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 40הס /2השולמית   

  הרצליה
 

 עיקרי מפרט טכני
 

  
  :כללי

  
  פרויקט בוטיק עם מגוון דירות חדשות למכירה. הינו הרצליה 40הס 

 יח"ד 11): כולל קיימות (לאחר בנייה מס' יחידות דיור  
  :קומות מעל קומת עמודים. 6מס' קומות  
 נוסעים  6 -מעלית מותאמת ל  

 בטאבו אחתחניה צמודה  חדשות 5מתוך  דירות 3-ל . 
  

    תאור המבנה:
   
 .שלד המבנה בנוי בטון מזויין ע"ג ביסוס כלונסאות ותקרות צלעות  
 .מחיצות חוץ בנויים בלוק / בטון בהתאם לתקן ישראלי  
 .מעטפת המבנה בגמר קשיח בשילוב טיח אקרילי 
 .איטום גגות ומרפסות יבוצע ע"י יריעות ביטומניות בהתאם לתקן 
  

  ונות:חל
  
 או ש"ע קליל תוצרת אלומיניום איכותי ודלתות מ חלונות* 
 זכוכית בידודית / טריפלקס  

   וחדרי השינה למעט בממ"ד ובחדרים רטובים המגורים יבחדרתריסי גלילה חשמליים 
  

  דלתות:
  
  בגמר  *אופן גלרי/*תוצרת פנדורדוגמת דגם למינטו מדלתות איכותיות

 ערך) (או שווה למינציה/צבע/פורניר
 ידיות מתכת 
 או שווה  בריח-מעוצבת עם מנגנון נעילה רב זרועי תוצרת בר , בטחוןדלת כניסה

 *ערך
 

  מטבח:
  
 או "דקור" או חברה מוכרת אחרת "רגבה"מסוג  מטבח איכותי ומעוצב *. 
 וויץדגוף הארונות  מעץ סנ' 
 י / פרומייקה עם מסגרת אלומיניוםבגמר צבע אפוקס מטבחחזיתות ה 
  תוצרת וצירים מסילות*BLUM  /*GRASS 
 מבחר גוונים לבחירה* במשטח עבודה מאבן קיסר 
 כיור מטבח בהתקנה שטוחה 
 ברז פרח נשלף 
 40באריחי גרניט פורצלן / קרמיקה  , בין ארון תחתון לעליוןחיפוי קירX10 או ש"ע 
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 הכנה למדיח כלים אינטגרלי 
  

  ריצוף:
  
  60ריצוף גרניט פורצלן במידותX60 רים, במטבח ובמעבריםבחדר המגו 
  45ריצוף גרניט פורצלן במידותX45  ,אפשרות לפרקט בחדרי בחדרי השינה)

 חדרי הרחצה והמרפסותהשינה ע"ג ריצוף סוג ב') 
 לוחות טראצואו  מדרגות אבן* 
 "או חברה  * או "נגב"* או "מודי"*או "זהבי עצמון" *ריצוף מחברת "סופר קרמיק

 .מוכרת אחרת
  

  חדרי רחצה:
  
  לפי תוכנית מכר פרטנית-מקלחת צמודה לסוויטת הורים משותף וחדר רחצה. 
 סה*ם לבנים תוצרת חריכלים סניטריים איכותי 
  תוצרת  -מיכלי הדחה*GROHE  /*GEBERIT גרמניה 
 מדגל / *ניקל באיכות גבוהה מתוצרת חמת ברזי מיקסר מעוצבים בגמר כרום* 
 פוי קיר באריחי גרניט פורצלן / קרמיקהחי. 
 "או חברה מוכרת אחרת. * או "נגב"* או "מודי"*או "זהבי עצמון" *"סופר קרמיק 
  

  חשמל:
  
  שקעים ומתגים איכותיים תוצרת*GEWISS *או ניסקו סוויטץ 
 נק' טלפון וטלוויזיה בכל חדר 
 הכנה לתנורי חימום חשמליים בחדרי רחצה 
  ובחדר שינה הורים נק' אינטרקום בכניסה 

  
  מערכות:

 
 הכנה למיזוג אויר הכוללת: צנרת גז, ניקוז ונקודת חשמל  
  ליטר 150דוד שמש איכותי בנפח 
 ה איכותית ומתקדמתציצנרת אינסטל. 
 חיבור גז 
  מסך צבעוני. טלוויזיהמערכת אינטרקום  

  
  
  
  
  
  

חשה בלבד. לחוזה המכר המוצג בתכנית זו, לרבות ריהוט, אביזרים, מידות ותמונות הינו לצורך המ
מצורפים מפרט טכני ותכנית מכר והם בלבד מחייבים את החברה * התכניות הינן לפני מתן היתר 

  בנייה * שמות המותגים לא סופי * החברה רשאית להחליף מותג בשווה ערך *ט.ל.ח*


