
לפרויקט עדיין לא הוצא היתר בניה. יתכנו שינויים בהתאם לדרישת הרשויות והיועצים. תוכניות הדירה וההדמיה הינם לצורך המחשה בלבד. את החברה יחייבו רק חוזי המכר, 
המפרטים, תוכניות המכר ונספחיו. הריהוט, ארונות המטבח, הכלים הסניטריים, פתחי החלונות והדלתות, הינם לצורך המחשה בלבד. המידות המוצגות הינן מידות לפני טיח ו/או כל ציפוי אחר.

אינטרקום .T.V במעגל סגור לפתיחת דלת   �
הכניסה לבניין

חיבור חשמל תלת-פאזי לכל דירה  �
תריסי גלילה חשמליים בחדרי השינה   �

תריס גלילה חשמלי בחדר הדיור   �
חלונות עם זיגוג כפול - זכוכית רבודה עם   �

  PVB שכבת
אסלות תלויות עם מיכל הדחה נסתר   �

ברזי פרח עם ציפוי כרום ניקל   �
נקודות טל' ו-.T.V בכל חדרי המגורים   �

הכנה למערכת קולנוע ביתי בחדר דיור   �
מיזוג אויר מלא )בהתאם לתקנון החברה(   �

ארון מטבח הכולל יחידת .B.I גבוהה   �
כיור מטבח אקרילי בהתקנה שטוחה   �

משטח עבודה למטבח: אבן קיסר או ש"ע,   �
לבחירת הדייר מתוך 3 דוגמאות 

ארונית אמבטיה הכוללת משטח, כיור ומראה   �
ריצוף גרניט פורצלן 60/60 בכל החדרים  �

חימום מים באמצעות גז או באמצעות דוד   �
חשמלי, לבחירת הדייר

הכנה למערכת שאב-רב - 2 נקודות   �
נקודת מים במרפסת   �

הבניין:
לובי כניסה מפואר וגבוה  �

מועדון דיירים   �
חדר ביליארד   �

חדר כושר מאובזר   �
חדר סאונה  �

שלוש מעליות נוסעים  �
ציפוי חיצוני קשיח   �

הכנה לעמדת שומר  �
חדר שומר   �
חדר דואר   �

פיר אשפה קומתי   �

פיתוח המתחם: 
שתי חניות לכל דירה   �

מחסן צמוד   �
מחסום חשמלי בכניסה לחניה  �

פיתוח סביבתי עשיר  �

פנים הדירה:
חדרי שינה מרווחים   �

סוויטת הורים גדולה במיוחד  �
דלת כניסה מעוצבת   �

דגם PE - דירת 5 חד' מיוחדת, קומה 20-22

PE - Special 5 Rooms apartment, 20-22 Floor

Building:
�	 Luxurious entry lobby with high ceilings
�	 Residents club
�	 Billiard / Pool room
�	 Well-equipped gym
�	 Sauna
�	 Three passenger elevators
�	 Rigged external cover
�	 Preparations for a guard station
�	 Guard room
�	 Mail room
�	 Garbage shaft on each floor

Project development:
�	 Two parking spaces per apartment
�	 Electric barrier at the entry into the 

parking lot
�	 Personal storeroom
�	 Extensive environmental development

Interiors:
�	 Spacious bedrooms
�	 Extra large master bedroom suite
�	 Stylish entry door
�	 Intercom with close circuit TV for 

opening the door to the building
�	 3 phase electrical connection in each 

apartment

�	 Electrical roll-up shutters in the 
bedrooms

�	 Electrical roll-up shutter in the living 
room

�	 Windows with double glazing – layered 
glass with a PVB layer

�	 Hanging toilets with concealed flushing 
mechanism

�	 Flower taps with chrome nickel coating
�	 Phone and TV connections in all 

residential rooms
�	 Preparation for a home cinema system 

in the living room
�	 Full air conditioning (according to 

company regulations) 
�	 Kitchen cabinets including high BI unit
�	 Acrylic kitchen sink, flush installation
�	 Kitchen work surface: Caesar stone or 

equvalent – choice of 3 patterns
�	 Bathroom cabinet including surface, 

sink and mirror
�	 Granite-porcelain 60/60 tiling in all rooms
�	 Water heating: choice of gas or electric 

boiler 
�	 Preparations for a Shav Rav vacuuming 

system - 2 connections
�	 Water point in terrace 




