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שכונת מגורים פרטית ברקפות .ביאליק

ח .שינה הורים
468x289

עיקרי המפרט הטכני
כללי:
• בניין מצופה אבן
• לובי כניסה מפואר
• שתי מעליות המגיעות למפלס החניון
• חניון פרטי
• פארק ייחודי וגינון מושלם

פ .אוכל
-321-

מטבח

-740-

ח .מגורים
מרפסת
235/355

-641-397-

ח .שינה/ממ“ד
305x295

כניסה

כללי הדירה:
• הכנה למזגן
• מרפסת נוף עם מעקות זכוכית
• חשמל תלת פאזי
• אביזרי חשמל יוקרתיים – ניסקו או שו"ע
• הכנה למערכת קולנוע ביתית
• נק' טלפון וטלויזיה בכל חדר
• מערכת אינטרקום טלוויזיוני ״ 7צבעוני בכניסה לדירה
• חלונות במפתחים רחבים ובזיגוג כפול  /בידודית
• דלת פלדה בכניסה
• דלתות פנים מובחרות
• תריסים חשמליים בחדר הורים ובסלון
• ריצוף גרניט פורצלן לבחירה (מבריק  /מט)
• פרקט למינציה בחדר ההורים

מטבח:

-240-

• ארונות מטבח מפוארים עליון  +תחתון
• משטח עבודה אבן קיסר
• כיור בהתקנה אינטגרלית (שטוחה)
מחומר אקרילי  /נירוסטה לבחירה
• ברז נשלף

ח .רחצה
-330-

אמבטיה כללית:
• אמבטיה אקרילית איכותית
• שילוב אריחים בשני גוונים לחיפוי
• יחידה אינטגרלית הכוללת ארון מראה וכיור לבחירה

-148-

ח .שינה הורים
468x289
המידע המוצג בתוכנית זו הינו רעיוני ואינפורמטיבי בלבד .ט.ל.ח * .ההדמיות ,התמונות ,הריהוט ,התכנית והאביזרים השונים שמוצגים בתוכנית,
אינם מצג או הצעה והם אינם חלק מההתקשרות בין הצדדים * .את החברה יחייב הסכם המכר ,התשריטים ,המפרט ושאר הנספחים שיחתמו עם
הרוכשים * .מידות הפנים המצויות בתכנית הן מידות בניה לפני טיח וחיפויים שניתנות לשינוי כמוגדר בהסכם ובמפרטי המכר שיחתמו עם הרוכשים.
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-686-

שכונת מגורים פרטית ברקפות .ביאליק

-117-

עיקרי המפרט הטכני
ח .הורים
468x289

כללי:
-557-

מרפסת גג

• בניין מצופה אבן
• לובי כניסה מפואר
• שתי מעליות המגיעות למפלס החניון
• חניון פרטי
• פארק ייחודי וגינון מושלם

כללי הדירה:

-552-

-397-

-300-

מטבח

-740-

ח .מגורים

-1114-

פ .אוכל

-424-

ח .שינה/ממ“ד
305x295

• הכנה למזגן
• מרפסת נוף עם מעקות זכוכית
• חשמל תלת פאזי
• אביזרי חשמל יוקרתיים – ניסקו או שו"ע
• הכנה למערכת קולנוע ביתית
• נק' טלפון וטלויזיה בכל חדר
• מערכת אינטרקום טלוויזיוני ״ 7צבעוני בכניסה לדירה
• חלונות במפתחים רחבים ובזיגוג כפול  /בידודית
• דלת פלדה בכניסה
• דלתות פנים מובחרות
• תריסים חשמליים בחדר הורים ובסלון
• ריצוף גרניט פורצלן לבחירה (מבריק  /מט)
• פרקט למינציה בחדר ההורים

מטבח:
-163-

כניסה

• ארונות מטבח מפוארים עליון  +תחתון
• משטח עבודה אבן קיסר
• כיור בהתקנה אינטגרלית (שטוחה)
מחומר אקרילי  /נירוסטה לבחירה
• ברז נשלף

-240ח .רחצה כללי
-330-

אמבטיה כללית:
• אמבטיה אקרילית איכותית
• שילוב אריחים בשני גוונים לחיפוי
• יחידה אינטגרלית הכוללת ארון מראה וכיור לבחירה

-686-117-

-148-

המידע המוצג בתוכנית זו הינו רעיוני ואינפורמטיבי בלבד .ט.ל.ח * .ההדמיות ,התמונות ,הריהוט ,התכנית והאביזרים השונים שמוצגים בתוכנית,
אינם מצג או הצעה והם אינם חלק מההתקשרות בין הצדדים * .את החברה יחייב הסכם המכר ,התשריטים ,המפרט ושאר הנספחים שיחתמו עם
הרוכשים * .מידות הפנים המצויות בתכנית הן מידות בניה לפני טיח וחיפויים שניתנות לשינוי כמוגדר בהסכם ובמפרטי המכר שיחתמו עם הרוכשים.
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-117שכונת מגורים פרטית ברקפות .ביאליק

ח .הורים
468x289

-268-

עיקרי המפרט הטכני
כללי:
-300-

פ .אוכל
ח .מגורים

• בניין מצופה אבן
• לובי כניסה מפואר
• שתי מעליות המגיעות למפלס החניון
• חניון פרטי
• פארק ייחודי וגינון מושלם

מטבח

-740-321-

-552-

כללי הדירה:
-397-

-135-

ח .שינה/ממ“ד
305x295
ח .רחצה כללי
-240-

כניסה

-330-

משטח מרוצף

-148-

• הכנה למזגן
• מרפסת נוף עם מעקות זכוכית
• חשמל תלת פאזי
• אביזרי חשמל יוקרתיים – ניסקו או שו"ע
• הכנה למערכת קולנוע ביתית
• נק' טלפון וטלויזיה בכל חדר
• מערכת אינטרקום טלוויזיוני ״ 7צבעוני בכניסה לדירה
• חלונות במפתחים רחבים ובזיגוג כפול  /בידודית
• דלת פלדה בכניסה
• דלתות פנים מובחרות
• תריסים חשמליים בחדר הורים ובסלון
• ריצוף גרניט פורצלן לבחירה (מבריק  /מט)
• פרקט למינציה בחדר ההורים

מטבח:

-117-

• ארונות מטבח מפוארים עליון  +תחתון
• משטח עבודה אבן קיסר
• כיור בהתקנה אינטגרלית (שטוחה)
מחומר אקרילי  /נירוסטה לבחירה
• ברז נשלף

אמבטיה כללית:

ח .הורים
468x289

המידע המוצג בתוכנית זו הינו רעיוני ואינפורמטיבי בלבד .ט.ל.ח * .ההדמיות ,התמונות ,הריהוט ,התכנית והאביזרים השונים שמוצגים בתוכנית,
-268אינם מצג או הצעה והם אינם חלק מההתקשרות בין הצדדים * .את החברה יחייב הסכם המכר ,התשריטים ,המפרט ושאר הנספחים שיחתמו עם
הרוכשים * .מידות הפנים המצויות בתכנית הן מידות בניה לפני טיח וחיפויים שניתנות לשינוי כמוגדר בהסכם ובמפרטי המכר שיחתמו עם הרוכשים.

• אמבטיה אקרילית איכותית
• שילוב אריחים בשני גוונים לחיפוי
• יחידה אינטגרלית הכוללת ארון מראה וכיור לבחירה
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שכונת מגורים פרטית ברקפות .ביאליק

ח .שינה הורים
468x289

עיקרי המפרט הטכני
כללי:
• בניין מצופה אבן
• לובי כניסה מפואר
• שתי מעליות המגיעות למפלס החניון
• חניון פרטי
• פארק ייחודי וגינון מושלם

פ .אוכל
-300-

-740-

ח .מגורים

מטבח

כללי הדירה:

-641-

-397-

• הכנה למזגן
• חשמל תלת פאזי
• אביזרי חשמל יוקרתיים – ניסקו או שו"ע
• הכנה למערכת קולנוע ביתית
• נק' טלפון וטלויזיה בכל חדר
• מערכת אינטרקום טלוויזיוני ״ 7צבעוני בכניסה לדירה
• חלונות במפתחים רחבים ובזיגוג כפול  /בידודית
• דלת פלדה בכניסה
• דלתות פנים מובחרות
• תריסים חשמליים בחדר הורים ובסלון
• ריצוף גרניט פורצלן לבחירה (מבריק  /מט)
• פרקט למינציה בחדר ההורים

ח .שינה/ממ“ד
305x295

-160-

מטבח:
-240-

כניסה

ח .רחצה
-330-

• ארונות מטבח מפוארים עליון  +תחתון
• משטח עבודה אבן קיסר
• כיור בהתקנה אינטגרלית (שטוחה)
מחומר אקרילי  /נירוסטה לבחירה
• ברז נשלף

אמבטיה כללית:

פ .שירות
-148ח .שינה הורים
468x289
המידע המוצג בתוכנית זו הינו רעיוני ואינפורמטיבי בלבד .ט.ל.ח * .ההדמיות ,התמונות ,הריהוט ,התכנית והאביזרים השונים שמוצגים בתוכנית,
אינם מצג או הצעה והם אינם חלק מההתקשרות בין הצדדים * .את החברה יחייב הסכם המכר ,התשריטים ,המפרט ושאר הנספחים שיחתמו עם
הרוכשים * .מידות הפנים המצויות בתכנית הן מידות בניה לפני טיח וחיפויים שניתנות לשינוי כמוגדר בהסכם ובמפרטי המכר שיחתמו עם הרוכשים.

• אמבטיה אקרילית איכותית
• שילוב אריחים בשני גוונים לחיפוי
• יחידה אינטגרלית הכוללת ארון מראה וכיור לבחירה

בניין  | 2002דירה מס׳  | 2גן  3חד׳ | דגם F

שכונת מגורים פרטית ברקפות .ביאליק

מרפסת גג
1014/273

עיקרי המפרט הטכני
כללי:
• בניין מצופה אבן
• לובי כניסה מפואר
• שתי מעליות המגיעות למפלס החניון
• חניון פרטי
• פארק ייחודי וגינון מושלם

ח .מגורים

כללי הדירה:
פ .אוכל

-616-

ח .שינה/ממ“ד
285x305

-491-

ח .שינההורים
290x310

-923ח .רחצה
300x171
-158-

מטבח

פ .שירות

• הכנה למזגן
• מרפסת נוף עם מעקות זכוכית
• חשמל תלת פאזי
• אביזרי חשמל יוקרתיים – ניסקו או שו"ע
• הכנה למערכת קולנוע ביתית
• נק' טלפון וטלויזיה בכל חדר
• מערכת אינטרקום טלוויזיוני ״ 7צבעוני בכניסה לדירה
• חלונות במפתחים רחבים ובזיגוג כפול  /בידודית
• דלת פלדה בכניסה
• דלתות פנים מובחרות
• תריסים חשמליים בחדר הורים ובסלון
• ריצוף גרניט פורצלן לבחירה (מבריק  /מט)
• פרקט למינציה בחדר ההורים

מטבח:
• ארונות מטבח מפוארים עליון  +תחתון
• משטח עבודה אבן קיסר
• כיור בהתקנה אינטגרלית (שטוחה)
מחומר אקרילי  /נירוסטה לבחירה
• ברז נשלף

כניסה

אמבטיה כללית:
• אמבטיה אקרילית איכותית
• שילוב אריחים בשני גוונים לחיפוי
• יחידה אינטגרלית הכוללת ארון מראה וכיור לבחירה

המידע המוצג בתוכנית זו הינו רעיוני ואינפורמטיבי בלבד .ט.ל.ח * .ההדמיות ,התמונות ,הריהוט ,התכנית והאביזרים השונים שמוצגים בתוכנית,
אינם מצג או הצעה והם אינם חלק מההתקשרות בין הצדדים * .את החברה יחייב הסכם המכר ,התשריטים ,המפרט ושאר הנספחים שיחתמו עם
הרוכשים * .מידות הפנים המצויות בתכנית הן מידות בניה לפני טיח וחיפויים שניתנות לשינוי כמוגדר בהסכם ובמפרטי המכר שיחתמו עם הרוכשים.
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שכונת מגורים פרטית ברקפות .ביאליק

מרפסת גג
1017/160

עיקרי המפרט הטכני
כללי:
• בניין מצופה אבן
• לובי כניסה מפואר
• שתי מעליות המגיעות למפלס החניון
• חניון פרטי
• פארק ייחודי וגינון מושלם

ח .מגורים

ח .שינה/ממ“ד
285x305

פ .אוכל

כללי הדירה:
ח .שינההורים
290x310

-491-

-616-

-923-

מטבח

-158-

פ .שירות

ח .רחצה
300x171

• הכנה למזגן
• מרפסת נוף עם מעקות זכוכית
• חשמל תלת פאזי
• אביזרי חשמל יוקרתיים – ניסקו או שו"ע
• הכנה למערכת קולנוע ביתית
• נק' טלפון וטלויזיה בכל חדר
• מערכת אינטרקום טלוויזיוני ״ 7צבעוני בכניסה לדירה
• חלונות במפתחים רחבים ובזיגוג כפול  /בידודית
• דלת פלדה בכניסה
• דלתות פנים מובחרות
• תריסים חשמליים בחדר הורים ובסלון
• ריצוף גרניט פורצלן לבחירה (מבריק  /מט)
• פרקט למינציה בחדר ההורים

מטבח:
• ארונות מטבח מפוארים עליון  +תחתון
• משטח עבודה אבן קיסר
• כיור בהתקנה אינטגרלית (שטוחה)
מחומר אקרילי  /נירוסטה לבחירה
• ברז נשלף

כניסה

אמבטיה כללית:
• אמבטיה אקרילית איכותית
• שילוב אריחים בשני גוונים לחיפוי
• יחידה אינטגרלית הכוללת ארון מראה וכיור לבחירה

המידע המוצג בתוכנית זו הינו רעיוני ואינפורמטיבי בלבד .ט.ל.ח * .ההדמיות ,התמונות ,הריהוט ,התכנית והאביזרים השונים שמוצגים בתוכנית,
אינם מצג או הצעה והם אינם חלק מההתקשרות בין הצדדים * .את החברה יחייב הסכם המכר ,התשריטים ,המפרט ושאר הנספחים שיחתמו עם
הרוכשים * .מידות הפנים המצויות בתכנית הן מידות בניה לפני טיח וחיפויים שניתנות לשינוי כמוגדר בהסכם ובמפרטי המכר שיחתמו עם הרוכשים.
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כניסה

שכונת מגורים פרטית ברקפות .ביאליק

-175פ .שירות

-397-

-390-

-1041-

מטבח

ח .רחצה

עיקרי המפרט הטכני
כללי:
• בניין מצופה אבן
• לובי כניסה מפואר
• שתי מעליות המגיעות למפלס החניון
• חניון פרטי
• פארק ייחודי וגינון מושלם

פ .אוכל

-442-

ח .מגורים

כללי הדירה:
-633-

ח .שינה הורים
288x345
ח .שינה/ממ“ד
280x320

• הכנה למזגן
• חשמל תלת פאזי
• אביזרי חשמל יוקרתיים – ניסקו או שו"ע
• הכנה למערכת קולנוע ביתית
• נק' טלפון וטלויזיה בכל חדר
• מערכת אינטרקום טלוויזיוני ״ 7צבעוני בכניסה לדירה
• חלונות במפתחים רחבים ובזיגוג כפול  /בידודית
• דלת פלדה בכניסה
• דלתות פנים מובחרות
• תריסים חשמליים בחדר הורים ובסלון
• ריצוף גרניט פורצלן לבחירה (מבריק  /מט)
• פרקט למינציה בחדר ההורים

מטבח:
• ארונות מטבח מפוארים עליון  +תחתון
• משטח עבודה אבן קיסר
• כיור בהתקנה אינטגרלית (שטוחה)
מחומר אקרילי  /נירוסטה לבחירה
• ברז נשלף

אמבטיה כללית:
• אמבטיה אקרילית איכותית
• שילוב אריחים בשני גוונים לחיפוי
• יחידה אינטגרלית הכוללת ארון מראה וכיור לבחירה

המידע המוצג בתוכנית זו הינו רעיוני ואינפורמטיבי בלבד .ט.ל.ח * .ההדמיות ,התמונות ,הריהוט ,התכנית והאביזרים השונים שמוצגים בתוכנית,
אינם מצג או הצעה והם אינם חלק מההתקשרות בין הצדדים * .את החברה יחייב הסכם המכר ,התשריטים ,המפרט ושאר הנספחים שיחתמו עם
הרוכשים * .מידות הפנים המצויות בתכנית הן מידות בניה לפני טיח וחיפויים שניתנות לשינוי כמוגדר בהסכם ובמפרטי המכר שיחתמו עם הרוכשים.
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-148-

שכונת מגורים פרטית ברקפות .ביאליק

-330ח .רחצה כללי
-240-

עיקרי המפרט הטכני

כניסה
ח .שינה/ממ“ד
305x295

משטח מרוצף

כללי:

-511-

• בניין מצופה אבן
• לובי כניסה מפואר
• שתי מעליות המגיעות למפלס החניון
• חניון פרטי
• פארק ייחודי וגינון מושלם

-200-740-

מטבח

-300-

• הכנה למזגן
• מרפסת נוף עם מעקות זכוכית
• חשמל תלת פאזי
• אביזרי חשמל יוקרתיים – ניסקו או שו"ע
• הכנה למערכת קולנוע ביתית
• נק' טלפון וטלויזיה בכל חדר
• מערכת אינטרקום טלוויזיוני ״ 7צבעוני בכניסה לדירה
• חלונות במפתחים רחבים ובזיגוג כפול  /בידודית
• דלת פלדה בכניסה
• דלתות פנים מובחרות
• תריסים חשמליים בחדר הורים ובסלון
• ריצוף גרניט פורצלן לבחירה (מבריק  /מט)
• פרקט למינציה בחדר ההורים

-321-

ח .מגורים

כללי הדירה:

פ .אוכל

ח .הורים
466x280

מטבח:
• ארונות מטבח מפוארים עליון  +תחתון
• משטח עבודה אבן קיסר
• כיור בהתקנה אינטגרלית (שטוחה)
מחומר אקרילי  /נירוסטה לבחירה
• ברז נשלף

אמבטיה כללית:
-148-

• אמבטיה אקרילית איכותית
• שילוב אריחים בשני גוונים לחיפוי
• יחידה אינטגרלית הכוללת ארון מראה וכיור לבחירה

-330ואינפורמטיבי כללי
ח .רחצה
בלבד .ט.ל.ח * .ההדמיות ,התמונות ,הריהוט ,התכנית והאביזרים השונים שמוצגים בתוכנית,
המידע המוצג בתוכנית זו הינו רעיוני
אינם מצג או הצעה והם אינם חלק מההתקשרות בין הצדדים * .את החברה יחייב הסכם המכר ,התשריטים ,המפרט ושאר הנספחים שיחתמו עם
-240בניה לפני טיח וחיפויים שניתנות לשינוי כמוגדר בהסכם ובמפרטי המכר שיחתמו עם הרוכשים.הרוכשים * .מידות הפנים המצויות בתכנית הן מידות
כניסה
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-148פ .שירות
שכונת מגורים פרטית ברקפות .ביאליק

-330ח .רחצה
-240-

עיקרי המפרט הטכני
כללי:

ח .שינה/ממ“ד
305x295

• בניין מצופה אבן
• לובי כניסה מפואר
• שתי מעליות המגיעות למפלס החניון
• חניון פרטי
• פארק ייחודי וגינון מושלם

-515-

כללי הדירה:

-321-

מטבח

-740-

מרפסת
235/355

-300-

ח .מגורים
פ .אוכל

• הכנה למזגן
• מרפסת נוף עם מעקות זכוכית
• חשמל תלת פאזי
• אביזרי חשמל יוקרתיים – ניסקו או שו"ע
• הכנה למערכת קולנוע ביתית
• נק' טלפון וטלויזיה בכל חדר
• מערכת אינטרקום טלוויזיוני ״ 7צבעוני בכניסה לדירה
• חלונות במפתחים רחבים ובזיגוג כפול  /בידודית
• דלת פלדה בכניסה
• דלתות פנים מובחרות
• תריסים חשמליים בחדר הורים ובסלון
• ריצוף גרניט פורצלן לבחירה (מבריק  /מט)
• פרקט למינציה בחדר ההורים

מטבח:
• ארונות מטבח מפוארים עליון  +תחתון
• משטח עבודה אבן קיסר
• כיור בהתקנה אינטגרלית (שטוחה)
מחומר אקרילי  /נירוסטה לבחירה
• ברז נשלף

ח .שינה הורים
466x280

אמבטיה כללית:

-148-

• אמבטיה אקרילית איכותית
• שילוב אריחים בשני גוונים לחיפוי
• יחידה אינטגרלית הכוללת ארון מראה וכיור לבחירה

פ .שירות

-330ח .רחצה
-240-

המידע המוצג בתוכנית זו הינו רעיוני ואינפורמטיבי בלבד .ט.ל.ח * .ההדמיות ,התמונות ,הריהוט ,התכנית והאביזרים השונים שמוצגים בתוכנית,
אינם מצג או הצעה והם אינם חלק מההתקשרות בין הצדדים * .את החברה יחייב הסכם המכר ,התשריטים ,המפרט ושאר הנספחים שיחתמו עם
הרוכשים * .מידות הפנים המצויות בתכנית הן מידות בניה לפני טיח וחיפויים שניתנות לשינוי כמוגדר בהסכם ובמפרטי המכר שיחתמו עם הרוכשים.
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-148פ .שירות

-330-

שכונת מגורים פרטית ברקפות .ביאליק

כניסה

ח .רחצה
-240-

עיקרי המפרט הטכני

ח .שינה/ממ“ד
305x295

כללי:

-515-

• בניין מצופה אבן
• לובי כניסה מפואר
• שתי מעליות המגיעות למפלס החניון
• חניון פרטי
• פארק ייחודי וגינון מושלם

כללי הדירה:
• הכנה למזגן
• חשמל תלת פאזי
• אביזרי חשמל יוקרתיים – ניסקו או שו"ע
• הכנה למערכת קולנוע ביתית
• נק' טלפון וטלויזיה בכל חדר
• מערכת אינטרקום טלוויזיוני ״ 7צבעוני בכניסה לדירה
• חלונות במפתחים רחבים ובזיגוג כפול  /בידודית
• דלת פלדה בכניסה
• דלתות פנים מובחרות
• תריסים חשמליים בחדר הורים ובסלון
• ריצוף גרניט פורצלן לבחירה (מבריק  /מט)
• פרקט למינציה בחדר ההורים

מטבח

-300-

-740ח .מגורים
פ .אוכל
-321-

מטבח:
• ארונות מטבח מפוארים עליון  +תחתון
• משטח עבודה אבן קיסר
• כיור בהתקנה אינטגרלית (שטוחה)
מחומר אקרילי  /נירוסטה לבחירה
• ברז נשלף

ח .שינה הורים
466x280

אמבטיה כללית:

-148-

• אמבטיה אקרילית איכותית
• שילוב אריחים בשני גוונים לחיפוי
• יחידה אינטגרלית הכוללת ארון מראה וכיור לבחירה

פ .שירות

-330-

כניסה

רחצה הריהוט ,התכנית והאביזרים השונים שמוצגים בתוכנית,
התמונות,
המידע המוצג בתוכנית זו הינו רעיוני ואינפורמטיבי בלבד .ט.ל.ח * .ההדמיות ,ח.
אינם מצג או הצעה והם אינם חלק מההתקשרות בין הצדדים * .את החברה יחייב הסכם המכר ,התשריטים ,המפרט ושאר הנספחים שיחתמו עם
הרוכשים * .מידות הפנים המצויות בתכנית הן מידות בניה לפני טיח וחיפויים שניתנות לשינוי כמוגדר בהסכם ובמפרטי המכר שיחתמו עם הרוכשים.

-240-

