
    

 כללי: 

• חניה פרטית.

• ריצוף גרניט פורצלן 80X80 בחלל המגורים

    ובחדרי השינה, במגוון דגמים לבחירה.

    חלונות ואלומיניום: 

• חלונות אלומיניום עם זיגוג כפול

 DOUBLE GLAZING   

• תריסי גלילה חשמליים למעט ממ"ד, 

   חדרי שירות וחדרים רטובים.

• רשתות נגד חרקים למעט ממ"ד, חדרי שירות

   וחדרים רטובים.

דלתות: 

•  דלת כניסה רב בריחית.

•  דלתות פנים איכותיות במילוי פלקסבורד,

     עמידות למים בחלק התחתון

     ובמגוון צבעים }כולל לבן{.

חשמל והכנות:

25X3 חשמל תלת פאזי  •

• אביזרי חשמל איכותיים מסוג גוויס או ש"ע.

• מחלף מפסק בסוויטת הורים.

• חימום מים באמצעות מע' סולרית )חסכון בחשמל(

• הכנה למיזוג אויר מיני מרכזי.

• הכנה לתנור חימום בחדרי רחצה

• נקודת טלפון ו- TV בסלון ובחדרים.

}TV צינור קוברה בסלון }הכנה ל  •

חדרי רחצה ושרותי אורחים: 

• ריצוף אנטי סליפ במגוון דגמים לבחירה.

• בחדרי רחצה חיפוי קירות במגוון דגמים

   לבחירה עד גובה תקרה. 

• ברזי מיקסר מעוצבים בציפוי כרום ניקל.

• ארונות אמבטיה עם משטח אינטגרלי 

   בחדר רחצה כללי ובחדר רחצה של ההורים.

• אמבטיה אקרילית בחדר אמבטיה ראשי.

• אסלות תלויות, ניאגרות סמויות.

• הכנה לחימום מים בגז.

מטבח:

• מטבח איכותי באורך כולל של כ- 8 מטר

   הכולל יחידת BI, מגירות בטריקה שקטה.

• משטח עבודה במטבח, מאבן קיסר או שווה

   ערך במבחר גוונים לבחירה.

• כיור אקרילי בהתקנה שטוחה.

• ברז נשלף. 

• מגוון חיפויים של קרמיקה.

• הכנה למדיח כלים.

• הכנה לכיריים תלת פאזי

גינה/מרפסת שמש:

• ברז גן.

• הכנה לנקודת גז בחצר.

• מגוון ריצופים כולל דמוי דק ברחבה המרוצפת.
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