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פרוייקט היוקרה של אחוזה חיפה - מיקום מדוייק ונוף אין 
שיתוף   Mickey Otmazgin & Zohar Altman סופי, 
פעולה בין שני אדריכלי הצמרת הוליד יצירת מופת מיוחדת 
במינה, 6 קומות מפוארות ברמת גימור מלון בוטיק. כל דירה 

.PIECE OF ART מעוצבת בסגנון וסטייל משלה

הפרויקטהפרויקט
ועיצוב הפנים פורץ הגבולות   הקו המוקפד, התשוקה לדיוק, 
הכירו את סדרת LUXURY EDITION מהדורת מגורי היוקרה 
של כפיר - לאנשים מדויקים במיוחד... כאלו שלא מתפשרים 

על כלום ובצדק.

LUXURY EDITION
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תריסים חשמליים בכל הדירה 
)למעט חדרים רטובים וממ"ד(

רשתות נגד יתושים בכל הדירה

מזגן מיני מרכזי כולל הנמכות גבס 

חשמל תלת פאזי

מערכת דוד שמש עם שליטה מהסמארטפון

נקודת מים במרפסת

נקודת גז במרפסת

חלונות אלומיניום בידודית כפולה 

דלת כניסה של רב בריח או שו"ע

ריצוף גרניט פורצלן 80X80 ס"מ בכל הבית

ברזים יוקרתיים מבית GROHE או שו"ע

מעקה זכוכית עם מאחז אלומיניום במרפסות

אינטרקום TV צבעוני במעגל סגור

הכנה למערכת קולנוע ביתית בסלון

כ-100 נקודות חשמל בדירה

דלתות פנים איכותיות עם סגירה שקטה ומגנטית

דירהדירה
מעלית שקטה 8 נוסעים

חנייה פרטית לכל דירה

מחסן פרטי 

שער כניסה חשמלי לרכבים 

מצלמות בשטח הציבורי והלובי לביטחון הדיירים 

פיתוח שטח וגינון מתוכננים

בנייןבניין

מטבח עליון + תחתון 

משטח עבודה איכותי מבית אבן קיסר או שו"ע

כיור מטבח בהתקנה שטוחה עם ברז נשלף

נקודת מים למקרר

שקע תלת-פאזי לכיריים חשמליות

מטבחמטבח

חיפוי קיר במקלחת 90X30 ס"מ עד התקרה

אסלות תלויות וניאגרה סמויה מבית GROHE או שו"ע

ברזים יוקרתיים מבית GROHE או שו"ע

ריצוף דמוי פרקט בחדרים הרטובים

ארונות אמבטייה אינטגרליים כולל מראה

חדרים רטוביםחדרים רטובים

בס"ד

TOP OFTOP OF
THE LINE!THE LINE!

 מובהר כי מפרט זה, ההדמיות ותוכניות המכירה והמידות הינן לצורכי המחשה בלבד ואינן מהוות כל מיצג
מחייב מצד החברה. את החברה יחייבו חוזה המכר, המפרט והתוכנית עליהן יחתמו הרוכשים והחברה. ט.ל.ח



לצפייה בתוכניות הדירה לחצו כאןלצפייה בתוכניות הדירה לחצו כאן
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דירת 3 חדרים

דירת גן עם בריכה
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חברת כפיר בונים חרטה על דיגלה לספק את המוצר הטוב ביותר במחיר המשתלם ביותר! אתם שואלים איך, למה וכמה? פשוט 
מאוד, 40 שנות יזמות ובנייה מאפשרות לנו לתת לכם את דירת החלומות במחיר מציאות ועם נבחרת הספקים הטובים ביותר.

משתפי פעולהמשתפי פעולה
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