
מפרט הבניין

ˆ   בניין בעיצוב ייחודי

ˆ   לובי ראשי מעוצב

ˆ   מעליות שקטות

ˆ   מחסום חשמלי בכניסה לחניה

     עם שלט פרטי לכל דירה
ˆ   מערכת אינטרקום טלוויזיה

     צבעונית במעגל סגור
ˆ   חדר עגלות ואופניים

ˆ   בניין ירוק עפ"י תו תקן

מפרט הדירה

ˆ   מערכת אינטרקום טלוויזיה  צבעונית במעגל סגור

ˆ   דלתות פנים  איכותיות במבחר גוונים

ˆ   ריצוף באריחי גרניט פורצלן 80/80 בכל הדירה

     במבחר גוונים, )למעט חדרים רטובים ומרפסות(
ˆ   ריצוף מרפסת בפורצלן דמוי דק או באריחים

בגודל של 45/45 )מקסימום(     
ˆ   נקודת מים במרפסת

ˆ   תריסי גלילה חשמליים בכל הדירה,

     )למעט ממ"ד וחדרים רטובים(.
ˆ   דלת כניסה מעוצבת

ˆ   מיזוג אוויר דירתי מלא 

מטבח
ˆ   ארונות מטבח עשויים מגוף סנדוויץ

     הכוללים יחידת B.I, טריקה שקטה
ˆ   מבחר גוונים לציפוי דלתות ארונות המטבח

ˆ   משטח שיש אבן קיסר במבחר גוונים

ˆ   חיפוי קרמיקה במבחר גדלים וגוונים

ˆ   כיור בהתקנה שטוחה

ˆ   הכנה למדיח כלים

ˆ   ברז נשלף

חדרי רחצה
ˆ   אסלות תלויות עם מיכל הדחה סמוי

ˆ   ארון אמבטיה תלוי הכולל מראה בחדר רחצה כללי

ˆ   סדרות ברזים יוקרתיים של חברות גרואה, חמת ומדגל

ˆ   הכנה לתנור חימום בחדרי הרחצה

ˆ   חיפוי קירות וריצוף במבחר גדלים וגוונים

ˆ   אמבטיה אקרילית

ˆ   נקודת טלפון וטלוויזיה בכל חדרי השינה וחדר הדיור

ˆ   חלונות אלומיניום איכותיים עם זכוכית בידודית

     + הכנה לרשתות.
ˆ   אביזרי חשמל יוקרתיים

ˆ   חיבור חשמל תלת פאזי

כל המוצג בדף זה לרבות הדמיות, נתונים, אביזרים ומידות, הינו לצורכי המחשה בלבד. מובהר בזאת כי רק הנתונים, האביזרים והמידות שיפורטו בתוכנית המכר ובמפרט הטכני המצורפים להסכם המכר החתום, יחייבו את החברה. ט.ל.ח.
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