
Sqm: 109 :שטח במ״ר
Balcony sqm: 11.5 :שטח המרפסות במ״ר

Apartments: 48 | 41 | 34 | 27 | 20 | 13 :דירות
Floors: 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 :קומות

כל המידע בתוכנית זו לרבות הדמיות, תוכניות, רהיטים, אביזרים ומידות הינו 
לצורך המחשה בלבד וכפוף להיתר שינויים. את החברה יחייבו הסכם המכר 

והמפרט הטכני בלבד המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם המכר. ט.ל.ח

All information presented in this architectural plan, including illustrations, 
floor plans, furnishings, accessories and dimensions, is for illustrative 
purposes only and subject to alteration. The company shall only be bound 
by the signed sales agreement, and by the technical specifications that 

constitute an integral part of the sales agreement. E&OE.

מפרט הדירות:
ובסטנדרטים הגבוהים  כל מוצרי הגמר בפרויקט עומדים בתקנים 
ביותר. עוד לפני שתכניסו את הטאצ' הפרטי שלכם, אנו נאבזר את 
הבית שלכם במפרט עשיר הכולל: חימום תת ריצפתי, פתרון מיזוג 
אויר מלא, חלונות מבודדים, תריסי גלילה חשמליים, מערכת T.V במעגל 
סגור, חשמל תלת פאזי, ארונות אמבטיה מעוצבים, כלים סניטריים 

ממיטב היצרנים ועוד.
כל הספקים שלנו מחוייבים לסטנדרט כמו גם לשירות מחלקה ראשונה.

Main Apartment Specifications:
All finishing products utilized in the project meet the 
highest specifications and standards. Even before you 
add your personal touch, your apartment comes with 
premium specifications, including under-floor heating, 
a complete air-conditioning solution, insulated windows, 
electric rolling shutters, CCTV system, three-phase 
electricity, stylish bathroom cabinets and sanitary 
ware are supplied by the best manufacturers and more. 
All our suppliers are committed to first-class standards 
and service.
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Sqm: 108.9 :שטח במ״ר
Balcony sqm: 11.5 :שטח המרפסות במ״ר

Apartments: 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 :דירות
Floors: 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 :קומות

כל המידע בתוכנית זו לרבות הדמיות, תוכניות, רהיטים, אביזרים ומידות הינו 
לצורך המחשה בלבד וכפוף להיתר שינויים. את החברה יחייבו הסכם המכר 

והמפרט הטכני בלבד המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם המכר. ט.ל.ח

All information presented in this architectural plan, including illustrations, 
floor plans, furnishings, accessories and dimensions, is for illustrative 
purposes only and subject to alteration. The company shall only be bound 
by the signed sales agreement, and by the technical specifications that 

constitute an integral part of the sales agreement. E&OE.

מפרט הדירות:
ובסטנדרטים הגבוהים  כל מוצרי הגמר בפרויקט עומדים בתקנים 
ביותר. עוד לפני שתכניסו את הטאצ' הפרטי שלכם, אנו נאבזר את 
הבית שלכם במפרט עשיר הכולל: חימום תת ריצפתי, פתרון מיזוג 
אויר מלא, חלונות מבודדים, תריסי גלילה חשמליים, מערכת T.V במעגל 
סגור, חשמל תלת פאזי, ארונות אמבטיה מעוצבים, כלים סניטריים 

ממיטב היצרנים ועוד.
כל הספקים שלנו מחוייבים לסטנדרט כמו גם לשירות מחלקה ראשונה.

Main Apartment Specifications:
All finishing products utilized in the project meet the 
highest specifications and standards. Even before you 
add your personal touch, your apartment comes with 
premium specifications, including under-floor heating, 
a complete air-conditioning solution, insulated windows, 
electric rolling shutters, CCTV system, three-phase 
electricity, stylish bathroom cabinets and sanitary 
ware are supplied by the best manufacturers and more. 
All our suppliers are committed to first-class standards 
and service.
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