
 :עיקרי מפרט הבניין

 לובי כניסה יוקרתי ומעוצב•
 שתי מעליות מפוארות אחת לכל כניסה•
 חיפוי הבניין באבן טבעית בשילוב שליכט אקרילי•
 בידוד אקוסטי ותרמי בהתאם לדרישות התקן•
 תאורה חסכונית בשטחים משותפים•

 

 עיקרי מפרט הדירה

 בכל הדירה 60/60ריצוף גרניט פורצלן •
 במבחר דוגמאות עשיר( למעט חדרים רטובים ומרפסות)    

 קרמיקה יוקרתי לחיפוי קירות בחדרי הרחצה/ אריחי גרניט פורצלן •
 אסלות תלויות ומכלי הדחה סמויים •
 ברזי פרח באיכות גבוהה•
 אמבטיה אקרילית איכותית•
 מערכת מיזוג אויר דירתית•
 אמפר 25*3חשמל תלת פאזי •
 מפסקים מחלפים בחדרים ובחלל הציבורי•
 נקודות טלוויזיה וטלפון בחדרים•
 או שווה ערך GEWISSאביזרי חשמל מסוג •
 (חדרי רחצה ושירותים, ד"למעט ממ)תריסים חשמליים בכל החלונות •
 דלתות פנים במבחר גוונים•
 דרייקיפכפולה  ד חלון פתיחה "בממ•
 אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור ומסך צבעוני בכניסה לדירה•
 חימום מים סולרי עם גיבוי חשמלי•
 סט משולב של ארון אמבטיה מראה וכיור רחצה אינטגרלי בחדר הרחצה•
 

 צ"ראשל צמרות הירשפלד
 'קומה ד 1' דירה מס

 חדרים 5דירת 
 ר"מ 15-ר ומרפסת כ"מ 99-כ

 .התכנית והמידות המצוינות בה אינן מחייבות והן להתרשמות כללית בלבד
 .י הסכם ותכניות מכר חתומים על ידה"החברה מתחייבת אך ורק עפ

 077-5600604רחובות  6המנוף 



 :עיקרי מפרט הבניין

 עיקרי מפרט הדירה

 בכל הדירה 60/60פורצלן גרניט הריצוף •
 במבחר דוגמאות עשיר( למעט חדרים רטובים ומרפסות)•
 קרמיקה יוקרתי לחיפוי קירות בחדרי הרחצה/ אריחי גרניט פורצלן •
 אסלות תלויות ומכלי הדחה סמויים •
 ברזי פרח באיכות גבוהה•
 אמבטיה אקרילית איכותית•
 מערכת מיזוג אויר דירתית•
 אמפר 25*3חשמל תלת פאזי •
 מפסקים מחלפים בחדרים ובחלל הציבורי•
 נקודות טלוויזיה וטלפון בחדרים•
 או שווה ערך GEWISSאביזרי חשמל מסוג •
 (חדרי רחצה ושירותים, ד"למעט ממ)תריסים חשמליים בכל החלונות •
 דלתות פנים במבחר גוונים•
 ד חלון פתיחה כפולה  דרייקיפ"בממ•
 אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור ומסך צבעוני בכניסה לדירה•
 חימום מים סולרי עם גיבוי חשמלי•
 וכיור רחצה אינטגרלי בחדר רחצהמראה סט משולב של ארון אמבטיה •

 

 .התכנית והמידות המצוינות בה אינן מחייבות והן להתרשמות כללית בלבד
 .י הסכם ותכניות מכר חתומים על ידה"החברה מתחייבת אך ורק עפ

 'קומה ד 2' דירה מס
 חדרים 4דירת 

 ר"מ 8-ר ומרפסת כ"מ 92-כ

 077-5600604רחובות  6המנוף 

 לובי כניסה יוקרתי ומעוצב•
 שתי מעליות מפוארות אחת לכל כניסה•
 חיפוי הבניין באבן טבעית בשילוב שליכט אקרילי•
 בידוד אקוסטי ותרמי בהתאם לדרישות התקן•
 תאורה חסכונית בשטחים משותפים•

 צ"צמרות הירשפלד ראשל



 :עיקרי מפרט הבניין

 עיקרי מפרט הדירה

 צ"צמרות הירשפלד ראשל

 בכל הדירה 60/60פורצלן גרניט הריצוף •
 במבחר דוגמאות עשיר( למעט חדרים רטובים ומרפסות)•
 קרמיקה יוקרתי לחיפוי קירות בחדרי הרחצה/ אריחי גרניט פורצלן •
 אסלות תלויות ומכלי הדחה סמויים •
 ברזי פרח באיכות גבוהה•
 אמבטיה אקרילית איכותית•
 מערכת מיזוג אויר דירתית•
 אמפר 25*3חשמל תלת פאזי •
 מפסקים מחלפים בחדרים ובחלל הציבורי•
 נקודות טלוויזיה וטלפון בחדרים•
 או שווה ערך GEWISSאביזרי חשמל מסוג •
 (חדרי רחצה ושירותים, ד"למעט ממ)תריסים חשמליים בכל החלונות •
 דלתות פנים במבחר גוונים•
 ד חלון פתיחה כפולה  דרייקיפ"בממ•
 אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור ומסך צבעוני בכניסה לדירה•
 חימום מים סולרי עם גיבוי חשמלי•
 וכיור רחצה אינטגרלי בחדר רחצהמראה סט משולב של ארון אמבטיה •

 

 .התכנית והמידות המצוינות בה אינן מחייבות והן להתרשמות כללית בלבד
 .י הסכם ותכניות מכר חתומים על ידה"החברה מתחייבת אך ורק עפ

 'קומה ד 3' דירה מס
 חדרים 3דירת 

 ר"מ 8-ר ומרפסת כ"מ 85-כ

 077-5600604רחובות  6המנוף 

 לובי כניסה יוקרתי ומעוצב•
 שתי מעליות מפוארות אחת לכל כניסה•
 חיפוי הבניין באבן טבעית בשילוב שליכט אקרילי•
 בידוד אקוסטי ותרמי בהתאם לדרישות התקן•
 תאורה חסכונית בשטחים משותפים•



 :עיקרי מפרט הבניין

 עיקרי מפרט הדירה

 צ"צמרות הירשפלד ראשל

 בכל הדירה 60/60פורצלן גרניט הריצוף •
 במבחר דוגמאות עשיר( למעט חדרים רטובים ומרפסות)•
 קרמיקה יוקרתי לחיפוי קירות בחדרי הרחצה/ אריחי גרניט פורצלן •
 אסלות תלויות ומכלי הדחה סמויים •
 ברזי פרח באיכות גבוהה•
 אמבטיה אקרילית איכותית•
 מערכת מיזוג אויר דירתית•
 אמפר 25*3חשמל תלת פאזי •
 מפסקים מחלפים בחדרים ובחלל הציבורי•
 נקודות טלוויזיה וטלפון בחדרים•
 או שווה ערך GEWISSאביזרי חשמל מסוג •
 (חדרי רחצה ושירותים, ד"למעט ממ)תריסים חשמליים בכל החלונות •
 דלתות פנים במבחר גוונים•
 ד חלון פתיחה כפולה  דרייקיפ"בממ•
 אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור ומסך צבעוני בכניסה לדירה•
 חימום מים סולרי עם גיבוי חשמלי•
 וכיור רחצה אינטגרלי בחדר רחצהמראה סט משולב של ארון אמבטיה •

 

 .התכנית והמידות המצוינות בה אינן מחייבות והן להתרשמות כללית בלבד
 .י הסכם ותכניות מכר חתומים על ידה"החברה מתחייבת אך ורק עפ

 'א קומה ד3' דירה מס
 חדרים 3דירת 

 ר"מ 8-ר ומרפסת כ"מ 85-כ

 077-5600604רחובות  6המנוף 

 לובי כניסה יוקרתי ומעוצב•
 שתי מעליות מפוארות אחת לכל כניסה•
 חיפוי הבניין באבן טבעית בשילוב שליכט אקרילי•
 בידוד אקוסטי ותרמי בהתאם לדרישות התקן•
 תאורה חסכונית בשטחים משותפים•



 :עיקרי מפרט הבניין

 עיקרי מפרט הדירה

 .התכנית והמידות המצוינות בה אינן מחייבות והן להתרשמות כללית בלבד
 .י הסכם ותכניות מכר חתומים על ידה"החברה מתחייבת אך ורק עפ

 'קומה ד 4' דירה מס
 חדרים 4דירת 

 ר"מ 8-ר ומרפסת כ"מ 86 -כ

 077-5600604רחובות  6המנוף 

 לובי כניסה יוקרתי ומעוצב•
 שתי מעליות מפוארות אחת לכל כניסה•
 חיפוי הבניין באבן טבעית בשילוב שליכט אקרילי•
 בידוד אקוסטי ותרמי בהתאם לדרישות התקן•
 תאורה חסכונית בשטחים משותפים•

 צ"צמרות הירשפלד ראשל

 בכל הדירה 60/60גרניט פורצלן הריצוף •
 במבחר דוגמאות עשיר( למעט חדרים רטובים ומרפסות)•
 קרמיקה יוקרתי לחיפוי קירות בחדרי הרחצה/ אריחי גרניט פורצלן •
 אסלות תלויות ומכלי הדחה סמויים •
 ברזי פרח באיכות גבוהה•
 אמבטיה אקרילית איכותית•
 מערכת מיזוג אויר דירתית•
 אמפר 25*3חשמל תלת פאזי •
 מפסקים מחלפים בחדרים ובחלל הציבורי•
 נקודות טלוויזיה וטלפון בחדרים•
 או שווה ערך GEWISSאביזרי חשמל מסוג •
 (חדרי רחצה ושירותים, ד"למעט ממ)תריסים חשמליים בכל החלונות •
 דלתות פנים במבחר גוונים•
 ד חלון פתיחה כפולה  דרייקיפ"בממ•
 אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור ומסך צבעוני בכניסה לדירה•
 חימום מים סולרי עם גיבוי חשמלי•
 וכיור רחצה אינטגרלי בחדר רחצהמראה סט משולב של ארון אמבטיה •

 



 :עיקרי מפרט הבניין

 לובי כניסה יוקרתי ומעוצב•
 שתי מעליות מפוארות אחת לכל כניסה•
 חיפוי הבניין באבן טבעית בשילוב שליכט אקרילי•
 בידוד אקוסטי ותרמי בהתאם לדרישות התקן•
 תאורה חסכונית בשטחים משותפים•

 

 עיקרי מפרט הדירה

 בכל הדירה 60/60ריצוף גרניט פורצלן •
 במבחר דוגמאות עשיר( למעט חדרים רטובים ומרפסות)    

 קרמיקה יוקרתי לחיפוי קירות בחדרי הרחצה/ אריחי גרניט פורצלן •
 אסלות תלויות ומכלי הדחה סמויים •
 ברזי פרח באיכות גבוהה•
 אמבטיה אקרילית איכותית•
 מערכת מיזוג אויר דירתית•
 אמפר 25*3חשמל תלת פאזי •
 מפסקים מחלפים בחדרים ובחלל הציבורי•
 נקודות טלוויזיה וטלפון בחדרים•
 או שווה ערך GEWISSאביזרי חשמל מסוג •
 (חדרי רחצה ושירותים, ד"למעט ממ)תריסים חשמליים בכל החלונות •
 דלתות פנים במבחר גוונים•
 דרייקיפכפולה  ד חלון פתיחה "בממ•
 אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור ומסך צבעוני בכניסה לדירה•
 חימום מים סולרי עם גיבוי חשמלי•
 סט משולב של ארון אמבטיה מראה וכיור רחצה אינטגרלי בחדר הרחצה•
 

 צ"ראשל צמרות הירשפלד
 'קומה ד 5' דירה מס

 חדרים4 דירת 
 ר"מ 20-ר ומרפסת כ"מ 88 -כ

 .התכנית והמידות המצוינות בה אינן מחייבות והן להתרשמות כללית בלבד
 .י הסכם ותכניות מכר חתומים על ידה"החברה מתחייבת אך ורק עפ

 077-5600604רחובות  6המנוף 



 :עיקרי מפרט הבניין

 לובי כניסה יוקרתי ומעוצב•
 שתי מעליות מפוארות אחת לכל כניסה•
 חיפוי הבניין באבן טבעית בשילוב שליכט אקרילי•
 בידוד אקוסטי ותרמי בהתאם לדרישות התקן•
 תאורה חסכונית בשטחים משותפים•

 

 עיקרי מפרט הדירה

 בכל הדירה 60/60ריצוף גרניט פורצלן •
 במבחר דוגמאות עשיר( למעט חדרים רטובים ומרפסות)    

 קרמיקה יוקרתי לחיפוי קירות בחדרי הרחצה/ אריחי גרניט פורצלן •
 אסלות תלויות ומכלי הדחה סמויים •
 ברזי פרח באיכות גבוהה•
 אמבטיה אקרילית איכותית•
 מערכת מיזוג אויר דירתית•
 אמפר 25*3חשמל תלת פאזי •
 מפסקים מחלפים בחדרים ובחלל הציבורי•
 נקודות טלוויזיה וטלפון בחדרים•
 או שווה ערך GEWISSאביזרי חשמל מסוג •
 (חדרי רחצה ושירותים, ד"למעט ממ)תריסים חשמליים בכל החלונות •
 דלתות פנים במבחר גוונים•
 דרייקיפכפולה  ד חלון פתיחה "בממ•
 אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור ומסך צבעוני בכניסה לדירה•
 חימום מים סולרי עם גיבוי חשמלי•
 סט משולב של ארון אמבטיה מראה וכיור רחצה אינטגרלי בחדר הרחצה•
 

 'קומה ה 7' דירה מס
 חדרים 5דירת 

 ר"מ 15-כר ומרפסת "מ 116-כ

 .התכנית והמידות המצוינות בה אינן מחייבות והן להתרשמות כללית בלבד
 .י הסכם ותכניות מכר חתומים על ידה"החברה מתחייבת אך ורק עפ

 077-5600604רחובות  6המנוף 

 צ"ראשל צמרות הירשפלד



 :עיקרי מפרט הבניין

 לובי כניסה יוקרתי ומעוצב•
 שתי מעליות מפוארות אחת לכל כניסה•
 חיפוי הבניין באבן טבעית בשילוב שליכט אקרילי•
 בידוד אקוסטי ותרמי בהתאם לדרישות התקן•
 תאורה חסכונית בשטחים משותפים•

 

 עיקרי מפרט הדירה

 בכל הדירה 60/60ריצוף גרניט פורצלן •
 במבחר דוגמאות עשיר( למעט חדרים רטובים ומרפסות)    

 קרמיקה יוקרתי לחיפוי קירות בחדרי הרחצה/ אריחי גרניט פורצלן •
 אסלות תלויות ומכלי הדחה סמויים •
 ברזי פרח באיכות גבוהה•
 אמבטיה אקרילית איכותית•
 מערכת מיזוג אויר דירתית•
 אמפר 25*3חשמל תלת פאזי •
 מפסקים מחלפים בחדרים ובחלל הציבורי•
 נקודות טלוויזיה וטלפון בחדרים•
 או שווה ערך GEWISSאביזרי חשמל מסוג •
 (חדרי רחצה ושירותים, ד"למעט ממ)תריסים חשמליים בכל החלונות •
 דלתות פנים במבחר גוונים•
 דרייקיפכפולה  ד חלון פתיחה "בממ•
 אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור ומסך צבעוני בכניסה לדירה•
 חימום מים סולרי עם גיבוי חשמלי•
 סט משולב של ארון אמבטיה מראה וכיור רחצה אינטגרלי בחדר הרחצה•
 

 'קומה ה 8' דירה מס
 חדרים 5דירת 

 ר"מ 42-כר ומרפסות "מ 140-כ

 .התכנית והמידות המצוינות בה אינן מחייבות והן להתרשמות כללית בלבד
 .י הסכם ותכניות מכר חתומים על ידה"החברה מתחייבת אך ורק עפ

 077-5600604רחובות  6המנוף 

 צ"ראשל צמרות הירשפלד



 :עיקרי מפרט הבניין

 לובי כניסה יוקרתי ומעוצב•
 שתי מעליות מפוארות אחת לכל כניסה•
 חיפוי הבניין באבן טבעית בשילוב שליכט אקרילי•
 בידוד אקוסטי ותרמי בהתאם לדרישות התקן•
 תאורה חסכונית בשטחים משותפים•

 

 עיקרי מפרט הדירה

 בכל הדירה 60/60ריצוף גרניט פורצלן •
 במבחר דוגמאות עשיר( למעט חדרים רטובים ומרפסות)    

 קרמיקה יוקרתי לחיפוי קירות בחדרי הרחצה/ אריחי גרניט פורצלן •
 אסלות תלויות ומכלי הדחה סמויים •
 ברזי פרח באיכות גבוהה•
 אמבטיה אקרילית איכותית•
 מערכת מיזוג אויר דירתית•
 אמפר 25*3חשמל תלת פאזי •
 מפסקים מחלפים בחדרים ובחלל הציבורי•
 נקודות טלוויזיה וטלפון בחדרים•
 או שווה ערך GEWISSאביזרי חשמל מסוג •
 (חדרי רחצה ושירותים, ד"למעט ממ)תריסים חשמליים בכל החלונות •
 דלתות פנים במבחר גוונים•
 דרייקיפכפולה  ד חלון פתיחה "בממ•
 אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור ומסך צבעוני בכניסה לדירה•
 חימום מים סולרי עם גיבוי חשמלי•
 סט משולב של ארון אמבטיה מראה וכיור רחצה אינטגרלי בחדר הרחצה•
 

 'קומה ה 9' דירה מס
 חדרים 5דירת 

 ר"מ 41-כר ומרפסות "מ 140-כ

 .התכנית והמידות המצוינות בה אינן מחייבות והן להתרשמות כללית בלבד
 .י הסכם ותכניות מכר חתומים על ידה"החברה מתחייבת אך ורק עפ

 077-5600604רחובות  6המנוף 

 צ"ראשל צמרות הירשפלד



 :עיקרי מפרט הבניין

 לובי כניסה יוקרתי ומעוצב•
 שתי מעליות מפוארות אחת לכל כניסה•
 חיפוי הבניין באבן טבעית בשילוב שליכט אקרילי•
 בידוד אקוסטי ותרמי בהתאם לדרישות התקן•
 תאורה חסכונית בשטחים משותפים•

 

 עיקרי מפרט הדירה

 'קומה ה 10' דירה מס
 חדרים 4דירת 

 ר"מ 19-כר ומרפסות "מ 96-כ

 .התכנית והמידות המצוינות בה אינן מחייבות והן להתרשמות כללית בלבד
 .י הסכם ותכניות מכר חתומים על ידה"החברה מתחייבת אך ורק עפ

 077-5600604רחובות  6המנוף 

 צ"ראשל צמרות הירשפלד

 בכל הדירה 60/60ריצוף גרניט פורצלן •
 במבחר דוגמאות עשיר( למעט חדרים רטובים ומרפסות)    

 קרמיקה יוקרתי לחיפוי קירות בחדרי הרחצה/ אריחי גרניט פורצלן •
 אסלות תלויות ומכלי הדחה סמויים •
 ברזי פרח באיכות גבוהה•
 אמבטיה אקרילית איכותית•
 מערכת מיזוג אויר דירתית•
 אמפר 25*3חשמל תלת פאזי •
 מפסקים מחלפים בחדרים ובחלל הציבורי•
 נקודות טלוויזיה וטלפון בחדרים•
 או שווה ערך GEWISSאביזרי חשמל מסוג •
 (חדרי רחצה ושירותים, ד"למעט ממ)תריסים חשמליים בכל החלונות •
 דלתות פנים במבחר גוונים•
 דרייקיפכפולה  ד חלון פתיחה "בממ•
 אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור ומסך צבעוני בכניסה לדירה•
 חימום מים סולרי עם גיבוי חשמלי•
 סט משולב של ארון אמבטיה מראה וכיור רחצה אינטגרלי בחדר הרחצה•
 



 :עיקרי מפרט הבניין

 לובי כניסה יוקרתי ומעוצב•
 שתי מעליות מפוארות אחת לכל כניסה•
 חיפוי הבניין באבן טבעית בשילוב שליכט אקרילי•
 בידוד אקוסטי ותרמי בהתאם לדרישות התקן•
 תאורה חסכונית בשטחים משותפים•

 

 עיקרי מפרט הדירה

 'קומה ו 1' פנטהאוז מס
 חדרים 5
 ר"מ 172 -ר ומרפסות כ"מ 140-כ

 .התכנית והמידות המצוינות בה אינן מחייבות והן להתרשמות כללית בלבד
 .י הסכם ותכניות מכר חתומים על ידה"החברה מתחייבת אך ורק עפ

 077-5600604רחובות  6המנוף 

 צ"ראשל צמרות הירשפלד

 בכל הדירה 60/60ריצוף גרניט פורצלן •
 במבחר דוגמאות עשיר( למעט חדרים רטובים ומרפסות)    

 קרמיקה יוקרתי לחיפוי קירות בחדרי הרחצה/ אריחי גרניט פורצלן •
 אסלות תלויות ומכלי הדחה סמויים •
 ברזי פרח באיכות גבוהה•
 אמבטיה אקרילית איכותית•
 מערכת מיזוג אויר דירתית•
 אמפר 25*3חשמל תלת פאזי •
 מפסקים מחלפים בחדרים ובחלל הציבורי•
 נקודות טלוויזיה וטלפון בחדרים•
 או שווה ערך GEWISSאביזרי חשמל מסוג •
 (חדרי רחצה ושירותים, ד"למעט ממ)תריסים חשמליים בכל החלונות •
 דלתות פנים במבחר גוונים•
 דרייקיפכפולה  ד חלון פתיחה "בממ•
 אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור ומסך צבעוני בכניסה לדירה•
 חימום מים סולרי עם גיבוי חשמלי•
 סט משולב של ארון אמבטיה מראה וכיור רחצה אינטגרלי בחדר הרחצה•
 



 :עיקרי מפרט הבניין

 לובי כניסה יוקרתי ומעוצב•
 שתי מעליות מפוארות אחת לכל כניסה•
 חיפוי הבניין באבן טבעית בשילוב שליכט אקרילי•
 בידוד אקוסטי ותרמי בהתאם לדרישות התקן•
 תאורה חסכונית בשטחים משותפים•

 

 עיקרי מפרט הדירה

 'קומה ו 2' פנטהאוז מס
 חדרים 5
 ר"מ 163-כר ומרפסות "מ 140-כ

 .התכנית והמידות המצוינות בה אינן מחייבות והן להתרשמות כללית בלבד
 .י הסכם ותכניות מכר חתומים על ידה"החברה מתחייבת אך ורק עפ

 077-5600604רחובות  6המנוף 

 צ"ראשל צמרות הירשפלד

 בכל הדירה 60/60ריצוף גרניט פורצלן •
 במבחר דוגמאות עשיר( למעט חדרים רטובים ומרפסות)    

 קרמיקה יוקרתי לחיפוי קירות בחדרי הרחצה/ אריחי גרניט פורצלן •
 אסלות תלויות ומכלי הדחה סמויים •
 ברזי פרח באיכות גבוהה•
 אמבטיה אקרילית איכותית•
 מערכת מיזוג אויר דירתית•
 אמפר 25*3חשמל תלת פאזי •
 מפסקים מחלפים בחדרים ובחלל הציבורי•
 נקודות טלוויזיה וטלפון בחדרים•
 או שווה ערך GEWISSאביזרי חשמל מסוג •
 (חדרי רחצה ושירותים, ד"למעט ממ)תריסים חשמליים בכל החלונות •
 דלתות פנים במבחר גוונים•
 דרייקיפכפולה  ד חלון פתיחה "בממ•
 אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור ומסך צבעוני בכניסה לדירה•
 חימום מים סולרי עם גיבוי חשמלי•
 סט משולב של ארון אמבטיה מראה וכיור רחצה אינטגרלי בחדר הרחצה•
 


