
 ** כל הנתונים המפורטים במסמך זה הינם כלליים ולהמחשה בלבד וכפופים לשינויים ו/או לקבלת היתרים ואישורים לפי הדין. מובהר ומודגש בזאת כי חוזה המכר, המפרט הטכני ותכנית המכר, כפי שייחתמו בין החברה לרוכש והם בלבד יחייבו את החברה.

בס״ד

קרקע פרטית בטאבו
שכונה פרטית הכוללת פיתוח סביבתי מושקע ע"י אדריכל נוף

הבניין תוכנן על פי תקן רעידות אדמה הכולל בידוד טרמי ואקוסטי
שטח ציבורי פתוח צמוד לשכונה ופיתוחו מבוצע על ידי החברה

לובי כניסה מפואר
2 מעליות מהירות ומפוארות בכל בניין - כולל פיקוד שבת

חיפוי הבניין באבן טבעית - איכותית
מתחם מסחרי שכונתי עם גישה נוחה לדיירים

מקווה פרטי לנשים/גברים לתושבי המתחם בלבד*
חניון מקורה, מחסום חשמלי בכניסה לחניון, חניות אורחים

חדר עגלות

מרפסת סוכה מרווחת בכל דירה
דלת ביטחון מהודרת ומעוצבת בכניסה לדירה

ריצוף גרניט פורצלן בגדלים שונים ובמבחר עשיר בכל הדירה, למעט חדרי השירותים והאמבטיה
תריסי גלילה חשמליים בחדר המגורים ובכל חדרי השינה (למעט בממ"ד) כולל מנגנון פתיחה ידני

אביזרי חשמל (מפסקים ושקעים) מהודרים בכל הדירה
חלונות אלומיניום איכותיים ומודרניים

זכוכית בידודית למעט בממ"ד
דלתות פנים מהודרות במבחר דגמים

מיזוג אוויר מיני מרכזי דירתי
אינטרקום T.V בעל מסך צבעוני בכניסה לדירה

2 שעוני שבת בכל דירה
3x25 חיבור חשמל תלת פאזי
מערכת חימום מים סולארית

מערכת רדיאטורים חשמלית עם בקרת שליטה מפוצלת
יחידת הורים עם חדר רחצה בדירות רבות

ממ"ד עם מערכת סינון על פי התקן בכל הדירות
נק' טלפון בכל חדר והכנה לנק' תקשורת בחדר דיור

מפסק תאורה מחליף בחדר הורים, סלון ומסדרון
ברז מים ונקודת גז במרפסת ו/או בגינה

ארונות מטבח עליונים ותחתונים, גוף הארונות מעץ סנדוויץ'
תוספת ארונות מעל הארונות העליונים עבור כלי פסח

יחידת תנור בילט אין
מבחר גוונים לציפוי דלתות ארונות המטבח

ידיות מעוצבות לדלתות ארונות המטבח
משטח אבן קיסר במבחר גוונים

2 כיורי מטבח נפרדים לבחירה - נירוסטה/אקרילי/חרס בהתקנה שטוחה
ברז מטבח נשלף ומעוצב לכל כיור

חיפוי מעל שיש המטבח לבחירה במבחר גוונים
הכנה למדיח כלים

אסלות תלויות בכל חדרי השירותים והאמבטיה
מיכלי הדחה סמויים בכל חדרי השירותים והאמבטיה

חיפוי הקירות והריצוף במבחר עשיר ויוקרתי של סדרות קרמיקה
ארון אמבטיה אינטגרלי עם כיור ומשטח אינטגרלי

כלים סניטריים מהודרים ויוקרתיים
ברזים יוקרתיים של חברות מובילות באיכות גבוהה

נקודות חשמל מוגנות מים
הכנה לתנור חימום

* בכפוף לאישור העירייה
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חדרי האמבטיה והשירותים 


