  

  


  


C1

מפרט טכני עשיר ומפנק
הבניין:
* חיפוי הבניין באלומיניום לבן ייחודי בשילוב זכוכית
* מתחם סגור – שומר בכניסה  24שעות ביממה
*  3דירות בקומה
* בריכה מקורה מחוממת
* חדר כושר פרטי
* סאונה
* לאונג' עסקי לשימוש הדיירים
* חניון תת קרקעי
*  5,000מ' של גינון ופיתוח סביבתי

 
 
  




דירה צפונית

שטח דירה
 156מ"ר

הדירות:
* פרקט בחדר שינה ראשי
* דק עץ סינטטי משובח במרפסת שמש
* מערכת "בית חכם"
*  2מערכות מיזוג אויר
* דלת כניסה כנף וחצי מעוצבת
* חלונות דרי קיפ דאבל גלאס
* גובה קומה  3.30 -מ'
* ריצוף  -מבחר אריחי פורצלן או קרמיקה במידות 60/120 ,80/80 ,60/60
לפי בחירה ממגוון דוגמאות החברה
* שקעי חשמל ואביזרים .בטוצ'יני או גביס
* מטבח מעוצב כולל יחידת  BIבגודל  14מ'
* כיור מטבח סילי גרניט או נירוסטה בהתקנה שטוחה
* שיש במטבח גרניט או אבן קיסר
* חדרי רחצה – אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים
* חימום תת רצפתי בחדרים הרטובים
* ברזים תוצרת  GROHEאו שווה ערך
* ארונות אמבטיה מעוצבים כולל כיור ומשטח חרס אינטגרלי

שטח מרפסת
 25מ"ר

שטח כולל
 181מ"ר

 
 




  
 
 


 




עיקרי המפרט ותוכנית הדירה הינם לצורך המחשה בלבד וכפופים למלאי קיים ,סדרות ,ספקים ,גוונים וניתנים
לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י החברה .את החברה יחייבו החוזה והמפרט הטכני החתומים בלבד .ט.ל.ח.
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C2

מפרט טכני עשיר ומפנק
הבניין:
* חיפוי הבניין באלומיניום לבן ייחודי בשילוב זכוכית
* מתחם סגור – שומר בכניסה  24שעות ביממה
*  3דירות בקומה
* בריכה מקורה מחוממת
* חדר כושר פרטי
* סאונה
* לאונג' עסקי לשימוש הדיירים
* חניון תת קרקעי
*  5,000מ' של גינון ופיתוח סביבתי

  

  


 
 
  




דירה צפונית

שטח דירה
 156מ"ר

הדירות:
* פרקט בחדר שינה ראשי
* דק עץ סינטטי משובח במרפסת שמש
* מערכת "בית חכם"
*  2מערכות מיזוג אויר
* דלת כניסה כנף וחצי מעוצבת
* חלונות דרי קיפ דאבל גלאס
* גובה קומה  3.30 -מ'
* ריצוף  -מבחר אריחי פורצלן או קרמיקה במידות 60/120 ,80/80 ,60/60
לפי בחירה ממגוון דוגמאות החברה
* שקעי חשמל ואביזרים .בטוצ'יני או גביס
* מטבח מעוצב כולל יחידת  BIבגודל  14מ'
* כיור מטבח סילי גרניט או נירוסטה בהתקנה שטוחה
* שיש במטבח גרניט או אבן קיסר
* חדרי רחצה – אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים
* חימום תת רצפתי בחדרים הרטובים
* ברזים תוצרת  GROHEאו שווה ערך
* ארונות אמבטיה מעוצבים כולל כיור ומשטח חרס אינטגרלי

שטח מרפסת
 25מ"ר

שטח כולל
 181מ"ר

 
 



 

  


  


 

עיקרי המפרט ותוכנית הדירה הינם לצורך המחשה בלבד וכפופים למלאי קיים ,סדרות ,ספקים ,גוונים וניתנים
לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י החברה .את החברה יחייבו החוזה והמפרט הטכני החתומים בלבד .ט.ל.ח.


 

 

+972-9-8893500
www.briga.co.il





  







  

C3

מפרט טכני עשיר ומפנק
הבניין:
* חיפוי הבניין באלומיניום לבן ייחודי בשילוב זכוכית
* מתחם סגור – שומר בכניסה  24שעות ביממה
*  3דירות בקומה
* בריכה מקורה מחוממת
* חדר כושר פרטי
* סאונה
* לאונג' עסקי לשימוש הדיירים
* חניון תת קרקעי
*  5,000מ' של גינון ופיתוח סביבתי

דירה צפונית

שטח דירה
 156מ"ר

הדירות:
* פרקט בחדר שינה ראשי
* דק עץ סינטטי משובח במרפסת שמש
* מערכת "בית חכם"
*  2מערכות מיזוג אויר
* דלת כניסה כנף וחצי מעוצבת
* חלונות דרי קיפ דאבל גלאס
* גובה קומה  3.30 -מ'
* ריצוף  -מבחר אריחי פורצלן או קרמיקה במידות 60/120 ,80/80 ,60/60
לפי בחירה ממגוון דוגמאות החברה
* שקעי חשמל ואביזרים .בטוצ'יני או גביס
* מטבח מעוצב כולל יחידת  BIבגודל  14מ'
* כיור מטבח סילי גרניט או נירוסטה בהתקנה שטוחה
* שיש במטבח גרניט או אבן קיסר
* חדרי רחצה – אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים
* חימום תת רצפתי בחדרים הרטובים
* ברזים תוצרת  GROHEאו שווה ערך
* ארונות אמבטיה מעוצבים כולל כיור ומשטח חרס אינטגרלי

שטח מרפסת
 25מ"ר

  


 
 
  
  






 
 

שטח כולל
 181מ"ר

 



 


עיקרי המפרט ותוכנית הדירה הינם לצורך המחשה בלבד וכפופים למלאי קיים ,סדרות ,ספקים ,גוונים וניתנים
לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י החברה .את החברה יחייבו החוזה והמפרט הטכני החתומים בלבד .ט.ל.ח.

 

   


 


+972-9-8893500
www.briga.co.il



  







