לגור על פסגת רמת גן

B O U T I Q U E
קניון איילון

מתחם עסקים בני ברק

ז‘בו

טינסקי

03-601-0126

 108.2מ"ר |  25.2מ"ר מרפסת שמש

פנטהאוז מערבי

P-EAST
TYPE

ספריה עירונית

קריניצי

קופ“ח כללית

SALES@M AALE9 .CO.IL

|

WWW.MAALE9 .CO.IL

ביא

ליק

קניון ביאליק

הרא“ה

ארלוזורוב

תיאטרון רמת גן

קופ“ח כללית

מתחם הבורסה

קופ“ח מכבי

בן גו
ריון

חזון
אי“ש

מגה בעיר

פארק הבנים

תיכון קלעי

בי“ס בן גוריון
יד לבנים

שופרסל

כצנלסון

בי“ס גורדון

סופר פארם
קניון מרום

מצפור שלום

פארק מרום נווה

בי“ס כצנלסון

מצפה כוכבים

בי“ס עתיד

ריון
בן גו

הרא“ה

קניון גבעתיים
פארק גבעתיים

מכללת רמת גן

צחק

דרך י

רבין

ה דיין

מש

 200מ‘

P-WEST

P-EAST

בבניין | לובי כניסה מעוצב אדריכלית |
מעלית כולל הכנה לפיקוד שבת | לובי
קומתי מעוצב | חניה פרטית לכל דירה
בחניון תת קרקעי | חדר אופניים | שער
חשמלי בכניסה לחניון | בדירות | דלתות
פנים יוקרתיות במבחר גוונים | תריס גלילה
חשמלי בכל הדירה למעט ממ"ד וחדרי רחצה
| נקודות טלפוניה וטלויזיה בכל החדרים |
אינטרקום צבעוני בסלון | חיבור חשמל תל
פאזי | מרפסת שמש | נקודות מים במרפסות
פנטהאוז | ריצוף גרניט פורצלן | 80X80
ריצוף אנטיסליפ בחדרים רטובים | הכנה
לבית חכם | כיור התקנה שטוחה במטבח

 108.2מ"ר |  25.2מ"ר מרפסת

פנטהאוז מערבי

P-WEST

TYPE

התכנית והפרטים בדף זה הינם להמחשה ולמסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות של החברה .את החברה יחייב ההסכם והמפרט הטכני ,לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים .ט.ל.ח

לגור על פסגת רמת גן

B O U T I Q U E
קניון איילון

מתחם עסקים בני ברק

ז‘בו

טינסקי

03-601-0126

 114.3מ"ר |  19.6מ"ר מרפסת שמש

פנטהאוז מזרחי

P-EAST
TYPE

ספריה עירונית

קריניצי

קופ“ח כללית

SALES@M AALE9 .CO.IL

|

WWW.MAALE9 .CO.IL

ביא

ליק

קניון ביאליק

הרא“ה

ארלוזורוב

תיאטרון רמת גן

קופ“ח כללית

מתחם הבורסה

קופ“ח מכבי

בן גו
ריון

חזון
אי“ש

מגה בעיר

פארק הבנים

תיכון קלעי

בי“ס בן גוריון
יד לבנים

שופרסל

כצנלסון

בי“ס גורדון

סופר פארם
קניון מרום

מצפור שלום

פארק מרום נווה

בי“ס כצנלסון

מצפה כוכבים

בי“ס עתיד

ריון
בן גו

הרא“ה

קניון גבעתיים
פארק גבעתיים

מכללת רמת גן

צחק

דרך י

רבין

ה דיין

מש

 200מ‘

P-WEST

P-EAST

בבניין | לובי כניסה מעוצב אדריכלית |
מעלית כולל הכנה לפיקוד שבת | לובי
קומתי מעוצב | חניה פרטית לכל דירה
בחניון תת קרקעי | חדר אופניים | שער
חשמלי בכניסה לחניון | בדירות | דלתות
פנים יוקרתיות במבחר גוונים | תריס גלילה
חשמלי בכל הדירה למעט ממ"ד וחדרי רחצה
| נקודות טלפוניה וטלויזיה בכל החדרים |
אינטרקום צבעוני בסלון | חיבור חשמל תל
פאזי | מרפסת שמש | נקודות מים במרפסות
פנטהאוז | ריצוף גרניט פורצלן | 80X80
ריצוף אנטיסליפ בחדרים רטובים | הכנה
לבית חכם | כיור התקנה שטוחה במטבח

 114.3מ"ר |  19.6מ"ר מרפסת

פנטהאוז מזרחי

P-EAST

TYPE

התכנית והפרטים בדף זה הינם להמחשה ולמסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות של החברה .את החברה יחייב ההסכם והמפרט הטכני ,לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים .ט.ל.ח

