

  





 
 

  


דירת  5חד' | דגם A




 

 





גרניט פורצלן  60\60בכל הדירה (מלבד חדרים רטובים ומרפסת)
במבחר גוונים מט ,מבריק



 


ריצוף דמוי פרקט או ריצוף  33/33במרפסת




ארונות מטבח סנדויץ' תחתון ועליון כולל יחידת בילט אין
הכנה למדיח כלים
שיש קיסר כולל כיור עם התקנה שטוחה
 


ברז נשלף במטבח



אסלות תלויות מיכל הדחה סמוי
ארון אמבטיה +מראה ,בחדר רחצה כללי+חדר הורים

 


   





אמבטיה אקרילית
ברזי מדגל או חמת
זכוכית בידודית בכל הדירה (פרט לחדרי רחצה ,שירותים ,מ.שירות וממ"ד)

תריס חשמלי בסלון  +חדר הורים

 


שלבי תריס גלילה אלומיניום מוקצף
חשמל תלת פאזי 3+25A

 


נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדר
מפסק מחליף בחדרי שינה
בחדר מגורים הכנה למערכת קולנוע ביתי (צנרת  +חוט משיכה )
אינטרקום טלוויזיה מעגל סגור בכניסה ראשית לבניין
דלתות פנים  3גוונים לבחירה
דלת כניסה פלדה מעוצבת
הכנה למיזוג מרכזי כולל הנמכת תיקרה צינור שרשורי ופתחים
נקודת גז במרפסת שירות כהכנה לחימום מים

 

          

           

לובי ראשי מפואר ומעוצב בגובה כפול ,ולובי אחורי לכיוון החנייה
שלוש מעליות מהירות בכל בניין

דירות,34 ,30 ,26 ,22 ,18 ,14 ,10 ,6 ,3 :
62 ,58 ,54 ,50 ,46 ,42 ,38

התוכניות והפרטים בדף זה למסירת מידע בלבד ,ואינם מהווים כל התחייבות החברה .את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני ,לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים .תכנון המטבח והריהוט בדירה הינם סקיצה רעיונית בלבד ואינם מחייבים את החברה בשום צורה שהיא.


 
 
  


 












  


דירת  5חד' | דגם B
גרניט פורצלן  60\60בכל הדירה (מלבד חדרים רטובים ומרפסת)
במבחר גוונים מט ,מבריק






 




ריצוף דמוי פרקט או ריצוף  33/33במרפסת
ארונות מטבח סנדויץ' תחתון ועליון כולל יחידת בילט אין

 


הכנה למדיח כלים
שיש קיסר כולל כיור עם התקנה שטוחה



ברז נשלף במטבח

   


אסלות תלויות מיכל הדחה סמוי

 


ארון אמבטיה +מראה ,בחדר רחצה כללי+חדר הורים
אמבטיה אקרילית

 


ברזי מדגל או חמת
זכוכית בידודית בכל הדירה (פרט לחדרי רחצה ,שירותים ,מ.שירות וממ"ד)

תריס חשמלי בסלון  +חדר הורים
שלבי תריס גלילה אלומיניום מוקצף

 


חשמל תלת פאזי 3+25A

נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדר
מפסק מחליף בחדרי שינה
בחדר מגורים הכנה למערכת קולנוע ביתי (צנרת  +חוט משיכה )
אינטרקום טלוויזיה מעגל סגור בכניסה ראשית לבניין
דלתות פנים  3גוונים לבחירה

 

         

           

דלת כניסה פלדה מעוצבת
הכנה למיזוג מרכזי כולל הנמכת תיקרה צינור שרשורי ופתחים
נקודת גז במרפסת שירות כהכנה לחימום מים
לובי ראשי מפואר ומעוצב בגובה כפול ,ולובי אחורי לכיוון החנייה
שלוש מעליות מהירות בכל בניין

דירות,36 ,32 ,28 ,24 ,20 ,16 ,12 ,8 ,4 :
64 ,60 ,56 ,52 ,48 ,44 ,40

התוכניות והפרטים בדף זה למסירת מידע בלבד ,ואינם מהווים כל התחייבות החברה .את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני ,לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים .תכנון המטבח והריהוט בדירה הינם סקיצה רעיונית בלבד ואינם מחייבים את החברה בשום צורה שהיא.








 
 










 











דירת  4חד' | דגם C



גרניט פורצלן  60\60בכל הדירה (מלבד חדרים רטובים ומרפסת)
במבחר גוונים מט ,מבריק
ריצוף דמוי פרקט או ריצוף  33/33במרפסת
 


ארונות מטבח סנדויץ' תחתון ועליון כולל יחידת בילט אין
הכנה למדיח כלים







 

שיש קיסר כולל כיור עם התקנה שטוחה
   
 

ברז נשלף במטבח

ברזי מדגל או חמת
זכוכית בידודית בכל הדירה (פרט לחדרי רחצה ,שירותים ,מ.שירות וממ"ד)



אמבטיה אקרילית



ארון אמבטיה +מראה ,בחדר רחצה כללי+חדר הורים


 



אסלות תלויות מיכל הדחה סמוי


 



 



 


תריס חשמלי בסלון  +חדר הורים
שלבי תריס גלילה אלומיניום מוקצף
  
 

חשמל תלת פאזי 3+25A

נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדר
מפסק מחליף בחדרי שינה
בחדר מגורים הכנה למערכת קולנוע ביתי (צנרת  +חוט משיכה )
אינטרקום טלוויזיה מעגל סגור בכניסה ראשית לבניין
דלתות פנים  3גוונים לבחירה
דלת כניסה פלדה מעוצבת

 

        

           

הכנה למיזוג מרכזי כולל הנמכת תיקרה צינור שרשורי ופתחים
נקודת גז במרפסת שירות כהכנה לחימום מים
לובי ראשי מפואר ומעוצב בגובה כפול ,ולובי אחורי לכיוון החנייה
שלוש מעליות מהירות בכל בניין

דירות,55 ,51 ,47 ,43 ,39 ,35 ,31 ,27 ,23 :
63 ,59

התוכניות והפרטים בדף זה למסירת מידע בלבד ,ואינם מהווים כל התחייבות החברה .את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני ,לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים .תכנון המטבח והריהוט בדירה הינם סקיצה רעיונית בלבד ואינם מחייבים את החברה בשום צורה שהיא.






 
 
 


 




דירת  4חד' | דגם C2

 






גרניט פורצלן  60\60בכל הדירה (מלבד חדרים רטובים ומרפסת)
במבחר גוונים מט ,מבריק
ריצוף דמוי פרקט או ריצוף  33/33במרפסת
ארונות מטבח סנדויץ' תחתון ועליון כולל יחידת בילט אין

 






הכנה למדיח כלים
שיש קיסר כולל כיור עם התקנה שטוחה
ברז נשלף במטבח
אסלות תלויות מיכל הדחה סמוי





ארון אמבטיה +מראה ,בחדר רחצה כללי+חדר הורים

  


   


אמבטיה אקרילית
ברזי מדגל או חמת

 
 

זכוכית בידודית בכל הדירה (פרט לחדרי רחצה ,שירותים ,מ.שירות וממ"ד)

תריס חשמלי בסלון  +חדר הורים
שלבי תריס גלילה אלומיניום מוקצף
חשמל תלת פאזי 3+25A

 


נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדר
מפסק מחליף בחדרי שינה
בחדר מגורים הכנה למערכת קולנוע ביתי (צנרת  +חוט משיכה )
אינטרקום טלוויזיה מעגל סגור בכניסה ראשית לבניין
דלתות פנים  3גוונים לבחירה

 

         

           

דלת כניסה פלדה מעוצבת
הכנה למיזוג מרכזי כולל הנמכת תיקרה צינור שרשורי ופתחים
נקודת גז במרפסת שירות כהכנה לחימום מים
לובי ראשי מפואר ומעוצב בגובה כפול ,ולובי אחורי לכיוון החנייה
שלוש מעליות מהירות בכל בניין

דירות41 ,37 ,33 ,21 ,17 ,53 ,57 ,61 ,13 :
התוכניות והפרטים בדף זה למסירת מידע בלבד ,ואינם מהווים כל התחייבות החברה .את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני ,לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים .תכנון המטבח והריהוט בדירה הינם סקיצה רעיונית בלבד ואינם מחייבים את החברה בשום צורה שהיא.

