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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מדרגה "נגישה" עם שקע
30x40x15

מדרגה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות.

423.3

54.00אפור4016

64.00צבע4016

90.00סופרסטון4016

4016S.W 95.00מסותת

מדרגה "נגישה" )משוננת(
30x40x15

423.3

54.00אפור4017

64.00צבע4017

90.00סופרסטון4017

4017S.W 95.00מסותת

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מדרגה "נגישה" עם שקע
60x40x15

מדרגה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות.

841.6

90.00אפור4040

110.00צבע4040

137.00סופרסטון4040

4040S.W 161.00מסותת

מדרגה "נגישה" )משוננת(
60x40x15

841.6

90.00אפור4030

110.00צבע4030

137.00סופרסטון4030

4030S.W 161.00מסותת

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מדרגה "נגישה" עם שקע
40x40x8

מדרגה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות.

29.52.5

45.00אפור4027

49.00צבע4027

58.00סופרסטון4027

4027S.W 95.00מסותת

רום למדרגה נגישה
)40x40 6 )למדרגהx40x8

5.52.5

22.00אפור41012

25.00צבע41012

30.00סופרסטון41012

661581S.W 39.00מסותת

מדרגות: מדרגות

מדרגות מבטון מתועש
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מדרגת פארק מעוגלת
39x200x14

2000.5

930.00אפור/צבע

940.00מלט לבן

950.00מסותת67303690

מדרגת פארק ישרה 
"נגישה" עם שקע

40x200x14.5

2000.5

930.00אפור/צבע

940.00מלט לבן

950.00מסותת661541

מדרגת פארק ישרה 
"נגישה" עם שקע

40x200x12
מדרגה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות.

1900.5

930.00אפור/צבע

940.00מלט לבן

950.00מסותת661540

מדרגה דגם "סאפ" נגישה
עם שקע

36x150x16
)כולל הכנה לתאורה(

195.84

s002078873.60אפור

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

OLD CITY מדרגה
35x60x15 )יש להוסיף פס נגישות(

721.66

184.00תלתיש/מוסמם64191

מדרגות: מדרגות 

מדרגות מבטון אדריכלי
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מדרגות: מדרגות מבטון אדריכלי

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מדרגה דגם "קיסריה" 
נגישה עם שקע

50x35x15
מדרגה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות.

622

אפור/צבע67303800

290.00מלט לבן

מדרגה מחורצת
)משוננת(
70x40x15

951.42

250.00אפור/צבע4031

מלט לבן

265.00מסותת661515

לשם השלמת עמידות המוצר בתקן הנגישות נדרש ליישם סרט תואם נגישות או צביעה בגוון תואם נגישות ע"פ תקן 1918 ולהקפיד על יישום 
ע"פ מלוא התקנים הרלבנטיים.

מדרגה דגם "קיסריה". מדרגה 60/40/15 מחורצת.מדרגת פארק ישרה.
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מדרגה נגישה )משוננת( 40/60/15, טיילת חוף סירונית, נתניה, נתנאל בן יצחק אדריכל.

מדרגת פארק ישרה, פארק המדע, באר שבע, אילן פיבקו אדריכל, גד ברקאי אדרכלות נוף.

מדרגות: פרויקטים לדוגמא 


