
המיקום הכי טוב בת"א

דה האז 3

A2 :טיפוס
דירה: 17 - עורפית

קומה: ד'

שטח דירה: 93 מ"ר
שטח מרפסת: 12.65 מ"ר

צ'

מפרט טכני - הבניין:
בניין בוטיק מעוצב בן 6 קומות       

לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות, תקרה 
מונמכת וקרניזי תאורה

חניון תת קרקעית אוטומטי 
מעלית מפוארת ל-6 נוסעים

שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף
חיפוי הבניין בטיח אקרילי בשילוב עץ איפאה

מערכת סולארית בגיבוי חשמלי - דוד 150 ליטר 

מפרט הדירה - כללי: 
מערכת דיגיטלית של בית חכם

מזגן מיני מרכזי
דלת ביטחון 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  

ריצוף באריחי גרניט פורצלן 80X80 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

אינטרפוץ 4 דרך 

לראות. לחיות. להתאהב.

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. 
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מילאנו הוא חלק מפרויקט התחדשות עירונית 
בצמוד לכיכר מילאנו, בלב הצפון הישן והיוקרתי 

של תל אביב. שילוב של תכנון אדריכלי מוקפד 
בסביבה אורבנית שקטה וירוקה, מקנה לבניין 

אופי יוקרתי וייחודי במיקום הכי טוב בעיר.

מילאנו מציע דירות בוטיק של 3 ו-4 חדרים עם 
מרפסת שמש גדולות ו-2 פנטהאוזים מפנקים 

עם מרפסות גג ענקיות וחנייה לכל דירה.
הדירות ממוקמות בקומות הגבוהות של הבניין.

מילאנו הוא פרויקט לאנשים שרוצים לחוות את 
התל אביב שכל השאר יכולים רק לחלום עליה.

בסביבתו של רחוב דה האז תוכלו למצוא בתי 
קפה, את המסעדות הכי טובות בעיר וחנויות 
מעצבים בכיכר המדינה. במרחק הליכה קצר 

תגיעו לפארק הירקון, לחוף הים, לנמל תל אביב, 
לרחוב אבן גבירול ויהודה מכבי הידועים.

מילאנו נמצא בקרבת בתי הספר הטובים בעיר - 
בית ספר יסודי יהודה מכבי (אנטיגונוס) 

התיכונים גימנסיה הרצליה, תיכון חדש ועירוני ד' 
וצמוד לעורקי התחבורה הראשיים ליציאה 

מהעיר (רחוב פנקס).

ממש בקצה הרחוב מתוכננת לעבור הרכבת 
הקלה עם תחנה קרובה לפרויקט מילאנו, כך 

שמובטחת לכם הגעה קלה לכל מקום בגוש דן.

המיקום הכי טוב בת"א

דה האז 3

לראות. לחיות. להתאהב.



המיקום הכי טוב בת"א

דה האז 3

C2 :טיפוס
דירה: 22 - עורפית

קומה: ה'

שטח דירה: 115 מ"ר
שטח מרפסת: 69 מ"ר

מפרט טכני - הבניין:
בניין בוטיק מעוצב בן 6 קומות       

לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות, תקרה 
מונמכת וקרניזי תאורה

חניון תת קרקעית אוטומטי 
מעלית מפוארת ל-6 נוסעים

שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף
חיפוי הבניין בטיח אקרילי בשילוב עץ איפאה

מערכת סולארית בגיבוי חשמלי - דוד 150 ליטר 

מפרט הדירה - כללי: 
מערכת דיגיטלית של בית חכם

מזגן מיני מרכזי
דלת ביטחון 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  

ריצוף באריחי גרניט פורצלן 80X80 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

אינטרפוץ 4 דרך 

לראות. לחיות. להתאהב.

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. 

צ'



המיקום הכי טוב בת"א

דה האז 3

by

C2 טיפוס
דירה מס' 22

לראות. לחיות. להתאהב.

ken-hator.com   |   08-976-8129 :אזור תעשייה שילת, ת.ד. 87   |   פקס

לפרטים: 077-957-7050

מילאנו הוא חלק מפרויקט התחדשות עירונית 
בצמוד לכיכר מילאנו, בלב הצפון הישן והיוקרתי 

של תל אביב. שילוב של תכנון אדריכלי מוקפד 
בסביבה אורבנית שקטה וירוקה, מקנה לבניין 

אופי יוקרתי וייחודי במיקום הכי טוב בעיר.

מילאנו מציע דירות בוטיק של 3 ו-4 חדרים עם 
מרפסת שמש גדולות ו-2 פנטהאוזים מפנקים 

עם מרפסות גג ענקיות וחנייה לכל דירה.
הדירות ממוקמות בקומות הגבוהות של הבניין.

מילאנו הוא פרויקט לאנשים שרוצים לחוות את 
התל אביב שכל השאר יכולים רק לחלום עליה.

בסביבתו של רחוב דה האז תוכלו למצוא בתי 
קפה, את המסעדות הכי טובות בעיר וחנויות 
מעצבים בכיכר המדינה. במרחק הליכה קצר 

תגיעו לפארק הירקון, לחוף הים, לנמל תל אביב, 
לרחוב אבן גבירול ויהודה מכבי הידועים.

מילאנו נמצא בקרבת בתי הספר הטובים בעיר - 
בית ספר יסודי יהודה מכבי (אנטיגונוס) 

התיכונים גימנסיה הרצליה, תיכון חדש ועירוני ד' 
וצמוד לעורקי התחבורה הראשיים ליציאה 

מהעיר (רחוב פנקס).

ממש בקצה הרחוב מתוכננת לעבור הרכבת 
הקלה עם תחנה קרובה לפרויקט מילאנו, כך 

שמובטחת לכם הגעה קלה לכל מקום בגוש דן.

המיקום הכי טוב בת"א

דה האז 3

לראות. לחיות. להתאהב.



צ'

המיקום הכי טוב בת"א

דה האז 3

C1 :טיפוס
דירה: 21 - עורפית

קומה: ה'

שטח דירה: 115 מ"ר
שטח מרפסת: 70.6 מ"ר

צ'

מפרט טכני - הבניין:
בניין בוטיק מעוצב בן 6 קומות       

לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות, תקרה 
מונמכת וקרניזי תאורה

חניון תת קרקעית אוטומטי 
מעלית מפוארת ל-6 נוסעים

שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף
חיפוי הבניין בטיח אקרילי בשילוב עץ איפאה

מערכת סולארית בגיבוי חשמלי - דוד 150 ליטר 

מפרט הדירה - כללי: 
מערכת דיגיטלית של בית חכם

מזגן מיני מרכזי
דלת ביטחון 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  

ריצוף באריחי גרניט פורצלן 80X80 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

אינטרפוץ 4 דרך 

לראות. לחיות. להתאהב.

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. 
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לראות. לחיות. להתאהב.
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לפרטים: 077-957-7050

מילאנו הוא חלק מפרויקט התחדשות עירונית 
בצמוד לכיכר מילאנו, בלב הצפון הישן והיוקרתי 

של תל אביב. שילוב של תכנון אדריכלי מוקפד 
בסביבה אורבנית שקטה וירוקה, מקנה לבניין 

אופי יוקרתי וייחודי במיקום הכי טוב בעיר.

מילאנו מציע דירות בוטיק של 3 ו-4 חדרים עם 
מרפסת שמש גדולות ו-2 פנטהאוזים מפנקים 

עם מרפסות גג ענקיות וחנייה לכל דירה.
הדירות ממוקמות בקומות הגבוהות של הבניין.

מילאנו הוא פרויקט לאנשים שרוצים לחוות את 
התל אביב שכל השאר יכולים רק לחלום עליה.

בסביבתו של רחוב דה האז תוכלו למצוא בתי 
קפה, את המסעדות הכי טובות בעיר וחנויות 
מעצבים בכיכר המדינה. במרחק הליכה קצר 

תגיעו לפארק הירקון, לחוף הים, לנמל תל אביב, 
לרחוב אבן גבירול ויהודה מכבי הידועים.

מילאנו נמצא בקרבת בתי הספר הטובים בעיר - 
בית ספר יסודי יהודה מכבי (אנטיגונוס) 

התיכונים גימנסיה הרצליה, תיכון חדש ועירוני ד' 
וצמוד לעורקי התחבורה הראשיים ליציאה 

מהעיר (רחוב פנקס).

ממש בקצה הרחוב מתוכננת לעבור הרכבת 
הקלה עם תחנה קרובה לפרויקט מילאנו, כך 

שמובטחת לכם הגעה קלה לכל מקום בגוש דן.

המיקום הכי טוב בת"א

דה האז 3

לראות. לחיות. להתאהב.



המיקום הכי טוב בת"א

דה האז 3

A1 :טיפוס
דירה: 20 - עורפית

קומה: ד'

שטח דירה: 93 מ"ר
שטח מרפסת: 12.65 מ"ר

צ'

מפרט טכני - הבניין:
בניין בוטיק מעוצב בן 6 קומות       

לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות, תקרה 
מונמכת וקרניזי תאורה

חניון תת קרקעית אוטומטי 
מעלית מפוארת ל-6 נוסעים

שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף
חיפוי הבניין בטיח אקרילי בשילוב עץ איפאה

מערכת סולארית בגיבוי חשמלי - דוד 150 ליטר 

מפרט הדירה - כללי: 
מערכת דיגיטלית של בית חכם

מזגן מיני מרכזי
דלת ביטחון 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  

ריצוף באריחי גרניט פורצלן 80X80 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

אינטרפוץ 4 דרך 

לראות. לחיות. להתאהב.

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. 



המיקום הכי טוב בת"א

דה האז 3

by

A1 טיפוס
דירה מס' 20

לראות. לחיות. להתאהב.
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מילאנו הוא חלק מפרויקט התחדשות עירונית 
בצמוד לכיכר מילאנו, בלב הצפון הישן והיוקרתי 

של תל אביב. שילוב של תכנון אדריכלי מוקפד 
בסביבה אורבנית שקטה וירוקה, מקנה לבניין 

אופי יוקרתי וייחודי במיקום הכי טוב בעיר.

מילאנו מציע דירות בוטיק של 3 ו-4 חדרים עם 
מרפסת שמש גדולות ו-2 פנטהאוזים מפנקים 

עם מרפסות גג ענקיות וחנייה לכל דירה.
הדירות ממוקמות בקומות הגבוהות של הבניין.

מילאנו הוא פרויקט לאנשים שרוצים לחוות את 
התל אביב שכל השאר יכולים רק לחלום עליה.

בסביבתו של רחוב דה האז תוכלו למצוא בתי 
קפה, את המסעדות הכי טובות בעיר וחנויות 
מעצבים בכיכר המדינה. במרחק הליכה קצר 

תגיעו לפארק הירקון, לחוף הים, לנמל תל אביב, 
לרחוב אבן גבירול ויהודה מכבי הידועים.

מילאנו נמצא בקרבת בתי הספר הטובים בעיר - 
בית ספר יסודי יהודה מכבי (אנטיגונוס) 

התיכונים גימנסיה הרצליה, תיכון חדש ועירוני ד' 
וצמוד לעורקי התחבורה הראשיים ליציאה 

מהעיר (רחוב פנקס).

ממש בקצה הרחוב מתוכננת לעבור הרכבת 
הקלה עם תחנה קרובה לפרויקט מילאנו, כך 

שמובטחת לכם הגעה קלה לכל מקום בגוש דן.

המיקום הכי טוב בת"א

דה האז 3

לראות. לחיות. להתאהב.



המיקום הכי טוב בת"א

דה האז 3

B1 :טיפוס
דירה: 19 - עורפית

קומה: ד'

שטח דירה: 88 מ"ר
שטח מרפסת: 11.93 מ"ר

צ'

מפרט טכני - הבניין:
בניין בוטיק מעוצב בן 6 קומות       

לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות, תקרה 
מונמכת וקרניזי תאורה

חניון תת קרקעית אוטומטי 
מעלית מפוארת ל-6 נוסעים

שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף
חיפוי הבניין בטיח אקרילי בשילוב עץ איפאה

מערכת סולארית בגיבוי חשמלי - דוד 150 ליטר 

מפרט הדירה - כללי: 
מערכת דיגיטלית של בית חכם

מזגן מיני מרכזי
דלת ביטחון 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  

ריצוף באריחי גרניט פורצלן 80X80 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

אינטרפוץ 4 דרך 

לראות. לחיות. להתאהב.

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. 



המיקום הכי טוב בת"א

דה האז 3

by

B1 טיפוס
דירה מס' 19

לראות. לחיות. להתאהב.
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לפרטים: 077-957-7050

מילאנו הוא חלק מפרויקט התחדשות עירונית 
בצמוד לכיכר מילאנו, בלב הצפון הישן והיוקרתי 

של תל אביב. שילוב של תכנון אדריכלי מוקפד 
בסביבה אורבנית שקטה וירוקה, מקנה לבניין 

אופי יוקרתי וייחודי במיקום הכי טוב בעיר.

מילאנו מציע דירות בוטיק של 3 ו-4 חדרים עם 
מרפסת שמש גדולות ו-2 פנטהאוזים מפנקים 

עם מרפסות גג ענקיות וחנייה לכל דירה.
הדירות ממוקמות בקומות הגבוהות של הבניין.

מילאנו הוא פרויקט לאנשים שרוצים לחוות את 
התל אביב שכל השאר יכולים רק לחלום עליה.

בסביבתו של רחוב דה האז תוכלו למצוא בתי 
קפה, את המסעדות הכי טובות בעיר וחנויות 
מעצבים בכיכר המדינה. במרחק הליכה קצר 

תגיעו לפארק הירקון, לחוף הים, לנמל תל אביב, 
לרחוב אבן גבירול ויהודה מכבי הידועים.

מילאנו נמצא בקרבת בתי הספר הטובים בעיר - 
בית ספר יסודי יהודה מכבי (אנטיגונוס) 

התיכונים גימנסיה הרצליה, תיכון חדש ועירוני ד' 
וצמוד לעורקי התחבורה הראשיים ליציאה 

מהעיר (רחוב פנקס).

ממש בקצה הרחוב מתוכננת לעבור הרכבת 
הקלה עם תחנה קרובה לפרויקט מילאנו, כך 

שמובטחת לכם הגעה קלה לכל מקום בגוש דן.

המיקום הכי טוב בת"א

דה האז 3

לראות. לחיות. להתאהב.



המיקום הכי טוב בת"א

דה האז 3

B2 :טיפוס
דירה: 18 - עורפית

קומה: ד'

שטח דירה: 88 מ"ר
שטח מרפסת: 11.93 מ"ר

צ'

מפרט טכני - הבניין:
בניין בוטיק מעוצב בן 6 קומות       

לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות, תקרה 
מונמכת וקרניזי תאורה

חניון תת קרקעית אוטומטי 
מעלית מפוארת ל-6 נוסעים

שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף
חיפוי הבניין בטיח אקרילי בשילוב עץ איפאה

מערכת סולארית בגיבוי חשמלי - דוד 150 ליטר 

מפרט הדירה - כללי: 
מערכת דיגיטלית של בית חכם

מזגן מיני מרכזי
דלת ביטחון 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  

ריצוף באריחי גרניט פורצלן 80X80 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

אינטרפוץ 4 דרך 

לראות. לחיות. להתאהב.

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. 



המיקום הכי טוב בת"א

דה האז 3

by

B2 טיפוס
דירה מס' 18

לראות. לחיות. להתאהב.
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מילאנו הוא חלק מפרויקט התחדשות עירונית 
בצמוד לכיכר מילאנו, בלב הצפון הישן והיוקרתי 

של תל אביב. שילוב של תכנון אדריכלי מוקפד 
בסביבה אורבנית שקטה וירוקה, מקנה לבניין 

אופי יוקרתי וייחודי במיקום הכי טוב בעיר.

מילאנו מציע דירות בוטיק של 3 ו-4 חדרים עם 
מרפסת שמש גדולות ו-2 פנטהאוזים מפנקים 

עם מרפסות גג ענקיות וחנייה לכל דירה.
הדירות ממוקמות בקומות הגבוהות של הבניין.

מילאנו הוא פרויקט לאנשים שרוצים לחוות את 
התל אביב שכל השאר יכולים רק לחלום עליה.

בסביבתו של רחוב דה האז תוכלו למצוא בתי 
קפה, את המסעדות הכי טובות בעיר וחנויות 
מעצבים בכיכר המדינה. במרחק הליכה קצר 

תגיעו לפארק הירקון, לחוף הים, לנמל תל אביב, 
לרחוב אבן גבירול ויהודה מכבי הידועים.

מילאנו נמצא בקרבת בתי הספר הטובים בעיר - 
בית ספר יסודי יהודה מכבי (אנטיגונוס) 

התיכונים גימנסיה הרצליה, תיכון חדש ועירוני ד' 
וצמוד לעורקי התחבורה הראשיים ליציאה 

מהעיר (רחוב פנקס).

ממש בקצה הרחוב מתוכננת לעבור הרכבת 
הקלה עם תחנה קרובה לפרויקט מילאנו, כך 

שמובטחת לכם הגעה קלה לכל מקום בגוש דן.

המיקום הכי טוב בת"א

דה האז 3

לראות. לחיות. להתאהב.


