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רעננה  מכבי 34

לפרטים: 
09-7716700

דירות 21-22:
כני ט רט  פ מ רי  ק י ננה  מכבי 34ע רע

עיקרי המפרט הטכני וההדמיות הינם להמחשה בלבד. 
רק האמור בחוזה הרכישה, במפרט הטכני והתכניות שיצורפו לחוזה יחייבו את החברה.

למגורים.  בבניה  רב  נסיון  בעלי  ומנהליה  בע"מ  יזמות  סביונים  א.  חברת 
החברה מתמחה בפרויקטי תמ"א 38 מסוג חיזוק ותוספת בניה או הריסה 
ובניה חדשה בערים הבאות: רעננה, תל-אביב, גבעתיים ורמת-גן. החברה 
מנוהלת על ידי מהנדס בניין המבצע בקרה על כל הליכי הבניה והחיזוק.
רעננה  12 אשכול  בלוי  תמ“א  פרויקט  לאחרונה  סיימה  החברה 

 *

בניה בשיטת open-space. גמישות גדולה בחלוקה לחדרים

פינת משפחה מרווחת בנוסף לסלון.

סלון פתוח למרפסת גדולה עם פרגולה.
 

מרפסת שמש מרווחת, מעקות זכוכית/מסגרות מעוצבות.
 

ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 100/100 ס"מ: 
בחדר הדיור, פינת אוכל, מטבח ובחדרי השינה.

בחירה מתוך מספר רב של סוגים.

חדר רחצה - מבחר גדול של אריחים לריצוף/חיפוי, ארון עם 
 GROWE/HANS GROWE כיור ומראה אינטגרלי, ברזים

 
מטבח מפואר של חברה מובילה  הכולל יחידה עומדת לתנור 

אפייה (B.I), כיור בהתקנה שטוחה, הכנה למדיח כלים 
ומשטח עבודה מאבן קיסר. גוף הארון עשוי סנדוויץ'.

 
תריסים חשמליים בסלון ובחדרי השינה.

 
זיגוג אקוסטי, בחלונות חדר הדיור והחדרים.

 
פריסה רחבה של תשתית חשמל  ותקשורת.

 
דלתות פנים איכותיות במבחר גוונים לבחירה.

 
אינטרקום עם מסך גדול וחיבור למצלמות. 

 
הכנה למיזוג אויר מיני מרכזי. 

גמישות בביצוע שינוים בדירה בשלב הבניה.

פגישת עיצוב עם מעצב פנים.

שיטת בניה חדשנית עם בידוד תרמי מובנה. חסכון בקירור 
וחמום הדירות.

שיש,  שילוב  פנים.  מעצב  ע"י  מעוצב  גדול  כניסה  לובי 
זכוכית, עץ ומתכת.

הבניין מחולק לשתי כניסות, בכל כניסה 11 דירות 
בלבד ובכל קומה שתי דירות בלבד.

דירות גדולות פנטהאוזים ו-5 חדרים בלבד.

הדירות מתוכננות ומעוצבות בקפידה לניצול שטח מרבי.

חנייה פרטית לכל דייר במתקן אוטומטי.

אפשרות למחסן.

חיפוי חזיתות הבניין באבן טבעית בעיצוב אדריכלי.

ניסיון מוכח בתמ"א 38 - פרויקט לוי אשכול 12 רעננה.



6 דירה 21 קומה: 
דירה: 6 חדרים

175 מ“ר שטח דירה: 
84.4 מ“ר שטח מרפסת: 

26.1 מ“ר 6 דירה 22שטח פרגולה:  קומה: 
דירה: 6 חדרים

175 מ“ר שטח דירה: 
84.5 מ“ר שטח מרפסת: 

26.1 מ“ר שטח פרגולה: 


