
PINSKER 10, TEL AVIV

The Penthouse



,הלבנההעירשלובליבהההיסטוריתאביבבתלמושלםבמיקום
.הפנטהאוזקומתעכשיומצטרפת-שנה100-כלפנישנבנהלשימורבבניין



,דירת פנטהאוז יוקרתית במיוחד בקומה רחבה אחת הצופה לנוף אורבני
.  ונמצאת במרחק הליכה קצר אל לב העיר ולחוף הים

. עכשיו הזמן לחיות את ההיסטוריה של תל אביב



לכםמאפשרת10בפינסקרהיוקרתיתהפנטהאוזדירת
ממשכשהכל,להציעאביבלתלשישמהמכלליהנות

לכםיגלהבמפהקצרמבט.הליכהבמרחקמסביבכם
.במרכזשאתם

ברוכים הבאים 
.למרכז העיר הלבנה



דיזינגוף סנטר

גן מאיר



קלאסי-ניאובסגנוןתוכנןאביבבתל10פינסקר
ובמהלך,ברליןיוסףהאדריכלידיעל1925בשנת

המבניםשני.22באידילסוןהצמודלבנייןחוברהשנים
כאתראונסקוי"עוהוכרזוהלבנההעירבתחומינמצאים
רביםדייריםבבנייןגרוהשניםבמהלך.עולמימורשת
לנוב'צבנימיןהאדריכל,ר'תגציונההציירתוביניהם

שימורפרויקט.הראשוןהממשלהראשגוריוןבןודוד
.אדריכליםסמוקניצהי"עבוצעהבניינים

ההיסטוריה של תל אביב
מתעוררת לחיים

ויסנשטייןרודי : צילום



1964, פינסקררחוב , קפה נוגה





מערכות מתקדמות| סטנדרט יוקרה | חזית ועורף מרפסות רחבות
גמישות בתכנון והתאמה| תכנון אדריכלי חכם | מפלס אחד היקפי 

דירת הפנטהאוז

עםבקפידהתוכננה,10בפינסקרהפנטהאוזדירת
כלאתלכםלהעניקכדי,פרטלכללבתשומת

בבנייןוחדשניתמתקדמתדירהשלהיתרונות
.מושלמתובסביבההיסטורי



הופקדהפנטהאוזקומתשלהפניםועיצובתכנוןעל
.הלפריןגדאדריכלשלבהובלתוגדסטודיו

שימושעלדגשניתן,חכםפונקציונאליתכנוןלצד
,הבנייןשלההיסטוריהאופיעםהמשתלביםבחומרים

,ביותרהמתקדמותובמערכותבטכנולוגיותושימוש
.ביותרהגבוההברמהחייםאיכותלךלהעניקכדי

התכנון האדריכלי



מאמציםהושקעוהפנטהאוזדירתועיצובבתכנון
לחייםהמותאמתייחודיתדירהליצורמנתעל,רבים

היוקרתיהסטנדרט.אביבתלשלהגגותעלהטובים
ביותרהמתקדמותהבנייהבטכנולוגיותשימושלצד

עםומאובזרתייחודיתדירהלךלהעניקמאפשרים
.במיוחדגבוההגמררמת

תכנית דירת הפנטהאוז

ר "מ221: שטח מרפסת גג| ר "מ220: שטח דירת הפנטהאוז



הפנטהאוזקומתשלהיוקרתיהבנייהסטנדרט
מושלמתמגוריםחווייתעבורךליצורנועדהחדשה

.וייחודיהיסטוריבבנייןוחדשנית

עיקרי המפרט הטכני

הפנטהאוז| 

.דלת ביטחון בגמר צבע בתנור-דלת כניסה -דלתות

.בגמר צבע בתנורפנדורדלת מתוצרת -דלתות פנים 

.  אלומיניום עם צלון חשמלי נאסף. חלונות שימור מעץ–חלונות

.33/33גרניט פורצלן -חדרים רטובים | 80/80גרניט פורצלן –דירה ריצוף -ריצוף

.שישמטבח יוקרתי ומשטח –מטבחים

אסלות תלויות עם מנגנון | כלים סניטאריים איכותיים -שירותים וחדרי רחצה 

.יוקרתיים( מערבל)ברזי מיקסר | הדחה סמוי 

.דודי חשמל בדירות וקולטים משותפים בגג הבניין, מערכת סולארית-סולאריתמערכת

. מרכזיים מתקדמיםמזגנים מיני –אווירמיזוג

נקודות החשמל תוכננו . מפרט חשמל עשיר: נקודות חשמל -מערכות חשמל  ותקשורת 

נקודת | בכל דירה A25X3חיבור תלת פאזי | י האדריכל לפי שימוש מיטבי בדירה "ע

.מפסק תאורה מחליף בחדר שינה| תקשורת וטלוויזיה בחדרים 

.איפאה-משטח דק עץ -מרפסות דירת גג 





,  מ"את בניית קומת הפנטהאוז יוזמת חברת באוהאוס בע
היוזמת ובונה מגוון פרויקטים למגורים באזורי הביקוש של  

החברה פועלת בהתאם לתקנים המחמירים  . תל אביב
ביותר ואמונה על שילוב קומת הפנטהאוז בבניין תוך 

שמירה קפדנית על אופיו ההיסטורי של הבניין בהתאם  
.  לכללים של מחלקת השימור בעיריית תל אביב

היזם

באוהאוס
-תל אביב-



רבניסיוןובעלת2003משנתפעילהשוהםבןחברת
כאןאנחנו.אביבתלבלביוקרתייםפרויקטיםבשיווק

ולדאוג,המושלםהנכסאתעבורךלמצואמנתעל
אנחנוכי,ובטוחאישיליוויעםהרכישהתהליךלכל

.שלךהביתשזהיודעים

שיווק דירת הפנטהאוז



,אביבבתלמיוחדתהכיהפנטהאוזלדירתהזמןעכשיו
מושלםבמיקוםההיסטוריהאתלחיותהזמןעכשיו

.ופרטפרטבכלפשרותללאיוקרהובסטנדרט

לתאום פגישה ולסיור בפנטהאוז  
050-2020393 |shay.shedma@gmail.com 

צור קשר


