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 עיקרי המפרט הטכני

 05פרויקט היבנר 

 הבניין

 לובי כניסה מעוצב •

 חניית אופניים ייעודית לרווחת הדיירים •

 מעלית מפוארת בשילוב נירוסטה ומראות •

 גינה מושקעת ומתוכננת בקפידה על ידי אדריכל נוף •

 חיפוי אבן יוקרתי  •

 חניון עם שער חשמלי •

 חניה פרטית לכל דירה •

 מפרט הדירה

 

במבחר צבעים ודגמים בחדר הדיור  65*65ו/או  25*25ריצוף באריחי קרמיקה  •
 ובחדרי השינה בדירה

 דלת בטחון מעוצבת בכניסה לדירה •

דלתות פנים איכותיות עם הלבשה רחבה וידיות דקורטיביות במגוון צבעים לרבות  •
 בצבע לבן

 חלונות אלומיניום איכותיים עם זיגוג כפול לבידוד •

 אינטרקום טלוויזיה צבעוני במעגל סגור בחדר דיור ויחידת שמע בחדר השינה •

 תריס גלילה חשמלי עם אפשרות להפעלה ידנית בשבת בוויטרינה •

ד דלת פלדה עם תוספת דלת עץ פנימית, חלון אלומיניום ומערכת “בחדר הממ •
 א“טיהור אוויר בהתאם לדירשות הג

 נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדר •

 0*80חשמל תלת פאזי  •

 ע“יני או שו‘אביזרי חשמל מסוג גוויס או בטוצ •

 מפסק מחליף בחדרי השינה •

 הכנה למכונת כביסה ומייבש •

 הכנה למערכת מיזוג מיני מרכזית  •

 

 חדרי האמבטיה

 
 אריחי ריצוף בעיצובים ייחודיים במבחר גדלים, צבעים ודגמים •

 חיפוי קירות באריחי קרמיקה במבחר גדלים, צבעים ודגמים •

 אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים •

 ע“או שו Groheברזים איכותיים תוצרת  •

 כלים סניטריים איכותיים •

 אמבטיה אקרילית  •

 הכנה לתנור חימום בחדרי הרחצה •

 מרפסת השמש

 
 מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית •

 Deckריצוף באריחי קרמיקה ממבחר דגמים, לרבות דמוי  •

 נקודת מים וגז •

 חסכונית Ledתאורת  •

 מטבח

 מטבח המתוכנן בקפידה לצורך מקסום שטחי האחסון ומשטחי העבודה •

 Build Inהמטבח כולל יחידת  •

 מ“ס 65ארון תחתון בעומק  •

 גוף הארונות מעץ סנדוויץ איכותי •

 בציפוי פורמיקה ממבחר דגמים לבחירה MDF –חזיתות הארונות מ •

 מגירות עם מנגנון טריקה שקטה  •

 כיור מטבח בהתקנה שטוחה אקרילי או נירוסטה •

 ברז מטבח נשלף •

 אפשרות לכיור כפול •

 ע“משטח עבודה של חברת אבן קיסר או שו •
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