
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	
· 2 מזגני 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 	

I פנטהאוז 5 חד׳ - טיפוס

שטחקומהמס׳ דירה
דירה

שטח
כיווני אווירמרפסות

דרום-מזרח-מערב60 מ״ר130 מ״ר10728

מטבח+פ.אוכל
412/240

מרפסת
114/378

מרפסת
295/1394

חדר שינה
ממ“ד

343/292

פ. ארונות
153/153

חדר הורים
300/360

חדר שינה
300/360

חדר שינה
280/329

170/156

170/130

290/180

235/206

סלון
457/546

מסתור כביסה

כניסה

צ



מטבח+פ.אוכל
457/358

מרפסת
132/436

מרפסת
295/1394

חדר שינה
ממ“ד

292/338

פ. משפחה
310/110

חדר הורים
408/486

פ.עבודה
170/177

חדר שינה
280/363

חדר שינה
280/363

180/200

180/172

10
0/

17
2

177/205

180/137

חדר שינה
380/300

סלון
609/428

מסתור כביסה

כניסה

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	
· 2 מזגני 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 	

J פנטהאוז 5 חד׳ - טיפוס

שטחקומהמס׳ דירה
דירה

שטח
כיווני אווירמרפסות

צפון-מזרח-מערב60 מ״ר177 מ״ר10828



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	
· 2 מזגני 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 	

G פנטהאוז 5 חד׳ - טיפוס

שטחקומהמס׳ דירה
דירה

שטח
כיווני אווירמרפסות

דרום-מזרח-מערב52 מ״ר156 מ״ר10527

סלון+פ.אוכל
578/796

מטבח
315/340

מחסן
150/255

מרפסת
114/378

מרפסת
280/1393

חדר שינה
ממ“ד

343/292

פ. ארונות
171/152

חדר הורים
300/360

חדר שינה
338/375

חדר שינה
315/340

170/156

100/150

290/180

217/206

מסתור כביסה

כניסה

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	
· 2 מזגני 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 	

H פנטהאוז 5 חד׳ - טיפוס

שטחקומהמס׳ דירה
דירה

שטח
כיווני אווירמרפסות

צפון-מזרח-מערב52 מ״ר194 מ״ר10627

מטבח
315/296

סלון+פ.אוכל
587/840

מחסן
מרפסת230/211

132/436

מרפסת
280/1393

חדר שינה
ממ“ד

292/338

פ. משפחה
310/227

חדר הורים
408/486

פ.עבודה
210/154

חדר שינה
280/363

חדר שינה
280/363

180/200

215/172

100/155

177/245

180/142

חדר שינה
380/300

מסתור כביסה

כניסה

צ


