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 ימפרט טכני עקרונ - נספח

 מטבח: •

o תחלק כך: תש"א מ 12  מ"מ( באורך 17 בעובי מטבח איכותי מעץ לבוד )סנדוויץ 

o קלפה מעל הכיור בחלק העליון. 

o ארונות. מגירות +  3לפחות יהיו   בחלק התחתון 

o  .טריקה שקטה בארונות ובמגירות 

o  ,דגמים לבחירה 5ציפוי פורמייקה . 

o  הכולל התקנה שטוחה לכיורים דגמים לבחירה, 4משטח עבודה )שיש( מסוג אבן קיסר או שו"ע  ,
 ס"מ וקנט אחורי נסתר.  1.5קנט קדמי בגובה 

o 2 נירוסטה.  כיורי מטבח נפרדים או כיור כפול מסוג גרניט או 

o .ברז נשלף   

o   .הכנה למדיח כלים ולתנורים בארונות המטבח 
 

 תריסים וחלונות: •

o   אפשרות לפתיחה ידנית, פרט לממ"ד ואמבטיות.אם חשמליים   אורתריסי   

o  .חלונות מאלומיניום צבוע מסוג קליל או שווה ערך, חלונות כפולים כולל הממ"ד והכנה לרשתות 

o חלון מסוג "דרייקיפ".   -בחדרי האמבטיה והממ"ד 

 

 ריצופים:  •

o במידות:    -דירה פורצלן  מתוכם    4,  80*80,  60*60,  45*90,  80*80אריחי  לבחירה  תינתן  דגמים 
 מבריקים. אפשרות ל

o דמוי פרקט -מרפסת . 

o שיש -לובי וחדרי מדרגות . 

o עד לגובה  30*10,  60* 30,  60* 15במבחר דגמים, חיפויים במידות:    33* 33  -אמבטיה וחדרי רחצה ,
 דגמים לבחירה.  4. דלת

o  בניין. בלובי הס"מ  120עד גובה   שישחיפוי 

 

 שירותים וחדרי אמבטיה: •

o  .נקודת חשמל )מוגנת( כהכנה לחימום בחדרי רחצה 

o או ש"ע  ברית/גרויייהדחה מדגם ג מכלי סמויים, אסלות ומכלי הדחה. 

o הכולל מראה  בציפוי צביעה בתנור )שלייף( ארון אמבטיה תלוי. 

o מסוג חמת או שווה ערך.ים ברז 

o   דרך במקלחון ובאמבטיה.  4אינטרפוץ 
 

מ • דירה  שירותים    4- בכל  תהיה:  שהחלוקה  מקלחות,  ושני  שירותים  שלושה  יבוצעו  ומעלה  חדרים 
ס"מ, ושירותי אורחים    170/70שירותים ואמבטיה כלליים עם אמבט מידות  ,  ביחידת הורים  וןומקלח 
 . נפרדים

 

 
 

 



 

 

 שמל:ח •

o  נקודות 7חשמל חכם עד . 

o 25*3יהיה תלת פאזי  הדירה   גודל חיבור חשמל . 

o   שקעים + שקע כוח למזגן בכל חדר.  2טלפון + ונקודת חיבור טלוויזיה 

o  בסלון. ומפסק הדלקה "מחלף" בחדר שינה הורים 

o  .כל אביזרי החשמל מסוג "גוויס" או שווה ערך 

o  .שעון שבת + שעון שבת למזגן בלוח החשמל 

o   משולב בדלת הכניסה לבניין. אינטרקום וטלוויזיה במעגל סגור צבעוני 

o .נקודת מים וחשמל במרפסת שמש 

o .הכנה למצלמה בכניסה לדירה 

 

 חימום באמצעות מערכת דקוהיט / רדיאטורים.  •

 מערכת מיזוג אוויר מרכזית.כנה לה •

 דלת בטחון מעוצבת בכניסות לדירות כנדרש על פי התקן. •

 . דלתות פנים פנדור או שו"ע •

שמש   • כרומג  150דוד  מסוג  התקניםליטר  מכון  ע"י  המאושר  וקולט  דוד  הכולל  ש"ע,  או  בהתאם  ן   .

 . להתכנות תכנונית

חברות גדולות כדוגמת שינדלר נחושתן או ש"ע, המאושרות ע"י    , של )לבניין(איכותיות  מעליות    2לפחות   •

 מכון התקנים ומהנדס מעליות.

 

המוצע ובהתאם לתנאי השוק או לאילוצים בשלבי  הערה: החברה תהיה רשאית לשפר ו/או להוסיף ו/או לשנות מהמפרט  
 התכנון או בעת ביצוע הפרויקט אך בתנאי שלא תגרע מהתחייבויותיה מול בעלי הדירות כמתחייב במסך זה.

כל שינוי או עמידה בהתחייבות של החברה כלפי הדיירים ישולם כשווה ערך כפיצויי כספי לבעלי הדירות כפי שייקבע ע"י  
 שמאי חיצוני מוסכם שיישום את הערך הכספי של ההטבה שלא ניתנה לדיירים.  

 

 

 

 בכבוד רב                                                                                           

                                                                                                                                                                         מנכ"ל  -אברהם ברגר                               

 ברגר נדל"ן                                                                                                  

  

 

 

 

 

  


