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  -כתב כמויות
  

 :עבודות פרוק והריסה
 

 ר"מ 54: מ"ס 5-04הריסת מחיצות פנים בלוק 
 ר"מ 33: פירוק ריצוף קיים

 פרוק אמבטיה 
 פירוק מטבח קיים

  3: פרוק דלתות
 3: תריסים,  5: פרוק חלונות

  

 :עבודות בנייה
 

 ר"מ 55:מ כולל חגורות"ס 5-04בניית מחיצות פנים 
 ר"מ 04: 05או  54בניית מחיצות פנים עובי 

 ר"מ 05בנית נישות לפי תוכנית מגבס באמבטיות וחדר שינה 
 חיפוי פסיפס, בניית אמבטיה

 ר"מ 04-הנמכת גבס עבור מזגן 

  

 :עבודות אינסטלציה
 

 0-נקודת מטבח
 (כולל מטבח) 3-נקודת כיור רחצה

 0-נקודת מדיח
 5 -נקודת אסלה תליה 

 0-נקודת אמבטיה
 0-נקודת מכונת כביסה

 0-נקודת חיבור לדוד
 5-נקודת ניקוז למזגן 
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 :עבודות טיח ואיטום
 

 תיקוני טיח כלליים לאחר הריסות
 טיח פנים על גבי מחיצות חדשות

 פינות טייח גרמניות בכל פינה שנידרש
 איטום אמבטיה ושירותי אורחים

 3-תריסים , 5 -הכנת פתחים לקליטת חלונות חדשים לאחר פירוק

 עבודות ריצוף וחיפוי

 
 השלמת חול לכל הדירה

 ר "מ 33: ריצוף אבן לא כולל ליטוש וסילר
 ר"מ 04-התקנת פנלים

 ר"מ 35 –ומעלה  54054חיפוי קירות אמבטיה בקרמיקה בגודל 
 05005אופציה לחיפוי בגודל 

 אופציה לחיפוי בפסיפס
 ר"מ 0-חיפוי קיר מעל שיש מטבח

 5: אדני חלונות שיש חברון

  

 :דלתות
 

 (מ"ס 54פתח -0, מ"ס 34פתח -0) 5 -סטנדרטיות, הספקה והתקנת דלתות פנים כנף לצבע

  

 :עבודות צבע
 

 גוון לבחירה - תקרות פוליסיד , צביעת קירות סופר קריל
 טיח פיגמנטי –מטר  0קיר 

 יאורצביעת דלתות ומשקופים בפול

  

 :עבודות חשמל
 

 54 -תיקרתיות –נקודות מאור 
 04 –קיר 
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 (מוגנות ממים 5) 54 –נקודות שקע 
 0 –נקודת דוד 

 0-נקודת מזגן תלת פזי עם מפסק חיצוני
 5 –נקודת טלפון 

 0 –נקודת הכנה לטלוויזיה בכבלים 
 (הכנה למערכת קולנוע ביתית)רמקולים חוטי משיכה 

 ת חשמלביקורת חבר+ לוח תלת פזי
 פעמון סטנדרטי+ נקודת פעמון

  -נקודת תריס חשמלי על מעגל חדר קיים
 נקודת מזגן

 הארקת מים
 אינטרקום

  

 כבלים, תקשורת, חשמל
 
 נקודות טלוויזיה 3
 נקודות תקשורת 3

 נקודות  35 -כ -חשמל
 (דימרים 5מתוכם ) 04-כ –מפסקים 

  

 סניטציה
 
 .פינתי, מ "ס X 100מ "ס 004 –אמבט  0
 מונובלוק -אסלות 5

 כיור חדר אמבטיה
 כיור שירותי אורחים

 כיור מטבח
 ברזים

 


