
שכונת צוריאל בראשל"צ
חיים כהנוביץ, אדריכלות נוף

ספסל ח' 



ריהוט
רחוב וגן
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אורך/רוחב גובה
)ס"מ(

משקל יחידה 
)ק"ג(

מחיר ליחידה

מחסום המצוק 
ראש פירמידה

מק“ט 11573010

40

80 40

20

20
8040/40209

1050מסותת

מחסום מושב 
המצוק

מק“ט 11573011

40

70 40

10

20
7040/40209

950מסותת

עמוד מחסום
80מק“ט 11573018

30

8030/30165.7

500אפור

570גרנוליט

650מסותת

ø26 מחסום גליל
100100ø26120מק“ט 11573006

280אפור

350גרנוליט

420מסותת

ø40 מחסום גליל
8080ø40226מק“ט 11573007

520אפור

610גרנוליט

680מסותת

עמוד תאורה 
“מצוק" 100
מק“ט 11574038

20

40

40

20

12040/40294

1300מסותת

המחיר לא כולל גוף תאורה

ריהוט רחוב וגן | עמודי מחסום מבטון

עמוד מחסום מחסום מצוקעמוד תאורה מצוק
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ריהוט רחוב וגן | עמודי מחסום גומיקס

גובה
)מ"מ(

רדיוס
)מ"מ(

מחיר ליחידהמשקל

עמוד עופרה
מק“ט 12881011

600ø200/

480אפור

מגומי ממוחזר כולל פס זוהר

עמוד אריאל
מק“ט 12881014

600ø200/

475טרקוטה

450אפור

500שחור

מגומי ממוחזר כולל פס זוהר

עמוד מילניום
מק“ט 12881017

600ø130/

270שחור

עשוי מ-PVC כולל פסים זוהרים

עמוד שלומית 
)נחום תקום(
//780מק“ט 12881016

150אדום

מושב תמר
מק“ט 12881015

500ø360/

820שחור

מגומי ממוחזר כולל פס זוהר

בסיס לעמוד נשלף
מק“ט 12881112

מתאים לעמודים עופרה אריאל ולתמרורים

300ø600/

980כסוף

עמוד עופרה - מגומי ממוחזרעמוד מילניום



70

ריהוט רחוב וגן | אשפתונים

ריהוט רחוב וגן | ספסלים

אורך/רוחב גובה
)ס"מ(

משקל יחידה 
)ק"ג(

מחיר ליחידה

אשפתון עגול 
פח פנימי מגולוון

מק“ט 11572090
8080ø45140

1100מסותת

אורך/רוחב גובה
)ס"מ(

משקל יחידה 
)ק"ג(

מחיר ליחידה

מחסום מושב
מק“ט 11573001

40 40

40
4040/40147

 סטייל
520בטון

ספסל ח'
מק“ט 11571014

50 50

40
4050/50116

 סטייל
500בטון

ניתן לקבל גם אלמנט קצה סגור

ספסל ח' מעוגל 
מק“ט 11571004

50

404050/104196

 סטייל
610בטון

ניתן לקבל גם אלמנט קצה סגור 
רדיוס פנימי 150 ס"מ

ספסל אמבר 
מק“ט 11571090

170

42
מחיר ע"פ הסכם42170/170450

בשילוב עץ

אשפתון עגולספסל "אמבר"
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ריהוט רחוב וגן | אדניות

אורך/רוחב גובה
)ס"מ(

משקל יחידה 
)ק"ג(

מחיר ליחידה

אדנית ריבוע 80
מק“ט 11576104

80 80

808080/80517

2400סיתות 

SW2400

אדנית ריבוע 100
מק“ט 11576015

100 100

100
100100/1001150

2900סיתות 

SW2900

עציץ רם
מק“ט 11576017

120

60

90

120ø90530

2800סיתות 

SW2800

עציץ ניר
50מק“ט 11576018

25

46

70

75ø70658

2200סיתות 

SW2200

 אדנית מלבן
80 ס"מ

מק“ט 11576012
15

25
80

1525/8048

350סיתות 

SW350

 אדנית מלבן
90 ס"מ

מק“ט 11576011
30

25
90

3025/9078

450סיתות 

SW450

אדנית 90 כורכרי עציץ ניר
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ריהוט רחוב וגן | עמודים דקורטיביים 

מחיר ליחידהמשקלגובה עמודחוליהבסיס

עמוד "הסראיה"
מק“ט 11574004

15

80

80

80

15
50

כורכרי 50/50/1535/35/80270600
מסותת

 מחיר
 ע"פ

הסכם

עמוד "זכרון יעקב"
מק“ט 11574070

15

230

10

50

כורכרי 50/50/1040/40/230255761
מסותת

 מחיר
 ע"פ

הסכם

עמוד "בית שאן"
מק“ט 11574010

47

55

55

55

55

47

ø92ø583142030 כורכרי
מסותת

 מחיר
 ע"פ

הסכם

עמוד "נהריה"
מק“ט 11574020

30

55

55

55

55

50

ø59ø35300680 כורכרי
מסותת

 מחיר
 ע"פ

הסכם

עמוד "פארק אופקים" 
לפרגולה

מק“ט 11574055

7

90

90

90

כורכרי 50/50/1240/40/90277784
מסותת

 מחיר
 ע"פ

הסכם

עמוד "חולון" 
מק“ט 11574060

7

90

90

90

66

50

כורכרי 50/50/6640/40/903431054
מסותת

 מחיר
 ע"פ

הסכם

בחוליה האמצעית אפשר להעביר חשמל או לצקת בטון 
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ריהוט רחוב וגן | דוגמאות מהשטח 

עמוד "בית שאן"

ספסל ח' מעוגל

שכונת צוריאל ראשל"צ
חיים כהנוביץ, אדריכלות נוף

ספסל ח' מעוגל 

ספסל ח' 

עמוד "זכרון יעקב"
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ריהוט רחוב וגן | אריחי גומי קרייבורג - מגומי ממוחזר

עובי 
)מ"מ( 

אורך/רוחב 
)מ"מ( 

גובה 
נפילה 
מירבי

 מס' 
יח‘ במ"ר

משקל 
יחידה 
)ק"ג(

 מחיר 
למ"ר / ליח'

אריחי גומי 
קרייבורג

מק“ט 1288424050
40

5001000

40500/10001.2213

250 למ"רטרקוטה

מחיר למ"ר

אריחי גומי קרייבורג
מק“ט 1288424051
מק“ט 1288425051

500

40
50

500

40
50

500/500
500/500

1.2
1.5

4
4

6.5
7.5

230 למ"רטרקוטה

280 למ"רטרקוטה

300 למ"רירוק

מחיר למ"ר

אלמנט תיחום /
פינה למשטח גומי

מק“ט 12884242
מק“ט 12884241

40

250
1000

250

1250

40

40
40

250/1000
250/1250///

155 ליח'טרקוטה

165 ליח'טרקוטה

מחיר ליחידה

אלמנט ארגז חול
מק“ט 12887020

300

1150

150300/1150//33

550 ליח'טרקוטה

מחיר ליחידה

אריחי גומי אלמנט ארגז חול
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ריהוט רחוב וגן | מוצרי מיצקת, ספסלים 

אורך/רוחב 
)מ"מ(

גובה 
מושב

גובה 
ספסל

מחיר ליחידהמשקל

ספסל דגם "נירית"
630/194542076065מק“ט 11600102

980

 רוחב תחתית הרגל 380 מ"מ, 
מרחק מרכזי הקדחים 1480X290 מ"מ

ספסל דגם "ברצלונה" 
זוגי / בודד

מק“ט 11600106
מק“ט 11600106

840/1200
840/600

430
430

1000
1000

45
80

1560

 רוחב תחתית הרגל 620 מ"מ, 
מרחק מרכזי הקדחים 1490X560 מ"מ

אשפתון דגם "אסף" 
עם מוטות עץ

מק“ט 11608216
/ø46068039

950

מיכל פלסטי קשור בנפח 25 ליטר

מוצרי מיצקת | שונות

 עובי 
)מ"מ(

 אורך/רוחב
)מ"מ(

משקל יחידה 
)ק"ג(

מחיר ליחידה

מערכת ניקוז מי גשם 
דגם ת"א

מק“ט 1161040
70425/91045

480

שפה מיצקת 
דגם ת"א

מק“ט 116105161
160145/90025

280

אי תנועה מיצקת
180240/92035מק“ט 11610562

380

מכסה הדר לריצוף
מק“ט 1161077
מק“ט 1161076

100

חיצוני 600/600
 פנימי 500/500

חיצוני 700/700
פנימי 600/600

56

70

850

1100

למילוי באבני ריצוף תואמות למשטח

מכסה הדר לריצוףספסל דגם "ברצלונה"
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אורך/רוחב 
)ס"מ( מטר

מס' 
גבֶשושיות 

למ"ר

גובה 
 גבשושית

)מ"מ(

חוזק 
דחיסה 
מאושר

כושר 
ניקוז

מחיר למ"ר

Guttabeta 
T20

מק“ט 12889120
2/2040020

15 טון למ"ר 
בליטות 
גדולות

l/s/m 10

48שחור

מתאים לגגות ירוקים

Guttabeta 
drain V

מק“ט 12889126
 23 טון למ"ר2/2018608

l/s/m 4.6עם בד

16שחור

Guttabeta 
drain 300

 30 טון למ"ר2/2018608מק“ט 12889123
l/s/m 4.6עם בד

21שחור

Guttabeta 
star 320

מק“ט 12889121
32l/s/m 4.6 טון למ"ר2/3018607

8שחור

יריעה חוצצת 
רטיבות

מק“ט 12889230
/////

45שחור

למניעת עליה קפילרית בקירות

סטיה מותרת במידות 4% ±

יריעות ניקוז
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קירות אקוסטיים

פני מקדם החזר
שטח

משקל מרחבי 
ק"ג/מ"ק

מחיר למ"ר

 קיר אקוסטי 
F-55 אקופנל

A4
db 17.1מחיר ע"פ הסכם/חלק

עולה בכמה דרגות מעל דרישות התקן.
מיובא בלעדית ע" איטונג.

 קיר אקוסטי 
W-12 אקופנל

A3
db 8.7מחיר ע"פ הסכם/גלי

מיוצר ע"י איטונג

 קיר אקוסטי 
W-11 אקופנל

A2
db 7.7מחיר ע"פ הסכם/גלי

מיוצר ע"י איטונג

 T-12 קיר אקוסטי חוסם
T-15

B3מחיר ע"פ הסכם500-600חלק

מיוצר ע"י איטונג

קיר אקוסטי בולע ישום 
מאוחר

A4
db 17.1מחיר ע"פ הסכם200חלק

מסוג אקופנל F-55, מיובא בלעדית ע"י איטונג. 
הקירות האקוסטים מיושמים על גבי קיר יסוד 

קונסטרוקטיבי "איטונג טק".

קיר אקוסטי אקופנל יישום מאוחר לקיר אקוסטי קיר אקוסטי
בפ"ת
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 מ"רשם הפריט
בחבילה

 משקל
חבילה

10.561700אריח של פעם 20/40/7

10.81739אריח של פעם 15/30/7

10.81739אריח של פעם 30/30/7

7.921275אריח של פעם 30/60/7

9.61546אריח של פעם 40/40/7

9.61544אריח של פעם 40/60/7

7.21600אריח של פעם 50/50/7

7.21159אריח של פעם 60/60/7

11.521590ונציה 20/40/6

12.61739ונציה 15/15/6

10.131397ונציה 15/22.5/6

12.961788ונציה 30/30/6

10.8ונציה 15/30/6

10.121396ונציה 7.5/22.5/6

8.41159ונציה 7.5/7.5/6

6.5897ונציה מחומש

10.51448מישושית גדול

11.31559מישושית קטן

9.91366נטורה 15/24/7

11.521457נטורה 15/16/7

10.561457נטורה הונד מנקזת 15/16/7

11.521855נטורה חופשית 1 

11.521855נטורה חופשית 2 

9.61546נטורה מולטי קובית

7.741246נטורה קובית 

8.641987סנטרום 10

10.561457סנטרום 6

13.441855עשרוני מלבן 10/20/6

9.61766עשרוני מלבן 10/20/8 

11.521590עשרוני ריבוע 10/10/6

13.441855עשרוני ריבוע 20/20/6

9.71615פבולה הונד/רסטי

9.841584פרובנס 12.5

7.51208פרובנס 25

8.441359פרובנס 37.5

נתוני אריזה

 מ"רשם הפריט
בחבילה

 משקל
חבילה

5805פרובנס 50

11.251811פרובנס מעורב

11.641606קלאסונית 1

11.161540קלאסונית 2 

6.2883קלאסונית עיגול

11.041524אוני דקור

7.121638אוני עובי 10 )ס"מ( 

10.681474אוני עובי 6 )ס"מ( 

לפי משקלנארז בשקים קרדו

401840אבן גן 10/20/100

801840אבן גן 10/20/50

401840אבן גן ללא פזה

281288אבן תיחום רחבה

421932שפה ת"א 17/25/50

211932שפה ת"א 17/25/100

151305שפה ת"א מעוגלת 

181800שפה חיפאית 15/30/100

121200שפה לאי תנועה 23/23/100

181548שפה גושנית 25/30/50 

SW 121032שפה גושנית

401800אבן מעבר חציה 10/23/50

401800אבן מעבר חציה ללא פזה

401400אבן תיחום מבוקע 15/18.5/50

301680גן שפועית קטומה 20/30/50

301380אבן גן ראש עגול 10/20/100

48744תעלה דו/חד שיפועית

161310עליה לרכב

6.88 מ"רבלוק מבוקע 17/39/19

11.54 מ"רחצי בלוק מבוקע 17/19/19

13.5 מ"רחיפוי סהרה עובי 3 )ס"מ(

401640מדרגה גושנית 40/30/15

541000מדרגה מחורצת

22.5עמוד ונציה 25

10עמוד ונציה 40

נתוני אריזה
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תנאי אספקה

מחירי המוצרים כוללים הובלה ופריקה )למעט לאזורים . 1
מרוחקים( ואינם כוללים מע"מ. 

במידה וההובלה תתבצע על ידי איטונג, איטונג תהיה . 2
 אחראית על המוצרים עד גמר הפריקה.

במידה וההובלה תבוצע על ידי הלקוח, איטונג תהיה 
אחראית על המוצרים עד להעמסתם בלבד.

מוצרים אשר יישארו במחסני איטונג יהיו באחריותו . 3
הבלעדית של הלקוח.

תעודת משלוח חתומה על ידי הלקוח ו/או אחר, . 4
בהתאם לתנאי ההתקשרות, תהווה אסמכתא לקבלת 

המוצרים בכמות ומהסוג שהוזמנו ותשמש לצורך 
הוצאת חשבונית.

אספקת מוצרים על גבי משטחי עץ תחויב גם בעלות . 5
המשטחים. ניתן לקבל החזר כספי כנגד החזרת 
המשטחים לאיטונג בתוך 30 ימים, במצב תקין 

ובאישור נציג מוסמך של איטונג.

על הלקוח לבדוק את המוצרים מיד עם קבלתם ולפני . 6
השימוש בהם, ועליו לדווח לאיטונג תוך 48 שעות 

על כל אי התאמה בכמות, בסוג, במידות, בגוון 
ובטיב המוצרים וכן על כל פגם, נזק או שבר הגלויים 

לעין. במקרה שלא ניתן לגלות את הפגם ו/או את 
אי ההתאמה בבדיקה סבירה במועד האספקה, 

על הלקוח לדווח לאיטונג לא יאוחר מ-14 ימים 
 ממועד הגילוי בפועל. 

מובהר ומוסכם בזאת כי ציפת סידן אינה מהווה 
פגם במוצרים.

בשום אופן אין להשתמש במוצרים אשר לדעת . 7
הלקוח ו/או מי מטעמו קיים בהם פגם ו/או אי 

התאמה כלשהם. 

על כל תלונה הקשורה למשלוח או לפגם ו/או לאי . 8
התאמה במוצרים ניתן להתקשר לטלפון 054-2822231.

בהזמנה נוספת ו/או בהשלמת הזמנה איטונג אינה . 9
מתחייבת להתאמת גוונים מושלמת.

יתכנו הבדלי גוונים בין המוצרים המוצגים באולמות . 10
התצוגה לבין החומר שסופק, וזאת בשל אופי תהליך 

הייצור ובשל אופיו הטבעי של החומר. 

לא ניתן לבטל הזמנת מוצרים המיוצרים במיוחד עבור . 11
הלקוח. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר סופקו ללקוח, 

אלא במקרים מיוחדים. 

המידע בחוברת זו הינו מידע חלקי, כללי ובסיסי המיועד . 12
בעיקרו לשפר את איכות הריצוף ואינו מהווה תחליף 
לייעוץ, תכנון וביצוע של הריצוף על ידי בעלי מקצוע 

מיומנים בתחום. באחריות הלקוח לפנות לבעלי מקצוע 
מיומנים לצורך קבלת ייעוץ, בנושא תכנון, בדיקת 

התאמת הקרקע )בין היתר מבחינת עומסים, שקיעה 
ותזוזות( ויישום ריצוף בהתאם לתקנים הרלוונטיים.

למען הסר ספק, יובהר בזאת כי איטונג אינה אחראית . 13
ליישום המוצרים ו/או לייעודם. 

בנוסף לאמור לעיל, על הזמנה, אספקה והובלה של . 14
מוצרים יחולו כל התנאים המפורטים בתנאי הסכם 

ההתקשרות, לרבות התנאים הכלליים, כפי שיעודכנו 
מעת לעת על ידי החברה.

חוף התמרים עכו
נאווה כהן, אדריכלות נוף בע"מ
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