
תרשים קומה

דירה 46
קומה 5

3 חדרים
שטח דירה: 86.2 מ“ר

שטח מרפסת: 11.3 מ“ר

הריהוט לרבות המטבח העמדת הכלים הסנטירים והשיש במטבח הינו להמחשה בלבד, ואינו מחייב את החברה. 
המידות הרשמות בתוכנית זו הן בסנטימטרים. 

המידות בתוכנית זו הן מידות בניה של קירות ובין קירות ללא ציפוים (טיח, קרמיקה, וכו').
מידות המרפסות כוללות מעקות חיצוניים, זאת ע"פ תקן לחישוב שטח מרפסת חיצונית בדירה לפי צו מכר דירות והמפרט הטכני המצורף להסכם. 

את החברה יחייבו אך ורק הסכם המכר וספחיו החתומים ע"י שני הצדדים ובכללם המפרט הטכני ותוכניות המכר המצורפות לו (בכפוף לשינויים ככל שידרשו ע"י הרשויות)

הערות: 

* עיקרי המפרט הינם לצורך המחשה בלבד וכפופים למלאי קיים, סדרות, ספקים, גוונים וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י החברה. את החברה יחייבו החוזה והמפרט הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. 

במתחם דירות 3 ו-4 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים 
מפנקים עם מרפסות שמש גדולות.

כל הדירות בקומפלקס מתוכננות בקפידה ונבנות 
בסטנדרטים הגבוהים ביותר במפרט טכני עשיר.

לכל דירה חניה צמודה במתקן חניה אוטומטי.

הבניין                                                                   
לובי כניסה מעוצב
לובי קומתי מעוצב

חדר אופניים
חניה פרטית אוטומטית בחניון תת קרקעי

שער חשמלי בכניסה לחניון

מפרט טכני
הדירה                                                                  

דלתות פנים פנדור/חמדיה או ספק ש"ע 
במבחר גוונים

תריס גלילה חשמלי בדירה למעט ממ"ד 
וחדרי רחצה

נק' טלפוניה ותקשורת בכל החדרים
אינטרקום צבעוני 

מרפסת שמש
נקודות מים במרפסות

ריצוף 80�80 במבחר דגמים מספק מוביל 
דוגמת אלוני/מודי או ש"ע

חיבור חשמל תלת פאזי

חדרי רחצה                                                                  
ריצוף אנטי סליפ 33�33 במבחר רחב של גוונים
חיפוי קירות אריחים במידות 60�30, 40�40, או

50�20 ובכפוף למלאים אצל ספקי האריחים
אמבטיה אקרילית

אסלות תלויות עם ניאגרה סמויה
ארון אמבטיה משולב בכיור אינטגרלי ומראה

� או ש"ע��ברזים ��

המטבח
ארונות מטבח עליון ותחתון

יחידת �������� גבוה לתנור ומיקרו

משטח עבודה מסוג אבן קיסר במבחר גוונים
כיור מטבח אקרילי/נירוסטה במבחר גוונים 

בהתקנה שטוחה לבחירת הדייר
ברז פרח נשלף

הכנה למדיח כולל חשמל, ניקוז ואספקת מים
מגירות טריקה שקטה

מבחר ידיות לבחירה


