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מערכת ישיבה 'עכו', טיילת חוף עכו, מייזליץ כסיף אדריכלים.
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פרגולות

מחסומים

ברזיות, אדניות ועציצים

מתקני אופניים

פרויקטים לדוגמא

פחים טמוני קרקע

גוונים, טקסטורות, 
מקרא והערות
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מערכות ישיבה 88



80 | מחירון 2020

ריהוט רחוב וגן: ספסלים

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

ספסל דגם סיאטל
170x70x80 ,120x70x50 ,70x70x80. התקנה מעל ריצוף.

33s00252770 1735.00אורך

35s002528120 1838.00אורך

45s002529170 1942.00אורך

ספסל דגם ג'רסי
170x73x87 ,120x73x87 ,70x73x87

התקנה מעל ריצוף

46s0025371859.00אורך 70, עץ קשה

53s0025382094.00אורך 120, עץ קשה

s0025392340.00אורך 170, עץ קשה

ספסל דגם ברצלונה
170x55x65 ,120x55x65 ,66x55x65

עץ אורן
התקנה מעל ריצוף

55s00255260 1357.00אורך

62s002553120 1414.00אורך

66s002554170 1470.00אורך

ספסל דגם אוהיו
160x50x45 ,120x50x45 ,60x50x45

התקנה מעל ריצוף

25s00254760 1282.00אורך

34s002548120 1527.00אורך

41s002549160 1998.00אורך

140.00מסעד יד

ספסל דגם מונטנה
150x45x45

התקנה מעל ריצוף

70

s002622150 2903.00אורך

140.00מסעד יד

ספסל דגם אוסטין
195x45x89

התקנה מעל ריצוף

35

s002551195 980.00אורך

140.00מסעד יד

ספסלים

* המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ אקזוטי קשה בתוספת תשלום( ולמתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת 
תשלום מקטלוג הגוונים במחירון זה.
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עוצב ע"י  * המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז ובטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים במחירון זה.

ריהוט רחוב וגן: ספסלים

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

ספסל דגם חוצות
עם משענת גב

170x45x87 ,180x45x87

100

2150.00אפור/צבע67609502

140.00מסעד יד

ספסל דגם חוצות
180x40x45

90

חוצות בודד67609520
901650.00 ס"מ

חוצות ללא משענת67609510
1801850.00 ס"מ

140.00מסעד יד

ספסל עם גב
  1060 ELEMENTSELEMENTS

200x45x40
הנחה ללא קיבוע

425

2830.00אפור94100220

ספסל בטון
  10202 ELEMENTSELEMENTS

240x48x40
הנחה ללא קיבוע

481

4740.00אפור6760930

ספסל
  1603 ELEMENTSELEMENTS

180x45x85

670

4520.00אפור94100221

140.00מסעד יד

ספסל
1603 ELEMENTSELEMENTS

180x80x45

950

941002xx2850.00אפור/צבע
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ריהוט רחוב וגן: ספסלים

עוצב ע"י  * המחיר הינו לבטון בגוון אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים במחירון זה.

מערכת ספסלים, אדניות ואשפתון דגם 'ניס'

די 
לע

 וב
חדש

יין 
קרשט

בא

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

ספסל ניס כולל משענת

640

s0028D04520.00

ספסל ניס ללא משענת

625

s0029D03850.00
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200

ריהוט רחוב וגן | 83

ריהוט רחוב וגן: ספסלים

עוצב ע"י  * המחיר הינו לבטון בגוון אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים במחירון זה.

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

ספסל מתכת ועץ
איפאה

 7055 UNOUNO

200x65x85
ניתן לקבל כבודד או תלת מושבי

3580.00עץ אורן20094100417

5425.00עץ אקזוטי קשה20067609209

140.00מסעד יד

ספסל מתכת ועץ
 7012/7015 UNOUNO

40x76x132 ,110x76x132

2750.00אורך 659410041040

3950.00אורך 8994100408110

ספסל מתכת ועץ
 7010/7052/7053 UNOUNO

44x65x89 ,110x65x89 ,200x65x45
ניתן להפוך לנגיש ע"י הוספת מסעד יד

57

94100411UNOUNO 7010 בודד
441650.00 ס"מ

94100409UNOUNO 7052 דו מושבי
1102450.00 ס"מ

94100407UNOUNO 7053 תלת מושבי
2002650.00 ס"מ

140.00מסעד יד

ספסל דגם "השלום"
200x40x50

940
חתך בטון 

מלא

683002xx1450.00אפור

צבעים וגימורים 
2380.00שונים

ספסל דגם "השלום" עם משענת
200x40x50

955

משענת + 6830022
2350.00מסעד יד מתכת

משענת + 
2450.00מסעד יד

ספסל דגם "המכללה"
270x90x60 )חתך בטון חלול(

1600

7106010x6500.00אפור
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עוצב ע"י  * המחיר הינו לבטון בגוון אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים במחירון זה.

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

ספסל דגם "מגדיאל"
300x50x57

קיימת הכנה לגוף תאורה. גוף התאורה יסופק ע"י המזמין. יסופק ע"י המזמין.

2052
חתך בטון 

מלא

5450.00אפור68300230

ספסל דגם "מגדיאל" עם מושב עץ
300x50x57

קיימת הכנה לגוף תאורה. גוף התאורה יסופק ע"י המזמין. המחיר הינו לעץ אורן בגוון 
אגוז ובטון אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים מקטלוג הגוונים במחירון זה. בתוספת תשלום.

2052
חתך בטון 

מלא

6500.00אפור68300240

140.00מסעד יד

ZZ ספסל
50x61x69

310

676084xx1690.00אפור

ספסל ח
50x50x50 *סגור 3 פינות

132
חתך בטון 

חלול

7481xxxx430.00ח' 50 אפור

7486xxxxח' 50 אפור
430.00פינה סגורה

ספסל ח מעוגל
 50x78x40 ,50x63x40

620.00אורך 63 ס"מ אפור1507500

700.00אורך 78 ס"מ אפור1967510

ריהוט רחוב וגן: ספסלים
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

ספסל בטון ועץ
205x67x79

160

1650.30אפור7450

1842.30צבע

ספסל דגם
רומבה מתכת

200x55x81

54

s0025722650.00ללא משענת גב

s0025733650.00כולל משענת גב

140.00מסעד יד

ספסל דגם
ברוקלין

42

1450.00ברוקלין בודד

s002707מתכת
1801590.00 ס"מ

s002708עץ ומתכת
1751850.00 ס"מ

s002709מתכת ללא רגליים
1801480.00 ס"מ

140.00מסעד יד

ספסל דגם
4603 ELEMENTSELEMENTS

143x40x8

185

1800.00אפור6760943

ריהוט רחוב וגן: ספסלים

* המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז, מתכת בגוון שחור מגורען ובטון בגוון אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים במחירון זה.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

 3201 ROCCOROCCO פוף
77x70

התקנה מעל ריצוף או הנחה ללא קיבוע

394

94100xxx1720.00אפור

 1007 ELEMENTSELEMENTS פוף עגול
80x40

התקנה מעל ריצוף או הנחה ללא קיבוע

390

941003xx1690.00אפור

 7001 ROCCOROCCO כסא שרפרף
53x49x38

התקנה מעל ריצוף או הנחה ללא קיבוע

84

941000xx1540.00אפור

 6002/6003 ROCCOROCCO כורסת שיזוף דגם
112x58x62 ,170x58x62

הנחה ללא קיבוע

1959410050x ROCCOROCCO 6002
1123780.00 ס"מ

2869410050x ROCCOROCCO 6003
1705400.00 ס"מ

 2001 ROCCOROCCO כסא בר
הנחה ללא קיבוע

129

9410006x2550.00אפור

ריהוט רחוב וגן: מושבים

עוצב ע"י 
* המחיר הינו לעץ אקזוטי קשה בלבד ובטון בגוון אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים במחירון זה.

מושבים
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ריהוט רחוב וגן: מושבים

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מושב דגם ג'מייקה
גמר פח

200x45 ,100x45

65s002580100 5184.00קוטר

110s002581200 12158.00קוטר

מושב דגם ג'מייקה
גמר בטון

200x45 ,100x45

350s002599100 6300.00קוטר

800s002600200 13500.00קוטר

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

ELEMENTSELEMENTS מושב
80x80 ,קוביה

615

s0001D02750.00

מושב ספסל לעץ
רדיוס חיצוני: 225, רדיוס פנימי: 100

8 יח' ברדיוס

1552

s0031D07900.00

* המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ אקזוטי קשה בתוספת תשלום( ובטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

ELEMENTSELEMENTS מושב
80x80x40

מושב ספסל לעץ
רדיוס חיצוני: 225 ס"מ

47
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ריהוט רחוב וגן: מערכות ישיבה

מערכות ישיבה

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מערכת ישיבה
דגם יוסטון גמר בטון

נדרש ביסוס בטון בשטח לרגלי האלמנט

450

s002582150 5259.00אורך

מידות מושב 
130/45

מידות שולחן 
150/75

מערכת ישיבה
דגם יוסטון

משולבת עץ
נדרש ביסוס בטון בשטח לרגלי האלמנט

91

s002583150 6032.00אורך

מידות מושב 
130/45

מידות שולחן 
150/75

מערכת ישיבה
דגם דאלס

גמר עץ
התקנה מעל ריצוף

240

s002589270 5090.00אורך

מערכת ישיבה
דגם טנסי
גמר בטון

ניתן להוסיף שקע לשולחן משחק. התקנה מעל ריצוף. 
נדרש ביסוס בטון בשטח לרגלי האלמנט 

140

s002579150 5510.00אורך

 שולחן בטון עם
25750.00 ספסלי עץ

תוספת שקע 
150.00לשולחן משחק

מערכת ישיבה
דגם טנסי

גמר עץ
התקנה מעל ריצוף

נדרש ביסוס בטון בשטח לרגלי האלמנט

115

s002578150 6032.00אורך

 שולחן בטון עם
25750.00 ספסלי עץ

מערכת ישיבה
דגם עכו

גמר בטון
הנחה ללא קיבוע

1350s0022198400.00שולחן

549s0022202940.00ספסל

650.00משענת לספסל
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מערכת ישיבה פיקניק
'ELEMENTSELEMENTS 4603' דגם

גמר בטון

3200.00שולחן103067609470

1800.00ספסל67609460

שולחן +67609480
26800.00 ספסלים

מערכת ישיבה דגם קק"ל
גמר עץ

המחירים הינם לעץ אורן צבוע ב-2 שכבות.

s0027001650.00ללא משענת

s0027022250.00עם משענת

s0027102000.00נגיש

שולחן פינג פונג

920

s0032D07800.00

המחירים הינם לבטון בצבע אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים במחירון זה.

ריהוט רחוב וגן: מערכות ישיבה

מערכת ישיבה פיקניק דגם 'ELEMENTS 4603', עוצב ע"י 
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* מותנה בהזמנת כמות מינימום. התמונות להמחשה בלבד.
המחיר הינו לעץ אורן בגוון אגוז )ניתן לבחור בעץ אקזוטי קשה בתוספת תשלום( ולמתכת בגוון שחור מגורען.  ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום 

מקטלוג הגוונים במחירון זה.

ריהוט רחוב וגן: פרגולות

פרגולות

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

פרגולה דגם ליאון
גמר מתכת ועץ

195

s002591200 6975.00אורך

פרגולת "המוזיקה"

1944

אפור941000

 ע"פ
הסכם

בהזמנה 
מיוחדת

פרגולה מתכת ועץ
 10200 UNOUNO

עוצב ע"י  

19550.00אורך 94100406260

פרגולת בולטימור פח

190

s002618200 9620.00אורך

פרגולת בולטימור עץ

210

s002619200 9780.00אורך



עם טבעת מתכת

עם טבעת מתכת

ריהוט רחוב וגן | 91

מחיר ב - ₪ ליח'מק"טגובהליטרשם המוצר

אשפתון דגם דקוטה חלק
37x85 ,45x58

ניתן להזמין גם מאפרה/מכסה מתכת.

4658s00253337 999.00קוטר

6070s00253437 1216.00קוטר

7658s00261645 1412.00קוטר

אשפתון דגם דקוטה פסים
37x78 ,45x78

ניתן להזמין גם מאפרה/מכסה מתכת

4658s00253537 1056.00קוטר

6070s00253637 1272.00קוטר

7658s00261745 1477.00קוטר

אשפתון דגם פריז
)גמר בטון(

55x70

165

s002613מיכל נשלף 
651450.00 ליטר, אפור

130.00תוספת מאפרה

אשפתון דגם סיאטל
)גמר בטון(
45x45x55

12055s002614x601350.00 ליטר, אפור

130.00תוספת מאפרה

אשפתון 80
47x47x80

56

778xxxxx1180.00מיכל נשלף, אפור

130.00תוספת מאפרה

אשפתון "שפע"
55x80

46

6760811x1820.00מיכל נשלף, אפור

130.00תוספת מאפרה

ריהוט רחוב וגן: אשפתונים

אשפתונים

המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים במחירון זה. לפח יש מיכל נשלף.
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מחיר ב - ₪ ליח'מק"טמשקל בק"גליטרשם המוצר

 1110 OBJECTSOBJECTS אשפתון
52x95

כולל מאפרה
עוצב ע"י 

45105

9410017x2310.00מיכל נשלף

אשפתון דגם קולורדו 
78x50x37

8040

s0022411870.00מיכל נשלף

אשפתון דגם קולורדו מתכת 
78x50x37

8040

s0025742660.00מיכל נשלף

אשפתון ניס

56295

s0030D02285.00

ריהוט רחוב וגן: אשפתונים

המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען, עץ בגוון אגוז ובטון בגוון אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים במחירון זה. 
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ריהוט רחוב וגן: מחסומים

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

עמוד מחסום לרכב
30x30x80

180

661743xx350.00אפור

עמוד מחסום אוכף
קוטר=30 גובה=100

187

6882926x570.00אפור

מחסום לרכב "יסוד המעלה"
גובה 65

320

66177xxx976.00אפור/צבע

עמוד סימון
H=80 ,20x20x80

57

360.00אפור71400000

עמוד מחסום לרכב "קונוס"
30x30x100

113

760000xx389.00אפור

מחסום לרכב "גליל"
קוטר 26

100

762000xx375.00גובה 100, אפור

המחיר הינו לבטון בגוון אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים במחירון זה. 



60

1512

94 | מחירון 2020

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אלמנט מחסום לרכב ריבוע
40x40x65

181

467.00אפור661765

אלמנט כיפה
קוטר 60 גובה 33

לא עומד בתקן נגישות

145

451.00אפור7640

עמוד מחסום "מיאמי"
15x15

15

s002620623.00רגיל

s002621847.00נשלף

"BASICBASIC" עמוד מחסום
6"

11

s002818265.00מגולוון צבוע

325.00נירוסטה

ריהוט רחוב וגן: מחסומים

המחיר הינו לבטון בגוון אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים במחירון זה. 
לשם השלמת עמידות המוצר בתקן נגישות יש להוסיף פס תואם נגישות ולהקפיד על יישום ע"פ הוראות התקן )המחיר אינו כולל פס תואם נגישות(.



100

100

42

40

30

85

110

110

2515

58

80

90
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ריהוט רחוב וגן: ברזיות

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

ברזיה דגם אלסקה
42x30x100

175

s0026972150.00אפור

s00269980.00שוקת

ברזיה דגם לונדון
85x40x100

270

s0026982850.00אפור

s00269980.00שוקת

ברזיה דגם ניו יורק

90

s0026961550.00

ברזיית מקוררת דגם 'סידני'

200

s0011D021000.00

600.00ברזיית ניקוז

ברזיית מקוררת דגם 'טוקיו'
עומק 60

56

s0013D012000.00יח' קרור 1/5 כ"ס

s0012D014500.00יח' קרור 1/3 כ"ס

ברזיות



100/200

44

61
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"טליטר

עציץ טוסקנה

30147541

41446.00 ס"מ, אפור

צבעים וגימורים 
513.00שונים

50287541

52549.00 ס"מ, אפור

צבעים וגימורים 
637.00שונים

80507541

63725.00 ס"מ, אפור

צבעים וגימורים 
814.00שונים

125907541

75986.00 ס"מ, אפור

צבעים וגימורים 
1078.00שונים

עציץ דגם "פסים"
110x110x80

920500

2950.00אפור661717

צבעים וגימורים 
2950.00שונים

עציץ דגם "אפרסק"
70x70x56 ,110x110x80

920

12866170470x70 1950.00אפור

5006761832110x110 2810.00אפור

עציץ עגול 
קוטר 80 ס"מ

320620

1150.00אפור661702

עציץ ניס 
100/200 ס"מ

355150s0027D011450.00 מ"א

625300s0026D021950.00 מ"א

מותנה בהזמנה מינימלית. המחיר הינו לבטון בגוון אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים במחירון זה. מותנה בכמות מינימום. 
המחיר כולל קדח ניקוז ע"פ דרישת הלקוח.

אדניות ועציצים

ריהוט רחוב וגן: אדניות ועציצים



60x171x6760x186x67
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מותנה בהזמנה מינימלית. המחיר הינו לבטון בגוון אפור. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים במחירון זה. מותנה בכמות מינימום. 
המחיר כולל קדח ניקוז ע"פ דרישת הלקוח.

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"טליטר

עציץ עגול 
קוטר 120ס"מ

750

2250.00אפור661703

עציץ ארגז פרחים ריבוע
80x80

320180

1072.20אפור661700

עציץ מלבן
50x150x55

393210

1402.00אפור7020000

עציץ מלבן
50x100x40

26590

997.00אפור71500000

עציץ מלבן*

92133094000350186x601965.00

85530094000351171x601965.00

עציץ מלבן
30x100x22

6736

395.00אפור7070

ריהוט רחוב וגן: אדניות ועציצים



75

65 55

3333
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ריהוט רחוב וגן: אדניות ועציצים

ליטרשם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

עציץ בטומי 
65x55x75

240325

s0025D01790.00

די 
לע

 וב
חדש

יין 
קרשט

בא

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"טליטר

עציץ דגם "גלעד" )ללא תחתית(
80x80x70

592300

2170.00אפור75420000

2760.00צבע/גמר

עציץ בטומי.עציץ 'גלעד', רחוב יפו, חיפה, גרינשטיין הר-גיל, אדריכלי נוף.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

חניית אופניים דגם מיאמי
15x15x90

15

s00259490 1150.00גובה

חניית אופניים דגם אורלנדו
45x150x65

אורך אלמנט 150 ס"מ מינימום ליח' )ניתן באורך לפי הזמנה מיוחד(.

30

s0025963/42451.00 צול

s0027012950.00נירוסטה

חניית אופניים דגם ת"א
50x82

המחיר הינו למתכת בגוון כסף.
ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

15

s00259550 452.00אורך

תוספת סמל 
130.00אופניים

תוספת רוזטה
130.00)2 יח'(

 1201 OBJECTSOBJECTS מתקן אופניים
עוצב ע"י 

המחיר הינו לבטון בגוון אפור.
ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו.

54

9410013x1920.00אפור

ריהוט רחוב וגן: מתקני אופניים

מתקן אופניים

המחיר הינו למתכת בגוון שחור מגורען. ניתן לבחור גוונים נוספים בתוספת תשלום מקטלוג הגוונים בחוברת זו.
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גוונים לבטון

מחיר המחירון מתייחס לבטון בגוון אפור )GRAY( או אחד מהצבעים המופיעים מעלה. ניתן לבחור בגוונים על בסיס מלט לבן בתוספת תשלום.

RAL-7037 RAL-9007

RAL-9016

RAL-7030

RAL-3000 RAL-6005

RAL-7021

RAL-5007

RAL-9005 מגורען

חרסאפור כההאפורלבן

RAL-5021 

גוונים RAL - למתכת

מחיר המחירון מתייחס למתכת בגוון שחור מגורען RAL-9005. ניתן לבחור בגווני RAL נוספים בתוספת תשלום.

מאחר והגוונים מוצגים על-גבי ההדפסה, קיים שוני בינם לבין גוון הצבע המקורי ויש לראותם כמדריך בלבד. את בחירת הגוון הסופי מומלץ לבצע לאחר בחינת הגוון המקורי.

ריהוט רחוב וגן: גוונים, טקסטורות, מקרא והערות

הערות
ההדמיות והתמונות המופיעות בחוברת זו הינן * 

להמחשה בלבד. 

חלק מהמוצרים הנמצאים בחוברת אינם עומדים * 
לכשעצמם בתקן הרלוונטי )לרבות תקן נגישות(.

יש להשתמש במוצר באופן תואם תקן רלוונטי.* 

 בחוברת זו מוצרים ייחודיים המוגנים בדין.
קבענו לנו כמדיניות למצות את זכויותינו 

על פי דין.
הזהרו מחיקויים!

המחירים אינם כוללים מע"מ.

חובה לקבל הנחיות התקנה מאת 
קונסטרוקטור/מהנדס.

חברת אקרשטיין אינה מתחייבת 
לייצר את כל המוצרים המופיעים 

בחוברת זו.

אלמנטי הריהוט ייחשבו 
מונגשים בהתאם לעמידה בתקן 

ישראלי לנגישות המתאים.

מקרא

אפשרות להנחה 
ללא קיבוע

התקנה מעל 
ריצוף

חלק מהמוצרים הנמצאים במחירון בפרק ריהוט רחוב וגן אינם עומדים לכשעצמם בתקן הרלוונטי לרבות תקן נגישות. 
יש להשתמש במוצר באופן התואם תקן רלוונטי.
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ריהוט רחוב וגן: מושבים

כורסת שיזוף דגם 'ROCCO 6002', טיילת אשדוד, דוד אלחנתי 
וורד אושר, אדריכלי נוף, עוצב ע"י 

דגם 'ELEMENTS 1007', בית מגדל פתח תקווה
צורנמל טורנר, אדריכלי נוף.

ספסל דגם 'ח' מעוגל, גימנסיה עברית ירושלים
צופית ויינפלד פליישמן, אדריכלית.

מושב ג'מייקה בטון ועץ 
פארק אריאל שרון, קריית ביאליק, מילר בלום אדריכלי נוף.
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ריהוט רחוב וגן: ספסלים

ספסל סיאטל, פארק אריאל שרון, קריית ביאליק
מילר בלום אדריכלי נוף.

ספסל דגם 'השלום', אוניברסיטת תל אביב, בניין פורטר, ברוידא-מעוז, אדריכלי נוף.

ספסל דגם 'חוצות'.

ספסל ושולחן דגם 'עכו', טיילת עכו, מייזליץ-כסיף אדריכלים
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ריהוט רחוב וגן: פרגולות

'UNO 10200' פרגולה מתכת ועץ דגם
רחוב משכית, הרצליה פיתוח, קרני גרשטיין, אדריכלית נוף, עוצב ע"י 

פרגולה מבטון אדריכלי דגם 'המוסיקה' 
פארק המוסיקה, ראשל"צ, מנעד אדריכלים

פרגולה מבטון אדריכלי – פרויקטים מיוחדים
פארק נחל באר שבע, שריג וקסמן, אדריכלי נוף
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מערכת ישיבה דגם 'טקסס'

מערכת ישיבה דגם 'טנסי' בטון ועץ, פארק אריאל שרון, קריית ביאליק, מילר בלום אדריכלי נוף

מערכת ישיבה דגם 'עכו', טיילת עכו, מייזליץ כסיף אדריכלי נוף.

ריהוט רחוב וגן: מערכות ישיבה
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ריהוט רחוב וגן: מחסומים ואשפתונים

אשפתון דגם 'שפע'אשפתון דגם 'קולורדו' גמר פח אשפתון דגם 'קולורדו' עם מאפרה

אשפתון משולש דגם 'OBJECTS 1110'אשפתון דגם 'דקוטה'
עוצב ע"י 

אשפתון 

עמוד היקב משמש כמחסום, רחוב בנימין, רחובות, סטודיו אדריכלות נוף מחסום דגם 'מיאמי'
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ריהוט רחוב וגן: פחים טמוני קרקע

חתך A-Aמבט על

פחים טמוני קרקע 
חברת אקרשטיין מייצרת פח טמון קרקע. הפח בעל מיכל בסיסי בנפח פנימי לאשפה של 5 קו"ב. חלקה העליון של מעטפת 

הבטון, המצוי מעל פני הקרקע, ניתן לעיצוב ולשילוב עם אופי הסביבה.

מניעת יציאת ריחות 
רעים, נבירת בעלי חיים 
באשפה ופיזורה סביב

חסכון במקום עבור 
 מיכלי אשפה בשכונות

ובניינים

מבנהו המיוחד מאפשר 
 פינוי האשפה בקלות

ובזמן קצר

 מראה אסתטי
לפי בחירה.

)מספר רב של גימורים, 
צורות וגדלים(

אפשרות להפרדת 
פעולות מחזור בפח 

 )פסולת יבשה ורטובה( 
מסייעת לשמירה על 

איכות הסביבה
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ריהוט רחוב וגן: פחים טמוני קרקע

שלבי ביצוע

שלב שני: הטמנת מעטפת הבטון בבור ופיתוח סביבתישלב ראשון: הובלת מעטפת הבטון לאתר

המוצר מוכן לשימוששלב שלישי: הכנסת מיכל הפלסטיק למעטפת הבטון


