מפרט שילוט גן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 1-עידכונים אחרי סיור קבלנים

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

פרט

סוג השלט

שינוי

פ1-

שלט כניסה הראשית לאתר משולב בקיר קיים

שינוי מיקום הספייסרים

פ1.2-

שלט כניסה מבארות

החלפת פלטות מעובי  8מ"מ ל 10מ"מ ,הגלת מרווח בין הפלטות מ 20מ"מ ל 25מ"מ ושינוי מיקום הספייסרים

פ2.1-

שלט מבואה עם מפה לכניסה מחניון בארות

החלפת פלטות מעובי  8מ"מ ל 10מ"מ ושינוי מיקום הספייסרים

פ2.2-

שלט הסבר לתהליך הייצור בכבשן

שיוני מיקום הספייסירים

פ3-

שלט הסבר מכופף (מידת גרפיקה  80*45ס״מ)

החלפת פלטות מעובי  8מ"מ ל 10מ"מ ושינוי מיקום הספייסרים

פ4-

שלט חלון מסגור תופעה בנוף

הוספת שתי פלטות אחוריות ,שינוי עובי פלטות החלון מ 8מ"מ ל 10מ"מ ,הגדלת מרווח בין הפלטות מ 12מ"מ ל20
מ"מ ,שינוי מיקום הספייסרים וביטול דגם 2

פ5-

שלט הסבר פנורמי מכופף (מידת גרפיקה  140*45ס״מ)

החלפת פלטות מעובי  8מ"מ ל 10ושינוי מיקום ספייסרים

פ6.1-

שלט מבואה עם מפה לסככה

שינוי מיקום הספייסרים

פ6.2.1-

שלט הסבר אורכי לסככה

הגדלת רוחב הפלטות מ 90ס"מ ל 94ס"מ ושינוי מיקום ספייסרים

פ6.2.2 -

שלט הסבר אורכי לסככה

הגדלת רוחב הפלטות מ 90ס"מ ל 94ס"מ ושינוי מיקום ספייסרים

פ10.1-

שלט הנצחה

שינוי מיקום ספייסרים

פ10.2 -

שלט תודות

שינוי גודל שלט מ 60x62ל 60x80ושינוי מיקום ספייסרים

פ11-

סילואטות קרוניות דקוביל ומסילה באורך  4מ׳ (רלס )HEB

שיוני צורת הסילואטות

סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

97

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 1-שלט כניסה — הדמיה בנוף

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

* ההדמיות להמחשה בלבד
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

עמ’

98

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 1-שלט כניסה — שרטוט ( 1מתוקן)

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

שינוי מיקום הספייסרים

חומרים:
בסיס השלט:
קיר אבן מקומית עם מגרעת
(ראו פרט מתכנן בעמ׳ .)14

איזומטריה

שכבות השלט:
 3לוחות אלומיניום בעובי  8מ"מ חתוכים בלייזר ,מלוטשים,
מנוקים וצבועים מכל צדיהם בתנור
(ראו מפרט צבע וגימור בעמ׳  )93בשלושה גוונים (ראו עמ׳
.)6
הלוחות יחוברו במרחקים של  12מ״מ אחד מהשני
באמצעות ספייסרים וברגים מוגני חלודה.
פרט עיגון:
פרט העיגון לקיר יתוכנן ע״ הקבלן המבצע באישור
קונסטרוקטור מטעמו.

חתך שכבות
ייס ִרים
וס ֵפּ ֵ
ְ

בחלק התחתון לשלושת הלוחות יתוכנן בסיס משותף המעגן
את המרחקים בין הלוחות .בחלק העליון החיבור באמצעות
ספייסרים אחד לשני.
מצע הדפוס על הלוח הקדמי:
לוח אלומיניום הקדמי בעובי  8מ"מ חתוך בלייזר .צבוע
בתנור בסטנדרט מכוניות ומודפס בדפוס משי ישירות על
הלוח (הגרפיקה עד  5צבעים).
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

* השרטוטים ללא קנ״מ .שרטוטי ביצוע ימסרו לקבלן המבצע
— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

99

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 1-שלט כניסה — שרטוט 2

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

מבט על

מבט צד

מבט פנים

* השרטוטים ללא קנ״מ .שרטוטי ביצוע ימסרו לקבלן המבצע
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

100

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 1.2-שלט כניסה מבארות — חזית (מתוקן)

סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

101

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 1.2-גב שלט כניסה מבארות—הדמיה בנוף (מתוקן)

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

צאתכם לשלום

رافقتكم السالمة

Farewell

* ההדמיות להמחשה בלבד
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

102

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 1.2-שלט כניסה מבארות — שרטוט ( 1מתוקן)

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

החלפת עובי פלטות מ 8-מ"מ ל 10-מ"מ ,הגדלת המרווח בין הפלטות מ 20-מ"מ ל 25-מ"מ ושינוי מיקום הספייסרים

חומרים:
שכבות השלט:
 3לוחות אלומיניום בעובי  10מ"מ חתוכים בלייזר ,מלוטשים,
מנוקים וצבועים מכל צדיהם בתנור
(ראו מפרט צבע וגימור בעמ׳  )93בשלושה גוונים (ראו עמ׳ .)6
הלוחות יחוברו במרחקים של  25מ״מ אחד מהשני באמצעות
ספייסרים וברגים מוגני חלודה.

איזומטריה חזית

פרט עיגון:
פרט העיגון לקיר יתוכנן ע״ הקבלן המבצע באישור
קונסטרוקטור מטעמו.
בחלק התחתון לשלושת הלוחות יתוכנן בסיס משותף המעגן
את המרחקים בין הלוחות .בחלק העליון החיבור באמצעות
ספייסרים אחד לשני.

חתך שכבות
ייס ִרים
וס ֵפּ ֵ
ְ

מצע הדפוס על הלוח הקדמי:
לוח אלומיניום הקדמי בעובי 10מ"מ חתוך בלייזר .צבוע
בתנור בסטנדרט מכוניות ומודפס בדפוס משי ישירות על
הלוח( ,הגרפיקה עד  5צבעים).
מצע הדפוס על הלוח האחורי:
לוח אלומיניום הקדמי בעובי 10מ"מ חתוך בלייזר .צבוע
בתנור בסטנדרט מכוניות ומודפס בדפוס משי ישירות על
הלוח( ,הגרפיקה עד  5צבעים).
* השרטוטים ללא קנ״מ .שרטוטי ביצוע ימסרו לקבלן המבצע
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

103

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 1.2-שלט כניסה מבארות — שרטוט ( 2מתוקן)

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

איזומטריה גב

* השרטוטים ללא קנ״מ .שרטוטי ביצוע ימסרו לקבלן המבצע
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

104

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 1.2-שלט כניסה מבארות — שרטוט ( 3מתוקן)

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

מבט על
מבט פנים

מבט צד

* השרטוטים ללא קנ״מ .שרטוטי ביצוע ימסרו לקבלן המבצע
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

105

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 2.1-שלט מבואה — הדמיה בנוף (מתוקן)

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

* ההדמיות להמחשה בלבד
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

106

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 2.1-שלט מבואה — שרטוט ( 1מתוקן)

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

החלפת עובי פלטות מ 8-מ"מ ל 10-מ"מ ושינוי מיקום הספייסרים

חומרים:
שכבות השלט:
 3לוחות אלומיניום בעובי  10מ"מ חתוכים
בלייזר ,מלוטשים ,מנוקים וצבועים בתנור
(ראו מפרט צבע וגימור בעמ׳  )93בשלושה
גוונים (ראו עמ׳  )6מכל צדיהם.
הלוחות יחוברו במרחקים של  20מ״מ אחד
מהשני באמצעות ספייסרים וברגים מוגני
חלודה.

מבט על

איזומטריה
מבט צד

מבט פנים

פרט עיגון:
פרט העיגון לקרקע יתוכנן ע״ הקבלן
המבצע באישור קונסטרוקטור מטעמו.
בחלק התחתון יתוכנן לשלושת הלוחות
בסיס משותף המעגן את המרחקים בין
הלוחות .בחלק העליון החיבור באמצעות
ספייסרים אחד לשני.

חתך שכבות
ייס ִרים
וס ֵפּ ֵ
ְ

מצע הדפוס על הלוח הקדמי:
לוח אלומיניום הקדמי בעובי  10מ"מ בעיבוד
כמו השכבות הנוספות ,חתוך בלייזר ,צבוע
בתנור ומודפס בדפוס  Flatbedישירות על
הלוח וגמור בלכה אנטי ונדלית.
* השרטוטים ללא קנ״מ .שרטוטי ביצוע ימסרו לקבלן המבצע
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

107

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 2.2-שלט הסבר — שרטוט ( 1מתוקן)
מבט על

שינוי מיקום הספייסרים

חומרים:

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

איזומטריה

שכבות השלט:
 3לוחות אלומיניום בעובי  8מ"מ חתוכים
בלייזר ,מלוטשים ,מנוקים וצבועים בתנור
(ראו מפרט צבע וגימור בעמ׳  )93בשלושה
גוונים (ראו עמ׳  )6מכל צדיהם.
הלוחות יחוברו במרחקים של  12מ״מ אחד
מהשני באמצעות ספייסרים וברגים מוגני
חלודה.

מבט צד

מבט פנים

פרט עיגון:
פרט העיגון לקרקע יתוכנן ע״ הקבלן
המבצע באישור קונסטרוקטור מטעמו.
בחלק התחתון יתוכנן לשלושת הלוחות
בסיס משותף המעגן את המרחקים בין
הלוחות .בחלק העליון החיבור באמצעות
ספייסרים אחד לשני.

חתך שכבות
ייס ִרים
וס ֵפּ ֵ
ְ

מצע הדפוס על הלוח הקדמי:
לוח אלומיניום הקדמי בעובי  8מ"מ בעיבוד
כמו השכבות הנוספות ,חתוך בלייזר ,צבוע
בתנור ומודפס בדפוס  Flatbedישירות על
הלוח וגמור בלכה אנטי ונדלית.
* השרטוטים ללא קנ״מ .שרטוטי ביצוע ימסרו לקבלן המבצע
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

108

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 3-שלט הסבר מכופף  -הדמיה בנוף

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

* ההדמיות להמחשה בלבד
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

עמ’

109

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 3-שלט הסבר מכופף  -שרטוט ( 1מתוקן)
החלפת עובי פלטה אחורית מ 8-מ"מ ל 10-מ"מ ושינוי מיקום הספייסרים

חומרים:

שכבות השלט:
 2לוחות אלומיניום בעובי  8מ"מ ולוח
אלומיניום אחד בעובי  10מ"מ חתוכים בלייזר,
מלוטשים ,מנוקים וצבועים בתנור (ראו מפרט
צבע וגימור בעמ׳  )93בשלושה גוונים (ראו
עמ׳  )6מכל צדיהם.
הלוחות יחוברו במרחקים של  12מ״מ אחד
מהשני באמצעות ספייסרים וברגים מוגני
חלודה.

איזומטריה

חתך שכבות
ייס ִרים
וס ֵפּ ֵ
ְ

מבט צד

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

מבט על

מבט פנים

פרט עיגון:
פרט העיגון לקרקע יתוכנן ע״ הקבלן המבצע
באישור קונסטרוקטור מטעמו.
בחלק התחתון יתוכנן לשלושת הלוחות בסיס
משותף המעגן את המרחקים בין הלוחות.
בחלק העליון החיבור באמצעות ספייסרים
אחד לשני.
מצע הדפוס על הלוח הקדמי:
לוח אלומיניום הקדמי בעובי  8מ"מ בעיבוד
כמו השכבות הנוספות ,חתוך בלייזר ,צבוע
בתנור ומודפס בדפוס  Flatbedישירות על
הלוח וגמור בלכה אנטי ונדלית.
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

* השרטוטים ללא קנ״מ .שרטוטי ביצוע ימסרו לקבלן המבצע
— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

110

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 4-שלט חלון -הדמיה בנוף
צד קדמי

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

צד אחורי

* ההדמיות להמחשה בלבד
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

עמ’

111

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 4-שלטי חלונות -שרטוט ( 1מתוקן)
הוספת  2פלטות אחוריות  ,החלפת עובי בפלטות חלונות מ 8-מ"מ ל 10-מ"מ,
הגדלת מרווח בין הפלטות מ 12-מ"מ ל 20-מ"מ ,שינוי מיקום ספייסרים וביטול דגם 2

חומרים:

איזומטריה

שכבות השלט:
 5לוחות אלומיניום  3בעובי  8מ"מ ו 2-בעובי  10מ"מ
חתוכים בלייזר ,מלוטשים ,מנוקים וצבועים בתנור
(ראו מפרט צבע וגימור בעמ׳  )93בשלושה גוונים
(ראו עמ׳  )6מכל צדיהם.
הלוחות יחוברו במרחקים של  20מ״מ אחד מהשני
באמצעות ספייסרים וברגים מוגני חלודה.

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

מבט על
מבט צד

מבט פנים

פרט

פרט עיגון:
פרט העיגון לקרקע יתוכנן ע״ הקבלן המבצע
באישור קונסטרוקטור מטעמו.
בחלק התחתון יתוכנן לשלושת הלוחות בסיס
משותף המעגן את המרחקים בין הלוחות .בחלק
העליון החיבור באמצעות ספייסרים אחד לשני.
מצע הדפוס על הלוח האחורי:
לוח אלומיניום הקדמי בעובי  10מ"מ בעיבוד כמו
השכבות הנוספות ,חתוך בלייזר ,צבוע בתנור
ומודפס בדפוס  Flatbedישירות על הלוח וגמור
בלכה אנטי ונדלית.
* השרטוטים ללא קנ״מ .שרטוטי ביצוע ימסרו לקבלן המבצע
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

עמ’

112

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 5-שלט פנורמי מכופף — הדמיה בנוף (מתוקן)

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

* ההדמיות להמחשה בלבד
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

113

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 5-שלט פנורמי מכופף — הדמיה (מתוקן)

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

* ההדמיות להמחשה בלבד
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

114

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 5-שלט פנורמי מכופף שרטוט ( 1מתוקן)

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

החלפת עובי בפלטות חלונות מ 8-מ"מ ל 10-מ"מ

חומרים:
איזומטריה

שכבות השלט:
 3לוחות אלומיניום בעובי  10מ"מ חתוכים
בלייזר ,מלוטשים ,מנוקים וצבועים בתנור
(ראו מפרט צבע וגימור בעמ׳  )93בשלושה
גוונים (ראו עמ׳  )6מכל צדיהם.
הלוחות יחוברו במרחקים של  12מ״מ אחד
מהשני באמצעות ספייסרים וברגים מוגני
חלודה.
פרט עיגון:
פרט העיגון לקרקע יתוכנן ע״ הקבלן המבצע
באישור קונסטרוקטור מטעמו.
בחלק התחתון יתוכנן לשלושת הלוחות
בסיס משותף המעגן את המרחקים בין
הלוחות .בחלק העליון החיבור באמצעות
ספייסרים אחד לשני.
מצע הדפוס על הלוח הקדמי:
לוח אלומיניום הקדמי בעובי  10מ"מ בעיבוד
כמו השכבות הנוספות ,חתוך בלייזר ,צבוע
בתנור ומודפס בדפוס  Flatbedישירות על
הלוח וגמור בלכה אנטי ונדלית.
* השרטוטים ללא קנ״מ .שרטוטי ביצוע ימסרו לקבלן המבצע
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

115

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 5-שלט פנורמי מכופף שרטוט ( 2מתוקן)

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

מבט על

מבט צד

מבט פנים

חתך שכבות
ייס ִרים
וס ֵפּ ֵ
ְ

* השרטוטים ללא קנ״מ .שרטוטי ביצוע ימסרו לקבלן המבצע
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

116

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 6.1-שלט מבואה — שרטוט ( 1מתוקן)

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

שינוי מיקום ספייסרים

חומרים:

איזומטריה

שכבות השלט:
 3לוחות אלומיניום בעובי  8מ"מ חתוכים בלייזר,
מלוטשים ,מנוקים וצבועים בתנור
(ראו מפרט צבע וגימור בעמ׳  )93בשלושה גוונים,
(ראו עמ׳  )6מכל צדיהם.
הלוחות יחוברו במרחקים של  12מ״מ אחד מהשני
באמצעות ספייסרים וברגים מגולוונים וצבועים
בגוון צהוב ״אוקר״ (גוון השכבה העליונה בשילוט).
פרט עיגון:
פרט העיגון לקיר יתוכנן ע״ הקבלן המבצע באישור
קונסטרוקטור מטעמו.
החיבור לקיר בהצפה באמצעות ספייסרים
במרחק כ 25-מ״מ מהקיר האבנים.
מצע הדפוס על הלוח הקדמי:
לוח אלומיניום הקדמי בעובי  8מ"מ בעיבוד כמו
השכבות הנוספות ,חתוך בלייזר ,צבוע בתנור
ומודפס בדפוס  Flatbedישירות על הלוח וגמור
בלכה אנטי ונדלית.

* השרטוטים ללא קנ״מ .שרטוטי ביצוע ימסרו לקבלן המבצע
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

117

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 6.1-שלט מבואה — שרטוט ( 2מתוקן)

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

מבט על
מבט צד

מבט פנים

תקריב על שכבות
ייס ִרים
וס ֵפּ ֵ
ְ

* השרטוטים ללא קנ״מ .שרטוטי ביצוע ימסרו לקבלן המבצע
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

עמ’

118

מפרט שילוט גן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 6.2-שרטוט לשלט הסבר ( 1מתוקן)
הגדלת רוחב בשלט מ 90-ל 94-שינוי מיקום ספייסרים

פ 6.2.1-דגם שלט הסבר צמוד קיר סככה
מבט על
מבט צד

מבט פנים

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

הגדלת רוחב בשלט מ 90-ל 94-שינוי מיקום ספייסרים

פ 6.2.2-דגם שלט הסבר צמוד קיר סככה
מבט על
מבט צד

מבט פנים

* השרטוטים ללא קנ״מ .שרטוטי ביצוע ימסרו לקבלן המבצע
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

119

מפרט שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 6-שלט מבואה — שרטוט ( 4מתוקן)
מבט על

פיצוץ
איזומטריה

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

מבט צד

מבט פנים

חיבור לקיר —
ייס ִרים
וס ֵפּ ֵ
שכבות ְ

קיר סככה קיים
* השרטוטים ללא קנ״מ .שרטוטי ביצוע ימסרו לקבלן המבצע ** הסככות הגדולות שרוחב קירותיהן  200ס״מ נמצאות במתחם הכבשן בלבד.
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

120

מפרט שילוט גן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 10-שלט הנצחה — שרטוט ( 1מתוקן)

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

שינוי מיקום ספייסרים

חומרים:
שכבות השלט:
 3לוחות אלומיניום בעובי  4מ"מ
חתוכים בלייזר ,מלוטשים ,מנוקים
וצבועים בתנור (ראו מפרט צבע
וגימור בעמ׳  )93בשלושה גוונים
(ראו עמ׳  )6מכל צדיהם.
הלוחות יחוברו במרחקים של  6מ״מ
אחד מהשני באמצעות ספייסרים
וברגים מוגני חלודה.

מבט על

איזומטריה
מבט צד

מבט פנים

פרט עיגון:
פרט העיגון לקיר יתוכנן ע״ הקבלן
המבצע באישור קונסטרוקטור
מטעמו .החיבור לקיר בהצפה
באמצעות ספייסרים.
מצע הדפוס על הלוח הקדמי:
לוח אלומיניום הקדמי בעובי  4מ"מ
בעיבוד כמו השכבות הנוספות,
חתוך בלייזר ,צבוע בתנור ומודפס
בדפוס משי ישירות על הלוח וגמור
בלכה אנטי ונדלית.
* השרטוטים ללא קנ״מ .שרטוטי ביצוע ימסרו לקבלן המבצע
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

121

מפרט שילוט גן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 10.1-שלט התודות — שרטוט ( 1מתוקן)
הגדלת גובה השלט מ 62ל 80שינוי מיקום ספייסרים

חומרים:

מבט על

איזומטריה

שכבות השלט:
 3לוחות אלומיניום בעובי  4מ"מ
חתוכים בלייזר ,מלוטשים ,מנוקים
וצבועים בתנור (ראו מפרט צבע
וגימור בעמ׳  )93בשלושה גוונים
(ראו עמ׳  )6מכל צדיהם.
הלוחות יחוברו במרחקים של  6מ״מ
אחד מהשני באמצעות ספייסרים
וברגים מוגני חלודה.

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

מבט צד
מבט פנים

פרט עיגון:
פרט העיגון לקיר יתוכנן ע״ הקבלן
המבצע באישור קונסטרוקטור
מטעמו .החיבור לקיר בהצפה
באמצעות ספייסרים.
מצע הדפוס על הלוח הקדמי:
לוח אלומיניום הקדמי בעובי  4מ"מ
בעיבוד כמו השכבות הנוספות,
חתוך בלייזר ,צבוע בתנור ומודפס
בדפוס משי ישירות על הלוח וגמור
בלכה אנטי ונדלית.
* השרטוטים ללא קנ״מ .שרטוטי ביצוע ימסרו לקבלן המבצע
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות

עמ’

122

קוֹביל
מפרט שילוט גן לאומי צבעי מכתש רמון | פ | 11-סילואטות של קרונית ֵד ִ

© כל הזכויות שמורות
לסטודיו אבידני ,ירושלים

שינוי צורת הסילואטות

תכנית חיתוך

רפרנס

העמדה בשטח מחוברים למסילה בריתוך

מסילה באורך  4מ׳ (רלס  HEBמעוגן לקרקע שאליו יתחברו הסילואטות)

חומרים:
הסילואטות :מלוח אלומיניום בעובי  8מ"מ חתוך בלייזר ,מלוטש ,מנוקה וצבוע מכל הצדדים
בתנור( .ראו מפרט צבע וגימור בעמ׳  )93בגוון אפור כהה ע״פ בחירת המתכננים.
פרט עיגון:
פרט העיגון לקרקע יתוכנן ע״ הקבלן המבצע באישור קונסטרוקטור מטעמו.
* החיתוך במפרט אינו לביצוע .תכנית חיתוך תמסר לקבלן המבצע .צורת החיתוך תוכל לגדול עד  20%ללא תוספת במחיר.
סטודיו אבידני עיצוב מוצר ותקשורת חזותית
רח' לויד ג'ורג' 2א' ,ירושלים 93110
טל' 02-5665513 | 052-2385038
פקס avidani.corinne@gmail.com | 02-5630844

— שרטוט לביצוע ( )as madeיסופק ע“י הקבלן המבצע לאישור המתכנן.
— יש לכלול במחיר לכל סוג שלט את תכנון פרט העיגון כולל אישורו ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן המבצע ,זאת בנוסף להובלה ולהתקנה.
— קבצים לביצוע של חיתוכי לייזר וקבצים גרפים יסופקו לקבלן המבצע.

— השרטוטים ללא קנ”מ
— כל המידות הן במילימטרים
— השילוט יהיה ברובו דו"צ

מזמין העבודה:
הקרן לשיקום מחצבות
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