
  
  
   

  

  מוטי אמסילי ביבנה הירוקה 

  הפרויקט: 

 6-ו  4,5בנות  דירות 86קומות, סה"כ  6 -בעלי כבניינים  4
בשכונת נאות שמיר ביבנה הירוקה בצמוד לטיילת לאורך  חדרים

שכונת נאות שמיר   של השקט מזרחי-בקצה הדרומי נחל יבנה,

ולפארק הדרומי הגדול  4לכבישהחדשה, בקרבה למחלף החדש 
ה, גישה נוחה ומהירה לצירי תנועה המתוכנן בכניסה לשכונ

מרכזיים ועוד שפע יתרונות לאיכות חיים ומגורים מפנקים לך 
  ולמשפחתך.

  :   המבנה 

  , אופנייםמחסן  , לובי מפואר, מועדון דיירים , דירות בכל בניין  22

  . לכל דירהחניות 2ומחסן 

  פרט הדירה: מ 

חדר  ,חדרי שינה ילדיםינת אוכל, סלון, ממ"ד,  בדירה מטבח, פ
חדר אמבטיה  ,שירותי אורחים עם חדר רחצה צמוד, שינה הורים

, חדר שירות עם  באריחים דוגמת דקמרפסת מרוצפת  כללי,
  . מחסןו מסתור כביסה חיצוני 

  פירוט: 

  ט גבוהה  בנייה ירוקה בסטנדר 

  התאמה אישית לצרכים האישיים של כל דייר. עיצוב ו 

  ס"מ   80/80כל הבית מרוצף אריחי גרניט פורצלן סוג א' בגודל
 גוונים לבחירה.  6מתוך  האחים לוי קרמיקהשל 

 וחיפוי קירות באריחי קרמיקה    45/45בגדול  ריצוף חדרי רחצה
חירה  קרמיקה לפי ב  לויהאחים ס"מ של   30/60סוג א' בגודל 

או   מטר + פס קישוט 2גוונים, חיפוי קירות עד גובה  6מתוך 
 . שילוב חיפוי קיר באריח לדקורציה

  'באריחים דוגמת ריצוף מרפסות באריחי גרניט פורצלן סוג א
 דק.

 08-8680992 פקס:  08-8680991 :משרד
         0544407630מנכ"ל מוטי אמסילי:  
    0544407626מהנדסת הילה ברן:   

 0544384882"ד נלי תורג'מן:      עו
amdnhd06@bezeqint.net  Moti@motiamsili.co.il 

 

  )  בע"מ1991מוטי אמסילי  (
 511573677ח.פ. חברה לבניה ופיתוח   

  70700גדרה ,  35דרך הנחלים 
www.motiamsili.co.il 



 בעיצוב מיוחד המותאם כנית מטבח וארונות מטבח בהתאם לת
גוף המטבח מסנדביץ'   ,מול חברת אביבי מטבחים  לצרכי הלקוח

פורמינג ו/או קנט מלבני, ציפוי פורמייקה בגוון -דלתות פוסטו
 גוונים.   5לפי בחירה מתוך  

  מעל ארונות תחתונים במטבח, גוון לפי או שוו"ע שיש אבן קיסר
 גוונים. 3בחירה מתוך 

  ס"מ באריחי קרמיקה   60במטבח חיפוי קרמי מעל השיש בגובה
 . ומידות שונות  גוונים 5מתוך  לפי בחירת הדיירסוג א' 

  עם הכנה  .נשלף כיור מטבח איכותי בהתקנה שטוחה וברז מטבח
 . לסבוניה

 הכנה למדיח.   

  דלתות רשפים בע"מ –דלת כניסה. 

  .הכנה למיזוג אויר 

 לפי בקשת הדייר.  – הכנה לחשמל חכם 

  לפי בקשת הדייר.  –הכנה לדוד חכם עם שליטה מרחוק 

 לת למינטו הכוללות דלתות פנים איכותיות של פנדור כדוגמת ד
כולל ידיות מעוצבות דגם  מרובע/רצועות אטימה ומשקוף מעוגל

 מילניום. 

 חלונות אלומיניום עם זיגוג כפול. -בחדרים 

 דלת ויטרינה הזזה דו כנפי עם תריב גלילה חשמלי -בסלון-  
 זיגוג כפול. 

 רשתות בכל החלונות ובוויטרינת הסלון הכנה ל 

 שו"עאו  ברזים תוצרת חמת או גרואה . 

 .אסלות תלויות וניאגרות סמויות, אמבטיה אקרילית 

  שקעי שירות ומפסק מחליף ליד המיטה, נקודת  3בכל חדר
 טלפון , טלוויזיה, אינטרנט  מיקום וחלוקה לפי בקשת הדייר. 

  שקעים למכשירים חשמליים   3מעל השיש +  שקעי שירות 6במטבח
 + שקע תלת פאזי לכיריים. 

 2 מחסן לכל דירה.  לכל דירה +  ותחני 



 2  כניסה בסמוך לדלת ה מסך–נקודות אינטרקום בתוך הדירה
 בחדר שינה הורים. נקודה נוספת ו

   מפרט חשמל מפנק כולל מונה לקריאת צריכה ביתית, שעון
 לשליטה בדוד שמש ועוד.

  בציפוי אבן טבעית.בניין 

 .מעלית מעוצבת 

 לובי כניסה מפואר . 

 ןי יבכניסה לבנ  רותיבות דואבמעגל סגור  אינטרקום. 

  .מערכת אשפה פניאומטית עם חדר אשפה בכל קומה 

  .גמישות רבה בפריסת התשלומים 

  


