
• דלתות פנים חברת פנדור או שו"ע כולל צבע לבן	

• דלת ביטחון מעוצבת 	

• ריצוף גרניט פורצלן 80X80 במבחר גוונים לבחירה	

• פרקט למינציה בחדר שינה הורים 	

• חלונות אלומיניום עם זכוכית בידודית	

• הכנה למערכת קולנוע ביתית )צנרת וחוט משיכה 4 נקודות(	

• נק מים, גז וחשמל במרפסת	

• ריצוף מרפסת 33X33 במבחר דגמים וגוונים כולל דמוי דק	

חדר רחצה ושירותים
• ארון אמבטיה אינטגראלי בחדר רחצה ראשי + חדר רחצה הורים	

• ריצוף וחיפוי קירות במבחר גוונים וגדלים לבחירה	

• ברזי פרח סדרת GROHE או שו"ע	

• אמבטיה אקרילית	

• אסלות תלויות ומכלי הדחה סמויים 	

• כלים סניטריים איכותיים	

מערכות חשמל

עיצוב פנים

המידע המוצג לעיל אינו סופי וניתן לשינוי על פי שיקול דעת המוכרת. המוכרת תהיה מחויבת רק עפ״י מפרט המכר ותוכניות המכר שיהיו חלק בלתי נפרד מהסכם רכישה חתום כדין ע״י הצדדים ובכפוף לו.

•  תריסי גלילה חשמליים בסלון ובחדרים	

)פרט לממ״ד, חדרי רחצה ושירות(

• 	3X25 חיבור חשמל תלת פאזי

• אינטרקום עם מסך צבעוני	

• מפסקי חשמל מסוג גוויס או ש"ע	

• מיזוג מלא בדירה בהתאם לתכנון יועץ מיזוג	

• נקודת טלויזיה וטלפון בכל החדרים	

מטבח
•  מטבח מעוצב כולל ארונות עליונים, תחתונים ויחידת בילד אין	

עם מגירות בטריקה שקטה

• קלפה מזוגגת	

• כיור בהתקנה שטוחה	

• שיש אבן קיסר במבחר גוונים לבחירה	

• ברז נירוסטה נשלף	

• הכנה למדיח כלים	

• הכנה לכיריים חשמליות 	

• חיפוי הבניין בשילוב אבן טבעית וחומרים יוקרתיים נוספים	

• מעקות זכוכית בשילוב אלומיניום במרפסות	

• לובי כניסה מפואר ומעוצב	

• 4 מעליות מהירות ומפוארות	

• מחסום חשמלי בכניסה לחניון	

• חניה תת-קרקעית	

• פיר אשפה קומתי	

מפרט בניין

אאורה מחדשים את ישראל



המידע המוצג לעיל אינו סופי וניתן לשינוי על פי שיקול דעת המוכרת. המוכרת תהיה מחויבת רק עפ״י מפרט המכר ותוכניות המכר שיהיו חלק בלתי נפרד מהסכם רכישה חתום כדין ע״י הצדדים ובכפוף לו.

• דלתות פנים חברת פנדור או שו"ע כולל צבע לבן	

• דלת ביטחון מעוצבת 	

• ריצוף גרניט פורצלן 100X100 במבחר גוונים לבחירה	

• פרקט למינציה בחדר שינה הורים 	

• חלונות אלומיניום עם זכוכית בידודית 	

• הכנה למערכת קולנוע ביתית בסלון )צנרת וחוט משיכה, 4  נקודות(	

• נקודת מים גז וחשמל במרפסת דיור \גינה 	

• הכנה לג'קוזי במרפסת שמש )צנרת מים, ניקוז וחשמל(	

• ריצוף מרפסת 33X33 במבחר דגמים וגוונים כולל דמוי דק	

מטבח
•  מטבח מעוצב כולל ארונות עליונים, תחתונים ויחידת בילד אין 	

עם מגירות בטריקה שקטה

• קלפה מזוגגת	

• כיור בהתקנה שטוחה	

• שיש אבן קיסר במבחר גוונים לבחירה	

• ברז נירוסטה נשלף	

• הכנה למדיח כלים	

• הכנה לכיריים חשמליות 	

חדר רחצה ושירותים
• ארון אמבטיה אינטגראלי בחדר רחצה ראשי + חדר רחצה הורים	

• ריצוף וחיפוי קירות במבחר גוונים וגדלים לבחירה	

• ברזי פרח סדרת GROHE או שו"ע	

• אמבטיה אקרילית	

• אסלות תלויות ומכלי הדחה סמויים 	

• כלים סניטריים איכותיים	

מערכות חשמל
•  תריסי גלילה חשמליים בסלון ובחדרים + הכנה לרשתות	

)פרט לממ״ד, חדרי רחצה ושירות(

• 	3X40 חיבור חשמל תלת פאזי

• אינטרקום עם מסך צבעוני בסלון	

• מפסקי חשמל מסוג גוויס או ש"ע	

• מיזוג מלא בדירה בהתאם לתכנון יועץ מיזוג 	

• נקודות טלוויזה וטלפון בכל החדרים	

עיצוב פנים

• חיפוי הבניין בשילוב אבן טבעית וחומרים יוקרתיים נוספים	

• מעקות זכוכית בשילוב אלומיניום במרפסות	

• לובי כניסה מפואר ומעוצב	

• 4 מעליות מהירות ומפוארות	

• מחסום חשמלי בכניסה לחניון	

• חניה תת-קרקעית	

• פיר אשפה קומתי	

מפרט בניין

אאורה מחדשים את ישראל


