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מדרגת פארק נגישה, אסותא, אשדוד, ברקן-אלחייני אדריכלי נוף.
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מדרגות מבטון אדריכלי 59

מדרגות מבטון מתועש

פרויקטים לדוגמא
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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

56.70אפור4016

67.20צבע4016

4016S.W 100.00מסותת

4016

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

113.00אפור4040

123.00צבע4040

4040S.W 170.00מסותת

4040

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

48.60אפור4027

52.90צבע4027

4027S.W 102.60מסותת

4027

רום למדרגה נגישה
)40x40 6 )למדרגהx40x8

5.52.5

23.80אפור41012

27.00צבע41012

41012S.W 42.10מסותת

41015

מדרגות: מדרגות מבטון מתועש

מדרגות מבטון מתועש
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מדרגת פארק מעוגלת
40x200x15

2000.5

930.00אפור/צבע

940.00מלט לבן

950.00מסותת67303690

מדרגת פארק ישרה 
"נגישה" עם שקע

40x200x15

2000.5

930.00אפור/צבע

940.00מלט לבן

950.00מסותת661541

מדרגה דגם "סאפ" נגישה
עם שקע

36x150x17
)כולל הכנה לתאורה(

195.84

s002078873.60אפור

מדרגות: מדרגות מבטון אדריכלי

מדרגות מבטון אדריכלי

מדרגה עם שקע ברוחב 4 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות.

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

250.00אפור/צבע67303800

מלט לבן

290.00מסותת

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.
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מדרגות: פרויקטים לדוגמא 

מדרגה דגם "קיסריה", בי"ח רמב"ם, חיפה, גרינשטיין-הר גיל אדריכלי נוף.

מדרגת פארק ישרה נגישה, הבינתחומי הרצליה, 
ג'ולי פלד אדריכלות נוף

מדרגת פארק ישרה נגישה, פרויקט נויה ת"א,
איזי בלנק אדריכלי נוף.
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מדרגת פארק נגישה, פארק החורשות, תל אביב, שלמה אהרונוסון אדרכלים.

מדרגת פארק נגישה, אסותא, אשדוד, ברקן-אלחייני אדריכלי נוף.

מדרגות: פרויקטים לדוגמא 


