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• ארונות מטבח עליון  +תחתון
• כיור מטבח  40/60בהתקנה שטוחה.
וע ביתי • .אסלות תלויות עם מיכל הדחה סמוי
• ברזים מעוצבים בציפוי כרום ניקל
תוצרת מדגל או ש”ע.
• כיור משולב עם ארון בחדר אמבטיה
וביחידת הורים
• הכנה למיזוג מיני מרכזי.
• תריס חשמלי בכל החדרים (למעט ממ”ד)
• מפסקי חשמל ביטוצ’ינו או ש”ע
• נקודת טלפון וטלויזיה בכל חדר
• חשמל תלת פאזי
צ
• הכנה למדיח כלים
• הכנה למערכת קולנוע ביתי.
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