
דירת קרקע 2 חד׳
חיננית 6

החיים בלב המטרופולין טומנים בחובם מגוון רחב של אפשרויות לחוות את החיים. כחלק מתפיסה זו יצרנו את קונספט המגורים 
YAPI -בלב האזור המתחדש של יפו. רובע מגורים ייחודי הכולל פיתוח סביבתי מודרני, מרחבים ירוקים לשעות הפנאי וגינה אקולוגית 
לדיירים, המשתלבת באופן מושלם עם האדריכלות הנקייה והעכשווית. על פי תפיסת המגורים החדשה שלנו,  זוגות צעירים ומשפחות 

ייהנו מחווית מגורים המחברת בין היופי והפסטורליות ובין האורבניות התל אביבית העכשוויות. 

YAPI זו לא רק אמירה, זו דרך חיים 
קונספט מגורים בלב המתחדש של יפו

ההדמיה להמחשה בלבד
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בדירה
מערכת מיזוג אוויר מרכזית

דלת בטחון מעוצבת בכניסה לדירה
דלתות פנים של "פנדור"

ריצוף גרניט פורצלן
במידות 80X80 ס"מ בכל הדירה למעט
חדרי אמבטיה ושירותים ומרפסת שמש

ריצוף גרניט פורצלן  במרפס
33X33 ס"מ או 20X50 גרניט פורצלן דמוי פרקט

הכנה לרשתות בחלונות

מטבח
ארונות מטבח  מעץ  סנדוויץ' ציפוי פורמייקה

משטח מטבח מאבן קיסר
כיור נירוסטה ו/או אקרילי בהתקנה שטוחה

הכנה למדיח כלים
חיפוי קיר באריחי פורצלן 
ברז פרח ניקל מיקס נשלף

חדרי רחצה ושרותים
ריצוף גרניט פורצלן אנטי סליפ 

30X30 ס"מ או 33X33 ס"מ
חיפוי גרניט פורצלן בחדרי רחצה

20X50 ס"מ או 30X60 ס"מ 
ארונות רחצה בחדרי רחצה

כלים סניטרים איכותיים
אסלות תלויות עם מנגנון הדחה סמוי

אמבטיה אקרילית בחדר אמבטיה
אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה

חשמל ותקשורת

חיבור חשמל תלת פאזי 3X25 אמפר 
חיבורי טלפון בסלון ובכל חדרי השינה
נקודות טלוויזיה בסלון ובחדרי השינה

אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור בכניסה
לבנין ובדירה + אינטרקום שמע ביחידת ההורים

הכנה למערכת קולנוע ביתית בחדר הדיור
שקעי חשמל תוצרת "גוויס" או שווה ערך

תריסי גלילה חשמליים בכל הדירה

כללי
דוד שמש בקיבולת עד 150 ליטר

מערכת גז מרכזית 
לובי ראשי בתכנון מעצב פנים כולל תכנון תאורה מיוחדת

לובאים קומתיים מפוארים ומעוצבים
מעלית איכותית

הכנה לחיבורים למכונת כביסה ומייבש כביסה
מרפסת שמש הכוללת מעקות זכוכית

ממ"ד הכולל מערכת סינון אויר
פיתוח סביבתי עשיר ועדכני

עיקרי 
המפרט 

הטכני

דירת קרקע 2 חד׳

N1
קרקעקומה

2מספר חדרים
55.77שטח

===מרפסת 
כיווני אוויר

* המוצג בתוכנית זו, לרבות נתונים ותוכניות הינו לצורך המחשה בלבד. את החברה יחייבו הסכם המכר, תוכניות המכר והמפרט הטכני בלבד המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.



החיים בלב המטרופולין טומנים בחובם מגוון רחב של אפשרויות לחוות את החיים. כחלק מתפיסה זו יצרנו את קונספט המגורים 
YAPI -בלב האזור המתחדש של יפו. רובע מגורים ייחודי הכולל פיתוח סביבתי מודרני, מרחבים ירוקים לשעות הפנאי וגינה אקולוגית 
לדיירים, המשתלבת באופן מושלם עם האדריכלות הנקייה והעכשווית. על פי תפיסת המגורים החדשה שלנו,  זוגות צעירים ומשפחות 

ייהנו מחווית מגורים המחברת בין היופי והפסטורליות ובין האורבניות התל אביבית העכשוויות. 

YAPI זו לא רק אמירה, זו דרך חיים 
קונספט מגורים בלב המתחדש של יפו

ההדמיה להמחשה בלבד

דירת קרקע 3 חד׳
חיננית 6
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בדירה
מערכת מיזוג אוויר מרכזית

דלת בטחון מעוצבת בכניסה לדירה
דלתות פנים של "פנדור"

ריצוף גרניט פורצלן
במידות 80X80 ס"מ בכל הדירה למעט
חדרי אמבטיה ושירותים ומרפסת שמש

ריצוף גרניט פורצלן  במרפס
33X33 ס"מ או 20X50 גרניט פורצלן דמוי פרקט

הכנה לרשתות בחלונות

מטבח
ארונות מטבח  מעץ  סנדוויץ' ציפוי פורמייקה

משטח מטבח מאבן קיסר
כיור נירוסטה ו/או אקרילי בהתקנה שטוחה

הכנה למדיח כלים
חיפוי קיר באריחי פורצלן 
ברז פרח ניקל מיקס נשלף

חדרי רחצה ושרותים
ריצוף גרניט פורצלן אנטי סליפ 

30X30 ס"מ או 33X33 ס"מ
חיפוי גרניט פורצלן בחדרי רחצה

20X50 ס"מ או 30X60 ס"מ 
ארונות רחצה בחדרי רחצה

כלים סניטרים איכותיים
אסלות תלויות עם מנגנון הדחה סמוי

אמבטיה אקרילית בחדר אמבטיה
אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה

חשמל ותקשורת

חיבור חשמל תלת פאזי 3X25 אמפר 
חיבורי טלפון בסלון ובכל חדרי השינה
נקודות טלוויזיה בסלון ובחדרי השינה

אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור בכניסה
לבנין ובדירה + אינטרקום שמע ביחידת ההורים

הכנה למערכת קולנוע ביתית בחדר הדיור
שקעי חשמל תוצרת "גוויס" או שווה ערך

תריסי גלילה חשמליים בכל הדירה

כללי
דוד שמש בקיבולת עד 150 ליטר

מערכת גז מרכזית 
לובי ראשי בתכנון מעצב פנים כולל תכנון תאורה מיוחדת

לובאים קומתיים מפוארים ומעוצבים
מעלית איכותית

הכנה לחיבורים למכונת כביסה ומייבש כביסה
מרפסת שמש הכוללת מעקות זכוכית

ממ"ד הכולל מערכת סינון אויר
פיתוח סביבתי עשיר ועדכני

עיקרי 
המפרט 

הטכני

דירת קרקע 3 חד׳

N2
קרקעקומה

3מספר חדרים
91.29שטח

83.27מרפסת 
כיווני אוויר

* המוצג בתוכנית זו, לרבות נתונים ותוכניות הינו לצורך המחשה בלבד. את החברה יחייבו הסכם המכר, תוכניות המכר והמפרט הטכני בלבד המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.



החיים בלב המטרופולין טומנים בחובם מגוון רחב של אפשרויות לחוות את החיים. כחלק מתפיסה זו יצרנו את קונספט המגורים 
YAPI -בלב האזור המתחדש של יפו. רובע מגורים ייחודי הכולל פיתוח סביבתי מודרני, מרחבים ירוקים לשעות הפנאי וגינה אקולוגית 
לדיירים, המשתלבת באופן מושלם עם האדריכלות הנקייה והעכשווית. על פי תפיסת המגורים החדשה שלנו,  זוגות צעירים ומשפחות 

ייהנו מחווית מגורים המחברת בין היופי והפסטורליות ובין האורבניות התל אביבית העכשוויות. 

YAPI זו לא רק אמירה, זו דרך חיים 
קונספט מגורים בלב המתחדש של יפו

ההדמיה להמחשה בלבד

דירת 3.5 חדרים
חיננית 6
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בדירה
מערכת מיזוג אוויר מרכזית

דלת בטחון מעוצבת בכניסה לדירה
דלתות פנים של "פנדור"

ריצוף גרניט פורצלן
במידות 80X80 ס"מ בכל הדירה למעט
חדרי אמבטיה ושירותים ומרפסת שמש

ריצוף גרניט פורצלן  במרפס
33X33 ס"מ או 20X50 גרניט פורצלן דמוי פרקט

הכנה לרשתות בחלונות

מטבח
ארונות מטבח  מעץ  סנדוויץ' ציפוי פורמייקה

משטח מטבח מאבן קיסר
כיור נירוסטה ו/או אקרילי בהתקנה שטוחה

הכנה למדיח כלים
חיפוי קיר באריחי פורצלן 
ברז פרח ניקל מיקס נשלף

חדרי רחצה ושרותים
ריצוף גרניט פורצלן אנטי סליפ 

30X30 ס"מ או 33X33 ס"מ
חיפוי גרניט פורצלן בחדרי רחצה

20X50 ס"מ או 30X60 ס"מ 
ארונות רחצה בחדרי רחצה

כלים סניטרים איכותיים
אסלות תלויות עם מנגנון הדחה סמוי

אמבטיה אקרילית בחדר אמבטיה
אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה

חשמל ותקשורת

חיבור חשמל תלת פאזי 3X25 אמפר 
חיבורי טלפון בסלון ובכל חדרי השינה
נקודות טלוויזיה בסלון ובחדרי השינה

אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור בכניסה
לבנין ובדירה + אינטרקום שמע ביחידת ההורים

הכנה למערכת קולנוע ביתית בחדר הדיור
שקעי חשמל תוצרת "גוויס" או שווה ערך

תריסי גלילה חשמליים בכל הדירה

כללי
דוד שמש בקיבולת עד 150 ליטר

מערכת גז מרכזית 
לובי ראשי בתכנון מעצב פנים כולל תכנון תאורה מיוחדת

לובאים קומתיים מפוארים ומעוצבים
מעלית איכותית

הכנה לחיבורים למכונת כביסה ומייבש כביסה
מרפסת שמש הכוללת מעקות זכוכית

ממ"ד הכולל מערכת סינון אויר
פיתוח סביבתי עשיר ועדכני

עיקרי 
המפרט 

הטכני

דירת 3.5 חדרים

N3
5,6 קומה

3.5מספר חדרים
74.1שטח

11.89מרפסת 
כיווני אוויר

* המוצג בתוכנית זו, לרבות נתונים ותוכניות הינו לצורך המחשה בלבד. את החברה יחייבו הסכם המכר, תוכניות המכר והמפרט הטכני בלבד המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.



החיים בלב המטרופולין טומנים בחובם מגוון רחב של אפשרויות לחוות את החיים. כחלק מתפיסה זו יצרנו את קונספט המגורים 
YAPI -בלב האזור המתחדש של יפו. רובע מגורים ייחודי הכולל פיתוח סביבתי מודרני, מרחבים ירוקים לשעות הפנאי וגינה אקולוגית 
לדיירים, המשתלבת באופן מושלם עם האדריכלות הנקייה והעכשווית. על פי תפיסת המגורים החדשה שלנו,  זוגות צעירים ומשפחות 

ייהנו מחווית מגורים המחברת בין היופי והפסטורליות ובין האורבניות התל אביבית העכשוויות. 

YAPI זו לא רק אמירה, זו דרך חיים 
קונספט מגורים בלב המתחדש של יפו

ההדמיה להמחשה בלבד
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דירת 3.5 חדרים
חיננית 6



בדירה
מערכת מיזוג אוויר מרכזית

דלת בטחון מעוצבת בכניסה לדירה
דלתות פנים של "פנדור"

ריצוף גרניט פורצלן
במידות 80X80 ס"מ בכל הדירה למעט
חדרי אמבטיה ושירותים ומרפסת שמש

ריצוף גרניט פורצלן  במרפס
33X33 ס"מ או 20X50 גרניט פורצלן דמוי פרקט

הכנה לרשתות בחלונות

מטבח
ארונות מטבח  מעץ  סנדוויץ' ציפוי פורמייקה

משטח מטבח מאבן קיסר
כיור נירוסטה ו/או אקרילי בהתקנה שטוחה

הכנה למדיח כלים
חיפוי קיר באריחי פורצלן 
ברז פרח ניקל מיקס נשלף

חדרי רחצה ושרותים
ריצוף גרניט פורצלן אנטי סליפ 

30X30 ס"מ או 33X33 ס"מ
חיפוי גרניט פורצלן בחדרי רחצה

20X50 ס"מ או 30X60 ס"מ 
ארונות רחצה בחדרי רחצה

כלים סניטרים איכותיים
אסלות תלויות עם מנגנון הדחה סמוי

אמבטיה אקרילית בחדר אמבטיה
אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה

חשמל ותקשורת

חיבור חשמל תלת פאזי 3X25 אמפר 
חיבורי טלפון בסלון ובכל חדרי השינה
נקודות טלוויזיה בסלון ובחדרי השינה

אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור בכניסה
לבנין ובדירה + אינטרקום שמע ביחידת ההורים

הכנה למערכת קולנוע ביתית בחדר הדיור
שקעי חשמל תוצרת "גוויס" או שווה ערך

תריסי גלילה חשמליים בכל הדירה

כללי
דוד שמש בקיבולת עד 150 ליטר

מערכת גז מרכזית 
לובי ראשי בתכנון מעצב פנים כולל תכנון תאורה מיוחדת

לובאים קומתיים מפוארים ומעוצבים
מעלית איכותית

הכנה לחיבורים למכונת כביסה ומייבש כביסה
מרפסת שמש הכוללת מעקות זכוכית

ממ"ד הכולל מערכת סינון אויר
פיתוח סביבתי עשיר ועדכני

עיקרי 
המפרט 

הטכני

דירת 3.5 חדרים

5,6 קומה
3.5מספר חדרים

74.24שטח
11.84מרפסת 

צפון/ מזרח כיווני אוויר

N20 
N23

* המוצג בתוכנית זו, לרבות נתונים ותוכניות הינו לצורך המחשה בלבד. את החברה יחייבו הסכם המכר, תוכניות המכר והמפרט הטכני בלבד המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.



החיים בלב המטרופולין טומנים בחובם מגוון רחב של אפשרויות לחוות את החיים. כחלק מתפיסה זו יצרנו את קונספט המגורים 
YAPI -בלב האזור המתחדש של יפו. רובע מגורים ייחודי הכולל פיתוח סביבתי מודרני, מרחבים ירוקים לשעות הפנאי וגינה אקולוגית 
לדיירים, המשתלבת באופן מושלם עם האדריכלות הנקייה והעכשווית. על פי תפיסת המגורים החדשה שלנו,  זוגות צעירים ומשפחות 

ייהנו מחווית מגורים המחברת בין היופי והפסטורליות ובין האורבניות התל אביבית העכשוויות. 

YAPI זו לא רק אמירה, זו דרך חיים 
קונספט מגורים בלב המתחדש של יפו

ההדמיה להמחשה בלבד
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N
23

דירת 3.5 חדרים
חיננית 6



בדירה
מערכת מיזוג אוויר מרכזית

דלת בטחון מעוצבת בכניסה לדירה
דלתות פנים של "פנדור"

ריצוף גרניט פורצלן
במידות 80X80 ס"מ בכל הדירה למעט
חדרי אמבטיה ושירותים ומרפסת שמש

ריצוף גרניט פורצלן  במרפס
33X33 ס"מ או 20X50 גרניט פורצלן דמוי פרקט

הכנה לרשתות בחלונות

מטבח
ארונות מטבח  מעץ  סנדוויץ' ציפוי פורמייקה

משטח מטבח מאבן קיסר
כיור נירוסטה ו/או אקרילי בהתקנה שטוחה

הכנה למדיח כלים
חיפוי קיר באריחי פורצלן 
ברז פרח ניקל מיקס נשלף

חדרי רחצה ושרותים
ריצוף גרניט פורצלן אנטי סליפ 

30X30 ס"מ או 33X33 ס"מ
חיפוי גרניט פורצלן בחדרי רחצה

20X50 ס"מ או 30X60 ס"מ 
ארונות רחצה בחדרי רחצה

כלים סניטרים איכותיים
אסלות תלויות עם מנגנון הדחה סמוי

אמבטיה אקרילית בחדר אמבטיה
אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה

חשמל ותקשורת

חיבור חשמל תלת פאזי 3X25 אמפר 
חיבורי טלפון בסלון ובכל חדרי השינה
נקודות טלוויזיה בסלון ובחדרי השינה

אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור בכניסה
לבנין ובדירה + אינטרקום שמע ביחידת ההורים

הכנה למערכת קולנוע ביתית בחדר הדיור
שקעי חשמל תוצרת "גוויס" או שווה ערך

תריסי גלילה חשמליים בכל הדירה

כללי
דוד שמש בקיבולת עד 150 ליטר

מערכת גז מרכזית 
לובי ראשי בתכנון מעצב פנים כולל תכנון תאורה מיוחדת

לובאים קומתיים מפוארים ומעוצבים
מעלית איכותית

הכנה לחיבורים למכונת כביסה ומייבש כביסה
מרפסת שמש הכוללת מעקות זכוכית

ממ"ד הכולל מערכת סינון אויר
פיתוח סביבתי עשיר ועדכני

עיקרי 
המפרט 

הטכני

דירת 3.5 חדרים

5,6 קומה
3.5מספר חדרים

74.27שטח
12.04מרפסת 

צפון/ מערב כיווני אוויר

N21
N25

* המוצג בתוכנית זו, לרבות נתונים ותוכניות הינו לצורך המחשה בלבד. את החברה יחייבו הסכם המכר, תוכניות המכר והמפרט הטכני בלבד המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.



החיים בלב המטרופולין טומנים בחובם מגוון רחב של אפשרויות לחוות את החיים. כחלק מתפיסה זו יצרנו את קונספט המגורים 
YAPI -בלב האזור המתחדש של יפו. רובע מגורים ייחודי הכולל פיתוח סביבתי מודרני, מרחבים ירוקים לשעות הפנאי וגינה אקולוגית 
לדיירים, המשתלבת באופן מושלם עם האדריכלות הנקייה והעכשווית. על פי תפיסת המגורים החדשה שלנו,  זוגות צעירים ומשפחות 

ייהנו מחווית מגורים המחברת בין היופי והפסטורליות ובין האורבניות התל אביבית העכשוויות. 

YAPI זו לא רק אמירה, זו דרך חיים 
קונספט מגורים בלב המתחדש של יפו

ההדמיה להמחשה בלבד
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N
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דירת 3.5 חדרים
חיננית 6



בדירה
מערכת מיזוג אוויר מרכזית

דלת בטחון מעוצבת בכניסה לדירה
דלתות פנים של "פנדור"

ריצוף גרניט פורצלן
במידות 80X80 ס"מ בכל הדירה למעט
חדרי אמבטיה ושירותים ומרפסת שמש

ריצוף גרניט פורצלן  במרפס
33X33 ס"מ או 20X50 גרניט פורצלן דמוי פרקט

הכנה לרשתות בחלונות

מטבח
ארונות מטבח  מעץ  סנדוויץ' ציפוי פורמייקה

משטח מטבח מאבן קיסר
כיור נירוסטה ו/או אקרילי בהתקנה שטוחה

הכנה למדיח כלים
חיפוי קיר באריחי פורצלן 
ברז פרח ניקל מיקס נשלף

חדרי רחצה ושרותים
ריצוף גרניט פורצלן אנטי סליפ 

30X30 ס"מ או 33X33 ס"מ
חיפוי גרניט פורצלן בחדרי רחצה

20X50 ס"מ או 30X60 ס"מ 
ארונות רחצה בחדרי רחצה

כלים סניטרים איכותיים
אסלות תלויות עם מנגנון הדחה סמוי

אמבטיה אקרילית בחדר אמבטיה
אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה

חשמל ותקשורת

חיבור חשמל תלת פאזי 3X25 אמפר 
חיבורי טלפון בסלון ובכל חדרי השינה
נקודות טלוויזיה בסלון ובחדרי השינה

אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור בכניסה
לבנין ובדירה + אינטרקום שמע ביחידת ההורים

הכנה למערכת קולנוע ביתית בחדר הדיור
שקעי חשמל תוצרת "גוויס" או שווה ערך

תריסי גלילה חשמליים בכל הדירה

כללי
דוד שמש בקיבולת עד 150 ליטר

מערכת גז מרכזית 
לובי ראשי בתכנון מעצב פנים כולל תכנון תאורה מיוחדת

לובאים קומתיים מפוארים ומעוצבים
מעלית איכותית

הכנה לחיבורים למכונת כביסה ומייבש כביסה
מרפסת שמש הכוללת מעקות זכוכית

ממ"ד הכולל מערכת סינון אויר
פיתוח סביבתי עשיר ועדכני

עיקרי 
המפרט 

הטכני

דירת 3.5 חדרים

5,6 קומה
3.5מספר חדרים

74.33שטח
12.09מרפסת 

צפון/ מזרח כיווני אוויר

N22
N26

* המוצג בתוכנית זו, לרבות נתונים ותוכניות הינו לצורך המחשה בלבד. את החברה יחייבו הסכם המכר, תוכניות המכר והמפרט הטכני בלבד המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.



החיים בלב המטרופולין טומנים בחובם מגוון רחב של אפשרויות לחוות את החיים. כחלק מתפיסה זו יצרנו את קונספט המגורים 
YAPI -בלב האזור המתחדש של יפו. רובע מגורים ייחודי הכולל פיתוח סביבתי מודרני, מרחבים ירוקים לשעות הפנאי וגינה אקולוגית 
לדיירים, המשתלבת באופן מושלם עם האדריכלות הנקייה והעכשווית. על פי תפיסת המגורים החדשה שלנו,  זוגות צעירים ומשפחות 

ייהנו מחווית מגורים המחברת בין היופי והפסטורליות ובין האורבניות התל אביבית העכשוויות. 

YAPI זו לא רק אמירה, זו דרך חיים 
קונספט מגורים בלב המתחדש של יפו

ההדמיה להמחשה בלבד

דירת 3.5 חדרים
חיננית 6
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28



בדירה
מערכת מיזוג אוויר מרכזית

דלת בטחון מעוצבת בכניסה לדירה
דלתות פנים של "פנדור"

ריצוף גרניט פורצלן
במידות 80X80 ס"מ בכל הדירה למעט
חדרי אמבטיה ושירותים ומרפסת שמש

ריצוף גרניט פורצלן  במרפס
33X33 ס"מ או 20X50 גרניט פורצלן דמוי פרקט

הכנה לרשתות בחלונות

מטבח
ארונות מטבח  מעץ  סנדוויץ' ציפוי פורמייקה

משטח מטבח מאבן קיסר
כיור נירוסטה ו/או אקרילי בהתקנה שטוחה

הכנה למדיח כלים
חיפוי קיר באריחי פורצלן 
ברז פרח ניקל מיקס נשלף

חדרי רחצה ושרותים
ריצוף גרניט פורצלן אנטי סליפ 

30X30 ס"מ או 33X33 ס"מ
חיפוי גרניט פורצלן בחדרי רחצה

20X50 ס"מ או 30X60 ס"מ 
ארונות רחצה בחדרי רחצה

כלים סניטרים איכותיים
אסלות תלויות עם מנגנון הדחה סמוי

אמבטיה אקרילית בחדר אמבטיה
אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה

חשמל ותקשורת

חיבור חשמל תלת פאזי 3X25 אמפר 
חיבורי טלפון בסלון ובכל חדרי השינה
נקודות טלוויזיה בסלון ובחדרי השינה

אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור בכניסה
לבנין ובדירה + אינטרקום שמע ביחידת ההורים

הכנה למערכת קולנוע ביתית בחדר הדיור
שקעי חשמל תוצרת "גוויס" או שווה ערך

תריסי גלילה חשמליים בכל הדירה

כללי
דוד שמש בקיבולת עד 150 ליטר

מערכת גז מרכזית 
לובי ראשי בתכנון מעצב פנים כולל תכנון תאורה מיוחדת

לובאים קומתיים מפוארים ומעוצבים
מעלית איכותית

הכנה לחיבורים למכונת כביסה ומייבש כביסה
מרפסת שמש הכוללת מעקות זכוכית

ממ"ד הכולל מערכת סינון אויר
פיתוח סביבתי עשיר ועדכני

עיקרי 
המפרט 

הטכני

דירת 3.5 חדרים

6קומה
3.5מספר חדרים

74.28שטח
11.83מרפסת 

דרום/ מערב כיווני אוויר

* המוצג בתוכנית זו, לרבות נתונים ותוכניות הינו לצורך המחשה בלבד. את החברה יחייבו הסכם המכר, תוכניות המכר והמפרט הטכני בלבד המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.

N24
N28



פנטהאוז 4 חדרים
חיננית 6

החיים בלב המטרופולין טומנים בחובם מגוון רחב של אפשרויות לחוות את החיים. כחלק מתפיסה זו יצרנו את קונספט המגורים 
YAPI -בלב האזור המתחדש של יפו. רובע מגורים ייחודי הכולל פיתוח סביבתי מודרני, מרחבים ירוקים לשעות הפנאי וגינה אקולוגית 
לדיירים, המשתלבת באופן מושלם עם האדריכלות הנקייה והעכשווית. על פי תפיסת המגורים החדשה שלנו,  זוגות צעירים ומשפחות 

ייהנו מחווית מגורים המחברת בין היופי והפסטורליות ובין האורבניות התל אביבית העכשוויות. 

YAPI זו לא רק אמירה, זו דרך חיים 
קונספט מגורים בלב המתחדש של יפו

ההדמיה להמחשה בלבד

N
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7קומה
4מספר חדרים

91.13שטח
55.51 מרפסת 

צפון/ מערב / דרום כיווני אוויר

N29
פנטהאוז 4 חדרים

עיקרי המפרט הטכני

* המוצג בתוכנית זו, לרבות נתונים ותוכניות הינו לצורך המחשה בלבד. את החברה יחייבו הסכם המכר, תוכניות המכר והמפרט הטכני בלבד המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.

בדירה
מערכת מיזוג אוויר מרכזית

דלת בטחון מעוצבת בכניסה לדירה
דלתות פנים של "פנדור"

ריצוף גרניט פורצלן
במידות 80X80 ס"מ בכל הדירה למעט
חדרי אמבטיה ושירותים ומרפסת שמש

ריצוף גרניט פורצלן  במרפס
33X33 ס"מ או 20X50 גרניט פורצלן דמוי פרקט

הכנה לרשתות בחלונות

מטבח
ארונות מטבח  מעץ  סנדוויץ' ציפוי פורמייקה

משטח מטבח מאבן קיסר
כיור נירוסטה ו/או אקרילי בהתקנה שטוחה

הכנה למדיח כלים
חיפוי קיר באריחי פורצלן 
ברז פרח ניקל מיקס נשלף

חדרי רחצה ושרותים
ריצוף גרניט פורצלן אנטי סליפ 

30X30 ס"מ או 33X33 ס"מ
חיפוי גרניט פורצלן בחדרי רחצה

20X50 ס"מ או 30X60 ס"מ 
ארונות רחצה בחדרי רחצה

כלים סניטרים איכותיים
אסלות תלויות עם מנגנון הדחה סמוי

אמבטיה אקרילית בחדר אמבטיה
אינטרפוץ 4 דרך בחדר רחצה

חשמל ותקשורת
חיבור חשמל תלת פאזי 3X25 אמפר 
חיבורי טלפון בסלון ובכל חדרי השינה
נקודות טלוויזיה בסלון ובחדרי השינה

אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור בכניסה
לבנין ובדירה + אינטרקום שמע ביחידת ההורים

הכנה למערכת קולנוע ביתית בחדר הדיור
שקעי חשמל תוצרת "גוויס" או שווה ערך

תריסי גלילה חשמליים בכל הדירה

כללי
דוד שמש בקיבולת עד 150 ליטר

מערכת גז מרכזית 
לובי ראשי בתכנון מעצב פנים כולל תכנון תאורה מיוחדת

לובאים קומתיים מפוארים ומעוצבים
מעלית איכותית

הכנה לחיבורים למכונת כביסה ומייבש כביסה
מרפסת שמש הכוללת מעקות זכוכית

ממ"ד הכולל מערכת סינון אויר
פיתוח סביבתי עשיר ועדכני


