
התוכניות והפרטים בדף זה הינן להמחשה ולמסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות החברה. 
את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים.

ראשון לציון
אסום ברקפות

הבניין 

· לובי כניסה מעוצב 	
· פיתוח סביבתי מושקע	
· מועדון דיירים 	
· חניות אורחים 	
· 3 מעליות משוכללות ומהירות	

הדירה 

· ריצוף גרניט פורצלן במגוון רחב של גוונים לבחירה בגדלים 100/100	
· ריצוף דמוי דק במרפסת השמש	
· אינטרקום טלוויזיה צבעוני	
· נקודות טלפון ו- TV בכל חדר	
· מזגן מיני מרכזי בדירה הכולל הנמכת גבס 	
· דלתות פנים עם מספר גוונים לבחירה של חברת פנדור 	
· תריסים חשמליים 	
· נקודת גז במרפסת	
· נקודת חשמל במרפסת	
· ברז גן במרפסת	

חדר רחצה ושירותים 

· אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה ראשי	
· אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה הורים	
· ריצוף וחיפוי בגרניט פורצלן משודרג כולל חיפוי עד גובה תקרה	
· אסלות תלויות עם מיכל הדחה סמוי	
· ארונות אמבטיה מעוצבים במס' גוונים לבחירה 	

מטבח

·  ארונות מטבח איכותיים של ספקים מובילים 	
כוללים מנגנונים לטריקה שקטה למגירות

· שיש איכותי במבחר גוונים לבחירה 	
· כיור אקרילי בהתקנה שטוחה	
· ברז מטבח נשלף 	

D דירת 5 חד׳ - טיפוס

שטחקומותמס׳ דירה
דירה

שטח
כיווני אווירמרפסת

דרום-מזרח13.5 מ״ר123 מ״ר10124-26 | 97 | 93
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280/363
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התוכניות והפרטים בדף זה הינן להמחשה ולמסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות החברה. 
את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים.

ראשון לציון
אסום ברקפות

הבניין 

· לובי כניסה מעוצב 	
· פיתוח סביבתי מושקע	
· מועדון דיירים 	
· חניות אורחים 	
· 3 מעליות משוכללות ומהירות	

הדירה 

· ריצוף גרניט פורצלן במגוון רחב של גוונים לבחירה בגדלים 100/100	
· ריצוף דמוי דק במרפסת השמש	
· אינטרקום טלוויזיה צבעוני	
· נקודות טלפון ו- TV בכל חדר	
· מזגן מיני מרכזי בדירה הכולל הנמכת גבס 	
· דלתות פנים עם מספר גוונים לבחירה של חברת פנדור 	
· תריסים חשמליים 	
· נקודת גז במרפסת	
· נקודת חשמל במרפסת	
· ברז גן במרפסת	

חדר רחצה ושירותים 

· אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה ראשי	
· אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה הורים	
· ריצוף וחיפוי בגרניט פורצלן משודרג כולל חיפוי עד גובה תקרה	
· אסלות תלויות עם מיכל הדחה סמוי	
· ארונות אמבטיה מעוצבים במס' גוונים לבחירה 	

מטבח

·  ארונות מטבח איכותיים של ספקים מובילים 	
כוללים מנגנונים לטריקה שקטה למגירות

· שיש איכותי במבחר גוונים לבחירה 	
· כיור אקרילי בהתקנה שטוחה	
· ברז מטבח נשלף 	

B דירת 5 חד׳ - טיפוס

שטחקומותמס׳ דירה
דירה

שטח
כיווני אווירמרפסת
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מטבח
375/262

מרפסת
247/475

חדר שינה
ממ“ד

292/338

סלון
410/487

פ. אוכל
220/270

חדר שינה
280/363

חדר שינה
280/363

פ. משפחה
310/227

177/240
180/142

180/200

חדר הורים
380/390

סה
כני
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התוכניות והפרטים בדף זה הינן להמחשה ולמסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות החברה. 
את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים.

ראשון לציון
אסום ברקפות

הבניין 

· לובי כניסה מעוצב 	
· פיתוח סביבתי מושקע	
· מועדון דיירים 	
· חניות אורחים 	
· 3 מעליות משוכללות ומהירות	

הדירה 

· ריצוף גרניט פורצלן במגוון רחב של גוונים לבחירה בגדלים 100/100	
· ריצוף דמוי דק במרפסת השמש	
· אינטרקום טלוויזיה צבעוני	
· נקודות טלפון ו- TV בכל חדר	
· מזגן מיני מרכזי בדירה הכולל הנמכת גבס 	
· דלתות פנים עם מספר גוונים לבחירה של חברת פנדור 	
· תריסים חשמליים 	
· נקודת גז במרפסת	
· נקודת חשמל במרפסת	
· ברז גן במרפסת	

חדר רחצה ושירותים 

· אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה ראשי	
· אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה הורים	
· ריצוף וחיפוי בגרניט פורצלן משודרג כולל חיפוי עד גובה תקרה	
· אסלות תלויות עם מיכל הדחה סמוי	
· ארונות אמבטיה מעוצבים במס' גוונים לבחירה 	

מטבח

·  ארונות מטבח איכותיים של ספקים מובילים 	
כוללים מנגנונים לטריקה שקטה למגירות

· שיש איכותי במבחר גוונים לבחירה 	
· כיור אקרילי בהתקנה שטוחה	
· ברז מטבח נשלף 	

D דירת 5 חד׳ - טיפוס

שטחקומהמס׳ דירה
דירה

שטח
כיווני אווירמרפסת

דרום-מזרח13.5 מ״ר123 מ״ר8923

מטבח
265/375

מרפסת
247/475

חדר שינה
ממ“ד

292/338

סלון
403/491

פ. אוכל
325/443

חדר שינה
280/363

חדר שינה
280/363

פ. משפחה
310/227

180/200
177/205

180/142

חדר הורים
380/390
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סה
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מטבח
365/262

מרפסת
247/475

חדר שינה
ממ“ד

292/338

סלון
410/487

פ. אוכל
220/270

חדר שינה
280/363

חדר שינה
280/363

פ. משפחה
310/227

177/240
180/142

180/200

חדר הורים
380/390

צ

התוכניות והפרטים בדף זה הינן להמחשה ולמסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות החברה. את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, 
לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים.

ראשון לציון
אסום ברקפות

הבניין 

· לובי כניסה מעוצב 	
· פיתוח סביבתי מושקע	
· מועדון דיירים 	
· חניות אורחים 	
· 3 מעליות משוכללות ומהירות	

הדירה 

· ריצוף גרניט פורצלן במגוון רחב של גוונים לבחירה בגדלים 100/100	
· ריצוף דמוי דק במרפסת השמש	
· אינטרקום טלוויזיה צבעוני	
· נקודות טלפון ו- TV בכל חדר	
· מזגן מיני מרכזי בדירה הכולל הנמכת גבס 	
· דלתות פנים עם מספר גוונים לבחירה של חברת פנדור 	
· תריסים חשמליים 	
· נקודת גז במרפסת	
· נקודת חשמל במרפסת	
· ברז גן במרפסת	

חדר רחצה ושירותים 

· אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה ראשי	
· אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה הורים	
· ריצוף וחיפוי בגרניט פורצלן משודרג כולל חיפוי עד גובה תקרה	
· אסלות תלויות עם מיכל הדחה סמוי	
· ארונות אמבטיה מעוצבים במס' גוונים לבחירה 	

מטבח

·  ארונות מטבח איכותיים של ספקים מובילים 	
כוללים מנגנונים לטריקה שקטה למגירות

· שיש איכותי במבחר גוונים לבחירה 	
· כיור אקרילי בהתקנה שטוחה	
· ברז מטבח נשלף 	

C דירת 5 חד׳ - טיפוס

שטחקומהמס׳ דירה
דירה

שטח
כיווני אווירמרפסת

צפון-דרום-מערב14 מ״ר124 מ״ר10426



התוכניות והפרטים בדף זה הינן להמחשה ולמסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות החברה. 
את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים.

ראשון לציון
אסום ברקפות

הבניין 

· לובי כניסה מעוצב 	
· פיתוח סביבתי מושקע	
· מועדון דיירים 	
· חניות אורחים 	
· 3 מעליות משוכללות ומהירות	

הדירה 

· ריצוף גרניט פורצלן במגוון רחב של גוונים לבחירה בגדלים 100/100	
· ריצוף דמוי דק במרפסת השמש	
· אינטרקום טלוויזיה צבעוני	
· נקודות טלפון ו- TV בכל חדר	
· מזגן מיני מרכזי בדירה הכולל הנמכת גבס 	
· דלתות פנים עם מספר גוונים לבחירה של חברת פנדור 	
· תריסים חשמליים 	
· נקודת גז במרפסת	
· נקודת חשמל במרפסת	
· ברז גן במרפסת	

חדר רחצה ושירותים 

· אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה ראשי	
· אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה הורים	
· ריצוף וחיפוי בגרניט פורצלן משודרג כולל חיפוי עד גובה תקרה	
· אסלות תלויות עם מיכל הדחה סמוי	
· ארונות אמבטיה מעוצבים במס' גוונים לבחירה 	

מטבח

·  ארונות מטבח איכותיים של ספקים מובילים 	
כוללים מנגנונים לטריקה שקטה למגירות

· שיש איכותי במבחר גוונים לבחירה 	
· כיור אקרילי בהתקנה שטוחה	
· ברז מטבח נשלף 	

B דירת 5 חד׳ - טיפוס

שטחקומותמס׳ דירה
דירה

שטח
כיווני אווירמרפסת
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מטבח
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מרפסת
247/475

חדר שינה
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292/338

סלון
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280/363
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מטבח
365/262

מרפסת
247/475

חדר שינה
ממ“ד

292/338

סלון
410/487

פ. אוכל
220/270

חדר שינה
280/363

חדר שינה
280/363

פ. משפחה
310/227

177/240
180/142

180/200

חדר הורים
380/390

צ

התוכניות והפרטים בדף זה הינן להמחשה ולמסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות החברה. את החברה מחייב ההסכם והמפרט הטכני, 
לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים.

ראשון לציון
אסום ברקפות

הבניין 

· לובי כניסה מעוצב 	
· פיתוח סביבתי מושקע	
· מועדון דיירים 	
· חניות אורחים 	
· 3 מעליות משוכללות ומהירות	

הדירה 

· ריצוף גרניט פורצלן במגוון רחב של גוונים לבחירה בגדלים 100/100	
· ריצוף דמוי דק במרפסת השמש	
· אינטרקום טלוויזיה צבעוני	
· נקודות טלפון ו- TV בכל חדר	
· מזגן מיני מרכזי בדירה הכולל הנמכת גבס 	
· דלתות פנים עם מספר גוונים לבחירה של חברת פנדור 	
· תריסים חשמליים 	
· נקודת גז במרפסת	
· נקודת חשמל במרפסת	
· ברז גן במרפסת	

חדר רחצה ושירותים 

· אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה ראשי	
· אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה הורים	
· ריצוף וחיפוי בגרניט פורצלן משודרג כולל חיפוי עד גובה תקרה	
· אסלות תלויות עם מיכל הדחה סמוי	
· ארונות אמבטיה מעוצבים במס' גוונים לבחירה 	

מטבח

·  ארונות מטבח איכותיים של ספקים מובילים 	
כוללים מנגנונים לטריקה שקטה למגירות

· שיש איכותי במבחר גוונים לבחירה 	
· כיור אקרילי בהתקנה שטוחה	
· ברז מטבח נשלף 	

C דירת 5 חד׳ - טיפוס

שטחקומותמס׳ דירה
דירה

שטח
כיווני אווירמרפסת
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