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 :כתב כמויות

 

 -נגרות אומן ומסגרות פלדה  06פרק 

 דלתות פלדה חד כנפית חסינות אש. 01תת פרק    

 תאור סעיף
 

 סה"כ מחיר כמות יח'

 30/30חד כנפית כינוי פלדה  דלתאספקה והתקנת  06.01.0010
 100-110/210 במידות,1212ת"י  לפי אש חסינתדק' 
מ"מ,  1.5 דופן משקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי ,ס"מ

 1.5הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 
או צביעה בתנור,  C.V.Pמ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי 

 YALE ,ECOדגם לרבות שלושה צירים, מחזיר שמן 
, גוון צילינדר תקניידיות מתכת ומנעול , ABLOY או 

 RALהמשקוף והדלת ייבחר על ידי המזמין מתוך גווני 
          כחלק ממחיר היחידה

   4 יח'

 שעה 1/2חד כנפית כינוי פלדה  דלתאספקה והתקנת  06.01.0020
משקוף  , ס"מ 70/210, במידות 1212לפי ת"י   חסינת

מ"מ, הכנף  1.5 דופן פלדה מגולוון וצבוע בעובי
מ"מ,  1.5מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 

או צביעה בתנור,  C.V.Pמילוי צמר סלעים, ציפוי 
 YALE ,ECOדגם שמן לרבות שלושה צירים, מחזיר 

, גוון ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני, ABLOY או 
 RALהמשקוף והדלת ייבחר על ידי המזמין מתוך גווני 

 ר היחידהכחלק ממחי

   1 יח'

שעה  1/2חד כנפית כינוי פלדה  דלתאספקה והתקנת  06.01.0030
 , ס"מ 80-90/210, במידות 1212לפי ת"י  חסינת אש

מ"מ, הכנף  1.5 דופן משקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי
מ"מ,  1.5מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 

או צביעה בתנור,  C.V.Pמילוי צמר סלעים, ציפוי 
 YALE ,ECOדגם לרבות שלושה צירים, מחזיר שמן 

, גוון ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני, ABLOY או 
 RALהמשקוף והדלת ייבחר על ידי המזמין מתוך גווני 

 כחלק ממחיר היחידה

   1 יח'

     סה"כ לתשלום  
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 :דלתות פלדה דו כנפית חסינות אש 02תת פרק    

 תאור סעיף
 

 סה"כ מחיר כמות יח'

 שעה  1/2כינוי  פלדה דו כנפית דלתאספקה והתקנת  06.02.0010
, במידות 1212לפי ת"י  חסינת אשדק' ,  30/30

משקוף פלדה מגולוון וצבוע  , ס"מ 150-160/210
מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות  1.5 דופן בעובי

מ"מ, מילוי צמר סלעים,  1.5פלדה מגולוונים בעובי 
או צביעה בתנור, לרבות שלושה צירים,  C.V.Pציפוי 

)ע"ג כל ABLOY או  YALE ,ECO דגם מחזיר שמן
ידיות מתכת ,  מתאם סגירת דלת )קרדינטור(,  כנף(

, גוון המשקוף והדלת ייבחר על ומנעול צילינדר תקני
 כחלק ממחיר היחידה RALידי המזמין מתוך גווני 

   6 יח'

שעה   1/2כינוי  פלדה דו כנפית דלתאספקה והתקנת  06.02.0020
, במידות 1212לפי ת"י  חסינת אשדק' ,  30/30

 משקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי ,180-190/210
מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה  1.5 דופן

מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי  1.5מגולוונים בעובי 
C.V.P  ,או צביעה בתנור, לרבות שלושה צירים

)ע"ג כל ABLOY או  YALE ,ECOדגם מחזיר שמן 
ידיות מתכת ,  מתאם סגירת דלת )קרדינטור(,  כנף(

חר על גוון המשקוף והדלת ייב, ומנעול צילינדר תקני
 כחלק ממחיר היחידה RALידי המזמין מתוך גווני 

   8 יח'

שעה   1/2כינוי  פלדה דו כנפית דלתאספקה והתקנת  06.02.0030
, במידות 1212לפי ת"י  חסינת אשדק' ,  30/30

 משקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי , ס"מ 220/210
מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה  1.5 דופן

מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי  1.5מגולוונים בעובי 
C.V.P  ,או צביעה בתנור, לרבות שלושה צירים

)ע"ג כל ABLOY או  YALE ,ECOדגם מחזיר שמן 
ידיות מתכת ,  מתאם סגירת דלת )קרדינטור(,  כנף(

חר על גוון המשקוף והדלת ייב, ומנעול צילינדר תקני
 כחלק ממחיר היחידה RALידי המזמין מתוך גווני 

   4 יח'

שעה   1/2כינוי  פלדה דו כנפית דלתאספקה והתקנת  06.02.0040
, במידות 1212לפי ת"י  חסינת אשדק' ,  30/30

 משקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי , ס"מ 200/210
מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה  1.5 דופן

מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי  1.5מגולוונים בעובי 
C.V.P  ,או צביעה בתנור, לרבות שלושה צירים

)ע"ג כל ABLOY  או YALE ,ECOדגם מחזיר שמן 
ידיות מתכת ,  מתאם סגירת דלת )קרדינטור(,  כנף(

, גוון המשקוף והדלת ייבחר על ומנעול צילינדר תקני
 כחלק ממחיר היחידה RALידי המזמין מתוך גווני 

   6 יח'

שעה   1/2כינוי  פלדה דו כנפית דלתאספקה והתקנת  06.02.0050
, במידות 1212לפי ת"י  חסינת אשדק' ,  30/30

   8 יח'

http://www.vishel.co.il/


 

 

 
 ונים, תיקי שטחכ, סקרי סיהתרי בניהייעץ ותכנון מערכות בטיחות, בטיחות אש, , שרותי ממונה על הבטיחות 

 
 www.vishel.co.il info@vishel.co.il  079-6362285:פקס  079-6338585טל:  7847618אשקלון  7שתילים 

 
 

משקוף פלדה מגולוון וצבוע  , ס"מ 170-180/210
משני לוחות מ"מ, הכנף מורכבת  1.5 דופן בעובי

מ"מ, מילוי צמר סלעים,  1.5פלדה מגולוונים בעובי 
או צביעה בתנור, לרבות שלושה צירים,  C.V.Pציפוי 

)ע"ג כל ABLOY או  YALE ,ECOדגם מחזיר שמן 
ידיות מתכת ,  מתאם סגירת דלת )קרדינטור(,  כנף(

גוון המשקוף והדלת ייבחר על , ומנעול צילינדר תקני
 כחלק ממחיר היחידה RALידי המזמין מתוך גווני 

שעה   1/2כינוי  פלדה דו כנפית דלתאספקה והתקנת  06.02.0060
, במידות 1212לפי ת"י  חסינת אשדק' ,  30/30

 משקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי , ס"מ 140/210
מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה  1.5 דופן

מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי  1.5מגולוונים בעובי 
C.V.P  ,או צביעה בתנור, לרבות שלושה צירים

)ע"ג כל ABLOY או  YALE ,ECOדגם מחזיר שמן 
ידיות מתכת ,  מתאם סגירת דלת )קרדינטור(,  כנף(

חר על גוון המשקוף והדלת ייב, ומנעול צילינדר תקני
 כחלק ממחיר היחידה RALידי המזמין מתוך גווני 

   2 יח'

שעה   1/2כינוי  פלדה דו כנפית דלתאספקה והתקנת  06.02.0070
, במידות 1212לפי ת"י  חסינת אשדק' ,  30/30

 משקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי , ס"מ 210/230
מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה  1.5 דופן

מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי  1.5מגולוונים בעובי 
C.V.P  ,או צביעה בתנור, לרבות שלושה צירים

)ע"ג כל ABLOY או  YALE ,ECOדגם מחזיר שמן 
ידיות מתכת ,  מתאם סגירת דלת )קרדינטור(,  כנף(

גוון המשקוף והדלת ייבחר על , ומנעול צילינדר תקני
 כחלק ממחיר היחידה RALידי המזמין מתוך גווני 

   1 יח'

     סה"כ לתשלום 

 

 

 :תוספות לדלתות פלדה חסינות אש 03תת פרק    

תוספת לדלת פלדה עבור מנגנון בהלה ללא נעילה,  06.01.0010
  תקני, דגם "איזיאו" או ש"ע על פי אישור המפקח

   42 יח'

 מלבני תוספת לדלת פלדת חסינת אש עבור צוהר 06.01.0020
 באישור המפקח ס"מ 20/80במידות  

   42 יח'

     סה"כ לתשלום 
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 :פירוקים 04תת פרק    

  פירוק דלתות פח חד כנפיות ומשקופיהן  06.04.0010
 

   6 יח'

 פירוק דלתות פח דו כנפיות ומשקופיהן 06.04.0020
 

   30 יח'

דו כנפיות  + זכוכית פירוק דלתות אלומיניום 06.04.0030
 ומשקופיהן

 

   4 יח'

 פירוק דלתות עץ דו כנפיות ומשקופיהן 06.04.0040
 

   2 יח'

     סה"כ לתשלום 
 

  totalסה"כ לתשלום 

 

 

 

 

  .** בסיום העבודה ייספרו כמויות שיתקבלו בפועל ובהתאם יוגש החשבון לתשלום

 התשלום יהיה   בטבלת האומדן אינם סופיות וניתנות לשינוי מעל או מתחת לאומדן המוצג ,  הכמיות** 

 בהתאם לכמויות שבוצעו בשטח והמזמין אינו מתחייב לכמויות הרשומות באומדן.                                                   

 ע"מ.** הצעת המחיר שתינתן על ידי הקבלן המבצע אינה כוללת מ
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