע"של גנים ושושנים או שוו
1212לבחירת האדריכל

כסאות מרפסת 

3ניסויים קומה 
9-כ

דגם  קלואי .  נערם. כסא גן אלומיניום

ע"של גנים ושושנים או שוו
88לבחירת האדריכל


