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מטרת המפגש

.תדריך על תהליך הבניה•

הבהרת הכללים להתנהלות בממשק •
.קבלן-פיקוח-דייר



?מה במצגת

סטאטוס הפרויקט•

:דגשים לנקודות הממשק•

.בחירת חומרי גמר והספקתם•

.אינסטלציה, חשמל, סיורי בלוק ראשון•

.בקשות שינויים•

.בחירת גוונים•

.אחר/ מיזוג אוויר –קבלנים חיצוניים •

.לוח זמנים עקרוני•

.הפתעה•



סטאטוס הפרויקט

.רביד חסון. הכנסנו מנהל עבודה חדש•

אנחנו בשלבי טיח וסיום  ( בתים4)בבתים המתקדמים •
.שלד באחרים

.בתים נוספים6–התחלנו עבודת שלד ב •

ממתינים לתכניות ולסיכום עם המושב בבתים  •
.האחרים
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!פרויקט ייחודי–פרויקט שכונת האקליפטוס 

.הבניה הפרטית לפי תכנית לכל דייר•

.י הדיירים"הספקת מוצרי גמר ע•

.הביצועכ"תוהכנסת קבלנים חיצוניים •



כללים עקרוניים

.הפיקוחיעשה מול –' תאום וכו, תזמון, "ההחרגות"כל תחום •

.הקבלןמול –התחומים כל שאר •



הביצועכ"תודגשים להתנהלות 

:שינויים יוצרים! אין מקום לשינויים–העברתם את התכניות לביצוע •

,בעיות שליטה•

,הארכת זמן•

,פוטנציאל לתקלות•

.  עלות מיותרת•

(!ולא למפקח)לקבלןאם בכל זאת יש בקשה לשינוי יש להעבירה •

".לאחר ביצוע"ועלות " לפני ביצוע"שימו לב לעלות •

.במידת הצורך נדרוש תוספת זמן ביצוע•

.במצבים מסוימים נדרוש תכניות חדשות•



(ורק מהפרויקט שלנו)דוגמאות 

.בקשה להזיז חלון בעת משקופים עיוורים•

.ג"צמחשמל לאזור בו עובר ' בקשה לשינוי מיקום נק•

.חשמל' תקשורת בעת סיור נק' ביטול נק•

.שלא מועברת לקבלן, חשמל מהמפקח' בקשת נק•

.ביטול עמודי בטון במרפסת והחזרתם לאחר יציקת רצפה•

.תוספת יציקת מרפסת קונסטרוקטיבית בשלבי טפסנות מתקדמים•



!מ"ס10רק 



!רק להזיז לצד השני





הביצועכ"תודגשים להתנהלות 

לעמוד בזמנים שנגדיר  מחייבת אתכם , נושאים שהינם באחריותכם' התלות שלנו במס•

וזה לא במשוואה ישרה לזמן העיכוב  . נדרוש  הארכת זמן ביצוע, כל חריגה מכך. לכם

.שלכם

נדרוש שהם , ככל שתרצו להכניס קבלנים חיצוניים–( החרגות)קבלנים חיצוניים •

כל . ייכנסו לאחר חתימה על נוהל של החברה. יעמדו בכללי הפרויקט ולוח הזמנים

.התאום של קבלנים אלה יעשה מול המפקח והמפקח יתאם מולנו

חשמל  ' סיור נק, סיור בלוק ראשון: אנחנו נזמין אתכם באופן יזום למופעים שקבענו•

.אינסטלציה' וסיור נק



סיור בלוק ראשון

!אינו סיור שינויים•

.נועד לתת לכם אפשרות להרגיש את הבית•

נבחן את  –במידה ותרצו בכל זאת שינוי •
!אפשריהכללא . המשמעויות

לכן מומלץ . יש לקבל את החלטותיכם במקום•
להביא את האדריכלית או מעצבת הפנים המלווה  

.אתכם

אנא  . שעות24-48ההתראה שניתן לסיור תהיה של •
.היו גמישים



סיור נקודות חשמל
.  תכניות החשמל נסגרו כבר קודם•

עליכם להגיע מוכנים עם הדגשים שלכם לגבי מיקום  •
בהתחשב בעיצוב  ( מיקום, גובה)מדויק של הנקודות 

.הפנימי של הבית

.נבחן משמעויות ונסכם במקום. לא כל שינוי אפשרי•

,  אחרת. תקבלו זיכוי רק אם לא ביצענו–ביטול נקודות •
.זיכוי חלקי

לכן מומלץ להביא  . יש לקבל את החלטותיכם במקום•
.את האדריכלית או מעצבת הפנים המלווה אתכם

בתום הסיור תחתמו על בקשותיכם במידה וביצעתם  •
.שינויים

אנא היו  . שעות24-48ההתראה שניתן לסיור תהיה של •
.גמישים



סיור נקודות אינסטלציה

.המים והברזים' נועד על מנת למקם באופן מדויק את נק•

,  גובה)עליכם להגיע מוכנים עם הדגשים שלכם לגבי מיקום מדויק של הנקודות •
.מומלץ להגיע עם תכניות הפריסה. בהתחשב בעיצוב הפנימי של הבית( מיקום

.נבחן משמעויות ונסכם במקום. לא כל שינוי אפשרי•

לכן מומלץ להביא את האדריכלית או מעצבת  . יש לקבל את החלטותיכם במקום•
.הפנים המלווה אתכם

.בתום הסיור תחתמו על בקשותיכם במידה וביצעתם שינויים•

.אנא היו גמישים. שעות24-48ההתראה שניתן לסיור תהיה של •



?מה באחריותכם
.תכנית מיזוג אוויר•

.'שואב אבק מרכזי וכד, קבלנים חיצוניים במידה והחלטתם על חימום תת רצפתי•

.לפני שלב החשמל, תכניות מטבח מלאות•

.צבע פנים, אלומיניום, שליכט צבעוני–בחירת גוונים אצל הקבלן •

.כלים סניטריים וברזים, חיפויים, בחירה והספקת ריצופים•

.בחירה והספקה של דלתות חוץ•

.בחירה והספקה של דלתות פנים•

.כולל שיש, מטבח•

.ארונות אמבטיה•

התקנות  /להספקותאנחנו ניתן תאריך גג לבחירות ותאריכים . אל תמתינו לתזמון שלנו לבחירת הדברים

.אך מוטב שתהיו ערוכים מראש, באופן שוטף

.אנו מציגים לכם את לוח הזמנים העקרוני ונפרט דגשים לפי שלב, על מנת להקל עליכם



דגשים לשלב השלד
נקבעים באופן סופי  , במסגרת יציקת הרצפה. אנו יוצקים את הרצפהמיד לאחר יציקת הכלונסאות •

מבוצעת הכנה של תשתיות הנכנסות לבית כגון חשמל  , כמו כן(. אסלות)צול 4מיקומי צנרת הביוב 

י התכניות  "אנו מבצעים הכנות אלה עפ. למיקום לוח החשמל ומים למיקום ארון חלוקת המים לבית

שימו לב בחלק  . רצוי מאוד שגם נקודת כיור המטבח תהיה סופית כבר בשלב זה. המצויות בידינו

.מהבתים אנחנו כבר לאחר הביצוע

במסגרת זאת מבוצעות כל  . קירות ההדף ועמודי הבית, ד"הממאנו עובדים על , בתום יציקת הרצפה•

נקבעים באופן סופי מיקומי  , כמו כן. בקירות ההדף ובעמודים, ד"ההכנות של החשמל והתקשורת בממ

שבשלב זה  , חשוב מאוד(. כ לא ניתן לשינוי"ובד, א"דבר הקבוע באישור הג)ד "השרוולים לאוורור הממ

הזדמנות לשינויים בנקודות החשמל תהיה לאחר סיום  ! כל תכניות החשמל תהיינה סגורות לחלוטין

(.  אם כי לא כל שתבקשו בשלב זה יהיה אפשרי)בעת שנקרא לכם לסימון נקודות החשמל , השלד

.שינויים בקירות בטון יהיו מסובכים ויקרים יותר



דגשים לשלב השלד
בשלב זה נקבעים  . אנו בונים את קירות מעטפת הבית, ד"במקביל לעבודה על הממ•

פתחים אלה אינם  , בכל מקרה. באופן סופי מיקומי גבהי וגדלי החלונות והדלתות

(.היתר)ניתנים לשינוי 

שלב יציקת  . תקרת הביתאנו מתחילים לעבוד על , ד והעמודים"עם סיום יציקת הממ•

התקרה הינו שלב קריטי שכן בשלב זה יש לבצע את כל ההכנות הנדרשות בתוך 

הכנת גז , רמקולים שקועים, גופי תאורה שקועים, הכנות החשמל: היציקה ובכלל זה

הכנות למיזוג אוויר בהתאם לתכנית המיזוג , (במידה ומתוכנן)למחמם גז על הגג 

רצוי שתכנית החלוקה הפנימית תהיה  , כמו כן. 'הכנה לארובה במידה ויש וכד, שלכם

.סגורה סופית



בשלב זה אנו בונים את  . לחלוקת פנים הביתלאחר יציקת התקרה אנו עוברים •

על אף שטרם ביצענו את  , חשוב להדגיש כי בשלב זה. הקירות הפנימיים של הבית

שכן ישנן הכנות , לא כל שינוי שיעלה בדעתכם הוא אפשרי, החלוקה הפנימית

על מנת לאפשר לכם  . המבוצעות בתקרת הבית בהתאם לחלוקה הפנימית המתוכננת

נבנה את הבלוק  , ככל שיתאפשרו, לחוש את הבית ולבצע שינויים בחלוקת הפנים

.הראשון של חלוקת הפנים ונזמין אתכם לראות את הבית

, כאמור, במסגרת זאת. ההכנות לטיחאנו מבצעים את שלב , לאחר חלוקת פנים הבית•

יוכנו כל המערכות  , כמו כן. נקרא לכם בעת סימון נקודות החשמל והאינסטלציה

,  משקופים עיוורים לחלונות, מיזוג אויר, חשמל חכם: האחרות ככל שישנם כגון

,  משקופים עיוורים לדלתות פנים.תקשורת ומערכות נוספות ככל שישנן, נקודות גז

(.אחריות שלכם בתזמון שלנו)יציקת משקופי דלתות חוץ 



דגשים לבחירת דלתות חוץ

ולכן עליכם לסיים את בחירת הדלת  . משקופים מתקינים מיד עם גמר השלד-מועד ההתקנה•
בערך לאחר  )לכן כשמתחילים את השלד . כחודש מראש. והספק עוד בטרם סיום שלב השלד

.עליכם לבחור את הספק ואת הדלת–( ד"יציקת הממ

:יש לבחור את אחת מהאפשרויות הבאות•

עליכם לדרוש מהספק פח צבע תואם  , במידה ובחרתם באופציה זו. מ מגולוון לביטון"ס26משקוף •
.לדלת לצביעת המשקוף בשלבים הסופיים של הבניה

.עם הלבשות בצבע אותן מרכיבים בעת הרכבת הדלת, משקוף מגולוון שהינו סמוי•

.ולא תהיה אחריות על הצבע, אופציה זו אינה מומלצת. משקוף צבוע מראש•

דגשים•

.י הקבלן"ביטון המשקוף מבוצע ע. י הספק"התקנת המשקוף מבוצעת ע•

-ו, יום למשקוף30כ "בד)יש להקפיד עם הספק על מועדי הספקה והתקנה של המשקוף ושל הדלת •
(.יום לדלת45

.לא ניתן לשנות מידות וכווני פתיחה מהמצוין בתכניות•



דלתות פנים
יש להתקין משקופים  , עם סיום השלד. לפני סיום השלדיש לסיים בחירה •

.  'וכועליכם לבחור את הספק ולסכם עמו מחירים (. יש לשלב בהזמנה)עיוורים 

את ההחלטה על גוון  . שימו לב להכניס לעסקה משקופים עיוורים כולל התקנה

.וסוג הדלת תוכלו למשוך לשלב מאוחר יותר

שימו לב  . אין לשנות מידות וכווני פתיחה ממה שבתכנית אלא באישור הקבלן•

מיקום ריהוט  , לכל המשמעויות האפשריות לשינוי שכזה כגון נקודות חשמל

.'וכד

גוון , (לפי תכנית)מידות , (לפי תכנית)כוון פתיחה , סוג דלת–שימו לב לבחור •

.מעצור, משקוף והלבשות, מנעול, צואור, ידית, דלת



אלומיניום

בה משורטט ומתואר מבנה  , לכל משפחה רשימת אלומיניום מפורטת•
.החלון

.כל שעליכם לעשות הוא לבחור את גוון האלומיניום•

ניתן לבצע בפגישות  –' פגישות עם קבלן האלומיניום לשאלות וכד•
. מרוכזות בלבד בתאום שלנו

.אין שיח ישיר בין קבלן האלומיניום לדייר•

אין התניה בין הפגישה לבין בחירת הגוון ועמידה בלוח הזמנים  •
.המוגדר



בחירת גוונים
:עליכם לבחור גוונים לפריטים הבאים•

.שליכט צבעוני•

.אלומיניום•

(.פוליסיד)תקרות בכל מקרה בלבן (. אחד לכל הבית)צבע פנים •

סגירה  בטופס גם ...(. לא במיילים מצטברים או שיחות מתמשכות)טופס ייעודי ג "את הבחירה תעשו ע•

.של הספקים השונים

.  אנא עמדו בו. תאריך גג לבחירהכל משפחה תקבל . עם תחילת עבודות הטיח–המועד יחסית מוקדם •

.כל עיכוב יגרום נזק לכולם–כאמור 

תוכלו להתאים את חליפת הגוונים לבית מבין כל  –מהצד שלכם ! ישנה חשיבות לבחירה מוקדמת•

,  בשל העובדה שיש מוצרים להם נדרשת הזמנה מאוד מוקדמת–ומצדנו . שחלקם באחריותכם, המוצרים

.מגורמי עיכוב פוטנציאליים" ניקוי השולחן"כמו גם הערכות ו



הגוונים לבחירה

:(טיח הארץ)שליכט צבעוני •

•80107.

•509-50.

•381/7.

•342+50.

•360.

•342.

:(קליל)אלומיניום •

.  כל צבע מהמניפה של קליל•

(:טמבור)גוון פנים •

•OW221P.

•OW201P

•OW212P

.ג גדר שטח ההתארגנות באתר"דוגמאות מוצגות ע•



כלים סניטריים, ברזים, ריצופים

קצת מושגים

26



דרך3אינטרפוץ

. חמים ליציאה אחת/ ברז פנימי עם ידית לוויסות מים קרים •

27



דרך4אינטרפוץ

יציאות 2-חמים ל/ ברז פנימי עם ידית לוויסות מים קרים •

28

מילויפית

מוט ושפורפרת

ראש גשם



אסלות

29

מונובלוקסמויה/ אסלה תלויה 



30

מוט ושפורפרת
ברז ברבורברז פרח

נקודת מים סיפוןברז נילברז סוללה



עוד מושגים

.שיפועי ריצוף/ מקלחון / אגנית •

.מישקים/ פוגות •

.רובה•

.ריצוף נגד החלקה( / R10)אנטי סליפ •

.מטריצה•

.תכנית פריסה•

31



ברזים וכלים סניטריים, חיפוי, דגשים לבחירת ריצוף

כ זמן ארוך ודורש  "שימו לב שתהליך הבחירה אורך בד. מיד עם סיום עבודות הטיח–מועד התקנה•

.הספקים/ ביקורים באולם הספק ' לעיתים מס

יש לחשב פחת ורזרבה  . 'גובה חיפוי וכד–בהתאם לתכנית ספציפית ודרישות של כל דייר –כמויות•

120, במקלחות240גובה –הסטנדרט (. לא כולל פנלים, חדרים רטובים17%, חדרים יבשים12%)

.בשרותי אורחים

כ כרוך בעלות "הדבר בד. ניתן לדרוש מהספק פנלים חתוכים בלייזר. יש לחשב בנפרד–פנלים•

.אך התוצאה אסתטית יותר מחיתוך בשטח, נוספת

, בטון, אבן טבעית, מבריק, לפאטו, גרניט פורצלן-עליכם לבחור את סוג האריחים –סוג האריחים•

נא קחו (. או הוראות מיוחדות/במידה ויש רגישות ו)שימו לב להוראות השמירה על האריחים . אחר

כגון פריסת לוחות גבס )בחשבון כי אם יש רגישות יתר של האריח הדורשת שמירה בצורה מיוחדת 

במידה ואכן נידרש לשמירה  (. 'על אריחים טבעיים לאחר יישום וכדסילרמריחת , על הריצוף

.מיוחדת יהיה כרוך הדבר בעלויות נוספות



ברזים וכלים סניטריים, חיפוי, דגשים לבחירת ריצוף

בדגש אם בחרתם  . 'ברזים וכד, כלים סניטריים, חיפויים, לריצופיםתכנית פריסה יש להכין •

לא נסתפק בהסבר מילולי או  . הנושא באחריותכם. פסיפסים/ דקורים/ ריצופים מיוחדים 

הרבה מספקי הריצופים נותנים שרות של תכניות פריסה  . בנוכחות שלכם ביחד עם הרצף בשטח

.ניתן גם לדרוש תכנית זו מהאדריכלית או ממעצבת פנים. כחלק מהשרות שלהם

זהו תקן מחייב  . יש לבחור אריחי אנטי סליפ לכל המרחבים החיצוניים והחדרים הרטובים•

.ואיננו חורגים מכך



פיית  , דרך3/4אינטרפוץ–בהתאם לתכניות כל האביזרים הנדרשים לבחור את –שימו לב •

.'וכוראש טוש , שפורפרת, נקודות מים, ברז קיר/ ברז פרח , אביק אוטומטי/ מילוי 

,  לדוגמא אריחים מאוד קטנים או מאוד גדולים. עלויות עבודהלחלק מהדברים יש –שימו לב •

בהתאם למחירון  הכל. תעלת ניקוז ועוד, ריצוף באלכסון, ריצוף דמוי פרקט, פסיפסים

.זיכויים או מחירון דקל/החיובים

על מנת למנוע מצב שבעת הזמנה לא יהיה במלאי  שישמרו לכם במלאי את בחירתכם תדרשו •

.הפריט שבחרתם

שכן יש שוני בגוונים של אותו אריח מסדרות  , כולל הרזרבה, להספקה מאותה סדרהשימו לב •

.שונות

ברזים וכלים סניטריים, חיפוי, דגשים לבחירת ריצוף



רמת שונות בינונית ומעלה משמעותה  ". רמת שונות"שימו לב להגדרות יצרן על •

.שוני גדול בגוונים של האריחים

.  מ"מ3ולכן מחויבים במישקים של י התקן "עבודה עפאנו מחויבים לבצע •

אנא עשו זאת ביחד עם  . בהתאם לאריחים שבחרתםגוון הרובה עליכם לבחור את •

עם גוון  " זורמים"אנו מיישמים בצבעים , במידה ולא בחרתם. בחירת האריחים

.חיפוי/הריצוף

.  ניקל או קרם בהתאם לגוון האריח/ אנו מיישמים בגוונים לבן –פינות קרמיקה •

ברזים וכלים סניטריים, חיפוי, דגשים לבחירת ריצוף



נוהל הספקת המוצרים לשטח
לפני , מומלץ שתעבירו לנו את תיק ההזמנה שלכם. ניתן לכם התראה של כשבועיים למועד ההספקה של המוצרים•

.על מנת שנוכל לבחון משמעויות, ההספקה

".מנות הספקה"דרשו מהספק •

.מנגנוני ניאגרה ואמבטיות, אינטרפוציםיחד עם , כ בהספקה הראשונה נבקש הספקה של ריצופים וחיפויים"בד•

.הברזים וארונות האמבטיה, הכיורים, בהספקה שניה נבקש את האסלות•

,  ולוודא שמה שהגיע הוא מה שהזמנתםלאישור המוצרים שאתם הזמנתם אנו נקלוט את המוצרים בשטח ונזמינכם •

יעברו לאחריותנו  הם , לאחר שאישרתם את המוצרים. כמו כן שאין קופסאות או מוצרים פגומים. בכמות הנכונה

.תוכלו לעשות זאת, במידה ותרצו לקלוט את המוצרים ישירות מהספק. לטובת הביצוע

יחד עם  . שאנו רוצים לתת על מנת להקל עליכםשרותקליטת המוצרים על ידינו בשטח הוא בבחינת , שימו לב•

נבקשכם  –במידה ומדובר במספר ספקי ריצוף . נוכל לעשות זאת בתנאי שכל המוצרים מגיעים מאותו הספק, זאת

.לבצע את התאומים השונים ולקבל את הסחורה בשטח

.של המוצרים לידיכםתעודות האחריות שימו לב לקבל את כל •



שלב אחרון לפני כניסה לבית–מוצרי נגרות 

,  באחריותכם, כאמור, הם( ארונות אמבטיה, מטבח, דלתות פנים)אביזרי הנגרות •

.לאחר סיור המסירהוהם יותקנו 

:  דברים שעלינו להשלים לאחר התקנת אביזרי הנגרות כמו' יש מס, למרות זאת•

. 'חיפוי מטבח וכד, סיפונים, חיבור ברזים, השלמת פנל סמוך למשקופים

על מנת לוודא ביצוע  , בתאום עם המפקח והקבלןכניסת קבלנים אלה יהיה , לכן•

.וללא שייפגעו דברים אחרים בבית, מתוזמן, נכון

לפעם  ( צבעי, רצף, אינסטלטור)יבואו אנשי המקצוע שלנו , עם סיום התקנות אלה•

.להשלים את הנדרש השלמה, ולא יאוחר מחודש לאחר המסירה, אחת בלבד



דלתות פנים

יגיע הספק  "( המלוכלכות"דלתות וסיום העבודות , חלונות)לאחר סגירת הבית •

כנפיים ואביזרים  , הלבשות, כולל משקופים, להשלים את התקנת הדלתות

(.'מעצור וכד, צואור, ידית)משלימים 

רובה ותיקוני צבע שיבוצעו כאמור על  , נדרשת השלמת פנל–לאחר סיום ההתקנה •

.ידינו



מטבח

.הנגר יגיע ויתקין את המטבח בשלב הנגרות•

.חודשים3שימו לב שספקים רבים בתחום זה דורשים התראה של •

.סיפון, ברז מטבח, פנל–באחריותנו להשלים –לאחר סיום עבודתו •

(.שימו לב שאינו חלק מעבודת הנגר ואינו חלק מעבודת הקבלן)שיש למטבח •

.שנבצע לאחר עבודות הנגרות בבית" השלמות"יבוצע במסגרת ה–חיפוי קרמיקה •



ארונות אמבטיה

.כ בוחרים באולם ספק הקרמיקה"בד•

כ הם מתנערים מאחריות במידה וההתקנה  "כי בד, בעת הרכישה דרשו גם התקנה•
.לא מבוצעת על ידם

.סיפון, ברז–באחריותנו להשלים –לאחר סיום ההתקנה •



דגשים נוספים

.או רביד/כל התקשורת עם הקבלן תהיה מול יהודה ו•

בקשות לשינויים יש להעביר בצורה . אין להעביר בקשות דרך המפקח•
, כמו כן. י המפקח"כ ע"י הקבלן ואח"השינוי יאושר ע. מסודרת לקבלן

.יתועד בחתימת הצדדים

.אין להעביר בקשות או הערות לקבלני משנה•

.אבל בתאום ובלווי, ברוכים הבאים–ביקורים בשטח •

.תזמון באחריותכם, חתימה על טופס–כניסת קבלן חיצוני •



לוח זמנים



לוח הזמנים

.את לוח הזמנים אני מציג ברמה העקרונית•

תוכלו להבין את התכנון הפרטני לביתכם ולהפיק  •
.את כל המשמעויות הנדרשות

מידי שבועיים נפרסם עדכון באתר האינטרנט על  •
החודש  -סטאטוס הבתים ותכניות לשבועיים

.הקרובים

תוכלו להבין את ההתאמות  , במידת הצורך•
.הנדרשות



ז עקרוני וסדר עדיפות לטיפול בדברים"לו

!תכניות סגורות•
!תכניות חשמל•
.תכנית מיזוג אוויר•

תחילת 
עבודה

תכנית מטבח•
דלתות חוץ•
דלתות פנים•
בחירת גוונים וספקים•
תכנית גז•

שלד
צבע עץ•
אחר•
טופס בחירת גוונים•

גג רעפים

ריצופים•
כלים סניטריים•
ארונות מטבח•
ארונות אמבטיה•
שיש למטבח•

טיח
רובה•
פינות קרמיקה•

ריצוף

חודשים4 חודשים1 חודשים2 חודשים1



ריצופי חוץ•
יציקות חוץ•
קירות•
מסלעות•

עבודות 
פיתוח

תזמון ספק דלתות •
חוץ

אלומיניום 
דלתות חוץ תזמון הספקת ברזים•

ניאגרות•
אינטרפוצים•
גופי תאורה•

אביזרים  
לבנים

מסירה
תזמון דלתות פנים•
תזמון ארונות  •

אמבטיה
תזמון ארון מטבח•
תזמון שיש מטבח•

נגרות

השלמות

חודשים1 חודשים1 חודשים1 חודשים1 חודשים1

ז עקרוני וסדר עדיפות לטיפול בדברים"לו



?מה יש לכם בפולדר

.המצגת•

.דף בחירות גוונים ועדכון לגבי ספקים•

.לוח זמנים עקרוני לבניית הבית ומשמעויות עבורכם•

.דגשים לשלב השלד•

.דגשים לבחירת חומרי הגמר•

.נוהל כניסת קבלן חיצוני•



!ועכשיו הפתעה



בהתאם לתכניות–בית חכם 

.בחלק ניכר מהבתים תוכננו מעגלי חשמל לצורך שעוני שבת בהפרדות ספציפיות•

מתוך הבנה שפתרון של בית חכם יכול לאפשר לכם גמישות רבה בתכנון מעגלים  •
בחרנו לשדרג לכם את הבית , כמו גם יאפשר לכם פונקציות רבות נוספות, אלה

!לבית חכם 

/  מעגלי תאורה )בהתאם לתכנית שלכם אנחנו נרכיב לכם אלמנטים ספציפיים •
('מזגנים וכד/ דוד / תריס 

.הפיקוד ומגשר לאינטרנט על מנת לאפשר לכם שליטה מרחוק' נוסיף את יח•

בהמשך תוכלו לשנות מעגלים ולהוסיף אלמנטים ככל העולה על רוחכם ותוכלו •
.ליהנות מבית חכם מלא

נבקש שיעדכן  , כמובן שזו זכותו המלאה, מי שמעדיף להישאר עם התכנית המקורית•
.אותנו



יתרונות הבית החכם

.ובכמות בלתי מוגבלתמסמארטפוןנוחות בקביעת תזמונים •

.בלחיצה אחת–סגירת תריסים , מזגנים, המחחוברותסגירת כל התאורות •

.שליטה מחוץ לבית•

.סגירה חלקית של התריסים/פתיחה•

.שלט חכם/ אופציה לפאנל •

(.'מיחם וכד, פלטת שבת)אופציה לשקע חכם •

.אופציה לשליטה על טמפרטורה של המזגן•

.אופציה לחיבור למערכת אזעקה•

.  אודיו ווידאו ועוד, השקיה, חימום תת רצפתי, אופציה לשליטה על דוד•



קווי שעוני שבת–' אפשרות א

בקר
בקר

בקר

1מעגל תאורה 

2מעגל תאורה 

סגירה /פתיחה
תריסים מלאה  
ואו חלקית

הדלקה/כיבוי
או טמפרטורה



קווי מלא–' אפשרות ב

בקר
בקר

בקר

סגירה /פתיחה
תריסים מלאה  
ואו חלקית

הדלקה/כיבוי
או טמפרטורה



שילוב קווי ואלחוטי–' אפשרות ג

בקר

בקר

בקר

בקר



כמה דגשים

.  לא חייבים•

אנחנו נשלם על חשבוננו את מה שדורשות התכניות ונוסיף את היחידה המרכזית •
.והקישור לאינטרנט

.כל תוספת אחרת אם תרצו תהיה בתשלום•



דוגמא לפי תכנית קיימת

בקר
בקר

בקר

מעגל תאורה  
לבית

מעגל תאורה  
לתאורת חוץ

סגירה /פתיחה
תריסים מלאה  
ואו חלקית

הדלקה/כיבוי
מזגנים6

:הדרישות

.שעון לכל התאורה למעט חדרי שירותים

.שעון שבת לתאורת חוץ דקורטיבית

(.מזגנים6)שעון שבת לכל מזגן 

(.יחד)שעון שבת לתריסי סלון מטבח 

.שעון שבת מרכזי לכל התריסים בחדרי השינה

תריסי 
מטבח/סלון

תריסי חדרי 
הטקסט שלך כאןשינה

קווים6


