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דגם דולב

ריצוף

•  2חניות לכל יחידת דיור
• ברז בחצר
• הכנה לגז במטבח ובחצר
• יציאה למרפסת גן – משטח בטון מרוצף

משטח מרוצף

שטח מרוצף :כ 29-מ״ר
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ח .שינה

ח .שינה/ממ“ד
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כל התמונות ,ההדמיות והתוכניות בחוברת זו הינם להמחשה בלבד .את החברה יחייבו רק חוזי המכר ,המפרטים ,תוכניות המכר ונספחיהם כפי שיחתמו.

כניסה

מטבח

-255-

ח .רחצה כללי

-230-

-399-

כללי

•אביזרי חשמל מחברת “גוויס” או שווה ערך.
• חשמל תלת פאזי 3X25
•  2שעוני שבת בלוח חשמל
• שעון שבת לבוילר משולב במפסק הדוד
• שעון שבת לתריס משולב במפסק התריס
• מפסק מחלף בחדר שינה הורים
• הכנה למזגנים מפוצלים בכל חדרי השינה כולל ממ”ד
(התקן “עומר”) ובחדר הדיור.
• מערכת חימום מים סולארית .דוד  150ליטר
• הכנה לתנורי חימום בחדרי רחצה

חשמל

• תריסים חשמליים בוטרינה בחדר דיור כולל מנואלה ותריסי אור
• זכוכית בידודית בחדרי השינה ובחדר דיור
• חלון ממ”ד דריי-קיפ כולל תריס
• רשתות בכל החלונות בבית למעט חלונות קבועים

אלומיניום

• דלת כניסה רב בריחית מעוצבת.
• דלתות פנים לבנות דגם יוניק של “פנדור” או ש”ע

דלתות

• אסלות תלויות עם מנגנון נסתר בכל הדירה
• אמבטיה אקרילית
• חיפוי קירות בקרמיקה בגדלים מגוונים עד גובה משקוף הדלת
• ארון אמבטיה+כיור ומראה בחדר רחצה המרכזי ובחדר רחצה הורים
• ברזים מדגם גרואה או ש”ע

חדרי שירותים/רחצה

• הבית אינו כולל מטבח
•  2כיורים נירוסטה או אקרילי בהתקנה שטוחה
• ברז נשלף במטבח  -גרואה או ש”ע
• הכנה למדיח

מטבח

• ריצוף גרניט פורצלן  60/60בסלון ,מטבח ,וחדרים במגוון צבעים
• ספקי ריצוף וכלים סניטריים מובילים
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ח .שירות

(מפלס תחתון)

שטח בנוי :כ 138-מ"ר
שטח גינה :כ 161-167-מ״ר

דגם דולב
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עיקרי מפרט טכני:
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