
רנ״ס 8 קק״ל 20
דירת 5 חדרים

2,4,6
ועוצב בקפידה עם דגש  יוקרה שתוכנן  דירות  פרוייקט 
עשיר.  טכני  ומפרט  מדוייק  עיצוב  מרווחות,  דירות  על 
השילוב  את  עבורכם  תיכננו  בע״מ  רוזנר  חיים  חברת 
המנצח, מיקום מרכזי בלב הפועם של מוצקין ובו תגלו 
ושקט  פינתי  בוטיק  בניין  שלכם.  השקט  פיסת  את 
ופנטהאוז מפוארים. 5 חדרים  בנות  בלבד  דירות   9 ובו 
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N
מזרח, דרום, מערב

דירה 2,4,6 - 5 חד׳
שטח דירה

שטח מחסן

שטח מרפסת

קומה

115מ״ר

4.1 מ״ר

12מ״ר

2-4
לובי כניסה מפואר ומעוצב

חניה פרטית לכל דירה
מעלית 9 נוסעים נגישה לנכים

שער כניסה חשמלי לרכבים
מחסן פרטי בכל קומה צמוד לדירה

מצלמות במעגל סגור בקומת הקרקע

בניין

ארונות אמבטייה אינטגרלים כולל מראה במבחר דגמים לבחירה
ריצוף דמוי פרקט או שו"ע במבחר גוונים לבחירה

אמבטיה אקרילית חד' רחצה כללי
אסלות תלויות ומכלי הדחה סמויים

אינטרפוץ 4 דרך + ראש קבוע ומוט קומפ' בחדרי רחצה
חיפוי קירות 90*30 בחדרי אמבטיה עד גובה תיקרה

מקלחון זכוכית בחד' רחצה הורים

חדרי
רחצה

תריסים חשמליים בכל חלונות הבית ובדלת סלון
)למעט בממ"ד, מרפסת שירות וחדרי רחצה(

מזגן מיני מרכזי והנמכת תקרה דקורטיבית
חשמל תלת פאזי  דירתי 3*25 אמפר

אינטרקום TV במעגל סגור
מפסיקי נסקו או גיוויס או שו"ע

חשמל

דלת כניסה יוקתית מעוצבת עם מנעול דוגמת פלדלת
דלתות פנים יוקרתיות מוגנות מים במבחר גוונים לבחירה

רשתות בכל הבית
חלונות אלומיניום בידודית כפולה של קליל או שו"ע

ריצוף גרניט פורצלן 80*80 בכל הבית עם מבחר גדול לבחירה
ריצוף קרמיקה דמוי פרקט במרפסת או שו"ע

נקודת מים וגז במרפסת
דוד חשמלי 150 ליטר חימום מהיר של כרומגן

ממ״ד- יחידת מסנן אוויר
ממ״ד- חלון אלומיניום + תריס אלומיניום

דירה

מטבח מלא עליון + תחתון יוקרתי
משטח עבודה אבן קיסר או שווה ערך

כיור אקרילי או נירוסטה בהתקנה שטוחה
ברז נשלף

חיפוי קרמיקה במטבח לגובה 60 ס"מ

מטבח


