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להגשים
את חלום

הבית הפרטי
תמיד חלמתם על בית פרטי עם גינה בסביבת מגורים איכותית?  

פרויקט היוקרה דלויה בוטיק, מציע לכם הזדמנות מיוחדת 
להשתדרג ברמת החיים עם בית צמוד קרקע בקרבת האגם 

בפארק נחל באר שבע החדש.

בין המודרני לפסטורלי שוכנים 23 בתים צמודי קרקע במתחם 
סגור המאפשר מצד אחד מקסימום פרטיות ומצד שני נגישות 

חסרת תקדים לכל מוקדי התרבות, הפנאי והבילוי בעיר.

כלל הבתים בפרויקט מאופיינים בסטנדרט הבנייה הגבוה ביותר, 
עיצוב מפעים ותשומת לב לפרטים הקטנים ביותר ואפילו בריכה 

פרטית לחלק מן היחידות.

מאחורי הפרויקט עומדת "קבוצת דלויה" אשר מאחוריה רזומה 
מרשים של מאות יחידות מגורים מוצלחות בכל רחבי הארץ.

אנחנו בונים עבורכם את החלום,
עכשיו זה הזמן שלכם להגשים.



רמה חדשה
של יוקרה



כשהעיצוב עולה
על כל דמיון

כמו בכל הפרויקטים שלנו, גם בדלויה בוטיק לא התפשרנו על פחות 
מהטוב ביותר. 

השימוש בחומרי הגלם המתקדמים והמצוינים שקיימים כיום,
מבטיח את סטנדרט הבנייה המעולה, אליו אנחנו בדלויה מחויבים.

כמו כן התכנון האדריכלי המבריק מבטיח את התאמת הפרויקט 
לצרכי המשפחה המודרנית ומעניק שדרוג איכותי לרמת החיים.

על כל אלה מנצח עיצוב מפעים ומוקפד המשלב בין הקלאסי 
למודרני ויוצר חוויית מגורים יוצאת דופן ביופיה. 



לגור בסטייל
על שפת האגם
מיקום הפרויקט בצמוד לאגם ובסמיכות לפארק נחל באר שבע

רחב הידיים והמהמם ביופיו, יוצר סינרגיה מופלאה בין המודרניות 
האורבנית לבין החופש והשקט של הטבע. 

בנוסף, מאופיין הפרויקט בקרבה לצירי תנועה מרכזיים המאפשרים 
נגישות מקסימלית לכל חלקי העיר כמו גם ליציאה מבאר שבע לכיוון 

דרום ואף צפונה דרך כביש עוקף באר שבע.



חינוך, בילוי
ותרבות

שום פרויקט, יפה ככל שיהיה, לא שווה ללא סביבה איכותית המאפשרת
את הגשמת אורח החיים אותו אנו רוצים לממש עבור המשפחה שלנו. 

פרויקט דלויה בוטיק מוקף מכל עבר במוקדי התרבות, הבילוי והחינוך 
האיכותיים בבאר שבע.

דרי הפרויקט יוכלו ליהנות מגנים, בתי ספר, מרכזים קהילתיים ומוקדי תרבות 
חדשים שנבנו במיוחד עבור השכונה החדשה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. 

בנוסף ממוקם הפרויקט בצמוד למתחמי ה"סינימה סיטי", "ישפרו סנטר", 
"איקאה" והאמפי פארק המכילים כולם מגוון ענק של שטחי מסחר מכל 

הסוגים, אולמות קולנוע, אירועי תרבות ובידור ועוד.

ואם זה לא מספיק תתכוננו גם להיכנס לכושר משום שתוכלו למצוא בצמוד 
לפרויקט גם מתחמי ספורט, מגרשי כדורגל, קטרגל וכדורסל.



45 שנים
של מצוינות

חברת דלויה היא מהגדולות והוותיקות בענף הבנייה בישראל.

בזכות הניסיון, המצוינות והאהבה, כבר 45 שנים שאנו בונים פרויקטים 
מצליחים ומוצלחים בכל רחבי הארץ לאלפי משפחות מאושרות. 

אנו מזמינים גם אתכם להצטרף למשפחה. 



מפרט טכני

23 קוטג'ים בלבד
מתחם סגור כולל שער חשמלי

בריכות בחלק מהקוטג'ים
חנייה לכל דירה

בניה בסטנדרט גבוה הכוללת חיפוי אבן בשילוב טיח צבעוני

חיפוי קרמיקה מטבח 10/30 או 10/10

מרפסות שמש מרווחות

ריצוף גרניט פורצלן במידות 80/80 במספר גוונים לבחירה

חיפוי חדרים רטובים במספר גוונים לבחירה 

*ריצוף מרפסת שמש דמוי דק

ארון אמבטיה + כיור ומראה באמבטיה המרכזית

*דלתות פנים מהודרות עם משקופים מהודרים – במספר גוונים

*בחלונות חדרי שינה וסלון - זכוכית בידודית או רבודה

*מרפסת שמש עם מעקה אלומיניום (לא בקומות הגינה)

הכנה למיזוג מיני מרכזי – בקומת כניסה וקומה א'

נקודות טלפון וטלוויזיה בכל חדר

*מפסק מחליף לתאורה – בכל חדרי השינה 

*הכנה לחיבור מולטימדיה/תקשורת בחדרי השינה ובחדר המגורים

תריסי גלילה חשמליים, פרט לממ"ד, חדרים רטובים ומרפסת השירות

Built in ארונות מטבח יוקרתיים עליון ותחתון, כולל יחידת

חלון חדר ממ"ד - דריי קיפ

*הכנה לפלסמה בחדר דיור ובחדר הורים

חשמל תלת פאזי

אמבטיה אקרילית

*רשתות בחלונות

דלת כניסה מעוצבת

סוויטת הורים מפוארת הכוללת חדר רחצה

משטח מטבח, שיש אבן קיסר, במס' גוונים

כיור אקרילי בהתקנה שטוחה

ברז עם פיה נשלפת במטבח

*מדרגות פנים שיש

אסלות תלויות

נקודת מים בגינה

נקודת גז בגינה

נקודת מים למקרר


