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350 ₪ למ"ראריחי גרניט פורצלן או חומר אחר בהתאם לתכנון האדריכל.גמר קירות במבואה ראשית

או גבס עם שילובים ביניהם.תקרה תותבת במבואה ראשית תקרת פח אלומיניום ו/או עץ ו/
כולל סינרים וקרניזים לתאורה סמויה, בהתאם לתכנון אדריכל

לוחות אבן או גרניט פורצלן ריצוף מבואה ראשית
כולל שילוב דוגמאות בהתאם לתכנון אדריכל.

350 ₪ למ"ר

קריסטלית בשילוב נירוסטה מוברשת, אלומיניום מוברש או עץ מלא מראה מבואה ראשית
בעובי 6 מ"מ לפחות, שקועה בקיר, בגודל כ-4 מ"ר.

גופים מעוצבים חסכונים ע"י בחירת מעצב בשילוב יועץ תאורהתאורה

הכולל מצלמה, מסך צבעוני וכניסה באמצעות קודןאינטרקום

תיבה מעוצבת הכוללת תאים אישיים למעטפה בגודל A4תיבת דואר

ריהוט וצמחיה משלימה בהתאם להנחיית מעצבנתיקים

חדר אופניים וחדר דייריםחללים משותפים

תוצרת נחושתן שינדלר, אוטיס או ש"ע.יצרן

מעליות חשמליות מדגם MRL (ללא חדר מכונות), תא המכיל 6 נפשות לפחות.סוג

לפי מפרט ותוכניות יועץ המעליות ובאישור האדריכל.גימור

מהירות 1.6 מ/שנ'.מהירות

פיקוד לחצנים עם אפשרות למעלית שבת ע"פ חוקפיקוד

תואמת תקן נגישות לנכים- 2481נגישות

טיח דקורטיבי מגוון, אבן או חיפוי קשיח בהתאם לבחירת אדריכלחיפוי חיצוני

בהתאם לתכנון האדריכל ודרישת הרשויות.ספי חלון סף מאבן במחיר יסוד 80 ₪"ח למ"ר (תואם לאבן משיש או אבן, 
בחזיתות במידה ויש).

דלתות פנים
דלתות שירותים עם מנעול  סדרת יוניק פרימיום שטומפקנט עם מנעול מגנטי ומעצור.  דלתות מתוצרת "פנדור" 

תפוס/ פנוי
צבע לבן או RAL 1013 או ש"ע.

 ₪ 1,565 
קומפלט

דלת עץ בממ"ד
בנוסף לדלת הפלדה בחדר ממ"ד, 

דלת עץ מסדרה זהה לדלתות הפנים. תותקן 
₪ 700

קומפלט

ארונות מטבח
בחירה ממספר ספקי מטבחים מובילים כדוגמאת DADA או שוו"ע. ארון מטבח תחתון 5 מ"א, ארון מטבח עליון 5 

מ"א ובסה"כ 10 מ"א. כולל פרזול טריקה שקטה של בלום או ש"ע
₪ 20,000

משטח עבודה במטבח
משטח עבודה מאבן קיסר דגמים 2030 4030 2230 2003 4600 2141 או ש"ע, 

בעובי 2 ס"מ, כולל פתחים לכיריים, כיור בהתקנה שטוחה וברז פרח.
900 ₪ למ"א

ארון תלוי, מעץ סנדוויץ', באורך 50 ס"מ (או ככל שמתאפשר עפ"י תכנון),ארון בשירותי אורחים
כולל מראה, משטח וכיור אינטגרלי.

 ₪ 950
קומפלט

ארון, מעץ סנדוויץ', באורך עד 100 ס"מ .ארון בחדר אמבטיה
כולל מראה, משטח וכיור אינטגרלי.

₪ 1,450
קומפלט

ארון בחדר רחצה הורים
ארון, מעץ סנדוויץ', באורך עד 100 ס"מ .

כולל מראה, משטח וכיור אינטגרלי.
₪ 1,450
קומפלט

כמות נקודות מאור 
וחיבורי קיר בדירה

87 נקודות (מינימום) בכפוף לתוכניות יועץ החשמל.

נקודות קצה, מפסיקי זרם ושקעים
כל אביזרי החשמל בכל נק' הקצה בדירות 

יהיו תוצרת LEGRAND דגם ARTEOR או תוצרת VIMAR דגם ARKE או ש"ע

נקודת עמדת עבודה 
רכזת לחשמל ,תקשורת מחשבים  )

וטלפון)

בנוסף לחיבורי הקיר הרגילים
בחדר דיור ובחדר שינה הורים תותקן עמדת עבודה כדוגמת "סימה בוקס" או ש"ע הכוללת שישה שקעי חשמל   

, הכנה לנקודת תקשורת מחשבים ונקודת טלפון. T.V סטנדרט ישראלי, נקודת
ארבעה שקעי חשמל סטנדרט  בחדרי השינה תותקן עמדת עבודה כדוגמת "סימה בוקס" או ש"ע הכוללת  ו

הכנה לנקודת תקשורת מחשבים ונקודת טלפון.  ,T.V ישראלי, נקודת

הכנה לבית חכם

ההכנה כוללת:
התאורה בכל הבית וביצוע קופסת עומק עפ"י הנחיות היצרן. שרשור בין מפסקי 

לתריסים החשמליים וצנרת מכל תריס עד ללוח לרבות מקום שמור בלוח  לוח הכנה לבקר בלוח החשמל 
החשמל.

 ₪ 2,500
קומפלט

פנדלים וארמטורות עם נורות.נקודות מאור בדירות

בחדר הדיור ובחדר שינה הורים יותקן אינטרקום אינטרקום
.HANDS FREE צבעוני 6 אינץ touch משולב מסך

ישמפיג אדים בחדרי רחצה

ישחימום מגבות בחדרי רחצה

ישהכנה לכיריים חשמליים

הכנה למאוורר תקרה 
בחדרי שינה.

הכנה למאוורר תקרה בכל חדרי השינה.

הכנה למערכת 
קולנוע ביתית

הכנה למערכת קולנוע ביתית בקירות חדר הדיור (4 רמקולים) וריכוז למיקום הטלויזיה,
עפ"י תכנון יועץ חשמל.

 3X25 אמפר חיבור חשמל דירתי
עפ"י תוכניות ומפרטים של יועץ חשמל.

בכל החדרים יותקנו מפסקים מחליפים בהתאם להנחיית יועץ חשמל.מפסקים מחליפים

הכנה למצלמות אבטחה 
בקומת קרקע ובמרתפים

הכנה בלבד

מעקה במרפסות
מאחז יד מאלומיניום, מעקה מסגרות או אלומיניום מזוגג: 

 זכוכית טריפלקס רבודה/מחוסמת, שקופה
י רשימת האלומיניום ובהנחיית יועץ האלומיניום. עפ"

600 ₪ למ"א

מעקה חדר מדרגות
גוון בהתאם לבחירת האדריכל.  מעקה פלדה + מאחזי יד, 

, צביעה בצבע סופי עד לכיסוי מלא  הכנה וביצוע: התזת חול, צביעה בצבע יסוד לאחר גילוון חם (לפחות 2 שכבות)
(לפחות 2 שכבות).

600 ₪ למ"א
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דלת כניסה

חשמל

מסגרות ואלומיניום

נגרות

לובי ראשי בעל חלל כפול

מעלית

חזות הבניין

MIX AND MATCH של רב-בריח או ש"ע.  2,650 ₪דלת כניסה דגם 
קומפלט

אלומיניום
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חלונות

ע לחלונות כנף על כנף. פרופיל אלומיניום קליל 7000 או ש"
פרופיל אלומיניום קליל 4500 או ש"ע לחלונות הכוללים פתיחה צירית. 

תבוצע רשת נגד חרקים. בכל הפתחים 
עפ"י רשימת האלומיניום ובהנחיית יועץ האלומיניום.
בחדרי רחצה יתוכננו חלונות בפתיחת קיפ בלבד. **

וויטרינות
ותבוצע רשת נגד חרקים.  פרופיל אלומיניום קליל  7000 או 9000 מחוזק  

עפ"י רשימת האלומיניום ובהנחיית יועץ האלומיניום. 
ראה גם הנחיות לעובי קירות נדרשים.

קליל 4500/4900 או ש"ע, דלתות ציריות ביציאה למרפסות
עפ"י רשימת האלומיניום ובהנחיית יועץ האלומיניום.

תריסי גלילה חשמליים בכל החלונות תריסים
כל התריסים מאלומיניום מוקצף שלב אור. 

זיגוג בחלונות ובויטרינות

זכוכית טריפלקס או מונוליטית או בידודית. 
בחדרים רטובים ובממ"ד זכוכית רבודה.

בכל הויטרינות והדלתות הזיגוג עד לגובה 105 ס"מ מפני הרצפה 
יהיה מזכוכית מחוסמת (למעט בזיגוג מזכוכית רבודה). 

י רשימת האלומיניום ובהנחיית יועץ האלומיניום. עפ"

ד אלומיניום דרייקיפ ממ"דים חלון ממ"
כולל תריס נגרר לכיס מאלומיניום שלב מוקצף.

דלתות וויטרינות בלובי כניסה לבניין
זיגוג מונוליטי מחוסם,  בדלתות: פרופיל קליל 4900, 

בויטרינות: זכוכית מחוסמת, 
בהתאם לתכנון האדריכל ובהנחיית יועץ האלומיניום.

דלתות לארונות מערכות בלובאים
פח מגולוון וצבוע בפנים בצביעה תעשייתית  חיפוי עץ עמיד אש, 

עם סגירה קפיצית.
י הנחיות האדריכל. במבואה ראשית גמר עפ"

דלת מתכת,  צבועה בצביעה תעשייתית.דלת כניסה למחסנים

דלת אש של חברת פלרז או ש"ע. עפ"י תוכניות האדריכל.דלתות אש

דלת חדר אשפה
דלת פלדה עם מחזיר שמן מתוצרת חברת פלרז או ש"ע
הכל בהתאם לדרישת הרשות ותוכנית אשפה מאושרת.

מספר בניין מואר הכולל הדלקה אוטומטית בחושך ובנוסף מספר לא מואר.מספר בניין

לבחירת האדריכל.מספר דירה

שילוט מלא בתיאום ובאישור האדריכל ויועץ הבטיחות.שילוט בטיחות

תותקן מערכת סינון דירתית.מסנן לממ"ד

מערכת מיזוג אוויר אינוורטר תוצרת תדיראן, אלקטרה או ש"ע. מיזוג אויר
מפזר קווי תוצרת "מיטלפרס" או "יעד" או ש"ע באורך קבוע מראש. 

₪ 20,000
קומפלט

איוורור מאולץ
אוורור חלל המחויב באוורור מכני יבוצע ע"י מאוורר דירתי "וונטה" או ש"ע. 

הפעלה באמצעות מתג האור והשהייה.

כולל פינות מתועשות לכל הגובה. גמר קירות בדירות טיח פנים גבס או אחר, בשתי שכבות, 
כל שטחי הקירות יצבעו בצבע אקרילי לבחירת הדייר

כל שטחי התקרות יצבעו בפוליסידגמר תקרות בדירות

יצבעו בצבע נגד עובד ופטריותגמר קירות ותקרות חדרים רטובים

תקרות תותבות בדירות 
(הנמכות גבס)

התקרה התותבת תבוצע מלוחות גבס צבוע בצבע אקרילי לבן. 
כולל שפכטל, צבע וכל העבודות הדרושות להנמכת התקרה.

התקרה תכלול פתחי שירות מתועשים לטיפול במזגנים. פתחי המזגנים יהיו פתחי סטריפליין.
במיקום בהתאם לתוכניות היועצים.

ע ודרישות תרמיות, גמר קירות ותקרה בממ"ד טיח לפי דרישות פקה"
צביעת קירות בסופרקריל ותקרות בפוליסיד.

100 ₪ למ"ראריחי גרניט פורצלן במידות  80*80 מספק מוביל כדוגמאת מודי או חזי בנקריצוף הדירות

100 ₪ למ"רבמקום הריתוף המוצע מעלה אפשרות לביצוע פרקט ביחידת הוריםפרקט ביחידת הורים

אריחי גרניט פורצלן נגד החלקה במגוון דגמים ומידות מספק מוביל כדוגמאת מודי או חזי בנק, תנתן אפשרות ריצוף מרפסות שמש
לריצוף דמוי דק

60 ₪ למ"ר

62 ₪ למ"ראריחי גרניט פורצלן נגד החלקה במגוון דגמים ומידות מספק מוביל כדוגמאת מודי או חזי בנקריצוף חדרים רטובים

62 ₪ למ"רחיפוי עד לגובה תקרה באריחי גרניט פורצלן מספק מוביל כדוגמאת מודי או חזי בנק, תנתן אפשרות לאריחי דקורחיפוי חדרים רטובים

מ מעל משטח העבודה מספק מוביל כדוגמאת מודי או חזי בנקחיפוי מטבח חיפוי של כ-60 ס"
 אריחי גרניט פורצלן.

50 ₪ למ"ר

אריחי גרניט פורצלן או חומר אחר בהתאם לתכנון האדריכל. גמר קירות במבואה קומתית
חיפוי עד גובה תקרה מונמכת.

120 ₪ למ"ר

לוחות גבס בגמר צבע, בהתאם לתכנון האדריכל.תקרה תותבת במבואה קומתית

120 ₪ למ"ראריחי גרניט פורצלן במגוון גדול של מידות ודגמים.ריצוף מבואה קומתית

גמר בטון לצבע וצבע בכיסוי מלא (ניתן לשלב 2 צבעים)גמר קירות ותקרות מרתפים קירות ועמודים –
תקרת מרתף – גמר בטון לצבע וצבע בכיסוי מלא.

גמר רצפות מרתפים
כולל סימון מסלולים,  בטון מוחלק בהליקופטר עם תפרים, 

חניות ומספרי חניות. 
גמר רמפות בטון מוברש.

50 ₪ למ"ראריחי גרניט פורצלן.ריצוף מעברים במרתף

גמר קירות ותקרות 
בחדרים טכניים ובמחסנים

צבע על בטון לצבע, ללא טיח.

תקרה תותבת לספרינקלרים
מלבד בשטחי החניון במרתפים) בכל מקום שבו יהיו ספרינקלרים (

 תבוצע הנמכת גבס.
צבע וכל העבודות הדרושות להנמכת התקרה.  כולל שפכטל, 

אריחי גרניט פורצלן.ריצוף בחדרים טכניים ובמחסנים

גמר קירות ותקרה 
בחדר מדרגות

טיח פנים בשתי שכבות ע"ג שטחים מישוריים,
סרגל בשני כיוונים וצביעה בצבע אקרילי.

60 ₪ למ"רגרניט או ש"ע, תואם לרום ולשלח, בהתאם לתכנון האדריכל.ריצוף פודסטים

מיזוג אויר ואוורור

גמר רצפות, קירות ותקרות

מבואה קומתית

שטחים ציבוריים

פנים הדירות

שילוט

דלתות בשטחים ציבוריים
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חיפוי המדרגות רום ושלח, גרניט 603 או ש"ע לפי תקן, חיפוי מדרגות
בהתאם לתכנון האדריכל.

80 ₪ למ"א

אריחי גרניט פורצלן "נגד החלקה" במידות 33X33 או 30X30 או ש"ע.ריצוף חדר אשפה
הכל בהתאם לדרישת הרשות ותוכנית אשפה מאושרת.

50 ₪ למ"ר

חיפוי חדר אשפה
חיפוי עד גובה תקרה באריחי גרניט פורצלן 

במידות 33X33 או 30X30 או ש"ע.
הכל בהתאם לדרישת הרשות ותוכנית אשפה מאושרת.

50 ₪ למ"ר

יבוצעו ברז ונקודת ניקוז למים בחדר האשפה.תשתיות בחדר אשפה
הכל בהתאם לדרישת הרשות ותוכנית אשפה מאושרת.

אסלה תלויה עם מנגנון הדחה סמוי, מושב אסלה כבד ולחצן דו כמותי.אסלה
₪ 1,200
קומפלט

אסלה עם מיכל הדחה נמוך
כשהאסלה ממוקמת מתחת לחלון) )

אסלה תלויה עם מנגנון הדחה סמוי נמוך, 
מושב אסלה כבד ולחצן דו כמותי.

 ₪ 1,600
קומפלט

אמבטיה אקרילית מלבנית, מידות: 160X70 / 170X70 לפי תכנוןאמבטיה
כולל: קונסטרוקציה + אביק אוטומטי + פיית מילוי.

₪ 1,500
קומפלט

מקלחון חזית אחת או פינתי עפ"י תכנון מקלחון
ייסגר במערכת דלתות מחוסמת ללא פרופילים.

2,000 ₪ קומפלט
כולל הובלה והתקנה

כיור מטבח חרס או נירוסטה בהתקנה שטוחה.כיור מטבח
₪ 620

קומפלט

משולב בארון רחצה.כיור שירותי אורחים

משולב בארון רחצה.כיור אמבטיה

משולב בארון רחצה.כיור רחצה בחדר רחצה הורים

נשלף קפיץ ניקל.ברז  מטבח
₪ 825

קומפלט

ברז כיור שירותי אורחים 
למים חמים וקרים) )

ברז פרח פיה קצרה.
₪ 300

קומפלט

ברז פרח.ברז כיור בחדרי רחצה
₪ 400

קומפלט

, כולל מוט קומפלט, מזלף ונקודת מים.ברז אמבטיה Hansgrohe אינטרפוץ 4 דרך
₪ 600

קומפלט

אינטרפוץ 4 דרך Hansgrohe , כולל מוט קומפלט, מזלף ונקודת מים.ברז מקלחת
₪ 600

קומפלט

דוד מים חשמלי מופעך בטיימר, 150 ליטר כולל מאיץ לחימום מים, כרומגן או ש"ע.דוד שמש

נקודת מים וניקוז.הכנה למדיח כלים

ישנקודת מים לתמי 4

ישנקודת מים למקרר

ביצוע ברז גן במרפסות.ברז גן במרפסות ובגינות

ע"י אדריכל נוף בשילוב אגרונום ויועץ תאורה לתכנון תאורת חוץתכנון

שבילי גישה
יצוקים מרוצפים באבן

יציקת בטון בחיפוי טיח חוץ או אבן לבחירת אדריכלגדר

ביצוע דשא וצמחיה עשירה עם מערכת השקיה ממוחשבתגינון

לפי הנחיית יועץתאורת חוץ

רצפה חניון בגמר אפוקסירצפה

גמר קירות ותקרות 
צבע על בטון לצבע, ללא טיח.

אפשרות להפעלה טלפונית מרוחקת. מחסום נגלל שלא יאפשר כניסת הולכי רגלמחסום

בהתאם לתכנון האדריכל.תיבות דואר

שער חשמלי בכניסה למרתפי החנייה.שער חניון

תותקן נק' גז במטבח.גז

יותקנו נק' גז, מים וחשמל במרפסת השירות.הכנה למערכת חימום מים בגז

2 מוטות ניצבים באורך 60 ס"מ כולל גלגלות ללא חיווט.מתקן לתליית כביסה

בהתאם לתכנון האדריכל.תיבות דואר

שער חשמלי בכניסה למרתפי החנייה.שער חניון

לדיירים נזקקים יותקנו מעקות בטיחות, לחצני מצוקה וכלים סניטרים המותאמים לאנשים בעלי מוגבלויותדיירים נזקקים

אספקת מים חמים וקרים פקס גולד, SP או ש"עצנרת

ע וציוד האחסון ההקלטה מצלמות אבטחה בכניסות לבניינים יותקנו מצלמות HIKVISION DS-2CD2132F-I-2.8MM IR או ש"
המתאימים אשר יאפשרו אחסון לשבועיים

שונות ותוספות

כלים סניטרים

ברזים (כולל חסכמים)

כיורים

חניון

פיתוח חוץ


