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רחוב הנגר  ,24הוד השרון
מ פ ר ט

הדירה
מערכת חשמל  -בית חכם לשליטה בתריס החשמלי בסלון ,המיזוג,
דוד השמש ונקודות המאור בחלל הציבורי בדירה  /ויטרינות
וחלונות תוצרת קליל  /תריסי גלילה חשמליים מתקדמים בכל
הדירה (פרט לממ”ד ולחדרים הרטובים)  /וויטרינה רחבה ביציאה
למרפסת  /רשתות בחלונות  /זיגוג טריפלקס בכל החלונות  /דלת
בטחון מעוצבת בכניסה לדירה  /דלתות פנים איכותיות מתוצרת
פנדור מסדרת “יוניק” עם בידוד אקוסטי ,במבחר גוונים ,כולל
משקוף סמוי בחדרים  /מערכת אינטרקום  T.Vצבעוני במעגל סגור
 /הכנה למערכת קולנוע ביתית  /חשמל תלת פאזי  /מרפסת שמש
הכוללת מעקה ברזל מעוצב  /נקודת מים ,מאור וגז במרפסת.
המטבח
ארונות מטבח איכותיים מבית מותג מוביל כולל ארונות עליונים
ותחתונים ,משטחי עבודה וכיורים ,כולל יחידת בילט אין /
פרזול חדשני בטכנולוגיית טריקה שקטה  /שיש מטבח “אבן קיסר”
במגוון צבעים  /ברז מטבח עם מוט נשלף  /כיור אקרילי או נירוסטה
בהתקנה שטוחה  /הכנה למדיח וחיבור מים למקרר
ריצוף וחיפוי
ריצוף בדירה גרניט פורצלן  80*80במגוון צבעים מסדרות יוקרתיות /
ריצוף דמוי פרקט במרפסות  /בחדרים הרטובים :חיפוי קרמיקה עד
גובה התקרה מסדרות יוקרתיות ובמבחר גוונים ,ריצוף במגוון צבעים
כולל דמוי פרקט  /אופציה לפרקט למינציה בחדרי השינה
חדרי רחצה
אמבטיות  / FREE STANDINGאסלות תלויות עם מכלי הדחה סמויים /
ברזי פרח מסדרות יוקרתיות  /ארון אמבטיה תחתון מעוצב כולל כיור
אינטגרלי  /מראה מרחפת בחדרי הרחצה המרכזיים
מזגן
מערכת מיזוג מתקדמת הכוללת שליטה ע”י דמפרים בכל חדר,
הנמכות גבס ותריסי אוורור

בתוכנית מסומנות מידות מרביות לפני חיפוי וטיח .תוכנית זו נועדה להמחשה בלבד .את היזם יחייבו אך ורק המפרט והתוכניות הסופיות שייחתמו על ידי היזם ועל ידי הקונה ויצורפו לחוזה המכר .האביזרים
ומשטחי העבודה המסומנים הינם להמחשה בלבד .שטח נטו של הדירה  -שטח הדירה הכולל את שטחי הקירות לפי הוראות חוק המכר (דירות) .שטח הדירה נטו אינו כולל בתוכו תוספות יחסיות בגין שטחים
משותפים בבניין וכן אינו כולל בתוכו שטחי מרפסות ,גגות ,חצרות ,גינות ,מרתפים ,מחסנים וחניות“ .מודגש כי ייתכנו שינויים בתוכנית זו ,בין ביזמת היזם ובין על פי דרישת הרשויות .אין בתוכנית זו לחייב את
היזם בדרך כלשהי ,ורק הסכם מכר (על נספחיו ,לרבות התוכניות שיצורפו לו בהתאם להוראותיו) חתום על ידי הרוכש והיזם  -יחייב את היזם”.

הדמיה להמחשה בלבד ט.ל.ח.
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