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המוצג בחוברת זו, לברות ריהוט, אביזרים, מידות, הדמיות והתוכניות הרעיוניות הינו לצורך המחשה בלבד.
לחוזה המכר מצורפים מפרט טכני ותכוניות מכר והם בלבד מחייבים את החברה. התוכניות הינן לפני מתן
היתר בנייה וייתכנו שינויים. חוברת זו אינה מהווה מצג או הצעה ולא תהיה חלק מתנאי ההתקשרות וההסכם

בין הצדיים. ט.ל.ח
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תרבות ותוכן להכיר את הסביבה

 לכל המשפחה

9
הכירו את     

 דירת גן 
ROSE

17

31

13
הכירו את     
 דירת 5 חד' 

JEWELS הכירו את     
 דירת 5 חד'

TONY

23
הכירו את      
פנטהאוס 5 חד'

RONYA הכירו את      
פנטהאוס 5 חד'
CHERY

21
      מפרט הדירה

G6
מפרט הפנטהאוס
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חזון משולב של תכנון אדריכלי מוקפד גישה בת
קיימה ושיתוף קהילתי

תכנון סביבת מגורים בריאה ונוחה תוך הימנעות,

ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים.

בהובלת אדריכל הבניין, איתן ברקמן, בוגר הטכניון

בהצטיינות ובעל ניסיון רב בפרויקטים מורכבים,

עוצבו הדירות וחלוקת החלל כך שיתאימו

לצרכים המודרניים ויעניקו איזון בין הפרטי למשפחתי.

סביבת הבניין נעימה ומרווחת וכוללת חניון מקורה,

         לובי מעוצב אדריכלית, חדר דיירים מרווח,

2 מעליות איכותיות ומחסן לכל דירה 

*ההדמיות להמחשה בלבד



מספרים זה (לא) הכול...
MORAL VALUESA M  P M

6
לפתוח את היום בקפיצה למים הקרירים של הקאנטרי ולסיים

אותו בדודינקה עם קפה משובח בדיוק כמו ברומא.
עולם הפנאי שלכם מעולם לא נראה קורץ כל כך.

היכל התרבות העירוני ממוקם 5 דק' הליכה מביתכם.

סדנת עיצוב אישית או יום של הפנינג משפחתי מחכה לכם במוזאון הגאולוגי, 
גם הוא במרחק הליכה קצר.

ואיך אפשר בלי קצת Shopping ... מיטב המעצבים
       והסטייליסטים מהמובילים בישראל

ממתינים לכם באוסישקין, שדרת האופנה הטרנדית במרחק קפיצה קטנה.

מיקום מנצח

=

רמת השרון ממשיכה לבסס את מעמדה כעיר המובילה בישראל 
בקטגורית חינוך חברתי ערכי,

הכולל סובלנות ומעורבות חברתית.
שכונת הדר ממוקמת

בעשירון העליון בשקלול בתי הספר לפי נתוני המיצ"ב.
זאת לצד גני הילדים המבוקשים בעיר הנמצאים בסביבתכם.

לזה קוראים - איכות חיים.
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כל מה שאתם צריכים במרחק של 6 דקות בלבד

אז נכון שלרשותכם 2 חניות מרווחות בחניון תת קרקעי.

אבל לא באמת תצטרכו להזיז את הרכב, 
רחוב סוקולוב מצד אחד ואוסישקין מצדו השני מציעים

שפע של חנויות רחוב ומתחמי קניות.  גם אם בדיוק נגמרה לכם המטרנה
באמצע הלילה או

 בקבוק היין בעיצומו של ערב רומנטי...

לחיות את המושבה בדיוק כמו פעם
הפרוייקט משלב אזרחים ותיקים בני המושבה יחד עם

בנים ממשיכים ומשפחות צעירות,
הרחוב השקט והחד סיטרי משמר את צביון הבניה הנמחוה והמרווחת, 
מגוון ארועי פולקלור, תרבות וקהילה מתקיימים באופן תדיר במרחק

הליכה קצר מהרחוב. 
והגישה הנוחה לפארק ברגל או באופניים בסביבה שופעת ירוק...

בדיוק כמו פעם.
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ROSE
דירת גן 4 חדרים – 125 מר + 70 גינה

910

פסטורלית ומוארת





JEWELS
דירת 5 חדרים – 125 מטר + 12 מרפסת

14 13

פונקציונלית, מפנקת ונעימה





TONY
דירת 5 חדרים – 133 מטר + 12 מרפסת

18 17

מרווחת ומוקפדת





הדירה

22 21

דלת כניסה מעוצבת דגם רב בריח פלדלת רנסאנס |

אוקסופרד או שווה ערך.

דלתות פנים איכותיות דגם פנדור יוניק 

מטבח איכותי ומעוצב מתוצרת חברת סמל,

מגוון מוצרי סינטריה וריצוף מספקים מובילים בשוק הכולל:

 ריצוף גרניט פורצלן 80X80במבחר עשיר.

במרפסות וחדרים רטובים ריצוף אנטי סליפ במבחר גדלים

רחב.

סוללות אינטרפוץ 4 דרך, אסלות תלויות

כיור מטבח לבחירה ממספר דגמים, ברז מטבח נשלף

יוקרתי ממיטב היצרנים.

חשמל תלת פאזי מתגי חשמל בעיצוב חדיש דגם גוויז טאצ'

או שווה ערך.

פריסה ותכנון רחב של מערכות חשמל טלפון ולטלוויזיה,

הכנה למערכת קולנוע ביתי.

יחידת הורים מפוארת.

תריסי אור גלילה חשמליים בכל הדירה למעט חדרים

רטובים וממ"ד.

אלומיניום קליל מסדרת האיכות  7000 / 9000.

מערכת חימום מים חשמלית וסולארית לכל דירה.

מערכת מיזוג מיני מרכזית .

      בשלושה צבעים לבחירה כולל הלבשה רחבה 

      טריקה שקטה או שווה ערך.

      דלתות ארונות במספר גוונים, מגירות עם פרזול עשיר

      וטריקה שקטה, המטבח כולל שיש אבן קיסר    

      לבחירה ממספר דגמים.

      עם מנגנון הדחה סמוי  במבחר דגמים.



RONYA
פנטהאוס 5 חדרים –155 מטר + 125 מרפסת

24 23

חוויית מגורים במיטבה









CHERY
פנטהאוס 5 חדרים – 155 מטר + 125 מרפסת

32 31

שילוב של יוקרה ואיכות חיים









 דלתות כניסה מעוצבות רב בריח דגם סיטארה

שחור-לבן או שווה ערך.
מערכת מיזוג VRF תוצרת חברה מובילה כולל

הנמכות תקרה בתכנון מותאם מראש לצרכי הדייר.
דלתות פנים איכותיות דגם פנדור יוניק בשלושה צבעים

לבחירה כולל הלבשה רחבה טריקה שקטה,

מטבח איכותי ומעוצב מתוצרת חברת סמל, ארונות
במספר גוונים ואופציות לבחירה כולל שיש אבן קיסר

לבחירה ממספר דגמים.
מגוון מוצרי סינטריה וריצוף מספקים מובילים בשוק

הכולל :    
100X100 60X120 ריצוף גרניט פורצלן בגדלים של 

במבחר דגמים עשיר.
במרפסות וחדרים רטובים ריצוף אנטי סליפ במבחר

גדלים רחב.
סוללות אינטרפוץ 4 דרך, אסלות תלויות עם מנגנון

הדחה סמוי במבחר דגמים.
כיור מטבח לבחירה ממספר דגמים, ברז מטבח נשלף

יוקרתי ממיטב היצרנים.
חשמל תלת פאזי, תכנון חשמל חכם לחללי הבית על

ידי חברה מהמתקדמות בארץ כולל מתגי חשמל
חכמים.

פריסה ותכנון רחב של מערכות חשמל טלפון
ולטלוויזיה, הכנה למערכת קולנוע ביתי.

יחידת הורים מפוארת, 3 חדרי שירותים מרווחים,
מרפסת ענקית הכוללת ריצוף דק ממספר דגמים

ובריכה מעוצבת בגודל 2.5\5 מטר.
כלל התריסים הינם תריסי אור גלילה חשמליים בכל

הדירה למעט חדרים רטובים וממ"ד.
אלומיניום קליל מסדרת האיכות קליל 

מערכת חימום תת רצפתית מרושתת לחדרים
והאחראית גם על חימום מים ובריכה.

     או שווה ערך.

.9000 / 7000     

הפנטהאוס

40 39



הביניין
לובי כניסה גדול ומפואר בעיצוב אדריכלי

חניון תת קרקעי פרטי
חדר דיירים מרווח

חדר אופניים
הבניין מחופה אבן טבעית בשילוב אלמנטים

עיצוביים ייחודיים
2 מעליות איכותיות ומרווחות

אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור עם צג
צבעוני

מחסן לכל דירה
שתי חניות לכל דירה



חברת ANB יזמות, מתמחה בפרויקטים של התחדשות עירונית

בגוש דן והשרון, הכוללים תכנון ובנייה של מאות דירות.

החברה רואה בהתחדשות העירונית כנדבך משמעותי בציונות

המודרנית והעתידית. 

כאשר בחזונה מתקיימת סביבת מגורים מתקדמת הכוללת בית

איכותי ומעגל שכנים מתחדש כחלק מקהילה תומכת.

כל פרויקט בניהול החברה עומד בתקני בניה ירוקה, בת קיימא,

ומושקע מאמץ רב במחזור פסולת, שימור המשאבים הטבעיים

וחסכון ארוך טווח לדייר.

החברה בעלת חוסן פיננסי ונתמכת בליווי בנקאי המהווה רשת

ביטחון לדיירים, תוך בקרה תקציבית ומקצועית מתמדת על

ניהול הפרויקט.

לחברה צוות מיומן האחראי על עמידה בלוח הזמנים

וסטנדרטים גבוהים של איכות המוצר. 

זאת, לצד מחלקת שרות דיירים המלווה באופן אישי את דיירי

הפרויקט מתחילת הדרך ועד לאחר האכלוס בפועל.

אודות היזם


