
* כל המוצג בתוכנית זו לרבות ריהוט, אביזרים ומערכות הינו להמחשה בלבד ואינו מחייב את החברה לכל דבר ועניין. את החברה יחייבו רק תכניות המכר והמפרט הטכני המצורפים לחוזה. 

המגדל
 מגדל מפואר ויוקרתי

 לובי כניסה מפואר המתנשא לגובה של כ-7 מטר
 חיפוי חיצוני באבן גרניט איכותית

 חניה פרטית מקורה ומחסן לכל דירה
,DESTINATION 5 מעליות מהירות, עם פיקוד 

   מעוצבות עם מערכת השבת אנרגיה
 חדר כושר מאובזר וממוזג לשימוש דיירי המגדל

 חדר ג’ימבורי מאובזר וממוזג לשימוש ילדי המגדל
 שער כניסה חשמלי בכניסה לחניון הדיירים עם

   מערכת לזיהוי לוחיות רישוי
 גנרטור חירום להפעלת מערכות חיוניות

 עמדת שוער בלובי הכניסה עם חיבור אינטרקום
   טלויזיה לכל דירות המגדל

 חדר דואר לנוחיות הדיירים בלובי הכניסה
 שוט אשפה קומתי עם הפרדת פסולת

 פיתוח סביבתי עשיר

הדירה
 מרפסת שמש מרווחת

 מערכת מיזוג מיני מרכזית בכל הדירות
 ריצוף פורצלן במספר גוונים במידות

60x60 של עד   
 מערכת סינון בממ”ד בהתקנה עילית

 צבעים בעלי תקן ירוק

חלונות ואלומיניום
 ויטרינות וחלונות בזיגוג כפול

 תריסים ונציאנים בתוך זכוכית בידודית,
פרט לחלון ממ”ד ולוטרינה בחדר מגורים, או ש”ע   

 הכנה לוילון חשמלי בוטרינה בחדר מגורים
 חלונות עם פתיחת דריי קיפ   

דלתות
 דלת כניסה מעוצבת

 דלתות פנים איכותיות עם מילוי פלקסבורד
 דלת פנים נוספת בממ״ד לשימוש יום יומי

חדרי אמבטיה ורחצה
 אסלה תלויה אחת עם מיכל הדחה סמוי

   בכל הדירות
 ברזים תוצרת גרוהה או ש”ע

 ארונות אמבטיה תלויים עם מראה
 מערכת אינטרפוץ 3 דרך בכל הדירות

 הכנה לחימום מים בגז

מטבח
 מטבח איכותי הכולל יחידה עומדת לתנור

  האפיה ולמיקרוגל בדירות 4 חד׳ ומעלה
 ארונות מטבח מעץ סנדביץ עם מגירות

   בטריקה שקטה
 ארונות עליוניים עם דלתות קלפה

   בדירות 4 חד׳ ומעלה
 כיור בהתקנה שטוחה

 ברז מיקסר עומד עם פיה נשלפת
 משטח עבודה מאבן קיסר

חשמל
 לוח חשמל תלת פאזי

 הכנה למערכת קולנוע ביתי בחדר מגורים
 נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדרי השינה

 הכנה לרשת מחשבים בכל החדרים בדירה    
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