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דירת 5 חדרים 142 מ''ר 
מרפסת 25 מ''ר

תכניות הדירה והבניין והדמיות הדירה והבניין, הינן לצורכי המחשה בלבד.
דירה אינה לפי קנה מידה רק לצורכי ההמחשה.החברה תתחייב אך ורק לפי חוזה 
מכר, המפרטים, תכניות המכר ונספחים.הריהוט, ארונות המטבח, הכלים הסניטריים, 
פתחי החלונות והדלתות, הינם לצורכי המחשה בלבד.המידות המוצגות הינן מידות לפני 

טיח ו/או כל ציפוי אחר.

עיקרי מפרט בניין :
• בניין מפואר 18 קומות עם מפתח חלונות גדול במיוחד 

הצופה לים. 
• 2 דירות בקומה.

• 3 כיווני אוויר מלאים לכל הדירות.
• 2.5 קומות חניון תת קרקעי.

• שער חשמלי בכניסה לחניון.
• 2  חניות מקורות לכל דירה.

• בריכת שחייה ובריכה לפעוטות .
• חדר כושר.

• לובי גבוהה ומעוצב.
• מחסן לכל דירה בקומת ביניים .

• בנייה על פי תקן  " בנייה ירוקה ".
מפרט דירה:

כללי :
• מרפסת שמש גדולה הצופה לים.

• דלת כניסה גדולה ומשודרגת במיוחד.
• דלתות פנים מעוצבות.

 • מיזוג מלא הכולל : התקנה,הנמכות גבס ותאורה   

  שקועה.
 • חלונות וויטרינות המיועדים לאזור ימי, כולל זכוכית  

  בידודית .
.) ANTI SUN& DOUBLE GLAZING (

• תריסי גלילה חשמליים בכל הדירה ) למעט חדר ממ"ד (.
 • ריצוף גרניט פורצלן בכל הדירה 80X80 או  60X60 יוקרתי   

  במבחר גוונים.
• חיבור חשמל 3X25  אמפר.

• נקודת T.V ו  TEL בכל החדרים.
• מערכת אינטרקום וטלוויזיה במעגל סגור.

•  מפסקים של  "גביס".
• הכנה למערכת קולנוע ביתית.

• חימום מים ע"י חשמל והכנה למערכת גז.
• תקרות גבוהות .

• הכנה למאווררי תקרה.
מטבח:

• ארונות מטבח תחתון + עליון גוף סנדוויץ +תוספת בילט אין.
• משטח שיש " אבן קיסר " בארבעה גוונים לבחירה.

• כיור למטבח - סיליקוורץ כפול או רגיל בהתקנה שטוחה.
מקלחות :

• חיפוי חדרים רטובים עד גובהה משקוף.
. GROHE  ברזים של •

• ארונות אמבטיה כולל מראה וכיור אינטגראלי.
• אסלות תלויות כולל מנגנון הדחה סמוי.


