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עמודים דקורטיביים בגובה 9 מ' מבטון אדריכלי, הקרייה האקדמית אונו, אדריכלות גל אור פישביין. 
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

עמוד "קיסריה"

975.90כותרת1606882946

16268829487ᴓ 60 חוליה
H=50 1309.20חיצוני

323.6068829484H=100 2615.50חוליה

2205.70בסיס4506882947

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

עמוד "זכרון יעקב"

1554.60עמוד35068829220

518.20כותרת4568829222

אלמנטים דקורטיביים: עמודים מבטון אדריכלי

עמוד "קיסריה"

עמוד "זכרון יעקב"

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

עמוד "היקב"

9826882922H=1701996.50

6936882922H=1201633.50

568.70כותרת656882922

עמוד "היקב"

מותנה בהזמנה מינימלית. ניתן לקבל בגוונים וגימורים שונים לפי דרישה. את העמודים ניתן לקבל חלולים או חצויים לשניים – ליציקת בטון במקום. 
ניתן לקבל אלמנטים ופרטים נוספים בתאום עם חטיבת הבניה.
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אלמנטים דקורטיביים: עמודים מבטון אדריכלי

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

עמוד "ראשונים"

1646.00בסיס160683602

4266.20חוליה90683602

597.50כותרת10683602

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

עמוד "נס ציונה"

2093.00עמוד10683601

759.00כותרת42683601

עמוד "ראשונים"

עמוד "נס ציונה"

מותנה בהזמנה מינימלית. ניתן לקבל בגוונים וגימורים שונים לפי דרישה. את העמודים ניתן לקבל חלולים או חצויים לשניים – ליציקת בטון במקום. 
ניתן לקבל אלמנטים ופרטים נוספים בתאום עם חטיבת הבניה.

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

עמוד "פרס נובל"
ניתן להזמין את העמוד עם הכנה לתאורה,

גוף התאורה יסופק ע"י המזמין.

90688158H=99 1122.80חוליה

576.70כותרת23683600

1485.40בסיס52688158

דלת לקופסת חיבורים 10.568815870
H=32.36345.50

חצי חוליה ימין 2868815840
H=32.36302.40

2868815850
חצי חוליה שמאל 

H=32.36302.40

עמוד "פרס נובל"
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אלמנטים דקורטיביים: עמודים מבטון אדריכלי

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

עמוד "אשקלון"

1245.40כותרת280676187

169676187 H=100 ᴓ 45 1160.70חוליה

2062.50בסיס320676187

עמוד "אשקלון"

מותנה בהזמנה מינימלית. ניתן לקבל בגוונים וגימורים שונים לפי דרישה.

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

עמוד "עכו"

1226.40כותרת41.9683600

855.00חצי כותרת21683600

53.43683600)H=100( 984.50חוליה

1312.70בסיס104.76683600

עמוד "עכו"

עמודים דקורטיביים בגובה 9 מ' מבטון אדריכלי, הקרייה האקדמית אונו, גל אור פישבין אדריכלית.

מותנה בהזמנה מינימלית. ניתן לקבל בגוונים וגימורים שונים לפי דרישה. את העמודים ניתן לקבל חלולים או חצויים לשניים – ליציקת בטון במקום. 
ניתן לקבל אלמנטים ופרטים נוספים בתאום עם חטיבת הבניה.
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אלמנטים דקורטיביים: בטון אדריכלי בהזמנה מיוחדת

פריקסטים מבטון אדריכלי, מרכז תרבות הרצליה, א. לרמן אדריכלים.

פריקסטים מבטון אדריכלי, מרכז תרבות הרצליה, א. לרמן אדריכלים.

פתרונות אדריכליים מבטון אדריכלי לחוץ ופנים. למחלקת בטון אדריכלי היכולת לייצר אלמנטים במגוון גדלים ובהתאמה לכל פרויקט 
ע"פ תכנון אדריכלי. האלמנטים מיוצרים בחברת אקרשטיין בטכנולוגיה מתקדמת, ייצור בתנאי בקרה מעולים, רמת דיוק מקסימלית 

ורמת גימור גבוהה המתאימה לדרישות אדריכליות.
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אלמנט בטון אדריכלי, מכון ונליר ירושליים, חיוטין אדריכלים.

פרגולה וריצוף מבטון אדריכלי, פארק המוזיקה ראשל"צ, מנעד אדריכלים.

עמודים דקורטיביים בגובה 4.80 מ' מבטון אדריכלי, בית חולים זיו צפת, וינשטיין ועדיה אדריכלים. 

אלמנטים דקורטיביים: פרויקטים לדוגמא
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אלמנט משרביה מבטון אדריכלי, אולם אירועים ARYA, שוהם, שוקי בגים מעצב.

עמודים דקורטיביים בגובה 9 מ' מבטון אדריכלי, הקרייה האקדמית אונו, אדריכלות גל אור פישביין. 

עמודי "היקב" מבטון אדריכלי וריצוף אקרסטון מלוטש, לב רחובות ההיסטורית, סטודיו אדריכלות נוף.

אלמנטים דקורטיביים: פרויקטים לדוגמא


