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השקמה 39/41 בת ים

בקרו באתר שלנו

* 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. 

חברת ארביב פנדגיר מקימה בלב בת ים  פרויקט התחדשות  

עירונית ובו שני בניינים חדשים ויוקרתיים ברחוב השקמה 39 ו-41.

סביבת הפרויקט מאופיינת בסביבה אורבנית שקטה עם שפע של 

שטחים פתוחים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילי הליכה ואפניים 

ושטחי מסחר מודרניים בקרבה לים, שמציעים לכם חבילת מגורים 

מושלמת וייחודית.

זה הזמן שלכם להתחדש עם דירת חלומותיכם בלב העיר 

.AP ולהצטרף לפרויקט החדש מבית

בת ים בת ים

בונים אתכם בית

השקמה 39/41 בת ים

בניין 39 - כיוון צפון מזרח
דירה 18, 22, 26 - דירת 3.5 חדרים



בת יםבת ים

בונים אתכם בית

השקמה 39/41 בת ים
בניין 39 - כיוון צפון מזרח - חזית

דירה 18, 22, 26 - דירת 3.5 חדרים
שטח דירה: 77.5  מ"ר + 5.5 מ"ר מרפסת

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

הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 

מפרט הבניין
לובי כניסה מעוצב המשלב מראות, תקרה מונמכת

מעלית מפוארת בשילוב נירוסטה ומראות
שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף

חיפוי הבניין בטיח ואבן בעיצוב אדריכלי

מפרט הדירה
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון, בלוקי איטונג או שווה ערך  
מרפסת שמש עם מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית

תריס גלילה חשמלי בסלון
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

45X45 60 אוX60 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
בכל חדרי הדירה

נקודת טלויזיה וטלפון בכל חדר
אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים

3X25 חשמל תלת פאזי
אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

SWISH-BEE אפשרות לחשמל חכם של חברת

מטבח
 BUILT-IN ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

תחתונה כולל מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח איכותי
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

חדרי רחצה ושרותים
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות
כלים סניטריים איכותיים

אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים ואמבטיה אקרילית
ארון אמבטיה עם משטח אינטגרלי בחדר רחצה ראשי

מפרט טכני:
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השקמה 39/41 בת ים

בקרו באתר שלנו

* 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. 

חברת ארביב פנדגיר מקימה בלב בת ים  פרויקט התחדשות  

עירונית ובו שני בניינים חדשים ויוקרתיים ברחוב השקמה 39 ו-41.

סביבת הפרויקט מאופיינת בסביבה אורבנית שקטה עם שפע של 

שטחים פתוחים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילי הליכה ואפניים 

ושטחי מסחר מודרניים בקרבה לים, שמציעים לכם חבילת מגורים 

מושלמת וייחודית.

זה הזמן שלכם להתחדש עם דירת חלומותיכם בלב העיר 

.AP ולהצטרף לפרויקט החדש מבית

בת ים בת ים

בונים אתכם בית

השקמה 39/41 בת ים

בניין 41 - כיוון מזרח
דירה 17, 21, 25 - דירת 3.5 חדרים



בת יםבת ים

בונים אתכם בית

השקמה 39/41 בת ים
בניין 41 - כיוון מזרח - חזית

דירה 17, 21, 25 - דירת 3.5 חדרים
שטח דירה: 78.8  מ"ר + 7.1 מ"ר מרפסת

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

הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 

מפרט הבניין
לובי כניסה מעוצב המשלב מראות, תקרה מונמכת

מעלית מפוארת בשילוב נירוסטה ומראות
שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף

חיפוי הבניין בטיח ואבן בעיצוב אדריכלי

מפרט הדירה
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון, בלוקי איטונג או שווה ערך  
מרפסת שמש עם מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית

תריס גלילה חשמלי בסלון
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

45X45 60 אוX60 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
בכל חדרי הדירה

נקודת טלויזיה וטלפון בכל חדר
אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים

3X25 חשמל תלת פאזי
אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

SWISH-BEE אפשרות לחשמל חכם של חברת

מטבח
 BUILT-IN ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

תחתונה כולל מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח איכותי
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

חדרי רחצה ושרותים
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות
כלים סניטריים איכותיים

אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים ואמבטיה אקרילית
ארון אמבטיה עם משטח אינטגרלי בחדר רחצה ראשי

מפרט טכני:
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השקמה 39/41 בת ים

בקרו באתר שלנו

* 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. 

חברת ארביב פנדגיר מקימה בלב בת ים  פרויקט התחדשות  

עירונית ובו שני בניינים חדשים ויוקרתיים ברחוב השקמה 39 ו-41.

סביבת הפרויקט מאופיינת בסביבה אורבנית שקטה עם שפע של 

שטחים פתוחים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילי הליכה ואפניים 

ושטחי מסחר מודרניים בקרבה לים, שמציעים לכם חבילת מגורים 

מושלמת וייחודית.

זה הזמן שלכם להתחדש עם דירת חלומותיכם בלב העיר 

.AP ולהצטרף לפרויקט החדש מבית

בת ים בת ים

בונים אתכם בית

השקמה 39/41 בת ים

בניין 41 - כיוון דרום מזרח
דירה 18, 22, 26 - דירת 3 חדרים



בת יםבת ים

בונים אתכם בית

השקמה 39/41 בת ים
בניין 41 - כיוון דרום מזרח - חזית
דירה 18, 22, 26 - דירת 3 חדרים
שטח דירה: 65.5  מ"ר + 6.5 מ"ר מרפסת

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

הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 

מפרט הבניין
לובי כניסה מעוצב המשלב מראות, תקרה מונמכת

מעלית מפוארת בשילוב נירוסטה ומראות
שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף

חיפוי הבניין בטיח ואבן בעיצוב אדריכלי

מפרט הדירה
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון, בלוקי איטונג או שווה ערך  
מרפסת שמש עם מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית

תריס גלילה חשמלי בסלון
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

45X45 60 אוX60 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
בכל חדרי הדירה

נקודת טלויזיה וטלפון בכל חדר
אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים

3X25 חשמל תלת פאזי
אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

SWISH-BEE אפשרות לחשמל חכם של חברת

מטבח
 BUILT-IN ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

תחתונה כולל מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח איכותי
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

חדרי רחצה ושרותים
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות
כלים סניטריים איכותיים

אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים ואמבטיה אקרילית
ארון אמבטיה עם משטח אינטגרלי בחדר רחצה ראשי

מפרט טכני:
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השקמה 39/41 בת ים

בקרו באתר שלנו

* 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. 

חברת ארביב פנדגיר מקימה בלב בת ים  פרויקט התחדשות  

עירונית ובו שני בניינים חדשים ויוקרתיים ברחוב השקמה 39 ו-41.

סביבת הפרויקט מאופיינת בסביבה אורבנית שקטה עם שפע של 

שטחים פתוחים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילי הליכה ואפניים 

ושטחי מסחר מודרניים בקרבה לים, שמציעים לכם חבילת מגורים 

מושלמת וייחודית.

זה הזמן שלכם להתחדש עם דירת חלומותיכם בלב העיר 

.AP ולהצטרף לפרויקט החדש מבית

בת ים בת ים

בונים אתכם בית

השקמה 39/41 בת ים

בניין 41 - כיוון דרום מערב
דירה 19, 23, 27 - דירת 3.5 חדרים



בת יםבת ים

בונים אתכם בית

השקמה 39/41 בת ים
בניין 41 - כיוון דרום מערב - עורף
דירה 19, 23, 27 - דירת 3.5 חדרים

שטח דירה: 82  מ"ר + 5.1 מ"ר מרפסת

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

הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 

מפרט הבניין
לובי כניסה מעוצב המשלב מראות, תקרה מונמכת

מעלית מפוארת בשילוב נירוסטה ומראות
שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף

חיפוי הבניין בטיח ואבן בעיצוב אדריכלי

מפרט הדירה
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון, בלוקי איטונג או שווה ערך  
מרפסת שמש עם מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית

תריס גלילה חשמלי בסלון
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

45X45 60 אוX60 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
בכל חדרי הדירה

נקודת טלויזיה וטלפון בכל חדר
אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים

3X25 חשמל תלת פאזי
אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

SWISH-BEE אפשרות לחשמל חכם של חברת

מטבח
 BUILT-IN ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

תחתונה כולל מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח איכותי
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

חדרי רחצה ושרותים
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות
כלים סניטריים איכותיים

אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים ואמבטיה אקרילית
ארון אמבטיה עם משטח אינטגרלי בחדר רחצה ראשי

מפרט טכני:



03
-6

29
40

20

בת יםבת ים

בונים אתכם בית

בת יםבת ים

בונים אתכם בית

תכניות מכר

ap-investments@ap-i.co.ilwww.ap-i.co.il פקס: 03-7604700 טלפון: 03-6885954 אנילביץ` 62 תל אביב

השקמה 39/41 בת ים

בקרו באתר שלנו

* 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. 

חברת ארביב פנדגיר מקימה בלב בת ים  פרויקט התחדשות  

עירונית ובו שני בניינים חדשים ויוקרתיים ברחוב השקמה 39 ו-41.

סביבת הפרויקט מאופיינת בסביבה אורבנית שקטה עם שפע של 

שטחים פתוחים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילי הליכה ואפניים 

ושטחי מסחר מודרניים בקרבה לים, שמציעים לכם חבילת מגורים 

מושלמת וייחודית.

זה הזמן שלכם להתחדש עם דירת חלומותיכם בלב העיר 

.AP ולהצטרף לפרויקט החדש מבית

בת ים בת ים

בונים אתכם בית

השקמה 39/41 בת ים

בניין 41 - כיוון מערב
דירה 20, 24, 268 - דירת 3.5 חדרים



בת יםבת ים

בונים אתכם בית

השקמה 39/41 בת ים
בניין 41 - כיוון מערב - עורף

דירה 20, 24, 28 - דירת 3.5 חדרים
שטח דירה: 83.8  מ"ר + 5.5 מ"ר מרפסת

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

הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 

מפרט הבניין
לובי כניסה מעוצב המשלב מראות, תקרה מונמכת

מעלית מפוארת בשילוב נירוסטה ומראות
שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף

חיפוי הבניין בטיח ואבן בעיצוב אדריכלי

מפרט הדירה
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון, בלוקי איטונג או שווה ערך  
מרפסת שמש עם מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית

תריס גלילה חשמלי בסלון
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

45X45 60 אוX60 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
בכל חדרי הדירה

נקודת טלויזיה וטלפון בכל חדר
אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים

3X25 חשמל תלת פאזי
אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

SWISH-BEE אפשרות לחשמל חכם של חברת

מטבח
 BUILT-IN ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

תחתונה כולל מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח איכותי
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

חדרי רחצה ושרותים
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות
כלים סניטריים איכותיים

אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים ואמבטיה אקרילית
ארון אמבטיה עם משטח אינטגרלי בחדר רחצה ראשי

מפרט טכני:
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השקמה 39/41 בת ים

בקרו באתר שלנו

* 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. 

חברת ארביב פנדגיר מקימה בלב בת ים  פרויקט התחדשות  

עירונית ובו שני בניינים חדשים ויוקרתיים ברחוב השקמה 39 ו-41.

סביבת הפרויקט מאופיינת בסביבה אורבנית שקטה עם שפע של 

שטחים פתוחים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילי הליכה ואפניים 

ושטחי מסחר מודרניים בקרבה לים, שמציעים לכם חבילת מגורים 

מושלמת וייחודית.

זה הזמן שלכם להתחדש עם דירת חלומותיכם בלב העיר 

.AP ולהצטרף לפרויקט החדש מבית

בת ים בת ים

בונים אתכם בית

השקמה 39/41 בת ים

בניין 39 - כיוון מערב
דירה 20, 24, 28 - דירת 3.5 חדרים



בת יםבת ים

בונים אתכם בית

השקמה 39/41 בת ים
בניין 39 - כיוון מערב - עורף

דירה 20, 24, 28 - דירת 3.5 חדרים
שטח דירה: 83.8  מ"ר + 5 מ"ר מרפסת

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

הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 

מפרט הבניין
לובי כניסה מעוצב המשלב מראות, תקרה מונמכת

מעלית מפוארת בשילוב נירוסטה ומראות
שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף

חיפוי הבניין בטיח ואבן בעיצוב אדריכלי

מפרט הדירה
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון, בלוקי איטונג או שווה ערך  
מרפסת שמש עם מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית

תריס גלילה חשמלי בסלון
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

45X45 60 אוX60 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
בכל חדרי הדירה

נקודת טלויזיה וטלפון בכל חדר
אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים

3X25 חשמל תלת פאזי
אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

SWISH-BEE אפשרות לחשמל חכם של חברת

מטבח
 BUILT-IN ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

תחתונה כולל מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח איכותי
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

חדרי רחצה ושרותים
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות
כלים סניטריים איכותיים

אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים ואמבטיה אקרילית
ארון אמבטיה עם משטח אינטגרלי בחדר רחצה ראשי

מפרט טכני:
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השקמה 39/41 בת ים

בקרו באתר שלנו

* 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. 

חברת ארביב פנדגיר מקימה בלב בת ים  פרויקט התחדשות  

עירונית ובו שני בניינים חדשים ויוקרתיים ברחוב השקמה 39 ו-41.

סביבת הפרויקט מאופיינת בסביבה אורבנית שקטה עם שפע של 

שטחים פתוחים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילי הליכה ואפניים 

ושטחי מסחר מודרניים בקרבה לים, שמציעים לכם חבילת מגורים 

מושלמת וייחודית.

זה הזמן שלכם להתחדש עם דירת חלומותיכם בלב העיר 

.AP ולהצטרף לפרויקט החדש מבית

בת ים בת ים

בונים אתכם בית

השקמה 39/41 בת ים

בניין 39 - כיוון מזרח
דירה 19, 23, 27 - דירת 3.5 חדרים



בת יםבת ים

בונים אתכם בית

השקמה 39/41 בת ים
בניין 39 - כיוון מזרח - חזית

דירה 19, 23, 27 - דירת 3.5 חדרים
שטח דירה: 74.2  מ"ר + 5.4 מ"ר מרפסת

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

הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 

מפרט הבניין
לובי כניסה מעוצב המשלב מראות, תקרה מונמכת

מעלית מפוארת בשילוב נירוסטה ומראות
שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף

חיפוי הבניין בטיח ואבן בעיצוב אדריכלי

מפרט הדירה
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון, בלוקי איטונג או שווה ערך  
מרפסת שמש עם מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית

תריס גלילה חשמלי בסלון
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

45X45 60 אוX60 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
בכל חדרי הדירה

נקודת טלויזיה וטלפון בכל חדר
אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים

3X25 חשמל תלת פאזי
אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

SWISH-BEE אפשרות לחשמל חכם של חברת

מטבח
 BUILT-IN ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

תחתונה כולל מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח איכותי
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

חדרי רחצה ושרותים
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות
כלים סניטריים איכותיים

אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים ואמבטיה אקרילית
ארון אמבטיה עם משטח אינטגרלי בחדר רחצה ראשי

מפרט טכני:
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השקמה 39/41 בת ים

בקרו באתר שלנו

* 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. 

חברת ארביב פנדגיר מקימה בלב בת ים  פרויקט התחדשות  

עירונית ובו שני בניינים חדשים ויוקרתיים ברחוב השקמה 39 ו-41.

סביבת הפרויקט מאופיינת בסביבה אורבנית שקטה עם שפע של 

שטחים פתוחים, פארקים, גנים ציבוריים, שבילי הליכה ואפניים 

ושטחי מסחר מודרניים בקרבה לים, שמציעים לכם חבילת מגורים 

מושלמת וייחודית.

זה הזמן שלכם להתחדש עם דירת חלומותיכם בלב העיר 

.AP ולהצטרף לפרויקט החדש מבית

בת ים בת ים

בונים אתכם בית

השקמה 39/41 בת ים

בניין 39 - כיוון צפון מערב
דירה 17, 21, 25 - דירת 3 חדרים



בת יםבת ים

בונים אתכם בית

השקמה 39/41 בת ים
בניין 39 - כיוון צפון מערב - עורף
דירה 17, 21, 25 - דירת 3 חדרים
שטח דירה: 80.4  מ"ר + 5.2 מ"ר מרפסת

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

הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 

מפרט הבניין
לובי כניסה מעוצב המשלב מראות, תקרה מונמכת

מעלית מפוארת בשילוב נירוסטה ומראות
שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף

חיפוי הבניין בטיח ואבן בעיצוב אדריכלי

מפרט הדירה
דלת בטחון בכניסה לדירה

דלתות פנים איכותיות 100% פלקסבורד 
משקופים מתועשים  

קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון, בלוקי איטונג או שווה ערך  
מרפסת שמש עם מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית

תריס גלילה חשמלי בסלון
ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

45X45 60 אוX60 ריצוף באריחי גרניט פורצלן
בכל חדרי הדירה

נקודת טלויזיה וטלפון בכל חדר
אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים

3X25 חשמל תלת פאזי
אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

SWISH-BEE אפשרות לחשמל חכם של חברת

מטבח
 BUILT-IN ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת

תחתונה כולל מנגנון טריקה שקטה  
שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים

כיור מטבח איכותי
ברז פרח נשלף מכרום ניקל 

הכנה למדיח כלים

חדרי רחצה ושרותים
33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה

חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות
כלים סניטריים איכותיים

אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים ואמבטיה אקרילית
ארון אמבטיה עם משטח אינטגרלי בחדר רחצה ראשי

מפרט טכני:


