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  ת", יפומפרט לדירות "פנינת יפ
  ריצוף:

  מטר נטו. 2.65 -לא פחות מ  גובה הדירה:
  ס"מ . 60/60 -גוונים ממבחר שתציג החברה שיבחרו על ידה. סוג א'. בגודל, כ   4גרניט פורצלן מתוך   אזור ציבורי: 

גוונים ממבחר שתציג החברה שיבחרו על ידה. סוג א'.  6(גרניט פורצלן), מתוך מרצפות קרמיקה   אזור פרטי:

  ס"מ.  60/60 -בגודל, כ
ס"מ  33/33 -ס"מ ו/או כ 30/30 -גוונים, סוג א'. בגודל, כ  6מרצפות קרמיקה (גרניט פורצלן) מתוך   חדרים רטובים: 

  עם 'אנטי סליפ'.
 20/50או \ו 20/20ס"מ ו/או  20/30ס"מ ו/או  30/30 - פורצלן) סוג א'. בגודל, כ אריחי קרמיקה (גרניט  חיפוי חדרים רטובים:  

  ס"מ עד לתקרה . יש להגדיר סדרות.
  ס"מ כולל עיטורים לפי בחירת המזמין . 60/60 -גרניט פורצלן לפי בחירת האדריכל. סוג א'. בגודל, כ  מבואות משותפים: 

  חיפוי מבואות משותפים, וחדרי מדרגות:

  ס"מ לפי בחירת האדריכל. 105גרניט פורצלן עד גובה  אריחי

  שיש לפי בחירת האדריכל כולל  פרט קצה למניעת החלקה.  מדרגות:

מעקה  למרפסת קומת המגורים בהתאם לתכנון האדריכלי חבלי כביסה ומסתור לכביסה ולמנועי   מרפסות ומדרגות : 

  המזגנים.

בור מדרגות, הזהרת נכים, ספים לכניסה וספים לרמפות סוג וגוון, אבנים משתלבות, כולל פרטים ע  מדרכה וחניה: 

  לפי תוכנית האדריכל.

  כולל צביעת מיקומי חניה, מספרי חניה וסימוני נכים.  :גמר חניה

  

  דלתות: (מידות ומפרט לפי אדריכלות)
נית (צלינדר לשופנדור למינטו או שו"ע משקוף ישר פרזול סטנדרט מידות לפי אדריכלות   חדרים: 

  .פלקסבורד+מילוי פלקסבורד)
  פנוי\מנעול תפוסכנ"ל כולל   מקלחות ושירותים: 

    כניסה לדירות ולמועדון דיירים: 

  .רב בריח או שו"ע גוון לפי בחירת האדריכל
  הכנה לדלת עץ בכניסה לממ"ד.   ממ"ד: 

  מחסנים וחדרי שירות לכלל הבניין: 

צביעה בתנור גוון לפי בחירת האדריכל, כולל מנעול רב בריח ומספר מולחם כולל/לא דלת מתכת 

  כולל רפרפה לאוורור לפי תכנית אדריכלית

  דלת אלומיניום דו כנפית צבעונית כולל חלוקות לפי תכנית אדריכלית  מבואה לבניין: 

  חדרי מדרגות, וכניסות למעברי מחסנים: 

  בןדלתות אש לפי תקן,  גמר בצבע ל
  מחסום זרוע, כולל חיבור לטלפון נייד/נייח להפעלה מרחוקשער/  חניה:  

  

  : (מידות ומפרט לפי אדריכלות)חלונות
  זיגוג כפול.אלומיניום צבעוני,   חדרי שינה: 

  קיפ, זכוכית בידודית בגוון חלבי.  חדרי מקלחת ושירות: 
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, מוקצף מצופה אלומיניום בגוון החלון תריס גלילה  שלב אור מיני,בהתאם לרשימת אלומיניום,   תריסים: 

  תכנות). \(התאמה למנגנון שבת הפעלה חשמלית בסלון עם מנואלה
  כנפי מתכת נסתרות ומערכת סינון אוויר. - לפי תקן הג"א  ממ"ד: 

   הכנה  רשתות: 
  אלומיניום צבעוני זיגוג כפול  מבואות: 

  מחסנים חדרי מדרגות ואוורור מרתף: 

  מ"מ עם/בלי מנוע חשמלי בהתאם למפרט יועץ כיבוי אש 2 חלון רפרפה אלומיניום

  כלים סניטרים:
  גוון לבן/פרגמון/ צבעוני

  חרס, תוצרת "חרסה", התקנה תחתונה.כפול   כיור במטבח: 
  חרס, תוצרת "חרסה" עם ארון מובנה .  כיור רחצה: 

  דגם מונובלוק קצר מחרס ומיכל הדחה חסכוני דו כמותי  אסלה: 

  לפי בחירת האדריכל 70/160אקרילית   אמבטיה:

  מטבח:

גוונים.  4מתוך  30/10גוונים לפי בחירת הדייר. חיפוי קיר מעל שיש קרמיקה  3שיש קיסר במטבח,   שיש: 

  נדרש להגדיר מספר סדרות ומידות.

  הכנה למדיח תחת הכיור/השיש

  .ץ דלתות מלמיןוף סנדווימטר אורך (עילי+תחתי), ג 6  ארונות:

  

  ברזים:
  פרח מיקס תוצרת חמת או ש"ע.חם/קר ברז   מטבח:

  ברזי פרח.   כיורי שירותים:

  דרך 3אינטרפוץ   מקלחת הורים: 

  .סוללה מיקס עם צינור גמיש מהקיר תוצרת חמת או ש"ע  מקלחת ילדים: 

  ברז גן 1  חדרי אשפה/חניון:

  כות ההשקיה.ברזי גן למער 1דירות גן/גג:    ברז חצר: 
  לפי מפרט יועץ בטיחות  כיבוי אש: 

  

  חשמל:
אמפר, שקעי כח למכשירים במעגל נפרד אל הלוח והם: תנור, מדיח כלים,מקרר,מכונת כביסה,מיבש  16כל השקעים בדירה יהיו 

  כביסה,מזגנים,תנורי חימום (אמבטיה)

  שעוני שבת. 3למפסיקי זרם חצי אוטומטיים, לוח חשמל דירתי יהיה מפלסטיק עם דלת סגירה בשתי קומות 

 . הכנה לרמקולים.9סה"כ:  1-, חשמל מזגן  1 - , תקשורת 5 -, חשמל2 –מאור   סלון: 
   3סה"כ:  2-, חשמל1 -מאור  פ.אוכל: 

  8סה"כ: , 7 -, חשמל1-ור מא  מטבח: 

  3,סה"כ: 1 -, פעמון1 - , חשמל2-מאור  מבואה: 
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  3סה"כ: 1 - , חשמל2-מאור  מרפסת ראשית: 

  7סה"כ:  1 -, תקשורת 5-, חשמל1 -מאור   חדר הורים: 

  4סה"כ:  1 -,תנור חימום 1 -, חשמל2 -מאור  מקלחת הורים: 

  5, סה"כ: 1 -, תקשורת 3 -, חשמל1 -מאור  חדר שינה: 

  5, סה"כ:  3כולל הזנה נפרדת ללוח   -, חשמל 2 -מאור   ח.שירות כולל מרפסת:

  שקוע בהנמכת גבס 2-רמאו  ; דרון ומעברים: מס

  נקודת טלפון וטלוויזיה בכל חדר ורשת מחשב.

  לכל יחידה A 25/3חיבור חשמל תלת פאזי 

   - . כולל הנמכות גבס, לפי תכנית אדריכלית, פתחי יציאה צריםהכנה למזגן מיני מרכזי לפי תוכנית של יועץ מיזוג

  .לתאורה ומיזוג -שעוני שבת דירתיים 3

  ליטר 150דוד"ש 

  בוילר חשמלי ומאיץ+ שעון שבת לבוילר להדלקה מראש ולחיסכון בחשמל.

  אינטרקום מסך צבעוני.כולל מצלמה ללובי, טלוויזיה במעגל סגור,   אינטרקום:  

  40-שלט דירה מואר, תאורה שקועה בקירות מעברים. מאור  פיתוח: 

  כולל שעון שבת. 1 –ור מא  חדרי אשפה: 

  בהתאם להנחיות כיבוי אש.  ח.מדרגות: 

   10סה"כ:  4 –חשמל  6 –מאור   חניון: 

  חדרי מדרגות התאמה לשבת 

  מערכת מצלמות ואזעקה היקפית

  גמר חוץ:
תחתונה ,שכבה מישרת ושכבה טקסטואלית , גמר בטיח צבעוני בשלושה גוונים שכבות: הרבצה  3 - ב  שכבות טיח חוץ:

  לפי תכנית אדריכלית, חיפוי אבן לפי תכנית אדריכלית.
ברזל מגולוון עם גמר צבע בתנור איירון מגורען לפי בחירת אדריכל, התקנה עילית, כולל עיטורים   פסות:מעקות מר

  מעמודי מעקב, גמר מאחז יד מאותו חומר.

  איטום טיח וצבע:

  טיח פנים שתי שכבות.  קירות פנים: 
  .שכבות 3 -צביעה בפוליסיד (סיד סינטטי) או ש"ע ב  צביעת פנים:

  ם.ם של יועץ האיטוי הנחיות ופרטילפ  איטום ובידוד:

  לפי תכנון ועיצוב אדריכלי. PVCחיצוניים מפח ו/או   מרזבים:

  גז:
 חיבור גז במטבח

  עמדת מנגל בחצר/במרפסת

  חיבור כלל דירתי  כולל מונים ומערכת לפי מפרט חברה

  מעלית:

  מנגנון שבת, עיצוב פנים לפי בחירת האדריכל.

 


