
קומה 5 - דירה 17

דירה 17
קומה 5 	 
כיוון דר/מע	 
4 חדרים	 
שטח דירה: 90 מ"ר	 
שטח מרפסת: 8 מ"ר	 
שטח מרפסת שרות: 4 מ"ר	 

לובי כניסה מפואר ומעוצב 	 
דלת כניסה מפוארת ללובי הכניסה 	 
אינטרקום עם מצלמה צבעונית תיבות דואר מעוצבות 	 
חיפוי הבניין שליכט צבעוני 	 
מעלית מהירה מרווחת ומודרנית 	 
תאורה מעוצבת וחסכונית בשטחים הציבוריים ובאזורי הלובי 	 
פיתוח סביבתי מעוצב	 
מערכת סולארית מרכזית	 

דלתות וחלונות 
דלת כניסה תוצרת פלרז או רב בריח או רינגל או שו"ע 	 
דלתות פנים למינטו עמידות מים תוצרת דלתות "אלון" או "פנדור" או שו"ע 	 
חלונות אלומיניום מפרופילים באיכות גבוהה 	 
הכנה לרשתות בחלונות חדרי שינה 	 
חלון ממ"ד דור חדש נגד הדף, אטום נגד גזים	 
תריסי גלילה חשמליים בחלונות למעט חדרי רחצה, שירותים וממ"ד 	 
ויטרינה רחבה ביציאה למרפסת חדר הדיור 	 

ריצוף וחיפוי
ריצוף דירה כללי – אריחי גרניט פורצלן איכותי במבחר גוונים ודגמים במידות 60/60 ס"מ.	 
ריצוף מרפסות, חדרי רחצה ושירותים – אריחי גרניט פורצלן אנטי סליפ במידות 33/33 ס"מ. 	 
חיפוי חדרי רחצה ושירותים - אריחי קרמיקה 60/20  או 50/20 או 60/30 ס"מ, 	 
עד לגובה 2.0 מ', חדרי שירותים עד לגובה 1.2 מ'	 
חדרי רחצה ושירותים 	 
אסלות תלויות עם מנגנון ומיכל הדחה סמויים תוצרת Grohe או שו"ע	 
ברזים מעוצבים מדגל 	 
כיורים מעוצבים מסדרה איכותית	 
ארון רחצה מעוצב כולל כיור אינטגראלי ומראה 	 
הכנת חשמל לתנור חימום	 

מטבח 
ארונות מטבח איכותיים עפ"י תוכנית המטבח תוצרת מטבחי "אניס" או "סמל".	 
הארונות כוללים יח' "בילט-אין", הכנה למדיח, צירים אירופאים עם טריקה שקטה	 
וידיות מעוצבות ממבחר דגמים	 
חיפוי משטח ארונות מטבח ב"אבן קיסר" ממבחר דגמים וגוונים 	 
כיור איכותי נירוסטה או אקרילי, בהתקנה שטוחה	 
חיפוי אריחי קרמיקה מעל משטח הארונות ממבחר דגמים במידות 30/10 ס"מ	 
הכנת אינסטלציה לחיבור מדיח כלים	 
ברז מטבח נשלף מעוצב	 
ברז "ניל" מאחורי מיקום המקרר	 

חשמל
 	3A40X בפנטהאוז A25X3 חשמל תלת-פאזי
אביזרי חשמל מתוצרת "גוויס" או שו"ע	 
מערכת אינטרקום הכולל צג צבעוני בכניסה לדירה 	 
מפסק תאורה מחליף בחדר שינה הורים 	 
נקודת TV ותקשורת בחדרי הדיור ובחדרי השינה	 

גז 
נקודת גז אחת במטבח	 

מיזוג אוויר
הכנה למערכת מיזוג מיני מרכזי	 

התוכניות והפרטים בדף זה הינם למסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות של החברה. 
את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים. ט.ל.ח.

הבניין

מפרט דירה



קומה 5 - דירה 18

דירה 18
קומה 5 	 
כיוון צפ/מע	 
4 חדרים	 
שטח דירה: 80 מ"ר	 
שטח מרפסת: 8 מ"ר	 
שטח מרפסת שרות: 4 מ"ר	 

לובי כניסה מפואר ומעוצב 	 
דלת כניסה מפוארת ללובי הכניסה 	 
אינטרקום עם מצלמה צבעונית תיבות דואר מעוצבות 	 
חיפוי הבניין שליכט צבעוני 	 
מעלית מהירה מרווחת ומודרנית 	 
תאורה מעוצבת וחסכונית בשטחים הציבוריים ובאזורי הלובי 	 
פיתוח סביבתי מעוצב	 
מערכת סולארית מרכזית	 

דלתות וחלונות 
דלת כניסה תוצרת פלרז או רב בריח או רינגל או שו"ע 	 
דלתות פנים למינטו עמידות מים תוצרת דלתות "אלון" או "פנדור" או שו"ע 	 
חלונות אלומיניום מפרופילים באיכות גבוהה 	 
הכנה לרשתות בחלונות חדרי שינה 	 
חלון ממ"ד דור חדש נגד הדף, אטום נגד גזים	 
תריסי גלילה חשמליים בחלונות למעט חדרי רחצה, שירותים וממ"ד 	 
ויטרינה רחבה ביציאה למרפסת חדר הדיור 	 

ריצוף וחיפוי
ריצוף דירה כללי – אריחי גרניט פורצלן איכותי במבחר גוונים ודגמים במידות 60/60 ס"מ.	 
ריצוף מרפסות, חדרי רחצה ושירותים – אריחי גרניט פורצלן אנטי סליפ במידות 33/33 ס"מ. 	 
חיפוי חדרי רחצה ושירותים - אריחי קרמיקה 60/20  או 50/20 או 60/30 ס"מ, 	 
עד לגובה 2.0 מ', חדרי שירותים עד לגובה 1.2 מ'	 
חדרי רחצה ושירותים 	 
אסלות תלויות עם מנגנון ומיכל הדחה סמויים תוצרת Grohe או שו"ע	 
ברזים מעוצבים מדגל 	 
כיורים מעוצבים מסדרה איכותית	 
ארון רחצה מעוצב כולל כיור אינטגראלי ומראה 	 
הכנת חשמל לתנור חימום	 

מטבח 
ארונות מטבח איכותיים עפ"י תוכנית המטבח תוצרת מטבחי "אניס" או "סמל".	 
הארונות כוללים יח' "בילט-אין", הכנה למדיח, צירים אירופאים עם טריקה שקטה	 
וידיות מעוצבות ממבחר דגמים	 
חיפוי משטח ארונות מטבח ב"אבן קיסר" ממבחר דגמים וגוונים 	 
כיור איכותי נירוסטה או אקרילי, בהתקנה שטוחה	 
חיפוי אריחי קרמיקה מעל משטח הארונות ממבחר דגמים במידות 30/10 ס"מ	 
הכנת אינסטלציה לחיבור מדיח כלים	 
ברז מטבח נשלף מעוצב	 
ברז "ניל" מאחורי מיקום המקרר	 

חשמל
 	3A40X בפנטהאוז A25X3 חשמל תלת-פאזי
אביזרי חשמל מתוצרת "גוויס" או שו"ע	 
מערכת אינטרקום הכולל צג צבעוני בכניסה לדירה 	 
מפסק תאורה מחליף בחדר שינה הורים 	 
נקודת TV ותקשורת בחדרי הדיור ובחדרי השינה	 

גז 
נקודת גז אחת במטבח	 

מיזוג אוויר
הכנה למערכת מיזוג מיני מרכזי	 

התוכניות והפרטים בדף זה הינם למסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות של החברה. 
את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים. ט.ל.ח.

הבניין

מפרט דירה



קומה 5 - דירה 19

דירה 19
קומה 5 	 
כיוון דר/מז	 
4 חדרים	 
שטח דירה: 90 מ"ר	 
שטח מרפסת: 8 מ"ר	 
שטח מרפסת שרות: 4 מ"ר	 

לובי כניסה מפואר ומעוצב 	 
דלת כניסה מפוארת ללובי הכניסה 	 
אינטרקום עם מצלמה צבעונית תיבות דואר מעוצבות 	 
חיפוי הבניין שליכט צבעוני 	 
מעלית מהירה מרווחת ומודרנית 	 
תאורה מעוצבת וחסכונית בשטחים הציבוריים ובאזורי הלובי 	 
פיתוח סביבתי מעוצב	 
מערכת סולארית מרכזית	 

דלתות וחלונות 
דלת כניסה תוצרת פלרז או רב בריח או רינגל או שו"ע 	 
דלתות פנים למינטו עמידות מים תוצרת דלתות "אלון" או "פנדור" או שו"ע 	 
חלונות אלומיניום מפרופילים באיכות גבוהה 	 
הכנה לרשתות בחלונות חדרי שינה 	 
חלון ממ"ד דור חדש נגד הדף, אטום נגד גזים	 
תריסי גלילה חשמליים בחלונות למעט חדרי רחצה, שירותים וממ"ד 	 
ויטרינה רחבה ביציאה למרפסת חדר הדיור 	 

ריצוף וחיפוי
ריצוף דירה כללי – אריחי גרניט פורצלן איכותי במבחר גוונים ודגמים במידות 60/60 ס"מ.	 
ריצוף מרפסות, חדרי רחצה ושירותים – אריחי גרניט פורצלן אנטי סליפ במידות 33/33 ס"מ. 	 
חיפוי חדרי רחצה ושירותים - אריחי קרמיקה 60/20  או 50/20 או 60/30 ס"מ, 	 
עד לגובה 2.0 מ', חדרי שירותים עד לגובה 1.2 מ'	 
חדרי רחצה ושירותים 	 
אסלות תלויות עם מנגנון ומיכל הדחה סמויים תוצרת Grohe או שו"ע	 
ברזים מעוצבים מדגל 	 
כיורים מעוצבים מסדרה איכותית	 
ארון רחצה מעוצב כולל כיור אינטגראלי ומראה 	 
הכנת חשמל לתנור חימום	 

מטבח 
ארונות מטבח איכותיים עפ"י תוכנית המטבח תוצרת מטבחי "אניס" או "סמל".	 
הארונות כוללים יח' "בילט-אין", הכנה למדיח, צירים אירופאים עם טריקה שקטה	 
וידיות מעוצבות ממבחר דגמים	 
חיפוי משטח ארונות מטבח ב"אבן קיסר" ממבחר דגמים וגוונים 	 
כיור איכותי נירוסטה או אקרילי, בהתקנה שטוחה	 
חיפוי אריחי קרמיקה מעל משטח הארונות ממבחר דגמים במידות 30/10 ס"מ	 
הכנת אינסטלציה לחיבור מדיח כלים	 
ברז מטבח נשלף מעוצב	 
ברז "ניל" מאחורי מיקום המקרר	 

חשמל
 	3A40X בפנטהאוז A25X3 חשמל תלת-פאזי
אביזרי חשמל מתוצרת "גוויס" או שו"ע	 
מערכת אינטרקום הכולל צג צבעוני בכניסה לדירה 	 
מפסק תאורה מחליף בחדר שינה הורים 	 
נקודת TV ותקשורת בחדרי הדיור ובחדרי השינה	 

גז 
נקודת גז אחת במטבח	 

מיזוג אוויר
הכנה למערכת מיזוג מיני מרכזי	 

התוכניות והפרטים בדף זה הינם למסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות של החברה. 
את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים. ט.ל.ח.

הבניין

מפרט דירה



קומה 5 - דירה 20

דירה 20
קומה 5 	 
כיוון צפ/מז	 
3 חדרים	 
שטח דירה: 90 מ"ר	 
שטח מרפסת: 8 מ"ר	 
שטח מרפסת שרות: 4 מ"ר	 

לובי כניסה מפואר ומעוצב 	 
דלת כניסה מפוארת ללובי הכניסה 	 
אינטרקום עם מצלמה צבעונית תיבות דואר מעוצבות 	 
חיפוי הבניין שליכט צבעוני 	 
מעלית מהירה מרווחת ומודרנית 	 
תאורה מעוצבת וחסכונית בשטחים הציבוריים ובאזורי הלובי 	 
פיתוח סביבתי מעוצב	 
מערכת סולארית מרכזית	 

דלתות וחלונות 
דלת כניסה תוצרת פלרז או רב בריח או רינגל או שו"ע 	 
דלתות פנים למינטו עמידות מים תוצרת דלתות "אלון" או "פנדור" או שו"ע 	 
חלונות אלומיניום מפרופילים באיכות גבוהה 	 
הכנה לרשתות בחלונות חדרי שינה 	 
חלון ממ"ד דור חדש נגד הדף, אטום נגד גזים	 
תריסי גלילה חשמליים בחלונות למעט חדרי רחצה, שירותים וממ"ד 	 
ויטרינה רחבה ביציאה למרפסת חדר הדיור 	 

ריצוף וחיפוי
ריצוף דירה כללי – אריחי גרניט פורצלן איכותי במבחר גוונים ודגמים במידות 60/60 ס"מ.	 
ריצוף מרפסות, חדרי רחצה ושירותים – אריחי גרניט פורצלן אנטי סליפ במידות 33/33 ס"מ. 	 
חיפוי חדרי רחצה ושירותים - אריחי קרמיקה 60/20  או 50/20 או 60/30 ס"מ, 	 
עד לגובה 2.0 מ', חדרי שירותים עד לגובה 1.2 מ'	 
חדרי רחצה ושירותים 	 
אסלות תלויות עם מנגנון ומיכל הדחה סמויים תוצרת Grohe או שו"ע	 
ברזים מעוצבים מדגל 	 
כיורים מעוצבים מסדרה איכותית	 
ארון רחצה מעוצב כולל כיור אינטגראלי ומראה 	 
הכנת חשמל לתנור חימום	 

מטבח 
ארונות מטבח איכותיים עפ"י תוכנית המטבח תוצרת מטבחי "אניס" או "סמל".	 
הארונות כוללים יח' "בילט-אין", הכנה למדיח, צירים אירופאים עם טריקה שקטה	 
וידיות מעוצבות ממבחר דגמים	 
חיפוי משטח ארונות מטבח ב"אבן קיסר" ממבחר דגמים וגוונים 	 
כיור איכותי נירוסטה או אקרילי, בהתקנה שטוחה	 
חיפוי אריחי קרמיקה מעל משטח הארונות ממבחר דגמים במידות 30/10 ס"מ	 
הכנת אינסטלציה לחיבור מדיח כלים	 
ברז מטבח נשלף מעוצב	 
ברז "ניל" מאחורי מיקום המקרר	 

חשמל
 	3A40X בפנטהאוז A25X3 חשמל תלת-פאזי
אביזרי חשמל מתוצרת "גוויס" או שו"ע	 
מערכת אינטרקום הכולל צג צבעוני בכניסה לדירה 	 
מפסק תאורה מחליף בחדר שינה הורים 	 
נקודת TV ותקשורת בחדרי הדיור ובחדרי השינה	 

גז 
נקודת גז אחת במטבח	 

מיזוג אוויר
הכנה למערכת מיזוג מיני מרכזי	 

התוכניות והפרטים בדף זה הינם למסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות של החברה. 
את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים. ט.ל.ח.

הבניין

מפרט דירה



קומה 6 - דירה 21

דירה 21
קומה 6 	 
כיוון דר/מע	 
4 חדרים	 
שטח דירה: 96 מ"ר	 
שטח מרפסת: 8 מ"ר	 
שטח מרפסת שרות: 4 מ"ר	 

לובי כניסה מפואר ומעוצב 	 
דלת כניסה מפוארת ללובי הכניסה 	 
אינטרקום עם מצלמה צבעונית תיבות דואר מעוצבות 	 
חיפוי הבניין שליכט צבעוני 	 
מעלית מהירה מרווחת ומודרנית 	 
תאורה מעוצבת וחסכונית בשטחים הציבוריים ובאזורי הלובי 	 
פיתוח סביבתי מעוצב	 
מערכת סולארית מרכזית	 

דלתות וחלונות 
דלת כניסה תוצרת פלרז או רב בריח או רינגל או שו"ע 	 
דלתות פנים למינטו עמידות מים תוצרת דלתות "אלון" או "פנדור" או שו"ע 	 
חלונות אלומיניום מפרופילים באיכות גבוהה 	 
הכנה לרשתות בחלונות חדרי שינה 	 
חלון ממ"ד דור חדש נגד הדף, אטום נגד גזים	 
תריסי גלילה חשמליים בחלונות למעט חדרי רחצה, שירותים וממ"ד 	 
ויטרינה רחבה ביציאה למרפסת חדר הדיור 	 

ריצוף וחיפוי
ריצוף דירה כללי – אריחי גרניט פורצלן איכותי במבחר גוונים ודגמים במידות 60/60 ס"מ.	 
ריצוף מרפסות, חדרי רחצה ושירותים – אריחי גרניט פורצלן אנטי סליפ במידות 33/33 ס"מ. 	 
חיפוי חדרי רחצה ושירותים - אריחי קרמיקה 60/20  או 50/20 או 60/30 ס"מ, 	 
עד לגובה 2.0 מ', חדרי שירותים עד לגובה 1.2 מ'	 
חדרי רחצה ושירותים 	 
אסלות תלויות עם מנגנון ומיכל הדחה סמויים תוצרת Grohe או שו"ע	 
ברזים מעוצבים מדגל 	 
כיורים מעוצבים מסדרה איכותית	 
ארון רחצה מעוצב כולל כיור אינטגראלי ומראה 	 
הכנת חשמל לתנור חימום	 

מטבח 
ארונות מטבח איכותיים עפ"י תוכנית המטבח תוצרת מטבחי "אניס" או "סמל".	 
הארונות כוללים יח' "בילט-אין", הכנה למדיח, צירים אירופאים עם טריקה שקטה	 
וידיות מעוצבות ממבחר דגמים	 
חיפוי משטח ארונות מטבח ב"אבן קיסר" ממבחר דגמים וגוונים 	 
כיור איכותי נירוסטה או אקרילי, בהתקנה שטוחה	 
חיפוי אריחי קרמיקה מעל משטח הארונות ממבחר דגמים במידות 30/10 ס"מ	 
הכנת אינסטלציה לחיבור מדיח כלים	 
ברז מטבח נשלף מעוצב	 
ברז "ניל" מאחורי מיקום המקרר	 

חשמל
 	3A40X בפנטהאוז A25X3 חשמל תלת-פאזי
אביזרי חשמל מתוצרת "גוויס" או שו"ע	 
מערכת אינטרקום הכולל צג צבעוני בכניסה לדירה 	 
מפסק תאורה מחליף בחדר שינה הורים 	 
נקודת TV ותקשורת בחדרי הדיור ובחדרי השינה	 

גז 
נקודת גז אחת במטבח	 

מיזוג אוויר
הכנה למערכת מיזוג מיני מרכזי	 

התוכניות והפרטים בדף זה הינם למסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות של החברה. 
את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים. ט.ל.ח.

הבניין

מפרט דירה



קומה 6 - דירה 22

דירה 22
קומה 6 	 
כיוון צפ/מע	 
4 חדרים	 
שטח דירה: 92 מ"ר	 
שטח מרפסת: 10 מ"ר	 
שטח מרפסת שרות: 4 מ"ר	 

לובי כניסה מפואר ומעוצב 	 
דלת כניסה מפוארת ללובי הכניסה 	 
אינטרקום עם מצלמה צבעונית תיבות דואר מעוצבות 	 
חיפוי הבניין שליכט צבעוני 	 
מעלית מהירה מרווחת ומודרנית 	 
תאורה מעוצבת וחסכונית בשטחים הציבוריים ובאזורי הלובי 	 
פיתוח סביבתי מעוצב	 
מערכת סולארית מרכזית	 

דלתות וחלונות 
דלת כניסה תוצרת פלרז או רב בריח או רינגל או שו"ע 	 
דלתות פנים למינטו עמידות מים תוצרת דלתות "אלון" או "פנדור" או שו"ע 	 
חלונות אלומיניום מפרופילים באיכות גבוהה 	 
הכנה לרשתות בחלונות חדרי שינה 	 
חלון ממ"ד דור חדש נגד הדף, אטום נגד גזים	 
תריסי גלילה חשמליים בחלונות למעט חדרי רחצה, שירותים וממ"ד 	 
ויטרינה רחבה ביציאה למרפסת חדר הדיור 	 

ריצוף וחיפוי
ריצוף דירה כללי – אריחי גרניט פורצלן איכותי במבחר גוונים ודגמים במידות 60/60 ס"מ.	 
ריצוף מרפסות, חדרי רחצה ושירותים – אריחי גרניט פורצלן אנטי סליפ במידות 33/33 ס"מ. 	 
חיפוי חדרי רחצה ושירותים - אריחי קרמיקה 60/20  או 50/20 או 60/30 ס"מ, 	 
עד לגובה 2.0 מ', חדרי שירותים עד לגובה 1.2 מ'	 
חדרי רחצה ושירותים 	 
אסלות תלויות עם מנגנון ומיכל הדחה סמויים תוצרת Grohe או שו"ע	 
ברזים מעוצבים מדגל 	 
כיורים מעוצבים מסדרה איכותית	 
ארון רחצה מעוצב כולל כיור אינטגראלי ומראה 	 
הכנת חשמל לתנור חימום	 

מטבח 
ארונות מטבח איכותיים עפ"י תוכנית המטבח תוצרת מטבחי "אניס" או "סמל".	 
הארונות כוללים יח' "בילט-אין", הכנה למדיח, צירים אירופאים עם טריקה שקטה	 
וידיות מעוצבות ממבחר דגמים	 
חיפוי משטח ארונות מטבח ב"אבן קיסר" ממבחר דגמים וגוונים 	 
כיור איכותי נירוסטה או אקרילי, בהתקנה שטוחה	 
חיפוי אריחי קרמיקה מעל משטח הארונות ממבחר דגמים במידות 30/10 ס"מ	 
הכנת אינסטלציה לחיבור מדיח כלים	 
ברז מטבח נשלף מעוצב	 
ברז "ניל" מאחורי מיקום המקרר	 

חשמל
 	3A40X בפנטהאוז A25X3 חשמל תלת-פאזי
אביזרי חשמל מתוצרת "גוויס" או שו"ע	 
מערכת אינטרקום הכולל צג צבעוני בכניסה לדירה 	 
מפסק תאורה מחליף בחדר שינה הורים 	 
נקודת TV ותקשורת בחדרי הדיור ובחדרי השינה	 

גז 
נקודת גז אחת במטבח	 

מיזוג אוויר
הכנה למערכת מיזוג מיני מרכזי	 

התוכניות והפרטים בדף זה הינם למסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות של החברה. 
את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים. ט.ל.ח.

הבניין

מפרט דירה



קומה 6 - דירה 23

דירה 23
קומה 6 	 
כיוון דר/מז	 
4 חדרים	 
שטח דירה: 90 מ"ר	 
שטח מרפסת: 8 מ"ר	 
שטח מרפסת שרות: 4 מ"ר	 

לובי כניסה מפואר ומעוצב 	 
דלת כניסה מפוארת ללובי הכניסה 	 
אינטרקום עם מצלמה צבעונית תיבות דואר מעוצבות 	 
חיפוי הבניין שליכט צבעוני 	 
מעלית מהירה מרווחת ומודרנית 	 
תאורה מעוצבת וחסכונית בשטחים הציבוריים ובאזורי הלובי 	 
פיתוח סביבתי מעוצב	 
מערכת סולארית מרכזית	 

דלתות וחלונות 
דלת כניסה תוצרת פלרז או רב בריח או רינגל או שו"ע 	 
דלתות פנים למינטו עמידות מים תוצרת דלתות "אלון" או "פנדור" או שו"ע 	 
חלונות אלומיניום מפרופילים באיכות גבוהה 	 
הכנה לרשתות בחלונות חדרי שינה 	 
חלון ממ"ד דור חדש נגד הדף, אטום נגד גזים	 
תריסי גלילה חשמליים בחלונות למעט חדרי רחצה, שירותים וממ"ד 	 
ויטרינה רחבה ביציאה למרפסת חדר הדיור 	 

ריצוף וחיפוי
ריצוף דירה כללי – אריחי גרניט פורצלן איכותי במבחר גוונים ודגמים במידות 60/60 ס"מ.	 
ריצוף מרפסות, חדרי רחצה ושירותים – אריחי גרניט פורצלן אנטי סליפ במידות 33/33 ס"מ. 	 
חיפוי חדרי רחצה ושירותים - אריחי קרמיקה 60/20  או 50/20 או 60/30 ס"מ, 	 
עד לגובה 2.0 מ', חדרי שירותים עד לגובה 1.2 מ'	 
חדרי רחצה ושירותים 	 
אסלות תלויות עם מנגנון ומיכל הדחה סמויים תוצרת Grohe או שו"ע	 
ברזים מעוצבים מדגל 	 
כיורים מעוצבים מסדרה איכותית	 
ארון רחצה מעוצב כולל כיור אינטגראלי ומראה 	 
הכנת חשמל לתנור חימום	 

מטבח 
ארונות מטבח איכותיים עפ"י תוכנית המטבח תוצרת מטבחי "אניס" או "סמל".	 
הארונות כוללים יח' "בילט-אין", הכנה למדיח, צירים אירופאים עם טריקה שקטה	 
וידיות מעוצבות ממבחר דגמים	 
חיפוי משטח ארונות מטבח ב"אבן קיסר" ממבחר דגמים וגוונים 	 
כיור איכותי נירוסטה או אקרילי, בהתקנה שטוחה	 
חיפוי אריחי קרמיקה מעל משטח הארונות ממבחר דגמים במידות 30/10 ס"מ	 
הכנת אינסטלציה לחיבור מדיח כלים	 
ברז מטבח נשלף מעוצב	 
ברז "ניל" מאחורי מיקום המקרר	 

חשמל
 	3A40X בפנטהאוז A25X3 חשמל תלת-פאזי
אביזרי חשמל מתוצרת "גוויס" או שו"ע	 
מערכת אינטרקום הכולל צג צבעוני בכניסה לדירה 	 
מפסק תאורה מחליף בחדר שינה הורים 	 
נקודת TV ותקשורת בחדרי הדיור ובחדרי השינה	 

גז 
נקודת גז אחת במטבח	 

מיזוג אוויר
הכנה למערכת מיזוג מיני מרכזי	 

התוכניות והפרטים בדף זה הינם למסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות של החברה. 
את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים. ט.ל.ח.

הבניין

מפרט דירה



קומה 6 - דירה 24

דירה 24
קומה 6 	 
כיוון צפ/מז	 
3 חדרים	 
שטח דירה: 80 מ"ר	 
שטח מרפסת: 10 מ"ר	 
שטח מרפסת שרות: 4 מ"ר	 

לובי כניסה מפואר ומעוצב 	 
דלת כניסה מפוארת ללובי הכניסה 	 
אינטרקום עם מצלמה צבעונית תיבות דואר מעוצבות 	 
חיפוי הבניין שליכט צבעוני 	 
מעלית מהירה מרווחת ומודרנית 	 
תאורה מעוצבת וחסכונית בשטחים הציבוריים ובאזורי הלובי 	 
פיתוח סביבתי מעוצב	 
מערכת סולארית מרכזית	 

דלתות וחלונות 
דלת כניסה תוצרת פלרז או רב בריח או רינגל או שו"ע 	 
דלתות פנים למינטו עמידות מים תוצרת דלתות "אלון" או "פנדור" או שו"ע 	 
חלונות אלומיניום מפרופילים באיכות גבוהה 	 
הכנה לרשתות בחלונות חדרי שינה 	 
חלון ממ"ד דור חדש נגד הדף, אטום נגד גזים	 
תריסי גלילה חשמליים בחלונות למעט חדרי רחצה, שירותים וממ"ד 	 
ויטרינה רחבה ביציאה למרפסת חדר הדיור 	 

ריצוף וחיפוי
ריצוף דירה כללי – אריחי גרניט פורצלן איכותי במבחר גוונים ודגמים במידות 60/60 ס"מ.	 
ריצוף מרפסות, חדרי רחצה ושירותים – אריחי גרניט פורצלן אנטי סליפ במידות 33/33 ס"מ. 	 
חיפוי חדרי רחצה ושירותים - אריחי קרמיקה 60/20  או 50/20 או 60/30 ס"מ, 	 
עד לגובה 2.0 מ', חדרי שירותים עד לגובה 1.2 מ'	 
חדרי רחצה ושירותים 	 
אסלות תלויות עם מנגנון ומיכל הדחה סמויים תוצרת Grohe או שו"ע	 
ברזים מעוצבים מדגל 	 
כיורים מעוצבים מסדרה איכותית	 
ארון רחצה מעוצב כולל כיור אינטגראלי ומראה 	 
הכנת חשמל לתנור חימום	 

מטבח 
ארונות מטבח איכותיים עפ"י תוכנית המטבח תוצרת מטבחי "אניס" או "סמל".	 
הארונות כוללים יח' "בילט-אין", הכנה למדיח, צירים אירופאים עם טריקה שקטה	 
וידיות מעוצבות ממבחר דגמים	 
חיפוי משטח ארונות מטבח ב"אבן קיסר" ממבחר דגמים וגוונים 	 
כיור איכותי נירוסטה או אקרילי, בהתקנה שטוחה	 
חיפוי אריחי קרמיקה מעל משטח הארונות ממבחר דגמים במידות 30/10 ס"מ	 
הכנת אינסטלציה לחיבור מדיח כלים	 
ברז מטבח נשלף מעוצב	 
ברז "ניל" מאחורי מיקום המקרר	 

חשמל
 	3A40X בפנטהאוז A25X3 חשמל תלת-פאזי
אביזרי חשמל מתוצרת "גוויס" או שו"ע	 
מערכת אינטרקום הכולל צג צבעוני בכניסה לדירה 	 
מפסק תאורה מחליף בחדר שינה הורים 	 
נקודת TV ותקשורת בחדרי הדיור ובחדרי השינה	 

גז 
נקודת גז אחת במטבח	 

מיזוג אוויר
הכנה למערכת מיזוג מיני מרכזי	 

התוכניות והפרטים בדף זה הינם למסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות של החברה. 
את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים. ט.ל.ח.

הבניין

מפרט דירה



פנטהואז - דירה 25

דירה 25
קומה 6 	 
כיוון דר/מע/מז	 
5 חדרים	 
שטח דירה: 118 מ"ר	 
שטח מרפסת: 64 מ"ר	 

לובי כניסה מפואר ומעוצב 	 
דלת כניסה מפוארת ללובי הכניסה 	 
אינטרקום עם מצלמה צבעונית תיבות דואר מעוצבות 	 
חיפוי הבניין שליכט צבעוני 	 
מעלית מהירה מרווחת ומודרנית 	 
תאורה מעוצבת וחסכונית בשטחים הציבוריים ובאזורי הלובי 	 
פיתוח סביבתי מעוצב	 
מערכת סולארית מרכזית	 

דלתות וחלונות 
דלת כניסה תוצרת פלרז או רב בריח או רינגל או שו"ע 	 
דלתות פנים למינטו עמידות מים תוצרת דלתות "אלון" או "פנדור" או שו"ע 	 
חלונות אלומיניום מפרופילים באיכות גבוהה 	 
הכנה לרשתות בחלונות חדרי שינה 	 
חלון ממ"ד דור חדש נגד הדף, אטום נגד גזים	 
תריסי גלילה חשמליים בחלונות למעט חדרי רחצה, שירותים וממ"ד 	 
ויטרינה רחבה ביציאה למרפסת חדר הדיור 	 

ריצוף וחיפוי
ריצוף דירה כללי – אריחי גרניט פורצלן איכותי במבחר גוונים ודגמים במידות 60/60 ס"מ.	 
ריצוף מרפסות, חדרי רחצה ושירותים – אריחי גרניט פורצלן אנטי סליפ במידות 33/33 ס"מ. 	 
חיפוי חדרי רחצה ושירותים - אריחי קרמיקה 60/20  או 50/20 או 60/30 ס"מ, 	 
עד לגובה 2.0 מ', חדרי שירותים עד לגובה 1.2 מ'	 
חדרי רחצה ושירותים 	 
אסלות תלויות עם מנגנון ומיכל הדחה סמויים תוצרת Grohe או שו"ע	 
ברזים מעוצבים מדגל 	 
כיורים מעוצבים מסדרה איכותית	 
ארון רחצה מעוצב כולל כיור אינטגראלי ומראה 	 
הכנת חשמל לתנור חימום	 

מטבח 
ארונות מטבח איכותיים עפ"י תוכנית המטבח תוצרת מטבחי "אניס" או "סמל".	 
הארונות כוללים יח' "בילט-אין", הכנה למדיח, צירים אירופאים עם טריקה שקטה	 
וידיות מעוצבות ממבחר דגמים	 
חיפוי משטח ארונות מטבח ב"אבן קיסר" ממבחר דגמים וגוונים 	 
כיור איכותי נירוסטה או אקרילי, בהתקנה שטוחה	 
חיפוי אריחי קרמיקה מעל משטח הארונות ממבחר דגמים במידות 30/10 ס"מ	 
הכנת אינסטלציה לחיבור מדיח כלים	 
ברז מטבח נשלף מעוצב	 
ברז "ניל" מאחורי מיקום המקרר	 

חשמל
 	3A40X בפנטהאוז A25X3 חשמל תלת-פאזי
אביזרי חשמל מתוצרת "גוויס" או שו"ע	 
מערכת אינטרקום הכולל צג צבעוני בכניסה לדירה 	 
מפסק תאורה מחליף בחדר שינה הורים 	 
נקודת TV ותקשורת בחדרי הדיור ובחדרי השינה	 

גז 
נקודת גז אחת במטבח	 

מיזוג אוויר
הכנה למערכת מיזוג מיני מרכזי	 

התוכניות והפרטים בדף זה הינם למסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות של החברה. 
את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים. ט.ל.ח.

הבניין

מפרט דירה



פנטהואז - דירה 26

דירה 26
קומה 6 	 
כיוון צפ/מע/מז	 
5 חדרים	 
שטח דירה: 112 מ"ר	 
שטח מרפסת: 74 מ"ר	 

לובי כניסה מפואר ומעוצב 	 
דלת כניסה מפוארת ללובי הכניסה 	 
אינטרקום עם מצלמה צבעונית תיבות דואר מעוצבות 	 
חיפוי הבניין שליכט צבעוני 	 
מעלית מהירה מרווחת ומודרנית 	 
תאורה מעוצבת וחסכונית בשטחים הציבוריים ובאזורי הלובי 	 
פיתוח סביבתי מעוצב	 
מערכת סולארית מרכזית	 

דלתות וחלונות 
דלת כניסה תוצרת פלרז או רב בריח או רינגל או שו"ע 	 
דלתות פנים למינטו עמידות מים תוצרת דלתות "אלון" או "פנדור" או שו"ע 	 
חלונות אלומיניום מפרופילים באיכות גבוהה 	 
הכנה לרשתות בחלונות חדרי שינה 	 
חלון ממ"ד דור חדש נגד הדף, אטום נגד גזים	 
תריסי גלילה חשמליים בחלונות למעט חדרי רחצה, שירותים וממ"ד 	 
ויטרינה רחבה ביציאה למרפסת חדר הדיור 	 

ריצוף וחיפוי
ריצוף דירה כללי – אריחי גרניט פורצלן איכותי במבחר גוונים ודגמים במידות 60/60 ס"מ.	 
ריצוף מרפסות, חדרי רחצה ושירותים – אריחי גרניט פורצלן אנטי סליפ במידות 33/33 ס"מ. 	 
חיפוי חדרי רחצה ושירותים - אריחי קרמיקה 60/20  או 50/20 או 60/30 ס"מ, 	 
עד לגובה 2.0 מ', חדרי שירותים עד לגובה 1.2 מ'	 
חדרי רחצה ושירותים 	 
אסלות תלויות עם מנגנון ומיכל הדחה סמויים תוצרת Grohe או שו"ע	 
ברזים מעוצבים מדגל 	 
כיורים מעוצבים מסדרה איכותית	 
ארון רחצה מעוצב כולל כיור אינטגראלי ומראה 	 
הכנת חשמל לתנור חימום	 

מטבח 
ארונות מטבח איכותיים עפ"י תוכנית המטבח תוצרת מטבחי "אניס" או "סמל".	 
הארונות כוללים יח' "בילט-אין", הכנה למדיח, צירים אירופאים עם טריקה שקטה	 
וידיות מעוצבות ממבחר דגמים	 
חיפוי משטח ארונות מטבח ב"אבן קיסר" ממבחר דגמים וגוונים 	 
כיור איכותי נירוסטה או אקרילי, בהתקנה שטוחה	 
חיפוי אריחי קרמיקה מעל משטח הארונות ממבחר דגמים במידות 30/10 ס"מ	 
הכנת אינסטלציה לחיבור מדיח כלים	 
ברז מטבח נשלף מעוצב	 
ברז "ניל" מאחורי מיקום המקרר	 

חשמל
 	3A40X בפנטהאוז A25X3 חשמל תלת-פאזי
אביזרי חשמל מתוצרת "גוויס" או שו"ע	 
מערכת אינטרקום הכולל צג צבעוני בכניסה לדירה 	 
מפסק תאורה מחליף בחדר שינה הורים 	 
נקודת TV ותקשורת בחדרי הדיור ובחדרי השינה	 

גז 
נקודת גז אחת במטבח	 

מיזוג אוויר
הכנה למערכת מיזוג מיני מרכזי	 

התוכניות והפרטים בדף זה הינם למסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות של החברה. 
את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים. ט.ל.ח.

הבניין

מפרט דירה


