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מיני פנטהאוז  6חדרים | דרום מזרח
שטח דירה 144.87 :מ"ר
שטח מרפסת 36.73 :מ"ר

ברחוב יפה נוף ,במיקום ייחודי
בשכונה הכי טובה למשפחות,
מוקם פרויקט "מיתר בכפר גנים ג".
בית דירות בסטנדרט גבוה ,עם מגוון
דירות מרווחות המתאימות למשפחות.
בואו ליהנות ממגורים בשכונה קהילתית ואיכותית,
בשכונה הכי מבוקשת בפתח תקווה.

הדמיות להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

בס"ד

| הבניין

מיני פנטהאוז  6חדרים | דרום מזרח
שטח דירה 144.87 :מ"ר
שטח מרפסת 20.75 :מ"ר

•בניין בוטיק בן  10קומות –  38דיירים
•חיפוי בניין באבן יוקרתית על פי בחירת אדריכל הפרויקט
•לובי כניסה מעוצב
•אינטרקום  TVבמעגל סגור
• 2מעליות משוכללות ומהירות
•חניון עילי ותת קרקעי עם מחסום חשמלי

| ריצוף

•גרניט פורצלן במבחר גוונים
• 80/80בחדר דיור ,מטבח ,מעברים ובחדרי שינה
•במרפסת שמש ריצוף אנטי סליפ דמוי דק  /פרקט

| מטבח

•ארונות מטבח מעוצבים ,כולל יחידת BUILT-IN
•מנגנוני טריקה שקטה
•הכנה למדיח כלים
•כיור בהתקנה שטוחה עם ברז נשלף
•חיפוי בגרניט פורצלן בין ארון תחתון לעליון
•משטח מאבן קיסר – במבחר גוונים

| חדרי רחצה

•אסלות תלויות וניאגרות סמויות
•אמבטיה אקרילית
•ארונות אמבטיה עם כיור אינטגרלי
•חיפוי קירות וריצוף בגרניט פורצלן במבחר גוונים לבחירה
•ברזי פרח
•הכנה לתנור חימום בחדרי הרחצה

| כללי

•סוויטת הורים מפנקת הכוללת חדר רחצה פרטי וחדר ארונות
•תריס גלילה חשמלי בחדר דיור ,במטבח ובחדרי השינה (למעט ממ"ד)
•חלונות אלומיניום וזכוכית בידודית עפ"י תקן
•הכנה למערכת מיזוג אוויר מרכזית
•חשמל תלת פאזי – 3X25
•אביזרי חשמל גוויס או ביטוצ'יני או שו"ע
•נקודת  ,TVטלפון ומפסק מחליף בכל חדר
•דלתות פנים פנדור ,סדרת יוניק או שו"ע
•ברז גן במרפסת שמש
• 2חניות
•מחסן
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שטח מתוכנן למעבה

המוצג בפרוספקט זה ,לרבות ריהוט ,אביזרים ,מידות והתוכניות הרעיוניות הינם להמחשה בלבד .לחוזה המכר מצורפים מפרט טכני ותוכניות מכר והם בלבד מחייבים את החברה .תכנית זו אינה מהווה מצג
או הצעה ולא תהיה חלק מתנאי ההתקשרות וההסכם בין הצדדים | ט.ל.ח

