
A טיפוס
דירת גן

מספר דירה: 1
דירת 4 חדרים
קומה: קרקע

שטח דירה: 118 מ"ר
שטח חצר: 57 מ"ר

עיקרי המפרט הינם לצורך המחשה בלבד וכפופים למלאי קיים, סדרות, ספקים, גוונים וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י החברה. את החברה יחייבו החוזה והמפרט הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 

עיקרי המפרט הטכני

מפרט הבניין
בניין בוטיק  מעוצב בן 7 קומות       

לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות,
תקרה מונמכת וקרניזי תאורה

חניה תת קרקעית מוגנת במחסום חשמלי 
שתי מעליות מפוארות ל- 6 נוסעים בשילוב נירוסטה ומראות

שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף
חיפוי הבניין באבן טבעית בעיצוב אדריכלי

מערכת סולארית בגיבוי חשמלי - דוד 150 ליטר 

מפרט הדירה - כללי: 
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון ובלוקי איטונג  
חלונות אלומיניום איכותיים בעלי זיגוג טריפלקס  

מרפסת שמש הכוללת מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית
אינטרקום טלויזיה צבעוני במעגל סגור  

אינטרקום שמע בחדר ההורים
תריס גלילה חשמלי בסלון

הכנה לרשתות בחלונות הדירה
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

80X80 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
או 45X45 בכל חדרי הדירה

הכנה למערכת קולנוע ביתית בסלון
נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדר

אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים
3X25 חשמל תלת פאזי

אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

מפרט הדירה - מטבח:
ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

BUILT-IN תחתונה עם מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח סילקוורץ או נירוסטה בהתקנה שטוחה
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

מפרט הדירה - חדרי רחצה ושרותים:
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות כולל פס דקור
ארון אמבטיה עם  משטח אינטגרלי בחדרי הרחצה

כלים סניטריים איכותיים
אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים

אמבטיה אקרילית
מקלחון זכוכית איכותי 



עיקרי המפרט הטכני

מפרט הבניין
בניין בוטיק  מעוצב בן 7 קומות       

לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות,
תקרה מונמכת וקרניזי תאורה

חניה תת קרקעית מוגנת במחסום חשמלי 
שתי מעליות מפוארות ל- 6 נוסעים בשילוב נירוסטה ומראות

שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף
חיפוי הבניין באבן טבעית בעיצוב אדריכלי

מערכת סולארית בגיבוי חשמלי - דוד 150 ליטר 

מפרט הדירה - כללי: 
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון ובלוקי איטונג  
חלונות אלומיניום איכותיים בעלי זיגוג טריפלקס  

מרפסת שמש הכוללת מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית
אינטרקום טלויזיה צבעוני במעגל סגור  

אינטרקום שמע בחדר ההורים
תריס גלילה חשמלי בסלון

הכנה לרשתות בחלונות הדירה
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

80X80 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
או 45X45 בכל חדרי הדירה

הכנה למערכת קולנוע ביתית בסלון
נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדר

אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים
3X25 חשמל תלת פאזי

אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

מפרט הדירה - מטבח:
ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

BUILT-IN תחתונה עם מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח סילקוורץ או נירוסטה בהתקנה שטוחה
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

מפרט הדירה - חדרי רחצה ושרותים:
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות כולל פס דקור
ארון אמבטיה עם  משטח אינטגרלי בחדרי הרחצה

כלים סניטריים איכותיים
אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים

אמבטיה אקרילית
מקלחון זכוכית איכותי 

B טיפוס
דירת גן

מספר דירה: 2
דירת 4 חדרים
קומה: קרקע

שטח דירה: 110 מ"ר
שטח חצר: 55 מ"ר

עיקרי המפרט הינם לצורך המחשה בלבד וכפופים למלאי קיים, סדרות, ספקים, גוונים וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י החברה. את החברה יחייבו החוזה והמפרט הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 



עיקרי המפרט הטכני

מפרט הבניין
בניין בוטיק  מעוצב בן 7 קומות       

לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות,
תקרה מונמכת וקרניזי תאורה

חניה תת קרקעית מוגנת במחסום חשמלי 
שתי מעליות מפוארות ל- 6 נוסעים בשילוב נירוסטה ומראות

שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף
חיפוי הבניין באבן טבעית בעיצוב אדריכלי

מערכת סולארית בגיבוי חשמלי - דוד 150 ליטר 

מפרט הדירה - כללי: 
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון ובלוקי איטונג  
חלונות אלומיניום איכותיים בעלי זיגוג טריפלקס  

מרפסת שמש הכוללת מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית
אינטרקום טלויזיה צבעוני במעגל סגור  

אינטרקום שמע בחדר ההורים
תריס גלילה חשמלי בסלון

הכנה לרשתות בחלונות הדירה
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

80X80 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
או 45X45 בכל חדרי הדירה

הכנה למערכת קולנוע ביתית בסלון
נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדר

אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים
3X25 חשמל תלת פאזי

אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

מפרט הדירה - מטבח:
ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

BUILT-IN תחתונה עם מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח סילקוורץ או נירוסטה בהתקנה שטוחה
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

מפרט הדירה - חדרי רחצה ושרותים:
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות כולל פס דקור
ארון אמבטיה עם  משטח אינטגרלי בחדרי הרחצה

כלים סניטריים איכותיים
אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים

אמבטיה אקרילית
מקלחון זכוכית איכותי 

C טיפוס
מספר דירה: 28, 34

דירת 5 חדרים
קומה: ד', ה'

שטח דירה: 119 מ"ר
שטח מרפסת: 11 מ"ר

עיקרי המפרט הינם לצורך המחשה בלבד וכפופים למלאי קיים, סדרות, ספקים, גוונים וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י החברה. את החברה יחייבו החוזה והמפרט הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 



עיקרי המפרט הטכני

מפרט הבניין
בניין בוטיק  מעוצב בן 7 קומות       

לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות,
תקרה מונמכת וקרניזי תאורה

חניה תת קרקעית מוגנת במחסום חשמלי 
שתי מעליות מפוארות ל- 6 נוסעים בשילוב נירוסטה ומראות

שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף
חיפוי הבניין באבן טבעית בעיצוב אדריכלי

מערכת סולארית בגיבוי חשמלי - דוד 150 ליטר 

מפרט הדירה - כללי: 
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון ובלוקי איטונג  
חלונות אלומיניום איכותיים בעלי זיגוג טריפלקס  

מרפסת שמש הכוללת מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית
אינטרקום טלויזיה צבעוני במעגל סגור  

אינטרקום שמע בחדר ההורים
תריס גלילה חשמלי בסלון

הכנה לרשתות בחלונות הדירה
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

80X80 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
או 45X45 בכל חדרי הדירה

הכנה למערכת קולנוע ביתית בסלון
נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדר

אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים
3X25 חשמל תלת פאזי

אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

מפרט הדירה - מטבח:
ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

BUILT-IN תחתונה עם מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח סילקוורץ או נירוסטה בהתקנה שטוחה
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

מפרט הדירה - חדרי רחצה ושרותים:
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות כולל פס דקור
ארון אמבטיה עם  משטח אינטגרלי בחדרי הרחצה

כלים סניטריים איכותיים
אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים

אמבטיה אקרילית
מקלחון זכוכית איכותי 

עיקרי המפרט הינם לצורך המחשה בלבד וכפופים למלאי קיים, סדרות, ספקים, גוונים וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י החברה. את החברה יחייבו החוזה והמפרט הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 

D טיפוס
מספר דירה: 23, 29

דירת 5 חדרים
קומה: ד' ה'

שטח דירה: 121 מ"ר
שטח מרפסת: 11 מ"ר



עיקרי המפרט הטכני

מפרט הבניין
בניין בוטיק  מעוצב בן 7 קומות       

לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות,
תקרה מונמכת וקרניזי תאורה

חניה תת קרקעית מוגנת במחסום חשמלי 
שתי מעליות מפוארות ל- 6 נוסעים בשילוב נירוסטה ומראות

שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף
חיפוי הבניין באבן טבעית בעיצוב אדריכלי

מערכת סולארית בגיבוי חשמלי - דוד 150 ליטר 

מפרט הדירה - כללי: 
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון ובלוקי איטונג  
חלונות אלומיניום איכותיים בעלי זיגוג טריפלקס  

מרפסת שמש הכוללת מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית
אינטרקום טלויזיה צבעוני במעגל סגור  

אינטרקום שמע בחדר ההורים
תריס גלילה חשמלי בסלון

הכנה לרשתות בחלונות הדירה
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

80X80 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
או 45X45 בכל חדרי הדירה

הכנה למערכת קולנוע ביתית בסלון
נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדר

אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים
3X25 חשמל תלת פאזי

אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

מפרט הדירה - מטבח:
ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

BUILT-IN תחתונה עם מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח סילקוורץ או נירוסטה בהתקנה שטוחה
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

מפרט הדירה - חדרי רחצה ושרותים:
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות כולל פס דקור
ארון אמבטיה עם  משטח אינטגרלי בחדרי הרחצה

כלים סניטריים איכותיים
אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים

אמבטיה אקרילית
מקלחון זכוכית איכותי 

E טיפוס
מספר דירה: 27, 33

דירת 4 חדרים
קומה: ד', ה'

שטח דירה: 100 מ"ר
שטח מרפסת: 15 מ"ר

עיקרי המפרט הינם לצורך המחשה בלבד וכפופים למלאי קיים, סדרות, ספקים, גוונים וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י החברה. את החברה יחייבו החוזה והמפרט הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 



עיקרי המפרט הטכני

מפרט הבניין
בניין בוטיק  מעוצב בן 7 קומות       

לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות,
תקרה מונמכת וקרניזי תאורה

חניה תת קרקעית מוגנת במחסום חשמלי 
שתי מעליות מפוארות ל- 6 נוסעים בשילוב נירוסטה ומראות

שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף
חיפוי הבניין באבן טבעית בעיצוב אדריכלי

מערכת סולארית בגיבוי חשמלי - דוד 150 ליטר 

מפרט הדירה - כללי: 
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון ובלוקי איטונג  
חלונות אלומיניום איכותיים בעלי זיגוג טריפלקס  

מרפסת שמש הכוללת מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית
אינטרקום טלויזיה צבעוני במעגל סגור  

אינטרקום שמע בחדר ההורים
תריס גלילה חשמלי בסלון

הכנה לרשתות בחלונות הדירה
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

80X80 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
או 45X45 בכל חדרי הדירה

הכנה למערכת קולנוע ביתית בסלון
נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדר

אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים
3X25 חשמל תלת פאזי

אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

מפרט הדירה - מטבח:
ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

BUILT-IN תחתונה עם מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח סילקוורץ או נירוסטה בהתקנה שטוחה
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

מפרט הדירה - חדרי רחצה ושרותים:
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות כולל פס דקור
ארון אמבטיה עם  משטח אינטגרלי בחדרי הרחצה

כלים סניטריים איכותיים
אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים

אמבטיה אקרילית
מקלחון זכוכית איכותי 

עיקרי המפרט הינם לצורך המחשה בלבד וכפופים למלאי קיים, סדרות, ספקים, גוונים וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י החברה. את החברה יחייבו החוזה והמפרט הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 

F טיפוס
מספר דירה: 24, 30

דירת 4 חדרים
קומה: ד', ה'

שטח דירה: 101 מ"ר
שטח מרפסת: 14 מ"ר



עיקרי המפרט הטכני

מפרט הבניין
בניין בוטיק  מעוצב בן 7 קומות       

לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות,
תקרה מונמכת וקרניזי תאורה

חניה תת קרקעית מוגנת במחסום חשמלי 
שתי מעליות מפוארות ל- 6 נוסעים בשילוב נירוסטה ומראות

שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף
חיפוי הבניין באבן טבעית בעיצוב אדריכלי

מערכת סולארית בגיבוי חשמלי - דוד 150 ליטר 

מפרט הדירה - כללי: 
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון ובלוקי איטונג  
חלונות אלומיניום איכותיים בעלי זיגוג טריפלקס  

מרפסת שמש הכוללת מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית
אינטרקום טלויזיה צבעוני במעגל סגור  

אינטרקום שמע בחדר ההורים
תריס גלילה חשמלי בסלון

הכנה לרשתות בחלונות הדירה
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

80X80 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
או 45X45 בכל חדרי הדירה

הכנה למערכת קולנוע ביתית בסלון
נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדר

אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים
3X25 חשמל תלת פאזי

אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

מפרט הדירה - מטבח:
ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

BUILT-IN תחתונה עם מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח סילקוורץ או נירוסטה בהתקנה שטוחה
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

מפרט הדירה - חדרי רחצה ושרותים:
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות כולל פס דקור
ארון אמבטיה עם  משטח אינטגרלי בחדרי הרחצה

כלים סניטריים איכותיים
אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים

אמבטיה אקרילית
מקלחון זכוכית איכותי 

G טיפוס
מספר דירה: 25, 31

דירת 5 חדרים
קומה: ד', ה'

שטח דירה: 118 מ"ר
שטח מרפסת: 11 מ"ר

עיקרי המפרט הינם לצורך המחשה בלבד וכפופים למלאי קיים, סדרות, ספקים, גוונים וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י החברה. את החברה יחייבו החוזה והמפרט הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 



עיקרי המפרט הטכני

מפרט הבניין
בניין בוטיק  מעוצב בן 7 קומות       

לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות,
תקרה מונמכת וקרניזי תאורה

חניה תת קרקעית מוגנת במחסום חשמלי 
שתי מעליות מפוארות ל- 6 נוסעים בשילוב נירוסטה ומראות

שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף
חיפוי הבניין באבן טבעית בעיצוב אדריכלי

מערכת סולארית בגיבוי חשמלי - דוד 150 ליטר 

מפרט הדירה - כללי: 
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון ובלוקי איטונג  
חלונות אלומיניום איכותיים בעלי זיגוג טריפלקס  

מרפסת שמש הכוללת מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית
אינטרקום טלויזיה צבעוני במעגל סגור  

אינטרקום שמע בחדר ההורים
תריס גלילה חשמלי בסלון

הכנה לרשתות בחלונות הדירה
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

80X80 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
או 45X45 בכל חדרי הדירה

הכנה למערכת קולנוע ביתית בסלון
נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדר

אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים
3X25 חשמל תלת פאזי

אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

מפרט הדירה - מטבח:
ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

BUILT-IN תחתונה עם מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח סילקוורץ או נירוסטה בהתקנה שטוחה
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

מפרט הדירה - חדרי רחצה ושרותים:
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות כולל פס דקור
ארון אמבטיה עם  משטח אינטגרלי בחדרי הרחצה

כלים סניטריים איכותיים
אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים

אמבטיה אקרילית
מקלחון זכוכית איכותי 

עיקרי המפרט הינם לצורך המחשה בלבד וכפופים למלאי קיים, סדרות, ספקים, גוונים וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י החברה. את החברה יחייבו החוזה והמפרט הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 

H טיפוס
מספר דירה: 26, 32

דירת 5 חדרים
קומה: ד', ה'

שטח דירה: 122 מ"ר
שטח מרפסת: 11 מ"ר



עיקרי המפרט הטכני

מפרט הבניין
בניין בוטיק  מעוצב בן 7 קומות       

לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות,
תקרה מונמכת וקרניזי תאורה

חניה תת קרקעית מוגנת במחסום חשמלי 
שתי מעליות מפוארות ל- 6 נוסעים בשילוב נירוסטה ומראות

שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף
חיפוי הבניין באבן טבעית בעיצוב אדריכלי

מערכת סולארית בגיבוי חשמלי - דוד 150 ליטר 

מפרט הדירה - כללי: 
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון ובלוקי איטונג  
חלונות אלומיניום איכותיים בעלי זיגוג טריפלקס  

מרפסת שמש הכוללת מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית
אינטרקום טלויזיה צבעוני במעגל סגור  

אינטרקום שמע בחדר ההורים
תריס גלילה חשמלי בסלון

הכנה לרשתות בחלונות הדירה
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

80X80 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
או 45X45 בכל חדרי הדירה

הכנה למערכת קולנוע ביתית בסלון
נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדר

אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים
3X25 חשמל תלת פאזי

אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

מפרט הדירה - מטבח:
ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

BUILT-IN תחתונה עם מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח סילקוורץ או נירוסטה בהתקנה שטוחה
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

מפרט הדירה - חדרי רחצה ושרותים:
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות כולל פס דקור
ארון אמבטיה עם  משטח אינטגרלי בחדרי הרחצה

כלים סניטריים איכותיים
אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים

אמבטיה אקרילית
מקלחון זכוכית איכותי 

I טיפוס
פנטהאוז

מספר דירה: 36
דירת 4 חדרים

קומה: ו'
שטח דירה: 118 מ"ר

שטח מרפסת גג: 72 מ"ר

עיקרי המפרט הינם לצורך המחשה בלבד וכפופים למלאי קיים, סדרות, ספקים, גוונים וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י החברה. את החברה יחייבו החוזה והמפרט הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 



עיקרי המפרט הטכני

מפרט הבניין
בניין בוטיק  מעוצב בן 7 קומות       

לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות,
תקרה מונמכת וקרניזי תאורה

חניה תת קרקעית מוגנת במחסום חשמלי 
שתי מעליות מפוארות ל- 6 נוסעים בשילוב נירוסטה ומראות

שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף
חיפוי הבניין באבן טבעית בעיצוב אדריכלי

מערכת סולארית בגיבוי חשמלי - דוד 150 ליטר 

מפרט הדירה - כללי: 
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון ובלוקי איטונג  
חלונות אלומיניום איכותיים בעלי זיגוג טריפלקס  

מרפסת שמש הכוללת מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית
אינטרקום טלויזיה צבעוני במעגל סגור  

אינטרקום שמע בחדר ההורים
תריס גלילה חשמלי בסלון

הכנה לרשתות בחלונות הדירה
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

80X80 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
או 45X45 בכל חדרי הדירה

הכנה למערכת קולנוע ביתית בסלון
נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדר

אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים
3X25 חשמל תלת פאזי

אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

מפרט הדירה - מטבח:
ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

BUILT-IN תחתונה עם מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח סילקוורץ או נירוסטה בהתקנה שטוחה
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

מפרט הדירה - חדרי רחצה ושרותים:
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות כולל פס דקור
ארון אמבטיה עם  משטח אינטגרלי בחדרי הרחצה

כלים סניטריים איכותיים
אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים

אמבטיה אקרילית
מקלחון זכוכית איכותי 

עיקרי המפרט הינם לצורך המחשה בלבד וכפופים למלאי קיים, סדרות, ספקים, גוונים וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י החברה. את החברה יחייבו החוזה והמפרט הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 

J טיפוס
פנטהאוז

מספר דירה: 35
דירת 4 חדרים

קומה: ו'
שטח דירה: 112 מ"ר

שטח מרפסת גג: 87 מ"ר



עיקרי המפרט הינם לצורך המחשה בלבד וכפופים למלאי קיים, סדרות, ספקים, גוונים וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י החברה. את החברה יחייבו החוזה והמפרט הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 

K טיפוס
פנטהאוז

מספר דירה: 37
דירת 5 חדרים

קומה: ו'
שטח דירה: 132 מ"ר

שטח מרפסת גג: 208 מ"ר

עיקרי המפרט הטכני

מפרט הבניין
בניין בוטיק  מעוצב בן 7 קומות       

לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות,
תקרה מונמכת וקרניזי תאורה

חניה תת קרקעית מוגנת במחסום חשמלי 
שתי מעליות מפוארות ל- 6 נוסעים בשילוב נירוסטה ומראות

שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף
חיפוי הבניין באבן טבעית בעיצוב אדריכלי

מערכת סולארית בגיבוי חשמלי - דוד 150 ליטר 

מפרט הדירה - כללי: 
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון ובלוקי איטונג  
חלונות אלומיניום איכותיים בעלי זיגוג טריפלקס  

מרפסת שמש הכוללת מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית
אינטרקום טלויזיה צבעוני במעגל סגור  

אינטרקום שמע בחדר ההורים
תריס גלילה חשמלי בסלון

הכנה לרשתות בחלונות הדירה
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

80X80 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
או 45X45 בכל חדרי הדירה

הכנה למערכת קולנוע ביתית בסלון
נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדר

אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים
3X25 חשמל תלת פאזי

אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

מפרט הדירה - מטבח:
ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

BUILT-IN תחתונה עם מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח סילקוורץ או נירוסטה בהתקנה שטוחה
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

מפרט הדירה - חדרי רחצה ושרותים:
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות כולל פס דקור
ארון אמבטיה עם  משטח אינטגרלי בחדרי הרחצה

כלים סניטריים איכותיים
אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים

אמבטיה אקרילית
מקלחון זכוכית איכותי 


