
דופלקס-גג 5 חדרים
דירה B-15 | קומות 5-6 | 138 מ”ר + 51 מ”ר מרפסות

מרפסת
כ-12 מ’’ר

 חדר שינה/ממ”ד
316 / 325

סוויטת הורים
340 / 325

חדר אמבטיה
225 / 175

חדר רחצה
170 / 200

חדר דיור

כניסה

פ. אוכל

מטבח

מסתור כביסה

מ.א.

שרות
225 / 149
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קומה 5: כ-98 מ״ר + 12 מ״ר מרפסתקומה 6: כ-40 מ״ר + 39 מ״ר מרפסות

מרפסת
כ-12 מ״ר

מרפסת
כ-27 מ״ר

חדר שינה
373 / 311

חדר שינה
351 / 280

חדר רחצה
281 / 150

ח. ארונות
194 / 150
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חדר ארונות חלל בשיפוע

175 H - 180

חלל בשיפוע

H - 180

חלל בשיפוע

כללי
בנייה מתקדמת בשיטת תבניות 
בנייה איכותית מבלוקי איטונג  
חיפוי הבניין יהיה עשוי מאבן בשילוב טיח צבעוני 
לובי כניסה מעוצב 
מסך אינטרקום צבעוני בכל דירה 
מעלית 6 נוסעים של חברת MITSUBISHI היוקרתית 
2 חניות לכל דירה 
מחסן לכל דירה 
פרגולה דקורטיבית בקומה 5 
נקודת מים במרפסת שמש או בחצר 
הכנה לנקודת גז במרפסת או בחצר 

הדירה
ריצוף וחיפוי קירות 

מבחר עשיר של דוגמאות מהקולקציות של אחת מהחברות המובילות	 

ריצוף הדירה 80x80 או 100x100 גרניט פורצלן )למעט  
חדרים רטובים ומרפסות(

 15x60 15 אוx50 ריצוף מרפסת שמש דמוי פרקט בגודל
מבחר דגמים עשיר של חיפויי קירות בחדרים הרטובים 
פרקט תלת שכבתי בחדר שינה הורים וחדר ארונות 

מטבח
מטבח איכותי כולל ארונות עליונים ותחתונים ויחידת  

בילד אין גבוהה )כ-14 מ”ר(
גוף ארון תחתון מעץ סנדוויץ’  
משטח עבודה מאבן קיסר לבחירה מתוך מבחר גוונים 
מגירות בעלות מנגנון טריקה שקטה 
כיור מטבח בודד או כפול לבחירת הדייר, אקרילי /  

נירוסטה בהתקנה שטוחה
ברז נשלף מתוצרת הנס גרוהה / גרוהה 
הכנה למדיח כלים 

חדרי אמבטיה ושירותים 
כלים סניטאריים איכותיים 
אסלות תלויות עם מכלי הדחה סמויים 
ברזים איכותיים תוצרת הנס גרוהה / גרוהה  
ארון אמבטיה כולל כיור אינטגרלי באמבטיה כללית ובמקלחת  

הורים

מסגרות, נגרות ואלומיניום
דלת הכניסה לדירה תוצרת "רב בריח" כוללת ציפוי פורניר אלון  

בצד החיצוני
דלתות פנים איכותיות במילוי פלקסבורד עם משקופים רחבים  

ב-4 גוונים לבחירה, תוצרת “פנדור” דגם "יוניק" כולל גוון לבן חלק
דלת בטחון בממ”ד כולל כנף עץ  
חלון כנף על כנף בממ"ד 
זיגוג בידודית )כפול( בכל הדירה )למעט חדרי רחצה, ממ״ד  

ומרפסת שירות(

תריסי גלילה חשמליים מאלומיניום בכל הדירה )למעט חלון  
ממ”ד, חדרי רחצה ומרפסת שירות(

אינסטלציה חשמלית 
מיזוג אוויר מיני מרכזי אינוורטר בקומה 5 ומולטי אינוורטר  

בקומה 6
חיבור חשמל דירתי תלת פאזי )3x40( אמפר 
בכל חדר שינה: 3 שקעי חשמל ובנוסף נקודות טלפון  

וטלויזיה
מחלף תאורה בחדר הורים ובפרוזדור 
הכנה לנקודת רשת מחשבים בכל חדר 
הכנה למערכת קולנוע ביתית בסלון 
מערכת קולטי שמש סולארית בשילוב דוד חשמלי 150 ליטר 
מפסקי חשמל ניסקו סויטץ מעוצבים 
בית חכם )12 מעגלים בדירה( 

עיקרי המפרט הטכני

* המוצג בפרוספקט זה, לרבות ריהוט, אביזרים, מידות 
והתכניות הרעיוניות הינם לצורך המחשה בלבד. תקציר 
המכר  לחוזה  כללי.  למידע  הינו  הטכני  המפרט  עיקרי 
מצורפים מפרט טכני ותכנית מכר והם בלבד מחייבים 
את החברה * תכנית זו אינה מהווה מצג או הצעה ולא 
תהיה חלק מתנאי ההתקשרות וההסכם בין הצדדים * 

ט.ל.ח   2/11/2020
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