
 לגור במרכז העניינים - בוטיק הלמן

 

הבניין ממוקם " הנו בניין הממוקם במקום שקט במרכז העיר חדרה. בוטיק  בניין המגורים " הלמן
שוק חדרה, בנקים, קניון לב חדרה, מרפאות, בתי קפה, בתי ספר וגני  -מ דקות הליכה 2במרחק עד 

 ... ילדים

   דירות 2מפוארות בעיצוב אדריכלי ייחודי, דירות בוטיק  18קומות,  9בניין בן ה

שיש איכותי  בנין בחיפוי , לובי קומתי מעוצב ,מעליות בעיצוב חדשני ילובי ראשי יוקרתלבניין  .בקומה
 ... תאורת חצר, שטחי גינון, בשילוב שליכט צבעוני

 

 תיאור הדירה

 

 .מ"מ 131חדרים  5דירת בוטיק  •

 הורים. תסוויט •

 חדרי ילדים כאשר אחד מהם ממ"ד. 3 •

 סלון. •

  מטבח. •

 .מ"ר 60מ"ר ועד  11 -מרפסת שמש בגדלים שונים החל מ •

 .יהיחנ •

 . מחסןאופציה ל •

 .חדר רחצה הורים הכולל שירותים •

 .חדר רחצה ילדים הכולל שירותים  •

 .שירותי אורחים •

 .חדר שירות  •

 .אזור מסתור ייעודי למזגנים •

 

 מפרט הדירה

 

 .60/60ריצוף גרניט פורצלן  •

 האמבטיה והשירותים בקרמיקה איכותיתחיפוי הקירות והריצוץ בחדרי  •

 .ארונות מטבח איכותיים •

 .כיור מטבח אקרילי יוקרתי, בהתקנה שטוחה, עם "ברז פרח" מסדרה מובילה •

 .משטח שיש "אבן קיסר" יוקרתי למטבח •

 .ברזי פרח ניקל, מסדרה יוקרתית ואיכותית בחדרי האמבטיה והשירותים •
 .ארון יוקרתי בחדרי האמבטיה

 .ויות + אסלות תלויותניאגרות סמ •

 .דלת ביטחון בכניסה לדירה •

 .דלתות פנים יוקרתיות •

 .תריסי גלילה חשמליים לכל החלונות •

 .325Xחשמל תלת פאזי  •



 .נקודת טלפון וטלוויזיה בכל חדר •

 .הכנה למזגן מיני מרכזי דירתי •

 .אינטרקום טלוויזיה מפואר •

 .ליטר 150דוד שמש בנפח  •

 .במרפסת חדר הדיורמעקה אלומיניום וזכוכית  •

 

 בסביבת הפרויקט

 

 קניון לב חדרה •

 גן המייסדים •

 הספרייה העירונית •

 השוק העירוני •

 גן ילדים •

 בית ספר אחד העם •

 בתי קפה ומקומות בילוי •

 כל הבנקים •

 דואר ישראל •

 עיריית חדרה •

 מוסדות ממשלתיים •

 הפיאצ'ה •

 בתי קפה •

 קופות חולים •

 טיפת חלב... •

 

 .פינת רח' מלחמת יום הכיפורים חדרה, דקת הליכה מהפיאצה 39' הרצל כתובת בית הלמן: רח

 

 הפרויקט נבנה ומשווק ע"י חברת לניב הנדסה בע"מ

 052-55-12-555לפרטים נוספים חייגו: 

 

 













 


