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עיקרי מפרט טכני

ממ“ד /ח .שינה
289/311

הבניין וסביבתו
עיצוב יוקרתי ,נקי ואלגנטי | לובי כניסה אקסלוסיבי בעיצוב
ייחודי של אדריכל הפרויקט | חיפוי הבניין בשילוב אלמנטים
של זכוכית ,מתכת וטיח צבעוני | חניה פרטית תת קרקעית
לכל דירה  -כניסה הכוללת שער חשמלי לשימוש הדיירים

הדירה

311/289
ממ“ד /ח .שינה

290/370
ח .שינה
160/340
מטבח

דלת כניסה רב בריחית | אינטרקום טלוויזיה עם צג בכניסה לדירה
| אינטרקום שמע בחדר שינה הורים | ריצוף גרניט פורצלן 60/60

ח .מגורים

ס"מ במבחר דגמים יוקרתיים ,לבחירה בכל הדירה למעט בחדרי
הרחצה | ריצוף גרניט פורצלן אנטי סליפ במרפסת השמש | חדרי

ח .שינה
370/290

כניסה

הרחצה בחדר הורים וילדים כוללים ארון וכיור אינטגרלי יוקרתי |
ריצוף וחיפוי גרניט פורצלן אנטי סליפ  33/33ס"מ ממבחר דגמים
חדישים ,לבחירה לחדרי האמבטיה ,רחצה ושירותי אורחים |
דלתות פנים מהודרות של חברת פנדור או ש"ע | מערכת מים

ח .אמבטיה

חמים סולרית בגיבוי חשמלי לכל דירה | אמבטיה אקרילית |
אסלות מונובלוק | מטבח מעוצב ממבחר ספקים מובילים ,כולל
פ .אוכל

יחידת בילט-אין עליונה | הכנה למדיח כלים | משטח מטבח
מסוג אבן קיסר במבחר גוונים | הכנה למיזוג מיני מרכזי | תריס

ח .רחצה

גלילה חשמלי בסלון | חיבור תלת פאזי  25*3אמפר | שקעי
ומתגי חשמל מדגם גביס או ש"ע | נקודות תקשורת טלפון /
טלוויזיה בכל חדר | מפסק תאורה מתחלף לחדר שינה הורים

*המפרט הסופי והמלא ייקבע בכפוף להסכם

פ .אוכל

כניסה

ח .מגורים

ח .רחצה

משרד מכירות ראשי
טל1700-55-40-33 .
WWW.kraski6.CO.IL
INFO@KRASKI6.CO.IL

ח .שינה הורים
270/455
מטבח
340/160

455/270
ח .שינה הורים

המוצג בפרוספקט זה ,לרבות ריהוט ,אביזרים ,מידות והתכניות הרעיוניות ,הינם להמחשה בלבד | לחוזה המכר מצורפים מפרט טכני מלא ותכניות המכר והם בלבד מחייבים את החברה | תכנית זו אינה מהווה מצג או הצעה ולא תהיה חלק מתנאי ההתקשרות וההסכם בין הצדדים | ט.ל.ח

ח .אמבטיה

