
תדריך לבחירת חומרי  
הגמר
ניצנים-שכונת הדרים 
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מה במצגת

2

 להמשךז"ולוסטאטוס הפרויקט -סקירה כללית.

חומרי הגמר.

החומרים והספקים.

  התהליך לבחירה אישית של הדיירים את החומרים
.לביתם

דגשים.

התייחסות לנושא שינויי דיירים.

כל התמונות במצגת הינן להמחשה בלבד



סטאטוס הפרויקט

.הפרויקט מתקדם היטב בגוש הראשון של הבתים•

אנחנו מתעכבים בחלק השני של הפרויקט בשל העובדה שטרם התקבלו  •
.תכניות ביצוע סופיות
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סטאטוס הפרויקט

4



כניסה  

לעבודות  

גמר

הכנות  

לתקרה

מחיצות

רצפהמעטפת
ת

או
ס

ונ
ל
כ

כלונסאות
כלונסאות

כלונסאות כלונסאות

כלונסאות



חומרי הגמר
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תהליך בחירת חומרי הגמר
לפרויקט

.שבחוזההמפרט–הגמרלחומריהבסיס•

.לפרויקטהספקיםובחירתרחבספקיםסקר•

.הערותויישוםהאדריכלי"עשבוצעספקיםסיור•

ומחיריהמגוון,המפרטשיפורתוך,והאדריכלקורוםבשיתוףספקיםמולמ"מו•

.השדרוג

הרמונית"גווניםחבילת"ויצירתבחינהלאחר,האדריכלי"עגווניםבחירת•
.הביתמרכיבילכלומשתלבת
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?מהם החומרים אותם עליכם לבחור

:גוונים•

שליכט חיצוני•

.גוון אלומיניום•

.גוון מעקות פנים•

.דלתות חוץ•

.דלתות פנים•

,  חיפוי מקלחות, ריצוף מקלחות, ריצוף חדרים–ריצוף וכלים סניטריים •
.'וכוכיורים , אסלות, ברזים

9

טופס  )ג טופס ייעודי "ע, (דיירים' מח)חלק מהבחירות תבצעו ישירות מול הקבלן 

.  וחלק אחר תבחרו באולמות התצוגה של ספקי הפרויקט, (בחירת חומרי הגמר



שליכט צבעוני
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עם גוון נוסף לבחירה מתוך מבחר הגוונים שסוכםגוון לבן בחזית שילוב של 
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פריסת שליכט צבעוני דגם אילן
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פריסת שליכט צבעוני דגם עלי
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פריסת שליכט צבעוני דגם גן
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פריסת שליכט צבעוני דגם הדר
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פריסת שליכט צבעוני דגם קטיף
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פריסת שליכט צבעוני דגם פרח
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חיצוני לבחירה( שליכט)גווני טיח 

:הגוונים לבחירה הם

.דוגמאות של הגוונים יוצבו ליד שער האתר•

21

ט"מקהגוון

Go309לבן שבור אפרפר.1

Go549\1aמדברי.2

Go310אפור מעונן.3 50%

Go535סגרירי.4

.ג הטופס הייעודי"ע, את הבחירה תבצעו ישירות מול הקבלן



דלת כניסה
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מתוצרת רב בריח"דואיי"דלת מדגם 

מוסיפים  " דואיי"פסי האלומיניום המשולבים בדלת פלדלת מדגם 

וזאת מבלי לוותר על -יופי ושיק לדלת שמתהדרת בעיצוב קליל 

.רמת ההגנה הגבוהה שמגיעה עם כל מוצרי רב בריח

מפרט טכני

דלתות הכניסה מיועדות בראש ובראשונה לשמור על : מבנה הדלת

.ביטחון בני הבית ולכן עשויות פלדה אשר מצטיינת בחוזקה

-הפלדה מגולוונת בגמר צבע ממבחר גווני רב: תהליך הצביעה

.בריח בתהליך צביעה ייחודי המותאם לאקלים בארץ

המורכבת משישה  בריחיתמערכת נעילה רב : מערכת הנעילה

.בריחים הנשלחים אל עבר שני משקופי הדלת

.בשילוב פסי אלומיניום" דואיי"דגם : עיצוב הדלת

"נועה"ניקל : ידית



!שדרוגים ללא עלות נוספת

שתביא לרמת גימור גבוהה  , ג המשקוף"הלבשה ע•
.מהסטנדרט

:סגרנו עם הספק אופציות נוספות של דלתות•

24

פרובנס דואיי טריפל קליאופטרה



שדרוג נוסף במחיר אטרקטיבי

25

ונציהרנסנס

הגענו לסיכום עם הספק כי שדרוג עבור פרויקט ניצנים לאחת  
.מ בלבד"מע+ 500₪ל יהיה בעלות "מהדלתות הנ



שדרוג נוסף במחיר אטרקטיבי

ל "הגענו לסיכום עם הספק כי שדרוג עבור פרויקט ניצנים לדלת הנ•

.מ בלבד"מע+ 1,850₪יהיה בעלות • 26

דגם בולוניה



:גווני דלתות כניסה

27

ט"מקהגוון

7110אפור בהיר חולי

7240חאקי חולי

9016לבן

7126אפור כהה חולי

בגוון  " בייסיק"דלת יציאה לחצר 
9001לבן 

בייסיק



כללים לבחירת דלתות כניסה

.צ"בראשל12את הבחירה תבצעו באולם הספק ברחוב ילדי טהרן •

.לא ניתן לשנות כווני פתיחה•

התקנה סופית תבוצע . נתקין דלת זמנית, במידה ותשדרגו מעבר למוצע על ידינו•
.י הספק לאחר מסירת המפתח"ע

אלא רק מה שתסכמו מול  , שימו לב שאין זיכוי מול הקבלן בשדרוג דלת כניסה•
.הספק
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דלתות פנים
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"יוניק"דגם " פנדור"–דלתות פנים 

30

.בעולםמסוגןיחידותדלתותהינןיוניקדלתות•

מפנימ"ס7עד)מיםבפניעמידותהדלתות•

.עץפגיעותובפני(הריצוף

.אלונזקיםעבורשנים5-לאחריותתעודתעם•

תעשיותבפרסזכתהאףזוייחודיתמסדרהדלת•

.וחדשנותהתאמהלעיצוב,הריהוט



פרטים טכניים

.פלקסבורדדלת מלאה במילוי •

.גימור פורמייקה עמיד במים•

.צירי פייפ כפולים מתכווננים•

כאשר , צדדים3-מצופה ב( קנט)היקף הדלת •
.מ"ס7בתחתית הדת לוח פולימרי בגובה 

.מנעול מגנטי•

.מוקצף עם פס אטימה WPCמשקוף •

מ בצד "ס7, מ בחזית"ס8.6)הלבשות רחבות •
(.הפנימי
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גווני דלתות פנים לבחירה

לבן•

אגוז•

אלון מולבן•
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ידיות לבחירה  דלתות  
פנים
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דגשים לבחירת דלתות פנים

".2000דלתות "–את הבחירה תבצעו באולם הספק •

.הספק יזמין אתכם לבחירה באולם לפי סדר העדיפות שיקבע הקבלן•

.לפגישה הגיעו עם התכניות העדכניות לביתכם•

.מלבד הבחירה ייבדקו גדלי הדלתות וכיווני הפתיחה•

אצל הספק מבלי לאשר זאת  ' גדלי דלת וכד/ אין לשנות כיווני פתיחה ! שימו לב•
.קודם אצל הקבלן
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חלונות
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"  קליל"–חלונות 

החלונות בכל בתי הפרויקט הם חלונות מפרופיל  •
".קליל"אלומיניום ואביזרים של חברת 

:סדרות האלומיניום בפרויקט•

,  1700פרופיל -כ.ע.כחלונות •

7300פרופיל –ויטרינה •

4300פרופיל –ודלתות קיפ•

.  דים חלון תקן חדש"ממ•

.טריפלקס/ בידודית–זיגוג •

.רשתות בכל החלונות•

י מתקין מורשה של חברת  "ההתקנה תבוצע ע•
".קליל"
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1700קליל 

37



7300קליל 

38



4300קליל 
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ד"חלון ממ

40



גווני אלומיניום לבחירה

41

.את הבחירה תבצעו אצל הקבלן

ט"מקהגוון

66Fשחור אוקיאנוס

12Fלבן

16Fשמנת

F44אפור שובב



כללים בנושא אלומיניום

, כווני הפתיחה ופרט הביצוע הם לפי הפרטים ורשימות האדריכל, הגודל, הפרופיל•
.בהתאם לתכנית הספציפית לכל בית

.הגדלים בהתאם לתכנית האדריכלית•

.חלבי בחדרים רטובים, שקוף, בידודיתזיגוג •

42

תקבלו שלט מרכזי לשליטה בכל התריסים  ! שדרגנו את מפרט האלומיניום
!החשמליים בבית



פרגולות
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פרגולות

.גווני הפרגולות אחידים ואינם ניתנים לבחירה•

RAL 7004אפור–צבע מסגרות הפרגולות •

גוון אלון–צבע עץ הפרגולות •

.דוגמאות יוצבו באתר•
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(בדגמים דו קומתיים)מעקות פנים 
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(בבתים דו קומתיים)מעקה מדרגות 

.י פרט האדריכל"מעקה מדרגות עפ•

.לא ניתן לשנות פרט ביצוע זה•

:ניתן לבחור בין שלושה גוונים•

.שחור•

.לבן•

.אפור•

.את הבחירה יש לבצע אצל הקבלן•

.דוגמאות יוצגו באתר•
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כלים סניטריים  , ריצופים
וברזים
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ריצוף וכלים סניטריים

וזאת על  , לפרויקט נבחרו שני ספקים

מנת לאפשר לכם מגוון רחב של  

בחירה ולאפשר לכם ליהנות מתחרות  

וודאי אם תרצו  , בין שני ספקים

.לשדרג
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מודי
ובכר  דואניאסי משפחות ”ע1970חברת מודי הוקמה בשנת •

במטרה להוביל ולהנחיל סטנדרטים חדשים בתחום עיצוב 
.הפנים בישראל

חזון החברה הוא להוביל ולהציב סטנדרטים חדשים בתחום  “•
ולהביא ללקוחותיה את פתרונות  , עיצוב הבית בישראל

העיצוב העדכניים והאיכותיים ביותר ממיטב החברות בעולם  
”לצד הקפדה על שירות אישי ומקצועי, במחיר הוגן

בשילוב  , צוות העובדים המסור, אמינות ויציבות החברה•
מאפשרים לנו להגשים  , מגוון המוצרים הרחב שאנו מציעים

, את חזוננו ולהעניק פתרונות עיצוב בסגנון ובטעם טוב
הארכיטקטים , לצרכיהם ולהעדפותיהם של לקוחות החברה

ומעצבי הפנים בישראל

אנו רואים בתפקידנו מורי דרך לעיצוב הבית עבור  •
המסייעים לכל אחד מהם להגשים את רצונו  , לקוחותינו

.וטעמו האישי
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אליאב קרמיקה

הינה החברה המובילה בישראל בתחום יבוא קרמיקה וכלים אליאב קרמיקה •
היצרנים  , התוצרת של המעצביםסניטרים עם מבחר גדול ורבגוני ממיטב

החל מפריטים סטנדרטים ועד לפריטים יוקרתיים  , והמותגים המובילים בעולם
.בעיצובים וסגנונות ייחודיים במחירים מפתיעים

, קבלנים, החל מיזמים: רחב של לקוחותפתרונות למגווןאליאב קרמיקה מספקת•
.ועד ללקוחות פרטייםומוסדות ציבוריים,אדריכלים

כאשר כל ,ו "של צומת בילהתעשייההממוקם באזורמטר של אולם תצוגה1,000•
החיצוני בו ניתן פעילה החל משטחומהווה תצוגהר משטחו"מ

וכמובן בחלקו .נרחב של חיפויי אבן לקירות וריצוף חוץ ממגווןלהתרשם
פנים הביתשל האולם שם ניתן להתרשם מעיצובים מרהיבים שלהפנימי

אליאב קרמיקה שמה דגש במיוחד על רמת השירות הניתנת ללקוחותינו החלטה  •
באולם תצוגה  . אסטרטגית שנבעה מתוך רצון עז לספק חווית קניה בלתי נשכחת

יתלווה ללקוחות צוות מקצועי ואדיב אשר ייתן מענה לכל שאלה או התלבטות 
.ויחד אתכם יגשים כל פנטזיה העולה בראשכם
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תהליך בחירת הספקים  
והמוצרים

ויישום  . סיור באולמות עם נציגי קורום והאדריכל•
.הערות

,  מ הגדלנו את המבחר לו אתם זכאים"במסגרת המו•
.הרבה מעבר למפרט הסטנדרטי

על מנת לשפר את " חבילות שדרוג"סיכמנו , כמו כן•
.אטרקטיביות המחירים בשדרוגים
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כמה מושגים

52



דרך3אינטרפוץ

. חמים ליציאה אחת/ ברז פנימי עם ידית לוויסות מים קרים •

53



דרך4אינטרפוץ

יציאות 2-חמים ל/ ברז פנימי עם ידית לוויסות מים קרים •

54

מוט ושפורפרתמילויפית

אביק אוטומטי



אסלות

55

מונובלוקסמויה/ אסלה תלויה 



56

מוט ושפורפרת
ברז ברבורברז פרח

נקודת מים



תעלת ניקוז

57

תעלה מנירוסטה או ומר אחר המורכבת בתוך הריצוף לצורך ניקוז מי המקלחון ובאה במקום  •
.הקופסאות העגולות הסטנדרטיות

.יש סוגים שונים ומשמעויות שונות של התקנה•



עוד מושגים

.שיפועי ריצוף/ מקלחון / אגנית •

.אביק אוטומטי•

.מישקים/ פוגות •

.רובה•

.ריצוף נגד החלקה( / R10/R11)אנטי סליפ •

.מטריצה•

.תכנית פריסה•
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?מה אתם מקבלים בלפי המפרט
חיפויים/ריצופים

הפרטיםהחדר

.60X60גרניט פורצלן חדרים, מטבח, סלון–ריצוף כללי 

33X33אנטי סליפ מבואה

33X33אנטי סליפ מקלחותריצוף

30X60גרניט פורצלן חיפוי מקלחות

33/33אנטי סליפ חצר משק/מרפסת פתוחה

59

.מעל גובה משקוף, בכל מקרה מסיימים באריח שלם', מ2.4גובה החיפוי במקלחות 



?מה במפרט
כלים סניטריים וברזים

הפרטיםהחדר

חדר רחצה כללי

70/170או 60/170אמבטיה אקרילית 
,דרך4אינטרפוץ

,מילויפית
,מוט ושפורפרת

מ"ס80ארון עומד 
.קצרה/ ברז פרח פיה בינונית

אסלה סמויה עם מנגנון סמוי

שירותי אורחים
50כיור רחצה 

ברז פרח מים קרים
אסלת תלויה עם מנגנון סמוי

מקלחת הורים

(ללא אגנית)שיפועים במקלחון 
,דרך4אינטרפוץ

,מילויפית
,מוט ושפורפרת

מ"ס80ארון עומד 
.קצרה/ ברז פרח פיה בינונית

אסלה תלויה עם מנגנון סמוי

60



61



ריצוף כללי
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ריצוף חדרים  
רטובים

63



חיפוי חדרים  
רטובים

64



חיפוי דקור  
לחדרים רטובים

65



אסלות

66



כיורים  
ואמבטיות

67



ארונות אמבטיה

68



ברזים

69



אביזרים  
משלימים
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60/60ריצוף 
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33/33ריצוף מקלחות  
מבחר נוסף באולם* 
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חיפוי מקלחות
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כלים סניטריים
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כלים סניטריים
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כלים סניטריים
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ארונות
אמבטיה
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חבילת
שדרוג
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חבילת
שדרוג



שדרוגים

:הצלחנו לתת לכם מספר שדרוגים, מ מול הספקים"במסגרת המו

.ללא עלות נוספת למעט עלויות הפחת60/60נוסף של אריחים ' מס•

!ר בלבד"מ למ"מע+ 12₪בעלות של 80/80לאריחים דוגמאות ' מס•

!בגדלי הסטנדרט ללא עלות נוספתריצוף מצויר לחדרים רטובים •

!בגדלי הסטנדרט ללא עלות נוספתחיפויי דקור לחדרים רטובים •

!ללא עלות נוספתדמוי פרקט ריצוף •

!מ בלבד"מע+ 350₪משודרג הכולל צבע בתנור בעלות של ארון אמבטיה •
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בחירת הספק

, עליכם לבחור את אחד האולמות שיספק עבורכם את כל חומרי הריצוף•
.הברזים והכלים הסניטריים

.לא ניתן לבחור חלק מהמוצרים אצל ספק אחד ואת היתר אצל האחר•
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

.חישוב כמויות ודרכי תקשורת הועברו לספק, מפרט, מטריצה•

ויזמן אתכם  , לפי סדר העדיפות שנקבע על ידינו, הספק ייצור עמכם קשר•

.לפגישה

אך מאוד מומלץ  , תוכלו לעשות זאת, במידה ותרצו להגיע עוד לפני ההזמנה•

.כך יוכל איש מכירות ללוות אתכם במהלך הסיור, שתתאמו זאת מראש

במידה  . צ "הסניף המלווה את הפרויקט הוא סניף ראשל. מודי היא רשת ארצית•

.תוכלו להגיע גם לאולמות אחרים של הרשת, ותרצו
83



דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

.התכניות העדכניותיש להגיע לפגישה באולם עם •

תידרשו לבצע  ', פסיפס וכד, במידה ותבצעו שינויים או תוספות כגון אריחי דקור•

נא הקפידו לבצע  . נושא זה באחריותכם. שישמשו כלי העבודה בשטחתכנית פריסה

.  ולוודא שתכנית הפריסה תואמת את בקשתכם, (מעצבת מטעמכם/ דרך דניאלה )זאת 

(.  יש עלויות לתכנית פריסה)

ייתכנו סטיות במידות בשל עוביי  . ב התכנית האדריכלית"תכנית פריסה מבוססת ע•

.טיח ועובי חיפוי

כי  , שימו לב. או הדלת/מ ובכל מקרה מעל גובה החלון ו"ס240גובה החיפוי הוא •

,  שקעי החשמל, החלון, במידה ושיניתם גובה חיפוי לקחת בחשבון את גבהי הדלת

.'מנגנון ניאגרה וכד 84



דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

ההתחשבנות על תוספות  . תקבלו זיכוי על הפריט שבמפרט בהתאם למחיר של הקבלן–שדרוגים•

.תעשה ישירות מול הספק

ריצוף  , גדלי אריחים שאינם סטנדרטיים: 'לדוג. עלויות עבודהבחלק מהשדרוגים יש ! שימו לב•

.יש לקחת זאת בחשבון בעת ביצוע השדרוג–אריחי דקור , באלכסון

.  בהתאם לכללים שנקבעו עם הספק, פחת מתאיםבשדרוג אריחים תידרשו להזמין •

אין זיכוי אצל  )כנגד מוצר אחר הזיכוי הוא אצל הספק בלבד –במידה ולא לקחתם פריט מסוים •

(.הקבלן

(4בשל משמעויות לטופס )לא ניתן לבטל הזמנה של כל הכיורים בבית •
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

בבחירת אריחים גדולים  . יבוצע על ידינו בשטחחיתוך הפנלים , מ"ס60באריחים עד גודל •

.תידרשו להזמין פנלים חתוכים מהספק, יותר

.הנושא באחריותכם המלאה. מידות המתאימות לתכניותבשינוי פריט יש להקפיד על •

.אין להזמין פריט שאינו במלאי•

.אנטי סליפמרפסות וחדרים רטובים הוא באריח , ריצוף רחבת כניסה•

לפריט מעל  במידה ותשדרגו –' סבוניות וכד, מוטות אמבטיה, ארונות אמבטיה, ברזים•

.ההתקנה תבוצע לאחר המסירה באחריות הדייר–הסטנדרט 
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

בין(פוגות)מישקיםליישםחובה–הישראליהתקןהנחיותי"עפמרצפיםאנחנו•

.'וכדסליפאנטיבאריחירטוביםוחדריםכניסהמשטחיריצוף,מוגדרבעוביהאריחים

.אחרתלבקשאולתכנןאין

.ניקלבצבעייעודיאלומיניוםקנטבאמצעותיבוצעוקירחיפוייפינות•

.לאריחיםתותאם–רובה•

בינוניתשונותבעליאריחים–מניסיון.שלהםלמפרטלבשימו,אריחיםשדרוגבעת•

.באחריותכםהנושא.לאריחאריחביןמשמעותיגווןשוניבעליהינםומעלה
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

:מיוחדיםאריחים•

.וטראצוטבעיתבאבןמרצפיםלאאנחנו•

מריחתכגוןנוספותמשמעויותבחשבוןלקחתיש.בלבדיבשיםבחדריםליישוםניתן–בטוןאריחי•

.הביתמסירתלאחרתשלימואותם',וכדלבחירתכםבהתאםשיסוכמועבודהעלויות,סילר

'בבסוגלרצףותרצובמידה.המסירהלאחרידכםעליישום.בקשתכםלפיהכנהנבצעאנחנו–פרקט•

.זיכוימחירלפיהספקאצלתזוכו–

לאחרידכםעלתבוצעהמדוקקיםהאריחיםהתקנת.לפרקטבדומההנמכהנבצע–מדוקקיםאריחים•

.המסירה
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

:המשך-מיוחדיםאריחים•

.לבחירתכםבהתאםתתומחרהעבודה–מיוחדיםבגדליםאריחים•

120/120–יבשיםחדריםבריצוףגודלמגבלת•

.לפאהמ"ס60עד–'אקומהבמרפסתאריחגודלמגבלת•

.לפאהמ"ס60עד–במקלחתאריחגודלמגבלת•

.ר"מ1עדלאריחמקסימליגודל–קירותבחיפויאריחגודלמגדלת•
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דגשים לתהליך בחירת ריצוף וכלים סניטריים

תכנית , בפגישה תיבדק ההזמנה. תזומנו לפגישה עם דניאלה, לאחר סגירת הבחירה באולם•

.ויבוצע תמחור לעבודות נוספות במידה ותהיינה לאור בחירתכם, הפריסה

,  שם הדייר, מגרש–תוך סימון מדויק על כל קופסא , המוצרים יגיעו לשטח בתזמון הקבלן•

.מיקום בבית

שהם אכן אלה )נקרא לכם לאשר את החומרים שהגיעו , לאחר הגעת המוצרים לשטח•

(.שבחרתם

90



סיכום
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לסיכום נושא הבחירות

:אצל הקבלן תבחרו•

.מעקות חוץ+ גוון שליכט חיצוני •

.גוון אלומיניום•

.גוון מעקה פנים•

:באולמות תבחרו•

(.שדרוג' אופכולל )דלתות פנים •

(.שדרוג' אופכולל )דלתות חוץ •

.ריצוף וכלים סניטריים•
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דוגמאות מהגוונים אותם תצטרכו לבחור יוצגו סמוך למשרדי הקבלן  
.באתר הבניה



לוח זמנים

93

יש חשיבות גדולה מאוד לעמוד בלוח הזמנים של 
.הבחירות

חילקנו את הפרויקט לשתי , ז לבחירה"בהיבט לו
".  קבוצה שניה", קבוצה ראשונה: "קבוצות

.לא נוכל להמתין למאחרים בבחירה



קבוצה  
ראשונה

קבוצה  
שניה



לוח הזמנים לבחירות
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דלתות פניםדלתות חוץריצופים וסניטרייםגווניםקבוצה

25/11/1825/11/1825/11/1830/3/19קבוצה ראשונה

30/12/1830/12/1830/12/1830/4/19קבוצה שניה



בפולדר שתקבלו

תדריך ודגשים לתהליך בחירת חומרי הגמר•

.טופס בחירת גוונים•

.מוצרי אליאב עיצובים•

.מוצרי מודי קרמיקה•

.מפרט דלתות פנים•

.מפרט דלתות חוץ•

.שי קטן•

כל החומרים יוצגו באתר האינטרנט של חברת אלנור בדף  
הפרויקט 96

../חוברת לדייר/חוברת לדייר - חומרי הגמר.pdf
../חוברת לדייר/טופס בחירת חומרי הגמר - נצר סרני.pdf


תזכורת למפגשים הבאים

.סיור בלוק ראשון•

.סיור נקודות חשמל•

.'פריסות וכד, בדיקת התיק–פגישה עם סיום בחירת הריצופים והכלים •

.פגישה לזיהוי הריצוף ותכנית הפריסה בשטח•

.הסיורים אינם חובה•

.אלא עבור בדיקה של הביצוע–הסיורים אינם מיועדים לביצוע שינויים •

.ניתן התראה קצרה של כיומיים לפני המועד. אנא היו זמינים לסיורים אלה•
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מיזוג אוויר

.ניקוז לפי תכנית הבית+ חשמל ' נק+ אנו מבצעים הכנות של מעבר לגג •

.שיוכל ללוות ולייעץ לכם במעלה הדרך, חיברנו לפרויקט איש מיזוג•

.050-5748418. מ"אהוד מיזוג אוויר בע–פרטי איש המיזוג •

.תוכלו לבצע הכנות נוספות תמורת תשלום•

.את התקנות המזגנים תבצעו לאחר מסירת המפתח•
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!!שינויים, שינויים, שינויים
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שימוש שוטף באתר  
האינטרנט

כל החומרים מערב זה מוצגים באתר האינטרנט  •
.של אלנור

.אנו מפרסמים מעת לעת עדכונים שוטפים•

ניתן להשתמש  –הדמיות דינאמיות , לרשותכם•
.לטובת עיצובים אישיים
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101
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דוגמא-תכנית פריסה 


