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מפרט הבניין מפרט הדירה
ריצוף וכלים סניטריים

80/80 של ספקים מובילים לבחירת הדייר מתוך מגוון החברה   ריצוף הדירה בגרניט פורצלן 
•  ריצוף מרפסת שמש בגרניט פורצלן אנטי סליפ 33/33 במספר גוונים, מתוך מגוון החברה  
•  ריצוף וחיפוי חדרים רטובים עד לגובה תקרה בקרמיקה איכותית לבחירה, מתוך מגוון החברה  
•  אסלות תלויות כולל מכלי הדחה סמויים מתוצרת “גרוהה”  •  ארונות אמבטיה הכוללים כיור 
מובנה בחדר רחצה מרכזי  •  ברזים מתוצרת חברת “גרוהה“ סדרה G2 או ש”ע, בציפוי כרום ניקל.

מיזוג אויר, בית חכם והכנה למערכת קולונוע ביתית
כל  את  כוללת  המערכת    • תדיראן”   או  “אלקטרה  מתוצרת  מרכזית  מיני  אוויר  מיזוג  מערכת 
ההכנות הנדרשות לרבות הנמכות גבס, צנרת ופתחים  •  התקנת מערכת בית חכם עם בקר 
שליטה על 4 פונקציות מרכזיות כגון: תריס גלילה בסלון, דוד חשמל תאורת סלון ועוד  •  הכנה 

למערכת קולנוע ביתית בסלון.

חשמל ותקשורת
חדר   לכל  לאינטרנט  והכנה  וטלוויזיה  טלפון  נקודות    •   3X25 חיבור חשמל תלת-פאזי  התקנת 
•  מפסקים – מפסקי איכות מעוצבים מסוג בטוצ’יני\גביס או ש”ע  •  דוד שמש בנפח של 150 ליטר 
במערכת סולרית מתקדמת מתוצרת כרומגן או ש”ע  •  מרפסת שמש - נקודת מאור ושקע מוגן מים.

מערכות אלומיניום 
מערכת אלומיניום חדישה מתוצרת “קליל” או שו”ע  •  תריסי גלילה חשמליים מאלומיניום איכותי 
בכל הדירה )למעט בממ”ד ובחדרי רחצה(  •  זיגוג טריפלקס  •  ביציאה מהסלון למרפסת ויטרינה  
שתי כנפיים איכותית עם פרופיל קליל 9000 איכותי כולל רשת  •  התקנת רשתות בכל חלונות 
הדירה )למעט ממ”ד וחדרי רחצה(  •  מעקה מרפסת תקני מזכוכית בשילוב מאחז אלומיניום 

איכותי.

מטבח, ארונות ודלתות 
מטבח מעוצב  •  מסילות ופרזול מתוצרת ״בלום״  •  כיור כפול בהתקנה שטוחה  •  שיש – משטח 
שיש ‘אבן קיסר’  •  דלת כניסה - דלת בטחון איכותית מתוצרת רב בריח או ש”ע  •  דלתות פנים 
- דלתות פנים משודרגות מתוצרת “פנדור” דגם “יוניק” או מתוצרת “חמדיה” )משקוף מוגן מים(.

חניה ומחסן
חניה פרטית צמודה בטאבו לכל דירה •  מחסן פרטי לכל דירה.

*ט.ל.ח. רק מפרט טכני חתום ע”י החברה יחייב.

לובי הבניין  ומעלית  
לובי מפואר ומעוצב  •  התקנת ויטרינה  ודלת כניסה מפרופיל 5500 יוקרתי  •  התקנת מערכת 
 אינטרקום וידאו כולל מסך צבעוני בכל דירה כולל קודנית  •   ריצוף לובי הבניין בשיש או גרניט 
פורצלן על פי דרישת המעצב  •  התקנת מראות כחלק מהעיצוב האדריכלי  •   מעלית מתוצרת 

שינדלר או ש״ע.

חדר המדרגות ולובי קומתי 
חדר מדרגות מוגן אש עפ״י התקן  •  התקנת מדרגות שיש מסוג אבן חברון/גרניט או ש”ע  •  חיפוי 
הקירות בלובי קומתי בגרניט פורצלן/שיש או ש”ע בהתאם להחיות מעצב הפנים  •  ריצוף המבואות 
הקומתיות בריצוף גרניט פורצלן בהתאם להנחיות מעצב הפנים  •  התקנת תאורת לד חסכונית 
לכיבוי אש עפ”י דרישת הרשויות.  •  התקנת מערכות  )כולל תאורת חירום תקנית(   ואיכותית 

פיתוח חיצוני
ריצוף שביל הכניסה לבניין בשילוב דק ואבן פיתוח איכותית  •  התקנת חומה דקורטיבית לבניין 
בחיפוי אבן בהתאם להנחיות מחלקת פיתוח העירונית  •  פיתוח סביבתי עשיר כולל: צמחיה 

עשירה ,תאורת גן, מדשאה ומערכת השקיה אוטומטית.

עיצוב וגימור חיצוני 
עיצוב חזיתות מודרניות לבניין בחיפוי אבן ובשילוב חומרי גמר מתקדמים כדוגמת HPL  •  מסתורי 

כביסה חדישים מאלומיניום. 

תשתיות 
מערכת ביוב - מערכת הביוב חדשה ותקנית אשר תותאם למספר הדירות בבניין ועל פי התקנים 
החדשים ביותר  •  כיבוי אש - התקנות מערכות כיבוי אש על פי דרישת מכבי אש  •  תקשורת 
- התאמת כלל התשתיות בתיאום עם חברות התקשורת  •  גז - התקנת צובר גז מרכזי באישור 
משרד העבודה  •  אשפה - הסדרת פחי האשפה או אשפה טמונה וכן חדר למחזור והפרדת 

פסולת בהתאם להנחיות והתקנים של מחלקת התברואה בעירייה.

*ט.ל.ח. רק מפרט טכני חתום ע”י החברה יחייב.

השרון 22
רעננה

RENOVO

R
on

en
a&

Co



דירת 6 חדרים | דירות מס' 16,20

6 חדרים | מס’ 20, 16

RENOVO

דירת 6 חדרים | דירות מס' 16,20

השרון 22

מזרח דרום     

שטח בנוי כולל מרפסות

שטח “פלדלת”

שטח מרפסת

158 מ”ר

146 מ”ר

12 מ”ר

תוכנית להמחשה בלבד ,טרם קבלת היתר, רק תוכנית מכר שתחתם ע”י החברה תחייב.
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