
1 | ריהוט רחוב וגן

מחסומים



2 | ריהוט רחוב וגן
עמוד מחסום 'אוכף' | נמל תל אביב, אליקים אדריכלים



3 | מחסומים

'STREET 8081'עמוד מחסוםי

טבמ לע

לטחע טוסחמ
STREET 8081

רטג במחב

טבמ לע

לטחע טוסחמ
STREET 8081

רטג במחב

עמוד בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. עוצב ע"י 

מחיר ליח'משקלמק"ט

'STREET 8081' 420 75₪ ק"ג9410020עמוד מחסום

BTO 800001₪ 60סרט סימון לנגישות שחור או צהוב  

מחסומים

טבמ לע

טוסחמ עכרב
רטכ במחב

טבמ לע

טוסחמ עכרב
רטכ במחב

עמוד מחסום לרכב

עמוד בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת 
המחסום יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן.

מחיר ליח'משקלמק"ט

510 180₪ ק"ג661743xxעמוד מחסום לרכב

עמוד מחסום לרכב 'גליל'

םוסחמ בכרל
םלמ "לבלב"
לםכ לוחב

םלו לב

םוסחמ בכרל
םלמ "לבלב"
לםכ לוחב

םלו לב

עמוד בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

325 100₪ ק"ג7610xxxxxגוון אפור גובה 80 ס"מ

375 125₪ ק"ג762000xxגוון אפור גובה 100 ס"מ

BTO 800001₪ 60סרט סימון לנגישות שחור או צהוב  
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מחסומים

עמוד סימון

טבמ לע

לטיע ןוטיס
היבג 80 ן"ט

הטג במיס

טבמ לע

לטיע ןוטיס
היבג 80 ן"ט

הטג במיס

עמוד בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת 
המחסום יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן.

מחיר ליח'משקלמק"ט

360 57₪ ק"ג71400000עמוד סימון

טבמ לע

לטחע טוסחמ 
עגמ כ"נ 7 חנעטאמ םווחמ

גטג במחב

לטחע
6 וגויומ בקוהב

לטחע
6 וגויומ בקוהב

נעטאמ םווחמ כ"נ

טבמ לע

לטחע טוסחמ 
עגמ כ"נ 7 חנעטאמ םווחמ

גטג במחב

לטחע
6 וגויומ בקוהב

לטחע
6 וגויומ בקוהב

נעטאמ םווחמ כ"נ

טבמ לע

לטחע טוסחמ 
עגמ כ"נ 7 חנעטאמ םווחמ

גטג במחב

לטחע
6 וגויומ בקוהב

לטחע
6 וגויומ בקוהב

נעטאמ םווחמ כ"נ

עמוד מחסום עם חבק

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת 
המחסום יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן.

עמוד בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

520 66₪ ק"ג661838xxעמוד מחסום עם חבק

661841xx₪ 147אלמנט תיחום

טבמ לע

טוסחמ 
םגמ ףחוא
גטג במחב

ושחחב השישבה

ושחחב השישבה

טבמ לע

טוסחמ 
םגמ ףחוא
גטג במחב

ושחחב השישבה

ושחחב השישבה

עמוד מחסום 'אוכף'

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת 
המחסום יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן.

עמוד בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

570 187₪ ק"ג6882926xעמוד מחסום 'אוכף'
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מחסומים

אלמנט מחסום 'ריבוע עציץ'

אלמנט מחסום לרכב 'ריבוע'

טבמ לע

טוסחמ 
עערב עובחל
רטע במחב

טבמ לע

טוסחמ 
עערב עובחל
רטע במחב

טבמ לע

טוסחמ 
עצבחל ליצע
רטע במחב

טבמ לע

טוסחמ 
עצבחל ליצע
רטע במחב

עמוד בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים 
בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. *המחיר 

כולל קדח ניקוז עפ"י דרישת לקוח

עמוד בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים 

בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

467 181₪ ק"ג661765אלמנט מחסום לרכב 'ריבוע'

מחיר ליח'משקלמק"ט

467 140₪ ק"ג7660אלמנט מחסום 'ריבוע עציץ'

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת 
המחסום יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן.

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת 
המחסום יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן.

עמוד מחסום לרכב 'קונוס'

טבמ לע

טוסחמ עכרב
םגמ "סחנחס"

גטכ במחב

טבמ לע

טוסחמ עכרב
םגמ "סחנחס"

גטכ במחב

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת 
המחסום יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן.

עמוד בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

מחיר ליח'משקלמק"ט

389 113₪ ק"ג760000xxעמוד מחסום לרכב 'קונוס'

הנחה ללא קיבוע

הנחה ללא קיבוע
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מחסומים

 

 
 

 

 
 

עמוד מחסום 'מיאמי'

מדבקת פס סרט צהוב זוהר למחסום לפי תקן נגישות
ניתן לרכוש לפי הצורך
 BTO800001 :מק"ט

מחיר: 60 ₪ ליחידת מחסום
למחסומים: ליחידת STREET 8081, גליל, קונוס, עמוד סימן

* העמודים/מחסומים )למעט מחסום 'מיאמי'( מתאימים לתקן נגישות מבחינת מידות כנדרש בתקן.

 

 
" " 

 

 

 
" " 

 

אלמנט מחסום 'בועה'

עמוד בגמר בטון אדריכלי 
המחיר הינו לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

עמוד בגמר מתכת
המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור גוונים 

נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו. 

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת המחסום 
יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן

מחיר ליח'משקלמק"ט

720 120₪ ק"ג7631אלמנט מחסום 'בועה'

מחיר ליח'משקלמק"ט

623 15₪ ק"גs002620מחסום מיאמי

847 15₪ ק"גs002621מחסום מיאמי נשלף

המחסום מתאים לתקן נגישות מבחינת מידות המוצר. להנגשת 
המחסום יש להוסיף פס סימון בצבע ניגודי כנדרש בתקן.

התקנה מעל ריצוף
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מחסומים

עמוד היקב משמש כמחסום, רחוב בנימין, רחובות
סטודיו אדריכלות נוף

מחסום מיאמי, פארק אריאל שרון, קריית ביאליק
מילר בלום אדריכלי נוף



8 | מחסומים

מחסומים

עמוד מחסום לרכב 'ריבוע', הרצליה פיתוח, גדעון שריג, אדריכלות נוף

עמוד מחסום לרכב 'כ"א 7'
עם חבק

עמוד מחסום 30/30
גובה 40

'STREET 8081' עמוד מחסום לרכב
עוצב ע"י 


