 3.05\4.20מ׳

150
מ״ר בנוי

6
חדרים

מפרט דירה
רמת אלקנה
דלת כניסה מעוצבת
חניה פרטית צמודה
הכנה למערכת מיזוג דירתית
דלתות פנים מפוארות ,פלקסבורד
ריצוף דירתי :גרניט פורצלן  80/80ס”מ
אלומיניום דירתי מפואר ,זכוכית בידודית
סוללות ברזים מהודרים ממתכת ציפוי ניקל
אסלות תלויות ,מיכל הדחה סמוי
מטבח מהודר הכולל ארונות עליונים ותחתונים
 2כיורי מטבח נפרדים מנירוסטה או אקרילי
הכנה למדיח כלים
אמבטיה אקרילית
מערכת חשמל דירתית תלת פאזית
אביזרי חשמל גוויס
נק’ טלפון תקשורת בכל חדר
שקעי חשמל בפיזור חכם בכל רחבי הדירה
כולל  2שעוני שבת למאור ולמיזוג האוויר
מערכת סולארית (קולטים) ודוד מים חמים

ההדמיות ,התכניות והפרטים בדף זה למסירת מידע בלבד ,ואינם מהווים כל התחייבות מצד החברה .את החברה מחייב ההסכם והמפרטי הטכני ,לפי חוק המכר עליו יחתמו החברה והרוכשים.

רמת אלקנה
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כביש  | 6ראש העין

 10דק׳ לראש העין |  10דק׳ לכביש 6
נווה אפק

2871
*
פתח תקווה

 20דק׳ לפתח תקווה
40

פתח תקווה

ראש העין
צומת גנים

גבעת השלושה

5
5
505

מחלף ראש העין
מזרח

5

אלקנה

6
40

רמת אלקנה

505

מחלף קסם

עץ אפרים

5

שערי תקווה

מחלף ירקון

5

40

ההדמיות להמחדשה בלבד

6

קרובה למרכז ,קרובה במחיר
שכונת רמת אלקנה

ההדמיות להמחדשה בלבד

חווית מגורים מפעימה
בסביבה חדשה וצעירה
בשכונה הציורית רמת אלקנה ,ניצבים שורות שורות
של בתים ,המשקיפים בפנורמה רחבה ומרהיבה אל נוף
פתוח עוצר נשימה ,של טבע ארצישראלי קסום
במיקום מצוין ,במרחק  20דקות בלבד מפתח תקווה ,ללא מחסומים בדרך ובלי
פקקים ,לצד השכונה הוותיקה  -נבנית ההרחבה הקהילתית של שכונת רמת אלקנה.

ההדמיות להמחדשה בלבד

כיום מתגוררות בשכונה משפחות איכותיות המקיימות חיי קהילה ענפים ושלווים.
עבור משפחות רבות פרויקט רמת אלקנה מהווה הזדמנות להגשים את חלום הבית
הפרטי .ברמת אלקנה ישנה קהילה חזקה ואיכותית.
בשכונה מתקיימות מגוון פעילויות ,הילדים והנוער נהנים מחברה טובה ואיכותית
ואווירה של כיף .בואו להיות חלק מקהילה שבחרה בחיים הטובים.

