ONE OF A KIND

IN A ONE OF A KIND CITY
ל צד
שילב האדריכל את המודרניזציה והיוקרתיות לצד האלמנטים היסטוריים  .הבנין נמצא בשלבי סיום לקראת אכלוס.
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ההדמיות להמחשה בלבד
THE IMAGES ARE FOR ILLUSTRATION ONLY

גלויות

הדמיית מרפסת
THE SIMULATION OF A BALCONY
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הדמיית סלון
THE SIMULATION OF A LIVING ROOM

6

הדמיית סלון
THE SIMULATION OF A LIVING ROOM
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הדמיית פינת אוכל
THE SIMULATION OF A DINING ROOM
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הדמיית פינת אוכל
THE SIMULATION OF A DINING ROOM
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הדמיית מטבח
THE SIMULATION OF A KITCHEN
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תכנית דירה
APAR TMENT PLAN
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6

עיקרי המפרט
A PAR TMENT PLAN
• ויטרינות אלומיניום רחבות ביציאה למרפסות.
• מרפסת שמש עם מפתח יציאה רחב כולל מעקות זכוכית מחוסמת.
• ריצוף גרניט פורצלן כ –  80/120ס”מ בכל הדירה למעט חדרים רטובים.
• סוויטת הורים מפוארת הכוללת חדר רחצה וחדר ארונות.
• מטבח איכותי ומעוצב של חברת  DADAכולל אי (.)Island
• משטח מטבח משיש אבן קיסר או ש"ע.
• כיור מטבח בהתקנה שטוחה.
• יחידת בילט אין גבוהה במטבח (לתנור ולמיקרו) וקלאפות.
• דלתות פנים דגם למינטו לבן מתוצרת פנדור* או ש"ע (למעט ממ”ד)
• תריסי אור חשמליים משוכים בכל הדירה למעט פינת האוכל,
חדרים רטובים וממ”ד.
• חלונות אלומיניום מסדרה איכותית כדוגמאת קליל* או ש"ע
• מערכת מיזוג אוויר  VRFמתקדמת עם יחידות עיליות נסתרות.
• אינטרקום עם צג צבעוני בכניסה לדירה וביחידת הורים.
• חשמל תלת פאזי 3X63A
• אסלות תלויות כדוגמת  *DURVIT*/LAUFENאו ש"ע עם מיכל
הדחה סמוי ומושב הידראולי.
• ארון אמבטיה עם משטח וכיור אינטגרלי  +מראה בחדרי הרחצה.
• חיפוי קירות בקרמיקה איכותית בחדרי הרחצה עד לגובה תקרה.
• ברזי מיקסר (מערבל) רב דרך בציפוי כרום ניקל *Hansgrohe
או שווה ערך.
• הכנה למטבח חוץ/עמדת ברביקיו במרפסת חדר הדיור.

• דלת ביטחון מעוצבת בכניסה לדירה.
• נקודות טלפון וטלוויזיה בחדר הדיור ובכל חדרי השינה.
• דוד חשמלי  +פאנל סולארי בקיבולת של  150ליטר.
• מערכת חימום תת רצפתי על בסיס מים עם משאבת חום בכל
שטח הדירה.
• חשמל חכם  Vitreaאו ש"ע הכולל שליטה בתאורה ,ווילונות חדמליים
ובתריסים בכל הדירה.
• מערכות מתח נמוך :מערכת אזעקה ,רשת מחשבים ,מצלמות,
מערכת אודיו.
• פרגולה ברזל מגולוון צבוע  3שכבות בתנור במרפסת חדר הדיור.

עיקרי המפרט  -בניין
• לובי ראשי מעוצב ע”י אדריכל פנים של הפרויקט ,בחיפוי
וריצוף גרניט פורצלן יוקרתי ,מראות ותכנון תאורה ייחודי.
• דלת כניסה ללובי הבניין  -אלומיניום משולב בזכוכית
איכותית.
• מעלית יוקרתית מעוצבת ע"י אדריכל הפנים של חברת
אלקטרה .OTIS
• אינטרקום עם מצלמה  +קודן ותיבות דואר.
• לובי קומתי מעוצב ע”י אדריכל פנים של הפרויקט.
• גרפיקה ושילוט בלובי ראשי וקומתי מעוצבים לבחירת האדריכל.
• פיתוח וגינון ע"י אדריכל בשילוב תאורת חוץ דקורטיבית.

עיקרי מפרט אלו כוללים הצעות עיצוב ובחירת חומרי גלם וגמר אשר מהווים שדרוג לתוכנית ולמפרט הטכני שיצורפו לחוזה המכר שייחתם בין החברה לרוכש ,ואשר אינם חלק מתנאי ההתקשרות והחוזה שבין הצדדים.
המוצג בעיקרי מפרט אלו ,לרבות ריהוט ,אביזרים ,מידות ותמונות הינו לצורך המחשה בלבד .לחוזה המכר מצורפים מפרט טכני ותכנית מכר והם בלבד מחייבים את החברה .התכניות הינן לפני מתן היתר בנייה .עיקרי
מפרט אלו אינם מהווים מצג או הצעה ולא יהיו חלק מתנאי ההסכם וההתקשרות בין הצדדים בכפוף להסדרים המפורטים בהסכם המכר ונספחיו* .שמות המותגים לא סופי .החברה רשאית להחליף מותג בשווה ערך .ט.ל.ח

A PAR TMENT PLAN

עיקרי המפרט

• Wide aluminum profile doors (sliding doors?) on exit to terraces
• Sun terrace with wide aperture including tempered glass railings
flooring – tile size 80/120 cm. In the entire
• Granite-porcelain
apartment except the wet rooms
• Luxuriousmasterbedroomsuiteincludingbathroom andwalk-incloset
• Quality design kitchen by DADA company including an island
• Caesarstone kitchen worktops or equivalent
• Flat kitchen sink installation
built-in unit in the kitchen (for an oven and a microwave
• Column
oven) and lift-up doors (klapa)
doors White Laminato model or equivalent (except the
• Interior
Merkhav Mugan Dirati) (MMD)
rolling shutters across all windows of the entire apartment
• Electric
with the exception the dining room, wet rooms and the MMD
profile windows of a quality design line such as Klil
• Aluminum
or equivalent
• VRF advancedair-conditioningsystemwith concealedceilingunits
intercom at the entrance to the apartment and in
• Color-display
the master bedroom (parent's unit)
• 3-phase electric power feed 3x36A
toilet seats such as Laufen*/Durvit* or equivalent with
• Hanging
a concealed in-wall flushing cistern and a hydraulic toilet seat
cabinet with a countertop and integral sink + mirror in
• Bathroom
the bathrooms

• Bathrooms wall tiling with quality ceramics from floor to ceiling
mixer valve (interpotze) with Nickle-Chrome coating
• Concealed
by Hans Grohe* or equivalent
for outer kitchen/Barbeque station in the living
• Infrastructure
room terrace

• Designed security door at the entrance to the apartment
Phone and TV connection points/ports in the living room and in
• all
bedrooms
• Electric water heater (boiler)+solar panel of 150 liter volume
underfloorheating system in the entire floor space
• ofWater-based
the apartment
• Vitrea"SmartHomeTechnology"electricitymanagementsystem

(or equivalent) including control of lighting, electric shutters and
sun screens on the entire apartment

voltage systems:alarm system, computernetwork, cameras,
• Low
audio system
• Galvanized iron pergola with 3 layers oven-painted color in the
living room terrace

Principles of specification – building
lobby designed by the interior design architect of the project,
• Main
with prestigious granite-porcelain wall and floor tiling, mirrors

•

and unique lighting design
Lobby entrance door to building – Aluminum integrated with
quality glass

elevator designed by the interior architect of OTIS
• Prestigious
Electra company
• Camera-integrated intercom + code and mail boxes
• Floor lobby designed by the interior architect of the project
and signing in main and floorlobby designed by choice
• Graphics
of the architect
and gardening by an architect with combined
• Landscaping
decorative exterior lighting

These principles of specification includes design proposals and choice of materials and finishing materials which constitutes an upgrade to the plan and technical specification attached to the sale contract to be
signed between the company and the buyer, and which are not part of the terms of engagement and the contract between the parties. The information provided in the principles of specification as mentioned
above, including furniture, appliances, measurements and photos are for simulation purposes only. Technical specification and sale plans are attached to the sale contract and are the only binding documents of the
company. The plans are prior to receipt of building permit. The principles of the specifications do not constitute a representation or proposal and will not be part of the terms and conditions of the agreement and
the engagement between parties subject to the detailed arrangements in the sale contract and its attachments. *Brand names are not final. The company has the right to replace a brand with an equivalent. E & OE.

