
הבניין
· לובי כניסה מפואר

· מעלית מהירה ומשוכללת

· אבן טבעית בחזית הבניין

הדירה
· דלת כניסה ביטחונית מהודרת

· ריצוף גרניט פורצלן 80/80

· תריסים חשמליים בכל הבית למעט 

  חדרים רטובים, חדר כביסה וממ"ד

· רשתות בכל הבית למעט 

  חדרים רטובים, חדר כביסה וממ"ד

· אסלות תלויות וניאגרה סמויה

· ארון אמבט מעוצב

· הכנה למע' מיזוג אוויר מרכזית

· הכנה למערכת קולנוע ביתית

· נק' טלפון וטלוויזיה בכל חדר

· חיבור חשמל תלת פאזי

· אינטרקום טלוויזיה דירתי

· ויטרינת אלומיניום רחבה ביציאה למרפסת

המטבח
· ארונות מטבח מעוצבים מעץ סנדביץ 

B.D 'כולל יח  

· שיש אבן קיסר

· התקנת כיור מטבח בהתקנה שטוחה

· ברז נשלף

מפרט טכני

המצג בתכנית זו, לרבות ריהוט, אביזרים, מידות, הדמיות, תמונות והתכניות הרעיוניות הינו לצורך המחשה בלבד. לחוזה המכר מצורפים מפרט טכני ותכנית מכר והם בלבד מחייבים את החברה. ט.ל.ח.

אסום
באר-שבע

בפארק הנחל טיפוס 4  | 4 חד׳ | קומה 4
שטח: 103.16 מ״ר + 17.47 מ״ר מרפסת

A בניין | D דירה מס׳ 13 | בניין

מגרש 451



-185-
הבניין

· לובי כניסה מפואר

· מעלית מהירה ומשוכללת

· אבן טבעית בחזית הבניין

הדירה
· דלת כניסה ביטחונית מהודרת

· ריצוף גרניט פורצלן 80/80

· תריסים חשמליים בכל הבית למעט 

  חדרים רטובים, חדר כביסה וממ"ד

· רשתות בכל הבית למעט 

  חדרים רטובים, חדר כביסה וממ"ד

· אסלות תלויות וניאגרה סמויה

· ארון אמבט מעוצב

· הכנה למע' מיזוג אוויר מרכזית

· הכנה למערכת קולנוע ביתית

· נק' טלפון וטלוויזיה בכל חדר

· חיבור חשמל תלת פאזי

· אינטרקום טלוויזיה דירתי

· ויטרינת אלומיניום רחבה ביציאה למרפסת

המטבח
· ארונות מטבח מעוצבים מעץ סנדביץ 

B.D 'כולל יח  

· שיש אבן קיסר

· התקנת כיור מטבח בהתקנה שטוחה

· ברז נשלף

המצג בתכנית זו, לרבות ריהוט, אביזרים, מידות, הדמיות, תמונות והתכניות הרעיוניות הינו לצורך המחשה בלבד. לחוזה המכר מצורפים מפרט טכני ותכנית מכר והם בלבד מחייבים את החברה. ט.ל.ח.

אסום
באר-שבע

בפארק הנחל
מגרש 451

-185-

טיפוס 11  | 4 חד׳
בניין B | דירה 3 | קומה 1 | שטח: 100.2 מ״ר + 17.08 מ״ר מרפסת

בניין B + C | דירה 9 | קומה 4 | שטח: 100.2 מ״ר + 13.93 מ״ר מרפסת

מפרט טכני



מפרט טכני

145/95

הבניין
· לובי כניסה מפואר

· מעלית מהירה ומשוכללת

· אבן טבעית בחזית הבניין

הדירה
· דלת כניסה ביטחונית מהודרת

· ריצוף גרניט פורצלן 80/80

· תריסים חשמליים בכל הבית למעט 

  חדרים רטובים, חדר כביסה וממ"ד

· רשתות בכל הבית למעט 

  חדרים רטובים, חדר כביסה וממ"ד

· אסלות תלויות וניאגרה סמויה

· ארון אמבט מעוצב

· הכנה למע' מיזוג אוויר מרכזית

· הכנה למערכת קולנוע ביתית

· נק' טלפון וטלוויזיה בכל חדר

· חיבור חשמל תלת פאזי

· אינטרקום טלוויזיה דירתי

· ויטרינת אלומיניום רחבה ביציאה למרפסת

המטבח
· ארונות מטבח מעוצבים מעץ סנדביץ 

B.D 'כולל יח  

· שיש אבן קיסר

· התקנת כיור מטבח בהתקנה שטוחה

· ברז נשלף

המצג בתכנית זו, לרבות ריהוט, אביזרים, מידות, הדמיות, תמונות והתכניות הרעיוניות הינו לצורך המחשה בלבד. לחוזה המכר מצורפים מפרט טכני ותכנית מכר והם בלבד מחייבים את החברה. ט.ל.ח.

אסום
באר-שבע

בפארק הנחל
מגרש 451

145/95

טיפוס 15  | 4 חד׳ | קומה 4
שטח: 101.81 מ״ר + 17.5 מ״ר מרפסת

E דירה 9 | בניין



מפרט טכני

95/145

הבניין
· לובי כניסה מפואר

· מעלית מהירה ומשוכללת

· אבן טבעית בחזית הבניין

הדירה
· דלת כניסה ביטחונית מהודרת

· ריצוף גרניט פורצלן 80/80

· תריסים חשמליים בכל הבית למעט 

  חדרים רטובים, חדר כביסה וממ"ד

· רשתות בכל הבית למעט 

  חדרים רטובים, חדר כביסה וממ"ד

· אסלות תלויות וניאגרה סמויה

· ארון אמבט מעוצב

· הכנה למע' מיזוג אוויר מרכזית

· הכנה למערכת קולנוע ביתית

· נק' טלפון וטלוויזיה בכל חדר

· חיבור חשמל תלת פאזי

· אינטרקום טלוויזיה דירתי

· ויטרינת אלומיניום רחבה ביציאה למרפסת

המטבח
· ארונות מטבח מעוצבים מעץ סנדביץ 

B.D 'כולל יח  

· שיש אבן קיסר

· התקנת כיור מטבח בהתקנה שטוחה

· ברז נשלף

המצג בתכנית זו, לרבות ריהוט, אביזרים, מידות, הדמיות, תמונות והתכניות הרעיוניות הינו לצורך המחשה בלבד. לחוזה המכר מצורפים מפרט טכני ותכנית מכר והם בלבד מחייבים את החברה. ט.ל.ח.

אסום
באר-שבע

בפארק הנחל
מגרש 451

95/145

טיפוס 15  | 4 חד׳ | קומה 1
שטח: 101.81 מ״ר + 18.2 מ״ר מרפסת

E דירה 3 | בניין


