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הדמייה להמחשה בלבד



על הפרויקט
Y PREMIUM

פרויקט הדגל של המושבה היוקרתית והמבוקשת ביותר בלב השרון, אבן יהודה. 
צעירה  בבית קרקע בשכונה  ילדיהם  את  לגדל  איכותי למשפחות שחולמות  מגורים  מציע פתרון  הפרויקט 
ומרשים,  גבוה  בסטנדרט  בניה  איכות  על  ודגש  לב  תשומת  מתן  תוך  תוכנן  הפרויקט  היישוב.  בלב  וחדשה 
פרקטיקה ותכנון  הם נקודת המפתח שלנו בבניית הפרויקט. הגשמנו לכם את היכולת לחיות את החלום בבית 

קרקע בסביבה כפרית ואיכותית שתאפשר גם לכם וגם לילדיכם ליהנות מחווית מגורים בלתי נשכחת. 



חווית
מגורים

ברמה
אחרת

הפרויקט שלנו ממוקם בשכונה מבוקשת וצעירה במושבה הכפרית בלב השרון, 
אבן יהודה. המושבה הנפלאה ממוקמת מערבית לצומת בני דרור, כ-10 דק נסיעה 
4 ולכביש החוף  בלבד מרעננה, כפר סבא וכ-25 דק מתל אביב. סמוכה לכביש 
אשר מאפשרים גישה לערים הקרובות ואף לאלו המרוחקות יותר במרכז הארץ. 
נסיעה  במרחק  השרון  אזור  של  והתרבות  התעשייה  המסחר,  למרכזי  קרובה 
קצר. האוכלוסיה במושבה הינה קהילה איכותית המאופיינת במשפחות צעירות 
ומתבגרות. המועצה המקומית נותנת דגש כערך עליון על החינוך והתושבים זוכים 
ופועלים  מגוונים  והבילוי  חיי התרבות  לילדי המושבה.  ואיכותי  בחינוך מושקע 
בה בתי קפה, מסעדות, בית קולנוע, מוזיאון הראשונים, ספריה, הרצאות, בריכה, 

ספא, מקהלות, ועוד.

הצעירה  גיל"צ  בשכונת  ולהתגורר   Y premium בפרויקט  חלום  להגשים  בואו 
והחדשה עם חיי חברה תוססים ורמה סוציו-אקונומית גבוהה. השכונה ממוקמת 

בלב המושבה ובקרבה לבתי הספר, גנים והפארקים. 
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72.10 מ"רתכנית מכר | קומת קרקע



69.94 מ"רתכנית מכר | קומה א



72.10 מ"רתכנית מכר | קומת מרתף



מפרט טכני עשיר
בכניסה לבית דלת אפס מעוצבת דגם רב בריח או שו''ע  •

דלת פנים פרימיום פולימרית אפוקסית מוגנת מים   •
ריצוף גרניט פורצלן 120X120 בקומת הקרקע  •
ריצוף גרניט פורצלן 80X80 בקומות א' ומרתף   •
  60X120 חיפוי קירות מקלחות גרניט פורצלן  •

מעקות פנים מברזל מעוצבים בקו נקי עפ''י תקן  •
חלונות מאלומיניום עם רשתות תוצרת קליל או שו''ע  •

דגם זהה להדמיה  
בקומת הכניסה תריסים ונציאנים מודרניים עם שליטה  •

משלט רחוק ע''י מנוע סומפי  
תריסים חשמליים בכל הבית מלבד חדרים רטובים ומרתף  •

חדרי אמבטיה מעוצבים הכוללים אסלות תלויות עם מנגנון  •
סמוי מסוג GROHAE או שו''ע,  

אינטרפוץ מסוג GROHE או שו''ע  
דוד שמש 120 ליטר + קולט נחושת + חמם מהיר   •

נקודת תקשורת ונקודות חשמל עפ''י תכנית החשמל  •
אביזרי חשמל מסוג גוויס  •
שער כניסה מאלומיניום  •

בריכה בנויה מבטון חיפוי מודרני ויוקרתי בגודל 3.60×9   •
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מי אנחנו?

ג’נאח נדל”ן ויזמות בע”מ
2016 וכיום נמנית עם צמרת  חברת ג’נאח נדל”ן ויזמות בע”מ, פועלת משנת 
קבלני הבנייה באזור השרון, בתחומי הייזום, התכנון, הניהול והבניה. החברה 
וידע  רב  ניסיון  עם  30 שנה,  כ-  הבניה  בבעלות משפחתית המתמחה בתחום 
נרחב בבניית צמודי קרקע ורוויה נמוכת קומות. להבדיל מחברות יזמות אשר 

פונות לקבלן חיצוני לביצוע העבודה, חברת ג’נאח נדל”ן ויזמות בע”מ היא
“יזם מבצע”, חברה הבונה בעצמה את הפרויקטים שהיא יוזמת.

גישה זו מעניקה שליטה מלאה על איכות הביצוע בפרוייקט, ניהול עקבי והדוק 
של קצב העבודה, מגע ישיר עם הדיירים ושרות אישי מיום החתימה על ההסכם 

הראשוני ועד הכניסה לדירה החדשה וסיום שנת הבדק.
ובניית פרויקטים  החברה מתויגת היום בין החברות המובילות באזור בביצוע 

יוקרתיים ולה לקוחות רבים מרוצים אשר ישמחו להמליץ.
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