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הדמיית חוץ פרויקט יובלים אורבן גארדן בנווה זמר  -קרדיט סטודיו 84

פרויקט חדש בנווה זמר :גינה מעוצבת לכל רוכש דירה

פרויקט  URBAN GARDENיכלול  57יחידות דיור בצידה המערבי של נווה זמר .מה מיוחד בו? כל דירה תקבל
גינה מעוצבת לפי בחירת הדייר מתוך תפריט של צמחי נוי ,אדניות מעוצבות ,מערכת השקיה אוטומטית ומערכת
דישון
18:05 3.9.18
מאת :דניאל סלגניק
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קבוצת "יובלים" ,תקים את  ,URBAN GARDENפרויקט של  57יחידות דיור הכולל ארבעה בניינים בני  5-6קומות בשכונת נווה זמר .הדירות המוצעות למכירה הן בגדלים
שונים בנות  3-6חדרים .כמו כן ,יימכרו בפרויקט דירות עליונות עם זכויות בניה על הגג ..הפרויקט הינו השלישי במספר של קבוצת יובלים בנווה זמר ,שאכלסה לאחרונה שמונה
בניינים בשני פרויקטים אחרים בהיקף של  137יחידות דיור.
הייחוד בפרויקט החדש ,הממוקם בקצה המערבי בשכונה ,היא גינה שתוקם לכל רוכש בדירתו .כל מרפסת תכלול גינה מעוצבת לפי בחירת הדייר מתוך תפריט של צמחי נוי וצמחי
תבלין ,זאת לרבות אדניות מעוצבות ,מערכת השקיה אוטומטית ומערכת דישון ממוחשבת.
מרבית הדירות בפרויקט הן דירות בעלות שישה חדרים )בין  141-145מ"ר  +בין  17-20מ"ר מרפסת( והן ימכרו במחיר של החל מ 3.5-מיליון שקל .יש מספר דירות שלושה חדרים
ללא תוספת של אחוזי בנייה )בשטח של  72מ"ר  19 +מ"ר מרפסת( שיימכרו בהחל מ 2.3-מיליון שקל ,דירות עם תוספת של אחוזי בנייה)  40מ"ר( יימכרו בהחל מ 2.95-מיליון
שקל .ישנן מספר דירות ארבעה חדרים )בשטח  103מ"ר  21 +מ"ר מרפסת( בעלות  40מ"ר אחוזי בנייה על הגג שיימכרו במחיר של החל מ 3.3-מיליון שקל
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הדמיית פנים פרויקט יובלים .צילום :סטודיו 84
איציק ברוך ,מנכ"ל קבוצת יובלים ,אמר על הפרויקט" :בנייני הבוטיק של יובלים מגדירים מחדש את סטנדרט היוקרה של שכונת נווה זמר וכוללים מפרט עשיר ומוקפד ,פיתוח
סביבתי מדויק ,תכנון ועיצוב ייחודי והפרויקט החדש ימשיך את הקו הזה .מתוך הבנה שרוכשי הדירות לרבות מצמצמי הדיור שעוברים מבית פרטי לדירה ,מחפשים את החוויה ואת
הנבדלות מפרויקטים אחרים ,החלטנו לקחת צעד אחד קדימה דווקא את הטרנד האקולוגי ולהציע להם דירה שכוללת גינה שופעת וירוקה .המרפסות בפרויקט יהיו רחבות ,בנות 17-20
מ"ר והגינות למעשה ייצרו מיסוך שיעניק תחושה של בית פרטי ושל מגורים בכפר ,בלב העיר".

כל הידיעות החמות בעיר אצלך במייל
הרשמה

 ,תודה על הרשמתך.
עתה אשר את קבלת הדיוור במייל וקבל את הידיעות החמות בעיר למייל שלך
אולי יעניין אותך גם

הרענני שריגש מדינה שלמה
מאת :נטאלי סילבר | 7.9.18
אימו של נועם ביתן שהגיע למקום השלישי בריאלטי "אביב או אייל -מי יהיה תגלית השנה?" מספרת על ההתרגשות ,על רגעי המתח בגמר ועל הסיבה שבגלל נועם בחר ואביב ולא
באייל

"הדבר הכי טוב שקרה השנה הוא שמחלף רעננה דרום המחבר את כביש  4לכביש  531נפתח"
מאת :מיכל טראוריג | 8.9.18
הפרלמנט העירוני עונה על שאלה אחת בשבוע ,והפעם :מה הדבר הכי טוב שקרה בעיר בשנה החולפת?

ספר זכרונות :סלבס מהאזור נזכרים בימי ילדותם
מאת :דניאל סלגניק ,מיטל ליאור -גוטמן ,אריה אבמרזון ,נטאלי סילבר | 11.9.18
השבתות בבית יד לבנים ברעננה ,הכבוד שהביאו שחקני הפועל כפר סבא או גלידת אריה בהרצליה .שבעה כוכבים מספרים מה הם זוכרים מהילדות בשרון ,ולמה הם בעיקר מתגעגעים
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