
בונים קהילה ברמה 

 אתם מוזמנים להגשים חלום של בית פרטי
הקרוב ללב המרכז שישנה את איכות חייכם

רמת אלקנה בונה עבורכם יותר מבית, רמת אלקנה זו קהילה.

אלו  בימים  להיבנות  הממשיך  יוקרתי  קוטג'ים  פרויקט  הינו  אלקנה  רמת 
במועצה אזורית שומרון, סמוך לפתח תקווה וראש העין והוא מיועד למגזר 

הדתי-לאומי.

ברמת אלקנה חברו להם כל היתרונות האפשריים, על מנת ליצור שילוב מנצח 
של סביבה ירוקה ובטוחה, בתים בסטנדרט בנייה גבוה, איכות חיים, נוחות, חיי 

קהילה והקרבה למרכז הארץ.

על גבעה ירוקה ומדורגת, נבנים קוטג'ים באיכות תכנון ובניה גבוהים ועם כל 
התשתית הקהילתית הנדרשת.

מבחר דגמי קוטג'ים מרווחים מתוכננים על ידי מהנדסים ואדריכלים בקפידה 

איכות הבניה הגבוהה מתבטאת במפרט טכני עשיר ובתכנון אדריכלי חכם: 
סלון מרווח במיוחד, חללים פתוחים וחדרי שינה גדולים.

עשרות משפחות מאושרות כבר הבטיחו את מקומן בפרויקט! )המבוקש!(

בואו לבקר בקוטג' לדוגמה ולראות את רמת אלקנה מקרוב!
לפרטים נוספים ולתיאום ביקור: טל': 03-9090011 נייד: 0547-664422

חברת אביעד ייזום תכנון ובנייה בע"מ הבונה את רמת אלקנה, שמה דגש על יצירת התנאים 
האידיאליים והתשתית הנחוצה להתפתחותה וצמיחתה של קהילת איכותית  ומשגשגת. כחלק 
גני שעשועים  כנסת,  יוקמו בתי  ובעתיד  וגן שעשועים  ילדים  גני  מהפיתוח הסביבתי הוקמו 
רמת  של  אינטגראלי מהתכנון   חלק  המהווים  ומסחר  קניות  מתחם  קלאב,  קנטרי  נוספים, 
אלקנה, זאת מתוך ראייה לטווח ארוך של הדינאמיקה הייחודית לחיי הקהילה הדתית-לאומית 

המתגבשת.

חברת אביעד ייזום עובדת בשיתוף פעולה עם חברת רימקס טרנד בכל נושא שיווק הפרויקט



מפרט טכני 

ריצוף גרניט פורצלן 60x60 בקומת כניסה | חשמל חכם | שואב אבק מרכזי |  דלת כניסה מעוצבת 
| מטבח  | אסלות תלויות )ניאגרה סמויה(  | ארונות אמבטיה בחדרי רחצה  | דלתות פנים מעוצבות 
מעוצב-עץ סנדוויץ עליון ותחתון |  שיש אבן קיסר במטבח | ארון חשמל בכל קומה | חשמל תלת פאזי 
| הכנה למזגן מיני מרכזי | הכנה למדיח כלים | תריס חשמלי בסלון | חלון דרייקיפ בממ"ד |  רשתות לכל 

החלונות | מעקה פרזול מברזל 

תוכנית קומת קרקע
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* יתכנו שינויים במידות בין הדירות השונות בפרוייקט
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