
מובהר כי ההדמייה הינה לצרכי המחשה בלבד ואינה מהווה כל מייצג מחייב מצד החברה, 
חוזה  יחוייבו  החברה  את  בהדמייה,  מהמוצג  שונה  יהיה  בפועל  והמבנה  ייתכן  כי  מובהר 
זו  בתכנית  המצוי  הריהוט  והרוכשים,  החברה  יחתמו  עליהן  והתכניות  המפרט  המכר, 
במפרט  שמופיע  למה  רק  אלא  לצורתו  או  למידותיו  להתייחס  אין  בלבד,  להמחשה  הינו 
להסתמך  אין  בחדרים,  המשולב  קבוע  ריהוט  הזמנת  לצורך  הרוכש  חתום  שעליו  הטכני 
לפני  הוכנה  זו  תכנית  בפועל,  המידות  על  אלא  זו,  בתכנית  המצויינות  המידות  על 
קבלת היתר בניה, את החברה תחייב אך ורק תכנית המכר אשר תחתם בחוזה. ט.ל.ח.

A1 | דגם  5 חדרים   | ן  ג דירת 

דאלי
מיכאלאנג׳לו

פיקאסו

- ריצוף גרניט פורצלן 80/80 למעט חדרים רטובים.
- ארונות מטבח יוקרתיים הכוללים: מנגנון טריקה שקטה, 

   כיור בהתקנה שטוחה אקרילי / נירוסטה, ברז נשלף יוקרתי.
- משטח עבודה אבן קיסר במספר גוונים לבחירה.

- ברזים: איכותיים חמת / מדגל / שווה ערך.
- הכנה למדיח כלים.

- דלת כניסה מפוארת ובטיחותית.
- דלתות פנים: דגם ״מילניום״ - תוצרת רב בריח או שווה ערך.

- ויטרינה נוף רחבה ביציאה מהמרפסת / גינה.
- מעקה מרפסות משולב אלומיניום זכוכית.

- חלונות אלומיניום עם זכוכית בידודית, זיגוג כפול 
   לבידוד מקסימלי.

- תריסי גלילה חשמליים: ביחידת מגורים וביחידת הורים.
- רשתות נגד יתושים בחלונות למעט בחדר מוגן דירתי )ממ"ד(.

- חשמל תלת פאזי.
- שקעים ומפסקי מאור מדגם "גוויס" או שווה ערך.

- נקודת טלפון וטלוויזיה בכל חדר.
- הכנה למיזוג מיני מרכזי. 

- הכנה למערכת קולנוע ביתית.
- גלאי עשן לבטיחות מרבית.

- מערכת סינון מאושרת במרחב המוגן )ממ"ד(.
- מערכת סולארית לחימום מים איכותית.

- חדרי אמבטיה: ריצוף וחיפוי יוקרתיים, נגד החלקה, 
   חיפוי עד גובה 2.10 מ׳.

- ארון אמבטיה כולל כיור מובנה ומראה גם בחדר הורים
   וחדר אמבטיה.

- מיכלי הדחה סמויים ואסלות תלויות איכותיות ויוקרתיות.
- הכנה לתנור חימום בחדר רחצה.

- הכנה למכונת כביסה.
- מחסום זרוע חשמלי בכניסה לחניה.

- אינטרקום במעגל סגור לכל דירה.



A2 | דגם  5 חדרים   | ן  ג דירת 

דאלי
מיכאלאנג׳לו

פיקאסו

מובהר כי ההדמייה הינה לצרכי המחשה בלבד ואינה מהווה כל מייצג מחייב מצד החברה, 
חוזה  יחוייבו  החברה  את  בהדמייה,  מהמוצג  שונה  יהיה  בפועל  והמבנה  ייתכן  כי  מובהר 
זו  בתכנית  המצוי  הריהוט  והרוכשים,  החברה  יחתמו  עליהן  והתכניות  המפרט  המכר, 
במפרט  שמופיע  למה  רק  אלא  לצורתו  או  למידותיו  להתייחס  אין  בלבד,  להמחשה  הינו 
להסתמך  אין  בחדרים,  המשולב  קבוע  ריהוט  הזמנת  לצורך  הרוכש  חתום  שעליו  הטכני 
לפני  הוכנה  זו  תכנית  בפועל,  המידות  על  אלא  זו,  בתכנית  המצויינות  המידות  על 
קבלת היתר בניה, את החברה תחייב אך ורק תכנית המכר אשר תחתם בחוזה. ט.ל.ח.

- ריצוף גרניט פורצלן 80/80 למעט חדרים רטובים.
- ארונות מטבח יוקרתיים הכוללים: מנגנון טריקה שקטה, 

   כיור בהתקנה שטוחה אקרילי / נירוסטה, ברז נשלף יוקרתי.
- משטח עבודה אבן קיסר במספר גוונים לבחירה.

- ברזים: איכותיים חמת / מדגל / שווה ערך.
- הכנה למדיח כלים.

- דלת כניסה מפוארת ובטיחותית.
- דלתות פנים: דגם ״מילניום״ - תוצרת רב בריח או שווה ערך.

- ויטרינה נוף רחבה ביציאה מהמרפסת / גינה.
- מעקה מרפסות משולב אלומיניום זכוכית.

- חלונות אלומיניום עם זכוכית בידודית, זיגוג כפול 
   לבידוד מקסימלי.

- תריסי גלילה חשמליים: ביחידת מגורים וביחידת הורים.
- רשתות נגד יתושים בחלונות למעט בחדר מוגן דירתי )ממ"ד(.

- חשמל תלת פאזי.
- שקעים ומפסקי מאור מדגם "גוויס" או שווה ערך.

- נקודת טלפון וטלוויזיה בכל חדר.
- הכנה למיזוג מיני מרכזי. 

- הכנה למערכת קולנוע ביתית.
- גלאי עשן לבטיחות מרבית.

- מערכת סינון מאושרת במרחב המוגן )ממ"ד(.
- מערכת סולארית לחימום מים איכותית.

- חדרי אמבטיה: ריצוף וחיפוי יוקרתיים, נגד החלקה, 
   חיפוי עד גובה 2.10 מ׳.

- ארון אמבטיה כולל כיור מובנה ומראה גם בחדר הורים
   וחדר אמבטיה.

- מיכלי הדחה סמויים ואסלות תלויות איכותיות ויוקרתיות.
- הכנה לתנור חימום בחדר רחצה.

- הכנה למכונת כביסה.
- מחסום זרוע חשמלי בכניסה לחניה.

- אינטרקום במעגל סגור לכל דירה.



נוף בוטיק עם מרפסת  דירת 
B 1 | דגם  5 חדרים 

דאלי
מיכאלאנג׳לו

פיקאסו

מובהר כי ההדמייה הינה לצרכי המחשה בלבד ואינה מהווה כל מייצג מחייב מצד החברה, 
חוזה  יחוייבו  החברה  את  בהדמייה,  מהמוצג  שונה  יהיה  בפועל  והמבנה  ייתכן  כי  מובהר 
זו  בתכנית  המצוי  הריהוט  והרוכשים,  החברה  יחתמו  עליהן  והתכניות  המפרט  המכר, 
במפרט  שמופיע  למה  רק  אלא  לצורתו  או  למידותיו  להתייחס  אין  בלבד,  להמחשה  הינו 
להסתמך  אין  בחדרים,  המשולב  קבוע  ריהוט  הזמנת  לצורך  הרוכש  חתום  שעליו  הטכני 
לפני  הוכנה  זו  תכנית  בפועל,  המידות  על  אלא  זו,  בתכנית  המצויינות  המידות  על 
קבלת היתר בניה, את החברה תחייב אך ורק תכנית המכר אשר תחתם בחוזה. ט.ל.ח.

- ריצוף גרניט פורצלן 80/80 למעט חדרים רטובים.
- ארונות מטבח יוקרתיים הכוללים: מנגנון טריקה שקטה, 

   כיור בהתקנה שטוחה אקרילי / נירוסטה, ברז נשלף יוקרתי.
- משטח עבודה אבן קיסר במספר גוונים לבחירה.

- ברזים: איכותיים חמת / מדגל / שווה ערך.
- הכנה למדיח כלים.

- דלת כניסה מפוארת ובטיחותית.
- דלתות פנים: דגם ״מילניום״ - תוצרת רב בריח או שווה ערך.

- ויטרינה נוף רחבה ביציאה מהמרפסת / גינה.
- מעקה מרפסות משולב אלומיניום זכוכית.

- חלונות אלומיניום עם זכוכית בידודית, זיגוג כפול 
   לבידוד מקסימלי.

- תריסי גלילה חשמליים: ביחידת מגורים וביחידת הורים.
- רשתות נגד יתושים בחלונות למעט בחדר מוגן דירתי )ממ"ד(.

- חשמל תלת פאזי.
- שקעים ומפסקי מאור מדגם "גוויס" או שווה ערך.

- נקודת טלפון וטלוויזיה בכל חדר.
- הכנה למיזוג מיני מרכזי. 

- הכנה למערכת קולנוע ביתית.
- גלאי עשן לבטיחות מרבית.

- מערכת סינון מאושרת במרחב המוגן )ממ"ד(.
- מערכת סולארית לחימום מים איכותית.

- חדרי אמבטיה: ריצוף וחיפוי יוקרתיים, נגד החלקה, 
   חיפוי עד גובה 2.10 מ׳.

- ארון אמבטיה כולל כיור מובנה ומראה גם בחדר הורים
   וחדר אמבטיה.

- מיכלי הדחה סמויים ואסלות תלויות איכותיות ויוקרתיות.
- הכנה לתנור חימום בחדר רחצה.

- הכנה למכונת כביסה.
- מחסום זרוע חשמלי בכניסה לחניה.

- אינטרקום במעגל סגור לכל דירה.



B 1 .G | דגם  5 חדרים   | ן  ג דירת 

דאלי
מיכאלאנג׳לו

פיקאסו

מובהר כי ההדמייה הינה לצרכי המחשה בלבד ואינה מהווה כל מייצג מחייב מצד החברה, 
חוזה  יחוייבו  החברה  את  בהדמייה,  מהמוצג  שונה  יהיה  בפועל  והמבנה  ייתכן  כי  מובהר 
זו  בתכנית  המצוי  הריהוט  והרוכשים,  החברה  יחתמו  עליהן  והתכניות  המפרט  המכר, 
במפרט  שמופיע  למה  רק  אלא  לצורתו  או  למידותיו  להתייחס  אין  בלבד,  להמחשה  הינו 
להסתמך  אין  בחדרים,  המשולב  קבוע  ריהוט  הזמנת  לצורך  הרוכש  חתום  שעליו  הטכני 
לפני  הוכנה  זו  תכנית  בפועל,  המידות  על  אלא  זו,  בתכנית  המצויינות  המידות  על 
קבלת היתר בניה, את החברה תחייב אך ורק תכנית המכר אשר תחתם בחוזה. ט.ל.ח.

- ריצוף גרניט פורצלן 80/80 למעט חדרים רטובים.
- ארונות מטבח יוקרתיים הכוללים: מנגנון טריקה שקטה, 

   כיור בהתקנה שטוחה אקרילי / נירוסטה, ברז נשלף יוקרתי.
- משטח עבודה אבן קיסר במספר גוונים לבחירה.

- ברזים: איכותיים חמת / מדגל / שווה ערך.
- הכנה למדיח כלים.

- דלת כניסה מפוארת ובטיחותית.
- דלתות פנים: דגם ״מילניום״ - תוצרת רב בריח או שווה ערך.

- ויטרינה נוף רחבה ביציאה מהמרפסת / גינה.
- מעקה מרפסות משולב אלומיניום זכוכית.

- חלונות אלומיניום עם זכוכית בידודית, זיגוג כפול 
   לבידוד מקסימלי.

- תריסי גלילה חשמליים: ביחידת מגורים וביחידת הורים.
- רשתות נגד יתושים בחלונות למעט בחדר מוגן דירתי )ממ"ד(.

- חשמל תלת פאזי.
- שקעים ומפסקי מאור מדגם "גוויס" או שווה ערך.

- נקודת טלפון וטלוויזיה בכל חדר.
- הכנה למיזוג מיני מרכזי. 

- הכנה למערכת קולנוע ביתית.
- גלאי עשן לבטיחות מרבית.

- מערכת סינון מאושרת במרחב המוגן )ממ"ד(.
- מערכת סולארית לחימום מים איכותית.

- חדרי אמבטיה: ריצוף וחיפוי יוקרתיים, נגד החלקה, 
   חיפוי עד גובה 2.10 מ׳.

- ארון אמבטיה כולל כיור מובנה ומראה גם בחדר הורים
   וחדר אמבטיה.

- מיכלי הדחה סמויים ואסלות תלויות איכותיות ויוקרתיות.
- הכנה לתנור חימום בחדר רחצה.

- הכנה למכונת כביסה.
- מחסום זרוע חשמלי בכניסה לחניה.

- אינטרקום במעגל סגור לכל דירה.



נוף  בוטיק עם מרפסת  דירת 
B2 דגם | 5 חדרים 

דאלי
מיכאלאנג׳לו

פיקאסו

מובהר כי ההדמייה הינה לצרכי המחשה בלבד ואינה מהווה כל מייצג מחייב מצד החברה, 
חוזה  יחוייבו  החברה  את  בהדמייה,  מהמוצג  שונה  יהיה  בפועל  והמבנה  ייתכן  כי  מובהר 
זו  בתכנית  המצוי  הריהוט  והרוכשים,  החברה  יחתמו  עליהן  והתכניות  המפרט  המכר, 
במפרט  שמופיע  למה  רק  אלא  לצורתו  או  למידותיו  להתייחס  אין  בלבד,  להמחשה  הינו 
להסתמך  אין  בחדרים,  המשולב  קבוע  ריהוט  הזמנת  לצורך  הרוכש  חתום  שעליו  הטכני 
לפני  הוכנה  זו  תכנית  בפועל,  המידות  על  אלא  זו,  בתכנית  המצויינות  המידות  על 
קבלת היתר בניה, את החברה תחייב אך ורק תכנית המכר אשר תחתם בחוזה. ט.ל.ח.

- ריצוף גרניט פורצלן 80/80 למעט חדרים רטובים.
- ארונות מטבח יוקרתיים הכוללים: מנגנון טריקה שקטה, 

   כיור בהתקנה שטוחה אקרילי / נירוסטה, ברז נשלף יוקרתי.
- משטח עבודה אבן קיסר במספר גוונים לבחירה.

- ברזים: איכותיים חמת / מדגל / שווה ערך.
- הכנה למדיח כלים.

- דלת כניסה מפוארת ובטיחותית.
- דלתות פנים: דגם ״מילניום״ - תוצרת רב בריח או שווה ערך.

- ויטרינה נוף רחבה ביציאה מהמרפסת / גינה.
- מעקה מרפסות משולב אלומיניום זכוכית.

- חלונות אלומיניום עם זכוכית בידודית, זיגוג כפול 
   לבידוד מקסימלי.

- תריסי גלילה חשמליים: ביחידת מגורים וביחידת הורים.
- רשתות נגד יתושים בחלונות למעט בחדר מוגן דירתי )ממ"ד(.

- חשמל תלת פאזי.
- שקעים ומפסקי מאור מדגם "גוויס" או שווה ערך.

- נקודת טלפון וטלוויזיה בכל חדר.
- הכנה למיזוג מיני מרכזי. 

- הכנה למערכת קולנוע ביתית.
- גלאי עשן לבטיחות מרבית.

- מערכת סינון מאושרת במרחב המוגן )ממ"ד(.
- מערכת סולארית לחימום מים איכותית.

- חדרי אמבטיה: ריצוף וחיפוי יוקרתיים, נגד החלקה, 
   חיפוי עד גובה 2.10 מ׳.

- ארון אמבטיה כולל כיור מובנה ומראה גם בחדר הורים
   וחדר אמבטיה.

- מיכלי הדחה סמויים ואסלות תלויות איכותיות ויוקרתיות.
- הכנה לתנור חימום בחדר רחצה.

- הכנה למכונת כביסה.
- מחסום זרוע חשמלי בכניסה לחניה.

- אינטרקום במעגל סגור לכל דירה.



B2.G | דגם  5 חדרים   | ן  ג דירת 

דאלי מיכאלאנג׳לו
פיקאסו

מובהר כי ההדמייה הינה לצרכי המחשה בלבד ואינה מהווה כל מייצג מחייב מצד החברה, 
חוזה  יחוייבו  החברה  את  בהדמייה,  מהמוצג  שונה  יהיה  בפועל  והמבנה  ייתכן  כי  מובהר 
זו  בתכנית  המצוי  הריהוט  והרוכשים,  החברה  יחתמו  עליהן  והתכניות  המפרט  המכר, 
במפרט  שמופיע  למה  רק  אלא  לצורתו  או  למידותיו  להתייחס  אין  בלבד,  להמחשה  הינו 
להסתמך  אין  בחדרים,  המשולב  קבוע  ריהוט  הזמנת  לצורך  הרוכש  חתום  שעליו  הטכני 
לפני  הוכנה  זו  תכנית  בפועל,  המידות  על  אלא  זו,  בתכנית  המצויינות  המידות  על 
קבלת היתר בניה, את החברה תחייב אך ורק תכנית המכר אשר תחתם בחוזה. ט.ל.ח.

- ריצוף גרניט פורצלן 80/80 למעט חדרים רטובים.
- ארונות מטבח יוקרתיים הכוללים: מנגנון טריקה שקטה, 

   כיור בהתקנה שטוחה אקרילי / נירוסטה, ברז נשלף יוקרתי.
- משטח עבודה אבן קיסר במספר גוונים לבחירה.

- ברזים: איכותיים חמת / מדגל / שווה ערך.
- הכנה למדיח כלים.

- דלת כניסה מפוארת ובטיחותית.
- דלתות פנים: דגם ״מילניום״ - תוצרת רב בריח או שווה ערך.

- ויטרינה נוף רחבה ביציאה מהמרפסת / גינה.
- מעקה מרפסות משולב אלומיניום זכוכית.

- חלונות אלומיניום עם זכוכית בידודית, זיגוג כפול 
   לבידוד מקסימלי.

- תריסי גלילה חשמליים: ביחידת מגורים וביחידת הורים.
- רשתות נגד יתושים בחלונות למעט בחדר מוגן דירתי )ממ"ד(.

- חשמל תלת פאזי.
- שקעים ומפסקי מאור מדגם "גוויס" או שווה ערך.

- נקודת טלפון וטלוויזיה בכל חדר.
- הכנה למיזוג מיני מרכזי. 

- הכנה למערכת קולנוע ביתית.
- גלאי עשן לבטיחות מרבית.

- מערכת סינון מאושרת במרחב המוגן )ממ"ד(.
- מערכת סולארית לחימום מים איכותית.

- חדרי אמבטיה: ריצוף וחיפוי יוקרתיים, נגד החלקה, 
   חיפוי עד גובה 2.10 מ׳.

- ארון אמבטיה כולל כיור מובנה ומראה גם בחדר הורים
   וחדר אמבטיה.

- מיכלי הדחה סמויים ואסלות תלויות איכותיות ויוקרתיות.
- הכנה לתנור חימום בחדר רחצה.

- הכנה למכונת כביסה.
- מחסום זרוע חשמלי בכניסה לחניה.

- אינטרקום במעגל סגור לכל דירה.



נוף  בוטיק עם מרפסת  דירת 
C 1 | דגם  4 חדרים 

דאלי
מיכאלאנג׳לו

פיקאסו

מובהר כי ההדמייה הינה לצרכי המחשה בלבד ואינה מהווה כל מייצג מחייב מצד החברה, 
חוזה  יחוייבו  החברה  את  בהדמייה,  מהמוצג  שונה  יהיה  בפועל  והמבנה  ייתכן  כי  מובהר 
זו  בתכנית  המצוי  הריהוט  והרוכשים,  החברה  יחתמו  עליהן  והתכניות  המפרט  המכר, 
במפרט  שמופיע  למה  רק  אלא  לצורתו  או  למידותיו  להתייחס  אין  בלבד,  להמחשה  הינו 
להסתמך  אין  בחדרים,  המשולב  קבוע  ריהוט  הזמנת  לצורך  הרוכש  חתום  שעליו  הטכני 
לפני  הוכנה  זו  תכנית  בפועל,  המידות  על  אלא  זו,  בתכנית  המצויינות  המידות  על 
קבלת היתר בניה, את החברה תחייב אך ורק תכנית המכר אשר תחתם בחוזה. ט.ל.ח.

- ריצוף גרניט פורצלן 80/80 למעט חדרים רטובים.
- ארונות מטבח יוקרתיים הכוללים: מנגנון טריקה שקטה, 

   כיור בהתקנה שטוחה אקרילי / נירוסטה, ברז נשלף יוקרתי.
- משטח עבודה אבן קיסר במספר גוונים לבחירה.

- ברזים: איכותיים חמת / מדגל / שווה ערך.
- הכנה למדיח כלים.

- דלת כניסה מפוארת ובטיחותית.
- דלתות פנים: דגם ״מילניום״ - תוצרת רב בריח או שווה ערך.

- ויטרינה נוף רחבה ביציאה מהמרפסת / גינה.
- מעקה מרפסות משולב אלומיניום זכוכית.

- חלונות אלומיניום עם זכוכית בידודית, זיגוג כפול 
   לבידוד מקסימלי.

- תריסי גלילה חשמליים: ביחידת מגורים וביחידת הורים.
- רשתות נגד יתושים בחלונות למעט בחדר מוגן דירתי )ממ"ד(.

- חשמל תלת פאזי.
- שקעים ומפסקי מאור מדגם "גוויס" או שווה ערך.

- נקודת טלפון וטלוויזיה בכל חדר.
- הכנה למיזוג מיני מרכזי. 

- הכנה למערכת קולנוע ביתית.
- גלאי עשן לבטיחות מרבית.

- מערכת סינון מאושרת במרחב המוגן )ממ"ד(.
- מערכת סולארית לחימום מים איכותית.

- חדרי אמבטיה: ריצוף וחיפוי יוקרתיים, נגד החלקה, 
   חיפוי עד גובה 2.10 מ׳.

- ארון אמבטיה כולל כיור מובנה ומראה גם בחדר הורים
   וחדר אמבטיה.

- מיכלי הדחה סמויים ואסלות תלויות איכותיות ויוקרתיות.
- הכנה לתנור חימום בחדר רחצה.

- הכנה למכונת כביסה.
- מחסום זרוע חשמלי בכניסה לחניה.

- אינטרקום במעגל סגור לכל דירה.



נוף  בוטיק עם מרפסת  דירת 
C2 | דגם  4 חדרים 

דאלי
מיכאלאנג׳לו

פיקאסו

מובהר כי ההדמייה הינה לצרכי המחשה בלבד ואינה מהווה כל מייצג מחייב מצד החברה, 
חוזה  יחוייבו  החברה  את  בהדמייה,  מהמוצג  שונה  יהיה  בפועל  והמבנה  ייתכן  כי  מובהר 
זו  בתכנית  המצוי  הריהוט  והרוכשים,  החברה  יחתמו  עליהן  והתכניות  המפרט  המכר, 
במפרט  שמופיע  למה  רק  אלא  לצורתו  או  למידותיו  להתייחס  אין  בלבד,  להמחשה  הינו 
להסתמך  אין  בחדרים,  המשולב  קבוע  ריהוט  הזמנת  לצורך  הרוכש  חתום  שעליו  הטכני 
לפני  הוכנה  זו  תכנית  בפועל,  המידות  על  אלא  זו,  בתכנית  המצויינות  המידות  על 
קבלת היתר בניה, את החברה תחייב אך ורק תכנית המכר אשר תחתם בחוזה. ט.ל.ח.

- ריצוף גרניט פורצלן 80/80 למעט חדרים רטובים.
- ארונות מטבח יוקרתיים הכוללים: מנגנון טריקה שקטה, 

   כיור בהתקנה שטוחה אקרילי / נירוסטה, ברז נשלף יוקרתי.
- משטח עבודה אבן קיסר במספר גוונים לבחירה.

- ברזים: איכותיים חמת / מדגל / שווה ערך.
- הכנה למדיח כלים.

- דלת כניסה מפוארת ובטיחותית.
- דלתות פנים: דגם ״מילניום״ - תוצרת רב בריח או שווה ערך.

- ויטרינה נוף רחבה ביציאה מהמרפסת / גינה.
- מעקה מרפסות משולב אלומיניום זכוכית.

- חלונות אלומיניום עם זכוכית בידודית, זיגוג כפול 
   לבידוד מקסימלי.

- תריסי גלילה חשמליים: ביחידת מגורים וביחידת הורים.
- רשתות נגד יתושים בחלונות למעט בחדר מוגן דירתי )ממ"ד(.

- חשמל תלת פאזי.
- שקעים ומפסקי מאור מדגם "גוויס" או שווה ערך.

- נקודת טלפון וטלוויזיה בכל חדר.
- הכנה למיזוג מיני מרכזי. 

- הכנה למערכת קולנוע ביתית.
- גלאי עשן לבטיחות מרבית.

- מערכת סינון מאושרת במרחב המוגן )ממ"ד(.
- מערכת סולארית לחימום מים איכותית.

- חדרי אמבטיה: ריצוף וחיפוי יוקרתיים, נגד החלקה, 
   חיפוי עד גובה 2.10 מ׳.

- ארון אמבטיה כולל כיור מובנה ומראה גם בחדר הורים
   וחדר אמבטיה.

- מיכלי הדחה סמויים ואסלות תלויות איכותיות ויוקרתיות.
- הכנה לתנור חימום בחדר רחצה.

- הכנה למכונת כביסה.
- מחסום זרוע חשמלי בכניסה לחניה.

- אינטרקום במעגל סגור לכל דירה.



דירת גן עם כניסה נפרדת ומרפסת נוף
D1 | דגם  5 חדרים 

דאלי
מיכאלאנג׳לו

פיקאסו

מובהר כי ההדמייה הינה לצרכי המחשה בלבד ואינה מהווה כל מייצג מחייב מצד החברה, 
חוזה  יחוייבו  החברה  את  בהדמייה,  מהמוצג  שונה  יהיה  בפועל  והמבנה  ייתכן  כי  מובהר 
זו  בתכנית  המצוי  הריהוט  והרוכשים,  החברה  יחתמו  עליהן  והתכניות  המפרט  המכר, 
במפרט  שמופיע  למה  רק  אלא  לצורתו  או  למידותיו  להתייחס  אין  בלבד,  להמחשה  הינו 
להסתמך  אין  בחדרים,  המשולב  קבוע  ריהוט  הזמנת  לצורך  הרוכש  חתום  שעליו  הטכני 
לפני  הוכנה  זו  תכנית  בפועל,  המידות  על  אלא  זו,  בתכנית  המצויינות  המידות  על 
קבלת היתר בניה, את החברה תחייב אך ורק תכנית המכר אשר תחתם בחוזה. ט.ל.ח.

- ריצוף גרניט פורצלן 80/80 למעט חדרים רטובים.
- ארונות מטבח יוקרתיים הכוללים: מנגנון טריקה שקטה, 

   כיור בהתקנה שטוחה אקרילי / נירוסטה, ברז נשלף יוקרתי.
- משטח עבודה אבן קיסר במספר גוונים לבחירה.

- ברזים: איכותיים חמת / מדגל / שווה ערך.
- הכנה למדיח כלים.

- דלת כניסה מפוארת ובטיחותית.
- דלתות פנים: דגם ״מילניום״ - תוצרת רב בריח או שווה ערך.

- ויטרינה נוף רחבה ביציאה מהמרפסת / גינה.
- מעקה מרפסות משולב אלומיניום זכוכית.

- חלונות אלומיניום עם זכוכית בידודית, זיגוג כפול 
   לבידוד מקסימלי.

- תריסי גלילה חשמליים: ביחידת מגורים וביחידת הורים.
- רשתות נגד יתושים בחלונות למעט בחדר מוגן דירתי )ממ"ד(.

- חשמל תלת פאזי.
- שקעים ומפסקי מאור מדגם "גוויס" או שווה ערך.

- נקודת טלפון וטלוויזיה בכל חדר.
- הכנה למיזוג מיני מרכזי. 

- הכנה למערכת קולנוע ביתית.
- גלאי עשן לבטיחות מרבית.

- מערכת סינון מאושרת במרחב המוגן )ממ"ד(.
- מערכת סולארית לחימום מים איכותית.

- חדרי אמבטיה: ריצוף וחיפוי יוקרתיים, נגד החלקה, 
   חיפוי עד גובה 2.10 מ׳.

- ארון אמבטיה כולל כיור מובנה ומראה גם בחדר הורים
   וחדר אמבטיה.

- מיכלי הדחה סמויים ואסלות תלויות איכותיות ויוקרתיות.
- הכנה לתנור חימום בחדר רחצה.

- הכנה למכונת כביסה.
- מחסום זרוע חשמלי בכניסה לחניה.

- אינטרקום במעגל סגור לכל דירה.



דירת גן עם כניסה נפרדת ומרפסת נוף
D2 דגם | 5 חדרים 

דאלי
מיכאלאנג׳לו

פיקאסו

מובהר כי ההדמייה הינה לצרכי המחשה בלבד ואינה מהווה כל מייצג מחייב מצד החברה, 
חוזה  יחוייבו  החברה  את  בהדמייה,  מהמוצג  שונה  יהיה  בפועל  והמבנה  ייתכן  כי  מובהר 
זו  בתכנית  המצוי  הריהוט  והרוכשים,  החברה  יחתמו  עליהן  והתכניות  המפרט  המכר, 
במפרט  שמופיע  למה  רק  אלא  לצורתו  או  למידותיו  להתייחס  אין  בלבד,  להמחשה  הינו 
להסתמך  אין  בחדרים,  המשולב  קבוע  ריהוט  הזמנת  לצורך  הרוכש  חתום  שעליו  הטכני 
לפני  הוכנה  זו  תכנית  בפועל,  המידות  על  אלא  זו,  בתכנית  המצויינות  המידות  על 
קבלת היתר בניה, את החברה תחייב אך ורק תכנית המכר אשר תחתם בחוזה. ט.ל.ח.

- ריצוף גרניט פורצלן 80/80 למעט חדרים רטובים.
- ארונות מטבח יוקרתיים הכוללים: מנגנון טריקה שקטה, 

   כיור בהתקנה שטוחה אקרילי / נירוסטה, ברז נשלף יוקרתי.
- משטח עבודה אבן קיסר במספר גוונים לבחירה.

- ברזים: איכותיים חמת / מדגל / שווה ערך.
- הכנה למדיח כלים.

- דלת כניסה מפוארת ובטיחותית.
- דלתות פנים: דגם ״מילניום״ - תוצרת רב בריח או שווה ערך.

- ויטרינה נוף רחבה ביציאה מהמרפסת / גינה.
- מעקה מרפסות משולב אלומיניום זכוכית.

- חלונות אלומיניום עם זכוכית בידודית, זיגוג כפול 
   לבידוד מקסימלי.

- תריסי גלילה חשמליים: ביחידת מגורים וביחידת הורים.
- רשתות נגד יתושים בחלונות למעט בחדר מוגן דירתי )ממ"ד(.

- חשמל תלת פאזי.
- שקעים ומפסקי מאור מדגם "גוויס" או שווה ערך.

- נקודת טלפון וטלוויזיה בכל חדר.
- הכנה למיזוג מיני מרכזי. 

- הכנה למערכת קולנוע ביתית.
- גלאי עשן לבטיחות מרבית.

- מערכת סינון מאושרת במרחב המוגן )ממ"ד(.
- מערכת סולארית לחימום מים איכותית.

- חדרי אמבטיה: ריצוף וחיפוי יוקרתיים, נגד החלקה, 
   חיפוי עד גובה 2.10 מ׳.

- ארון אמבטיה כולל כיור מובנה ומראה גם בחדר הורים
   וחדר אמבטיה.

- מיכלי הדחה סמויים ואסלות תלויות איכותיות ויוקרתיות.
- הכנה לתנור חימום בחדר רחצה.

- הכנה למכונת כביסה.
- מחסום זרוע חשמלי בכניסה לחניה.

- אינטרקום במעגל סגור לכל דירה.
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דאלי מיכאלאנג׳לו
פיקאסו

מובהר כי ההדמייה הינה לצרכי המחשה בלבד ואינה מהווה כל מייצג מחייב מצד החברה, 
חוזה  יחוייבו  החברה  את  בהדמייה,  מהמוצג  שונה  יהיה  בפועל  והמבנה  ייתכן  כי  מובהר 
זו  בתכנית  המצוי  הריהוט  והרוכשים,  החברה  יחתמו  עליהן  והתכניות  המפרט  המכר, 
במפרט  שמופיע  למה  רק  אלא  לצורתו  או  למידותיו  להתייחס  אין  בלבד,  להמחשה  הינו 
להסתמך  אין  בחדרים,  המשולב  קבוע  ריהוט  הזמנת  לצורך  הרוכש  חתום  שעליו  הטכני 
לפני  הוכנה  זו  תכנית  בפועל,  המידות  על  אלא  זו,  בתכנית  המצויינות  המידות  על 
קבלת היתר בניה, את החברה תחייב אך ורק תכנית המכר אשר תחתם בחוזה. ט.ל.ח.

- ריצוף גרניט פורצלן 80/80 למעט חדרים רטובים.
- ארונות מטבח יוקרתיים הכוללים: מנגנון טריקה שקטה, 

   כיור בהתקנה שטוחה אקרילי / נירוסטה, ברז נשלף יוקרתי.
- משטח עבודה אבן קיסר במספר גוונים לבחירה.

- ברזים: איכותיים חמת / מדגל / שווה ערך.
- הכנה למדיח כלים.

- דלת כניסה מפוארת ובטיחותית.
- דלתות פנים: דגם ״מילניום״ - תוצרת רב בריח או שווה ערך.

- ויטרינה נוף רחבה ביציאה מהמרפסת / גינה.
- מעקה מרפסות משולב אלומיניום זכוכית.

- חלונות אלומיניום עם זכוכית בידודית, זיגוג כפול 
   לבידוד מקסימלי.

- תריסי גלילה חשמליים: ביחידת מגורים וביחידת הורים.
- רשתות נגד יתושים בחלונות למעט בחדר מוגן דירתי )ממ"ד(.

- חשמל תלת פאזי.
- שקעים ומפסקי מאור מדגם "גוויס" או שווה ערך.

- נקודת טלפון וטלוויזיה בכל חדר.
- הכנה למיזוג מיני מרכזי. 

- הכנה למערכת קולנוע ביתית.
- גלאי עשן לבטיחות מרבית.

- מערכת סינון מאושרת במרחב המוגן )ממ"ד(.
- מערכת סולארית לחימום מים איכותית.

- חדרי אמבטיה: ריצוף וחיפוי יוקרתיים, נגד החלקה, 
   חיפוי עד גובה 2.10 מ׳.

- ארון אמבטיה כולל כיור מובנה ומראה גם בחדר הורים
   וחדר אמבטיה.

- מיכלי הדחה סמויים ואסלות תלויות איכותיות ויוקרתיות.
- הכנה לתנור חימום בחדר רחצה.

- הכנה למכונת כביסה.
- מחסום זרוע חשמלי בכניסה לחניה.

- אינטרקום במעגל סגור לכל דירה.


