
מעלית

כני�ה

מח��

כל המידע בפרו�פק� זה, הדמיות, רהיטי�, אביזרי� ומידות הינ� להמחשה בלבד. את החברה יחייבו ה�כ� המכר והמפרט הטכני בלבד המהווי� חלק בלתי נפרד מהה�כ�. ט.ל.ח

המבנה ו�ביבתו
 לובי כני�ה מפואר

 2 דירות בכל קומה
   

 מעלית בכל בניי�
 מרפ�ת שמש
 חניה לכל דירה

 פיתוח �ביבתי עשיר
 בנייה באיטונג + חיפוי אב� טבעית

פני� הבית
DELOUYA Kitchen מטבח יוקרתי מבית 

(
 משקופי
 ודלתות פני
 מהודרי
 (משקו	 עמיד למי
 אינטרקו
 בכל דירה

 ריצו	 הדירה 60/60 בגרניט פורצל�
 דלת ביטחו� צבועה בתנור בכני�ה לדירה

 כיור מטבח בהתקנה שטוחה
 שיש קי�ר במטבח

 הכנה לתנור חימו
 בחדרי רחצה

 קרמיקה בחדרי רחצה במבחר גווני


 א�לות תלויות ומכלי הדחה �מויי
 ארו� אינטגרלי בחדר רחצה כללי

 אמבטיה אקרילית
 ברז פרח

 אלומיניו
 מבית ”דלויה תעשיות אלומיניו
 בע“מ“
 רשתות בחלונות

 תרי�י
 חשמלי
 בכל הדירה, למעט חדר שרות וממ"ד (מונובלוק גלוי) 
 זגוגית בידודית בחלונות

 הכנה למיזוג אוויר מיני מרכזי
 הכנה למערכת קולנוע ביתית ב�לו�

 נקודת טלויזיה וטלפו� בכל חדר
 לוח תלת פאזי


 מפ�ק מחלי	 בחדרי
 גובה קומה  כ - 2.80 מ'

 מערכת �ולארית של כ -  150 ליטר

מפרט טכני



ב�“ד

דירת ג� 4.5 חדרי�
TYPE 1                                                               ‘שלב א

A �בניי

קומת קרקע                                                    דירה מ�‘ 1



מעלית

מח��

כני�ה

כל המידע בפרו�פק� זה, הדמיות, רהיטי�, אביזרי� ומידות הינ� להמחשה בלבד. את החברה יחייבו ה�כ� המכר והמפרט הטכני בלבד המהווי� חלק בלתי נפרד מהה�כ�. ט.ל.ח

המבנה ו�ביבתו
 לובי כני�ה מפואר

 2 דירות בכל קומה
   

 מעלית בכל בניי�
 מרפ�ת שמש
 חניה לכל דירה

 פיתוח �ביבתי עשיר
 בנייה באיטונג + חיפוי אב� טבעית

פני� הבית
DELOUYA Kitchen מטבח יוקרתי מבית 

(
 משקופי
 ודלתות פני
 מהודרי
 (משקו	 עמיד למי
 אינטרקו
 בכל דירה

 ריצו	 הדירה 60/60 בגרניט פורצל�
 דלת ביטחו� צבועה בתנור בכני�ה לדירה

 כיור מטבח בהתקנה שטוחה
 שיש קי�ר במטבח

 הכנה לתנור חימו
 בחדרי רחצה

 קרמיקה בחדרי רחצה במבחר גווני


 א�לות תלויות ומכלי הדחה �מויי
 ארו� אינטגרלי בחדר רחצה כללי

 אמבטיה אקרילית
 ברז פרח

 אלומיניו
 מבית ”דלויה תעשיות אלומיניו
 בע“מ“
 רשתות בחלונות

 תרי�י
 חשמלי
 בכל הדירה, למעט חדר שרות וממ"ד (מונובלוק גלוי) 
 זגוגית בידודית בחלונות

 הכנה למיזוג אוויר מיני מרכזי
 הכנה למערכת קולנוע ביתית ב�לו�

 נקודת טלויזיה וטלפו� בכל חדר
 לוח תלת פאזי


 מפ�ק מחלי	 בחדרי
 גובה קומה  כ - 2.80 מ'

 מערכת �ולארית של כ -  150 ליטר

מפרט טכני



ב�“ד

דירת ג� 4.5 חדרי�
TYPE 2                                                               ‘שלב א

B �בניי

קומת קרקע                                                    דירה מ�‘ 1



מעלית

כני�ה

מח��

כל המידע בפרו�פק� זה, הדמיות, רהיטי�, אביזרי� ומידות הינ� להמחשה בלבד. את החברה יחייבו ה�כ� המכר והמפרט הטכני בלבד המהווי� חלק בלתי נפרד מהה�כ�. ט.ל.ח

המבנה ו�ביבתו
 לובי כני�ה מפואר

 2 דירות בכל קומה
   

 מעלית בכל בניי�
 מרפ�ת שמש
 חניה לכל דירה

 פיתוח �ביבתי עשיר
 בנייה באיטונג + חיפוי אב� טבעית

פני� הבית
DELOUYA Kitchen מטבח יוקרתי מבית 

(
 משקופי
 ודלתות פני
 מהודרי
 (משקו	 עמיד למי
 אינטרקו
 בכל דירה

 ריצו	 הדירה 60/60 בגרניט פורצל�
 דלת ביטחו� צבועה בתנור בכני�ה לדירה

 כיור מטבח בהתקנה שטוחה
 שיש קי�ר במטבח

 הכנה לתנור חימו
 בחדרי רחצה

 קרמיקה בחדרי רחצה במבחר גווני


 א�לות תלויות ומכלי הדחה �מויי
 ארו� אינטגרלי בחדר רחצה כללי

 אמבטיה אקרילית
 ברז פרח

 אלומיניו
 מבית ”דלויה תעשיות אלומיניו
 בע“מ“
 רשתות בחלונות

 תרי�י
 חשמלי
 בכל הדירה, למעט חדר שרות וממ"ד (מונובלוק גלוי) 
 זגוגית בידודית בחלונות

 הכנה למיזוג אוויר מיני מרכזי
 הכנה למערכת קולנוע ביתית ב�לו�

 נקודת טלויזיה וטלפו� בכל חדר
 לוח תלת פאזי


 מפ�ק מחלי	 בחדרי
 גובה קומה  כ - 2.80 מ'

 מערכת �ולארית של כ -  150 ליטר

מפרט טכני



ב�“ד

דירת ג� 5 חדרי�
TYPE 3                                                               ‘שלב א

C �בניי

קומת קרקע                                                    דירה מ�‘ 1



מעלית

כני�ה

כל המידע בפרו�פק� זה, הדמיות, רהיטי�, אביזרי� ומידות הינ� להמחשה בלבד. את החברה יחייבו ה�כ� המכר והמפרט הטכני בלבד המהווי� חלק בלתי נפרד מהה�כ�. ט.ל.ח

המבנה ו�ביבתו
 לובי כני�ה מפואר

 2 דירות בכל קומה
   

 מעלית בכל בניי�
 מרפ�ת שמש
 חניה לכל דירה

 פיתוח �ביבתי עשיר
 בנייה באיטונג + חיפוי אב� טבעית

פני� הבית
DELOUYA Kitchen מטבח יוקרתי מבית 

(
 משקופי
 ודלתות פני
 מהודרי
 (משקו	 עמיד למי
 אינטרקו
 בכל דירה

 ריצו	 הדירה 60/60 בגרניט פורצל�
 דלת ביטחו� צבועה בתנור בכני�ה לדירה

 כיור מטבח בהתקנה שטוחה
 שיש קי�ר במטבח

 הכנה לתנור חימו
 בחדרי רחצה

 קרמיקה בחדרי רחצה במבחר גווני


 א�לות תלויות ומכלי הדחה �מויי
 ארו� אינטגרלי בחדר רחצה כללי

 אמבטיה אקרילית
 ברז פרח

 אלומיניו
 מבית ”דלויה תעשיות אלומיניו
 בע“מ“
 רשתות בחלונות

 תרי�י
 חשמלי
 בכל הדירה, למעט חדר שרות וממ"ד (מונובלוק גלוי) 
 זגוגית בידודית בחלונות

 הכנה למיזוג אוויר מיני מרכזי
 הכנה למערכת קולנוע ביתית ב�לו�

 נקודת טלויזיה וטלפו� בכל חדר
 לוח תלת פאזי


 מפ�ק מחלי	 בחדרי
 גובה קומה  כ - 2.80 מ'

 מערכת �ולארית של כ -  150 ליטר

מפרט טכני



ב�“ד

דירת 4 חדרי�
TYPE 4                                                               ‘שלב א

A,B,C �בניי

קומת א’-ד‘                                             דירות מ�‘ 3,5,7,9



כני�ה

כל המידע בפרו�פק� זה, הדמיות, רהיטי�, אביזרי� ומידות הינ� להמחשה בלבד. את החברה יחייבו ה�כ� המכר והמפרט הטכני בלבד המהווי� חלק בלתי נפרד מהה�כ�. ט.ל.ח

המבנה ו�ביבתו
 לובי כני�ה מפואר

 2 דירות בכל קומה
   

 מעלית בכל בניי�
 מרפ�ת שמש
 חניה לכל דירה

 פיתוח �ביבתי עשיר
 בנייה באיטונג + חיפוי אב� טבעית

פני� הבית
DELOUYA Kitchen מטבח יוקרתי מבית 

(
 משקופי
 ודלתות פני
 מהודרי
 (משקו	 עמיד למי
 אינטרקו
 בכל דירה

 ריצו	 הדירה 60/60 בגרניט פורצל�
 דלת ביטחו� צבועה בתנור בכני�ה לדירה

 כיור מטבח בהתקנה שטוחה
 שיש קי�ר במטבח

 הכנה לתנור חימו
 בחדרי רחצה

 קרמיקה בחדרי רחצה במבחר גווני


 א�לות תלויות ומכלי הדחה �מויי
 ארו� אינטגרלי בחדר רחצה כללי

 אמבטיה אקרילית
 ברז פרח

 אלומיניו
 מבית ”דלויה תעשיות אלומיניו
 בע“מ“
 רשתות בחלונות

 תרי�י
 חשמלי
 בכל הדירה, למעט חדר שרות וממ"ד (מונובלוק גלוי) 
 זגוגית בידודית בחלונות

 הכנה למיזוג אוויר מיני מרכזי
 הכנה למערכת קולנוע ביתית ב�לו�

 נקודת טלויזיה וטלפו� בכל חדר
 לוח תלת פאזי


 מפ�ק מחלי	 בחדרי
 גובה קומה  כ - 2.80 מ'

 מערכת �ולארית של כ -  150 ליטר

מפרט טכני



ב�“ד

דירת 4 חדרי�
TYPE 5                                                               ‘שלב א

A,B,C �בניי

קומת א’-ד‘                                             דירות מ�‘ 2,4,6



כני�ה

כל המידע בפרו�פק� זה, הדמיות, רהיטי�, אביזרי� ומידות הינ� להמחשה בלבד. את החברה יחייבו ה�כ� המכר והמפרט הטכני בלבד המהווי� חלק בלתי נפרד מהה�כ�. ט.ל.ח

המבנה ו�ביבתו
 לובי כני�ה מפואר

 2 דירות בכל קומה
   

 מעלית בכל בניי�
 מרפ�ת שמש
 חניה לכל דירה

 פיתוח �ביבתי עשיר
 בנייה באיטונג + חיפוי אב� טבעית

פני� הבית
DELOUYA Kitchen מטבח יוקרתי מבית 

(
 משקופי
 ודלתות פני
 מהודרי
 (משקו	 עמיד למי
 אינטרקו
 בכל דירה

 ריצו	 הדירה 60/60 בגרניט פורצל�
 דלת ביטחו� צבועה בתנור בכני�ה לדירה

 כיור מטבח בהתקנה שטוחה
 שיש קי�ר במטבח

 הכנה לתנור חימו
 בחדרי רחצה

 קרמיקה בחדרי רחצה במבחר גווני


 א�לות תלויות ומכלי הדחה �מויי
 ארו� אינטגרלי בחדר רחצה כללי

 אמבטיה אקרילית
 ברז פרח

 אלומיניו
 מבית ”דלויה תעשיות אלומיניו
 בע“מ“
 רשתות בחלונות

 תרי�י
 חשמלי
 בכל הדירה, למעט חדר שרות וממ"ד (מונובלוק גלוי) 
 זגוגית בידודית בחלונות

 הכנה למיזוג אוויר מיני מרכזי
 הכנה למערכת קולנוע ביתית ב�לו�

 נקודת טלויזיה וטלפו� בכל חדר
 לוח תלת פאזי


 מפ�ק מחלי	 בחדרי
 גובה קומה  כ - 2.80 מ'

 מערכת �ולארית של כ -  150 ליטר

מפרט טכני



ב�“ד

דירת 4 חדרי�
TYPE 6                                                               ‘שלב א

A,B,C �בניי

קומה ד‘                                                        דירה מ�‘ 8



כני�ה

כל המידע בפרו�פק� זה, הדמיות, רהיטי�, אביזרי� ומידות הינ� להמחשה בלבד. את החברה יחייבו ה�כ� המכר והמפרט הטכני בלבד המהווי� חלק בלתי נפרד מהה�כ�. ט.ל.ח

המבנה ו�ביבתו
 לובי כני�ה מפואר

 2 דירות בכל קומה
   

 מעלית בכל בניי�
 מרפ�ת שמש
 חניה לכל דירה

 פיתוח �ביבתי עשיר
 בנייה באיטונג + חיפוי אב� טבעית

פני� הבית
DELOUYA Kitchen מטבח יוקרתי מבית 

(
 משקופי
 ודלתות פני
 מהודרי
 (משקו	 עמיד למי
 אינטרקו
 בכל דירה

 ריצו	 הדירה 60/60 בגרניט פורצל�
 דלת ביטחו� צבועה בתנור בכני�ה לדירה

 כיור מטבח בהתקנה שטוחה
 שיש קי�ר במטבח

 הכנה לתנור חימו
 בחדרי רחצה

 קרמיקה בחדרי רחצה במבחר גווני


 א�לות תלויות ומכלי הדחה �מויי
 ארו� אינטגרלי בחדר רחצה כללי

 אמבטיה אקרילית
 ברז פרח

 אלומיניו
 מבית ”דלויה תעשיות אלומיניו
 בע“מ“
 רשתות בחלונות

 תרי�י
 חשמלי
 בכל הדירה, למעט חדר שרות וממ"ד (מונובלוק גלוי) 
 זגוגית בידודית בחלונות

 הכנה למיזוג אוויר מיני מרכזי
 הכנה למערכת קולנוע ביתית ב�לו�

 נקודת טלויזיה וטלפו� בכל חדר
 לוח תלת פאזי


 מפ�ק מחלי	 בחדרי
 גובה קומה  כ - 2.80 מ'

 מערכת �ולארית של כ -  150 ליטר

דירת 3 חדרי�
TYPE 7                                                               ‘שלב א

A,B,C �בניי

קומה ה‘                                                        דירה מ�‘ 10

מפרט טכני



ב�“ד



www.delouya.co.il
08-9934961

40 שנה של מצויינות
Delouya.co.il

Family

Delouya.co.il

Family

פנטהאוז 5 חדרי�
A,B,C �בניי

דירה מ�‘ 10



כני�ה

כני�ה
מעלית

כל המידע בפרו�פק� זה, הדמיות, רהיטי�, אביזרי� ומידות הינ� להמחשה בלבד. את החברה יחייבו ה�כ� המכר והמפרט הטכני בלבד המהווי� חלק בלתי נפרד מהה�כ�. ט.ל.ח

המבנה ו�ביבתו
 לובי כני�ה מפואר

 2 דירות בכל קומה
   

 מעלית בכל בניי�
 מרפ�ת שמש
 חניה לכל דירה

 פיתוח �ביבתי עשיר
 בנייה באיטונג + חיפוי אב� טבעית

פני� הבית
DELOUYA Kitchen מטבח יוקרתי מבית 

(
 משקופי
 ודלתות פני
 מהודרי
 (משקו	 עמיד למי
 אינטרקו
 בכל דירה

 ריצו	 הדירה 60/60 בגרניט פורצל�
 דלת ביטחו� צבועה בתנור בכני�ה לדירה

 כיור מטבח בהתקנה שטוחה
 שיש קי�ר במטבח

 הכנה לתנור חימו
 בחדרי רחצה

 קרמיקה בחדרי רחצה במבחר גווני


 א�לות תלויות ומכלי הדחה �מויי
 ארו� אינטגרלי בחדר רחצה כללי

 אמבטיה אקרילית
 ברז פרח

 אלומיניו
 מבית ”דלויה תעשיות אלומיניו
 בע“מ“
 רשתות בחלונות

 תרי�י
 חשמלי
 בכל הדירה, למעט חדר שרות וממ"ד (מונובלוק גלוי) 
 זגוגית בידודית בחלונות

 הכנה למיזוג אוויר מיני מרכזי
 הכנה למערכת קולנוע ביתית ב�לו�

 נקודת טלויזיה וטלפו� בכל חדר
 לוח תלת פאזי


 מפ�ק מחלי	 בחדרי
 גובה קומה  כ - 2.80 מ'

 מערכת �ולארית של כ -  150 ליטר

מפרט טכני



ב�“ד

פנטהאוז 5 חדרי�
TYPE 8                                                               ‘שלב א

A,B,C �בניי

קומה ה‘                                                        דירה מ�‘ 10



מעלית

כני�ה

כל המידע בפרו�פק� זה, הדמיות, רהיטי�, אביזרי� ומידות הינ� להמחשה בלבד. את החברה יחייבו ה�כ� המכר והמפרט הטכני בלבד המהווי� חלק בלתי נפרד מהה�כ�. ט.ל.ח

המבנה ו�ביבתו
 לובי כני�ה מפואר

 2 דירות בכל קומה
   

 מעלית בכל בניי�
 מרפ�ת שמש
 חניה לכל דירה

 פיתוח �ביבתי עשיר
 בנייה באיטונג + חיפוי אב� טבעית

פני� הבית
DELOUYA Kitchen מטבח יוקרתי מבית 

(
 משקופי
 ודלתות פני
 מהודרי
 (משקו	 עמיד למי
 אינטרקו
 בכל דירה

 ריצו	 הדירה 60/60 בגרניט פורצל�
 דלת ביטחו� צבועה בתנור בכני�ה לדירה

 כיור מטבח בהתקנה שטוחה
 שיש קי�ר במטבח

 הכנה לתנור חימו
 בחדרי רחצה

 קרמיקה בחדרי רחצה במבחר גווני


 א�לות תלויות ומכלי הדחה �מויי
 ארו� אינטגרלי בחדר רחצה כללי

 אמבטיה אקרילית
 ברז פרח

 אלומיניו
 מבית ”דלויה תעשיות אלומיניו
 בע“מ“
 רשתות בחלונות

 תרי�י
 חשמלי
 בכל הדירה, למעט חדר שרות וממ"ד (מונובלוק גלוי) 
 זגוגית בידודית בחלונות

 הכנה למיזוג אוויר מיני מרכזי
 הכנה למערכת קולנוע ביתית ב�לו�

 נקודת טלויזיה וטלפו� בכל חדר
 לוח תלת פאזי


 מפ�ק מחלי	 בחדרי
 גובה קומה  כ - 2.80 מ'

 מערכת �ולארית של כ -  150 ליטר

מפרט טכני



ב�“ד

פנטהאוז 5 חדרי�
TYPE 9                                                               ‘שלב א

A,B,C �בניי

קומה ה‘                                                        דירה מ�‘ 11




