
הפרטים והמידות המצוינים בתוכנית זו הינם למסירת מידע והמחשה בלבד ואינם מהווים כל מיצג מחייב מצד החברה. הריהוט המוצג בהדמיות ובתוכניות הינו להמחשה בלבד ואינו חלק ממפרט הדירה. אין להתייחס למידותיו או לצורתו אלא רק למה שמופיע במפרט הטכני שעליו יחתום הרוכש. אין להסתמך על המידות המצוינות בתוכנית זו, אלא על המידות בפועל, תוכנית זו הוכנה לפני קבלת היתר בניה. את החברה יחייבו אך ורק הסכם ותוכניות המכר והמפרט הטכני, ע״פ חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים. בתוכנית מסומנות מידות לפני חיפויים וטיח. ט.ל.ח.

מפרט טכני

דירת גן 4 חדרים
דירה מס׳ 1

הבניין

• לובי כניסה מעוצב   

• חניון תת קרקעי   

• מחסן פרטי לכל דירה    

• חדר אופניים ועגלות  

• מעלית מעוצבת ומתקדמת   

• שטחי פיתוח וגינון בתכנון אדריכלי  

הדירה

VRF מערכת מיזוג מרכזית בטכנולוגיית •  

• מערכת בית חכם אלחוטית     

• נקודת מים וגז במרפסת / גינה  

• תריס אור בויטרינת יציאה בסלון  

• תריסים חשמליים בכל חדרי השינה )למעט ממ"ד(  

• דלת כניסה מעוצבת מתוצרת רב בריח )או ש"ע(  

• דלתות פנים איכותיות תוצרת "פנדור" )או ש"ע(    

כולל דלת פנימית בממ"ד

• אלומיניום תוצרת קליל או ש"ע  

• חלונות בזיגוג כפול )למעט ממ"ד(    

• שקעים ומפסקים מעוצבים     

• מערכת אינטרקום TV צבעוני במעגל סגור  

25x3 חשמל תלת פאזי •  

• נק' תקשורת לטלויזה בכל חדר  

המטבח 

• מטבח מעוצב מבית חברות המטבחים המובילות כולל    

יחידת בילט אין וקלאפות עליונות   

• צירים ומסילות בטכנולוגיית פרזול מתקדמת וטריקה שקטה  

• ברז מטבח נשלף  מתוצרת גרואה או ש״ע  

• משטח עבודה אבן קיסר )או ש"ע( במגוון גוונים  

• כיור מטבח אקרילי / נירוסטה בהתקנה שטוחה  

• הכנה למדיח וחיבור מים למקרר  

ריצוף וחיפויים

• ריצוף חדרי שינה וחלל מגורים באריחי גרניט פורצלן     

100x100 ו – 60x120 במבחר גוונים וסדרות  

• ריצוף אמבטיות במגוון דגמים כולל דמוי פרקט  

• חיפוי קירות חדרי רחצה עד גובה התקרה באריחי קרמיקה     

או גרניט פורצלן יוקרתי 

• פרקט טבעי בחדר שינה הורים  

חדרי רחצה 

• אסלות תלויות עם מכלי הדחה סמויים    

• ברזי אמבט מעוצבים תוצרת גרואה או ש"ע  

• ארון אמבטיה מעוצב כולל כיור אינטגרלי –    

צבע בתנור, כולל טריקה שקטה

 • אינטרפוץ 4 דרך בחדרי הרחצה

שטח בנוי 105 מ״ר + גינה פרטית 61 מ״ר


