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מחיר למשתכן



לקוחות יקרים,
חברת 'סלע בינוי' מברכת אתכם על 
הצטרפותכם לפרויקט SELA B, פרויקט 
"מחיר  הדגל של התכנית הלאומית 

למשתכן".

במסגרת הפרויקט, מקימה בימים אלו 
"סלע בינוי" שני מגדלים בני 22 ו-24
קומות, בלב שכונת 'אפקה' בקריית 
זאת בסטנדרט הבלתי  כל  ביאליק. 
מתפשר של החברה ובמחיר אטרקטיבי.

אתם, לקוחות יקרים, זכיתם לרכוש דירה 
ב-SELA B ולהנות ממגורים במחיר חסר 
תחרות בשכונה מדהימה, ליד פארקים 
רחבי ידיים, טבע ירוק ועם גישה נוחה 

לכל צירי התנועה המרכזיים באזור.

עכשיו, כשעברתם את השלב הראשוני 
של רכישת דירתכם – שאינה מסתכמת 
בקירות בלבד, אלא בתוספות ההופכות 

את החלל הפנימי מדירה לבית –
יצרה עבורכם 'סלע בינוי' את החוברת 
הזו, בה תמצאו את מיטב הספקים, 
המוצרים והשירותים המובילים בישראל, 

שנבחרו בקפידה עבורכם.

מאחלים לכם הליך בחירה נעים ופורה,
צוות 'מחיר למשתכן'.

ברוכים המשתכנים



מחלקת מחיר למשתכן:
0 7 3 - 2 0 1 4 4 9 7  : ב א י ר ו א
   o r i a v v @ s e l a b i n u i . c o . i l

0 7 3 - 2 0 1 4 4 9 6  : ן ד ר י
yarden i@se lab inu i .co . i l

חברת "סלע בינוי" והשקעות, חלק מקבוצת "אמנון מסילות", נוסדה בשנת 2002
ועוסקת ביזמות ובבניית מבני מגורים ומסחר. בין השאר, אחראית החברה על 
פרויקטים מצליחים בארץ ובחו"ל, מתמחה בזיהוי מקומות בנייה פוטנציאלים 
ויישום שיטות בנייה מתקדמות בכל הפרויקטים עליהם היא חתומה, תוך שמירה 

מתמדת על ערכי האיכות והמצוינות.

ערכי החברה 
אנחנו ב"סלע בינוי" מאמינים במוצר איכותי, בעל חיי מדף ארוכים, אשר מציע 
לרוכש חוויה איכותית ומהנה. אנחנו מקפידים לעבוד עם האדריכלים המובילים 
בארץ, שמעניקים לפרויקטים טאץ' ייחודי, שהופך אותם לשיא הסטייל. מפרט 
עשיר, איכות חומרים מעולה ורמת תכנון יוצאת מן הכלל הופכים את הבית 

שלכם ליוקרתי ומפואר.

היחס האישי
האיכות לא נגמרת בטיב החומרים והמוצרים עצמם, אלא ממשיך לשירות האישי. 
אנחנו מאמינים בשיתוף פעולה עם הלקוחות שלנו, מאמינים ביחס חם וצמוד, 
שמתחיל בזיהוי הצרכים של לקוחותינו, דרך שיתופם בתהליך הבנייה ועד קבלת 
אחריות מלאה וטיפול רציף בשלבי האכלוס והמגורים. לפני הכל, אנחנו בונים 
בשבילכם. "סלע בינוי" מזמינה אתכם לחיות בסטייל, ליהנות מהיופי, מהנוחות 

ומההנאות השמורות רק לכם.

לחיות בסטייל
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חברת ״סלע בינוי והשקעות״ מקבוצת ״אמנון מסילות בע״מ״ נוסדה בשנת 2002 ועוסקת ביזמות ובבניית 
מבני מגורים ומסחר ומשמשת כזרוע הנדל“ן של קבוצת ״אמנון מסילות״. החברה יוזמת ובונה פרויקטי 
נדל״ן למגורים, מסחר ומשרדים בארץ ובחו״ל, מתמחה בזיהוי אתרי בנייה פוטנציאליים ויישום שיטות 
בנייה מתקדמות ושומרת באופן מתמיד על ערכי איכות ומצוינות. כחלק מקבוצת ״אמנון מסילות״ 

נהנית ״סלע בינוי״ מגב כלכלי איתן וכפועל יוצא מכך - גם לקוחותיה.
ב״סלע בינוי“ מועסק צוות מקצועי של אדריכלים, מהנדסים ומנהלי פרויקטים, לצד אנשי שיווק ומכירות 
ומחלקת שירות לקוחות ״סלע פלוס״, העונים על כל דרישות הלקוחות מרגע רכישת הדירה ועד לרגע 

מסירת החזקה בה.
לחברת ״סלע בינוי״ הון עצמי ומוניטין רב שנים, המאפשרים ייזום ובניית פרויקטים עתירי מימון בהיקפים 
של מאות מיליוני שקלים. נכון לשנת 2019 מחזיקה החברה בלמעלה מ-4,000 יחידות דיור בפרויקטים 
בשלבי תכנון וביצוע בפריסה ארצית בהיקף של למעלה מ-2.5 מיליארד שקל. הודות, ואולי למרות הניסיון 
העשיר שנצבר ב־17 שנות קיומה, מצליחה ״סלע בינוי״ לשמור על רוח יזמית צעירה, בועטת וחדשנית 

אשר מתורגמת בשטח לפרויקטים פורצי דרך, הזוכים גם להצלחה ולהוקרת תודה מצד הדיירים. 

מעל 4,000 יחידות דיור 
בכל רחבי הארץ

ן ו י צ ל ן  ראשו
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קטמון

ראשון לציון

ארנונה
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שירות לקוחות מקיף

בברכה,
אוהד דרוק

מנהל מחלקת סלע פלוס

היא מחלקת השירות האישי של סלע בינוי והשקעות. המחלקה מעמידה ללקוחות + Sela
החברה ליווי צמוד משלב הרכישה ועד תום תקופת הבדק והאחריות. סלע פלוס מציבה  

סטנדרטים חדשניים של שרות בענף הנדל"ן:  

מיקוד בלקוח - לנוחיות לקוחות החברה מערכות מידע ושרות מתקדמות המאפשרות +
    שרות ומענה יעיל עם אפשרות לפניות גם לאחר שעות הפעילות 

עמידה בלוחות זמנים - צוות יעיל ומסור יטפל בפנייתכם תוך זמן קצר  +

אחריות- שרות מקיף, ביצוע אחריות ובדק  +

עבודת צוות - צוות מיומן יעמוד לרשותכם בכל פניה   +

מחויבות אישית - דגש על מצוינות ואיכות  +

באמצעות המוקד תמיכה ופניות יכולים דיירי החברה לפנות בכל שאלה 
ולתאם ביקורים של אנשי מקצוע.   

+ Sela מוקד מחלקת  
פועל בימים א'-ה' בין השעות 17:00-8:30  

054-3298721 טלפון: 6538*    
פקס: 073-3323454  

selaplus@selabinui.co.il דוא"ל:  

מנהל מחלקת סלע פלוסמנהל מחלקת סלע פלוס

+ Sela ייהנו משירותיה של מחלקת SELA B זוכי



משרדנו מלווה חברות בניה ויזמים ומעניק 
עזרה וסיוע לדיירים בתהליך תכנון הדירה.

במשרדנו תקבלו הסבר על תהליך התיאום 
האדריכלי כולל עיצוב פנים לרבות, תכנון 
חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר ותיאום 

תכניות ריצוף ופריסות.
כל זאת, תוך הנחיות שתקבלו לביצוע 
הזמנות אצל הספקים השונים, וריכוז 
כל  החומר, על מנת שיוגש לאתר לאחר 
אישורכם בצורה מסודרת וברורה תוך 
הקפדה על רמת מקצועיות גבוהה ביותר.

משרדנו נכון לשיתוף פעולה מלא בין 
הלקוח (הדייר), לקבלן תוך מעורבות 
מלאה בתהליכים ובקבלת החלטות, תוך 

מתן פתרונות יצירתיים ופונקציונליים.

לעמוד  נשמח  ובקשה  שאלה  בכל 
לרשותכם

בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00
דרך עכו 50, קריית ביאליק

טלפון: 073-7373038
galitba@gmail.com

גלית בטש - 3N תכנון ועיצוב

                           



זהבי עצמון - מסורת של מצוינות באספקת מוצרי גמר לענף הבנייה

חברת זהבי עצמון הנה חברה לשווק ואספקה של מוצרי 
גמר לענף הבנייה מהוותיקות והמובילות בענף בישראל. 
לחברה ניסיון עשיר באספקה לאלפי פרויקטים בישראל, 
היא מובילה בתחומה מעל 55 שנה במקצועיות ובמצוינות 
לכל אורך הדרך. החברה בבעלות קבוצת אשטרום וקבוצת 
רגבה, בעלים המאפשרים לחברה איתנות פיננסית וצמיחה 

בלתי פוסקת.
החברה פועלת ללא פשרות בבחירת המוצרים, הספקים 
השונים, ביצוע אספקות מקצועיות, מכירה אמינה, תהליכי 
שיווק חדשניים ושירות ללא פשרות. אנחנו מבינים את 

החשיבות הקריטית של עמידה בלו״ז בפרויקט בנייה.

אולמות התצוגה של החברה מתחדשים באופן שוטף וזאת 
על מנת להביא ללקוחותינו את הטרנדים החמים ואת 

העיצובים המובילים מכל קצוות העולם.
לחברה פריסה ארצית של אולמות תצוגה - בחיפה, 
ראשל"צ, באר שבע וברחוב הלחי בבני ברק. אנשי המכירות 
של החברה מקצועיים ומנוסים ובעלי רקע בעיצוב, 

כל זאת על מנת לתת ללקוח את הליווי הצמוד והמקצועיות 
הנדרשת לאורך כל תהליך הבחירה ועד לתוצאה הסופית 

הרצויה.

לחברה ניסיון רב של עשרות שנים באספקות מקצועיות 
ומורכבות לתחום הבניה הרוויה. אנו גאים כי במשך 55
שנות הפעילות של החברה ספקנו מאות אלפי יח"ד בכל 
רחבי הארץ, עבורנו אין פרויקט קטן או גדול וכל פרויקט 
זוכה לתשומת לב מלאה מרגע ההתקשרות עם הקבלן, 
הקמת המפרט המבוקש, ביצוע פרזנטציה ליזם ולקבלן ועד 
למתן השרות המקצועי והחם לדיירי הפרויקט. מחלקות 
השיווק והטלמיטינג מלווים את הפרויקט מרגע ההתנעה 

ועד לבחירת כל המוצרים על ידי הדיירים.
אנו מזמינים אותך לעבוד עמנו וליהנות מערכי מצוינות, 
חדשנות ושרות ללא פשרות. לעבוד אתנו זה לעבוד עם 
שחקני נשמה, אנשי מקצוע ותיקים, מנוסים והעיקר נגישים 

ללקוחות החברה בכל זמן נתון.

טלפון לתיאום פגישה- 077-8994518.



ריצוף חדרים יבשים 80/80 לאפטו

ריצוף חדרים יבשים 80/80 מט

ריצוף חדרים יבשים 60/60 מט

מק״ט: 13516290
סול אנטרצ'יטה | לאפטו 

מק״ט: 13515890
סול אנטרצ'יטה | מט

מק״ט: 13507690
סמנט גריי | מט

מק״ט: 13515590  
סול וויט | מט

מק״ט: 17805090   
פלור גריג'יו | מט

מק״ט: 13524890   
ליימסטון דרק גריי | מט

מק״ט: 17809590   
קררה מט

מק״ט: 13516190
סול גריי | לאפטו

מק״ט: 13516090
סול בז' | לאפטו

מק״ט: 13515690
סול בז' | מט

מק״ט: 13507690
סמנט לייט גריי | מט

מק״ט: 17805290
של גריי | מט

מק״ט: 13524790
ליימסטון בז' | מט

מק״ט: 13524590
ליימסטון סמוק | מט

מק״ט: 13515990
סול וויט | לאפטו

מק״ט: 13515790
סול גריי | מט

מק״ט: 13507590
סמנט בז' | מט

מק״ט: 17805390
של בז' | מט

מק״ט: 17805190
פלור ביאנקו | מט

מק״ט: 13524690
ליימסטון וויט | מט
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30/30 R10 ריצוף חדרים רטובים+ מרפסת שמש נגד החלקה

R10 ריצוף פורצלן דמוי פרקט/עץ נגד החלקה
15X60 – לחדרים רטובים ומרפסות שמש

מק״ט: 14125490
R10 | 'ארובה בז

מק״ט: 13505790
סמנט בז' | מט

מק״ט: 13524390
שרלוט גריי | מט

מק״ט: 13204590
R10 | פיקאסו בלו

מק״ט: 13204490
R10 | פיקאסו מייפל

מק״ט: 13204090
R10 | אטלייר טיק

מק״ט: 13204190
R10 | אטלייר וולנט

מק״ט: 13204390
R10 | פיקאסו טינדר

מק״ט: 13204290
R10 | אטלייר פרלה

מק״ט: 13203990
R10 | אטלייר אש

מק״ט: 13505590
סמנט גריי | מט

מק״ט: 13524490
שרלוט בז' | מט

מק״ט: 13524090
שרלוט אנטרצ'יטה | מט

מק״ט: 14125590
R10 | ארובה גריי

מק״ט: 13505390
סמנט לייט גריי | מט

מק״ט: 13524190
שרלוט וויט | מט

לאנשים שעיצוב נוגע בהם



חיפוי חדרים רטובים קולקציה רחבה 20/60

חיפוי חדרים רטובים קולקציה רחבה 30/60

ריצוף חדרים רטובים בלבד - אריחים מצוירים נגד החלקה 33/33

מק״ט: 21019690
אתוס 

קרמה | מט 

מק״ט: 21020090
אתוס 

אנטרצ'יטה | מט 

מק״ט: 21019790
אתוס 

גריס | מט 

מק״ט: 21019890
אתוס 

מרפיל | מט 

מק״ט: 21023490
וטרו 

בלאנקו | מבריק 

מק״ט: 21023590
וטרו 

מרפיל | מבריק 

מק״ט: 21023690
וטרו 

גריס | מבריק 

מק״ט: 27800590
ליסה קרמה 

קרמה | מבריק 

מק״ט: 23100890
פריויליג' 

קרמה | מט 

מק״ט: 27800990
קלקטה/ קררה 

מבריק

מק״ט: 21023790
וטרו 

ויסון | מבריק 

מק״ט: 27800790
סטאר לייט בז' 

לייט בז' | מבריק 

מק״ט: 23100790
פריויליג' 

מרנגו | מט 

מק״ט: 23100690
פריויליג' 

פרלה | מט 

מק״ט: 27800890
סטאר לייט גריי
לייט גריי | מט 

מק״ט: 23100990
פריויליג' 

טבקו | מט 

מק״ט: 14102190
R10 | רום גריי מצויירים

מק״ט: 19602591
R10 |אושן וויט מצויירים

מק״ט: 19602590
R10 | אושן בלאק מצויירים

מק״ט: 14102090
R10 | דיאמונד גריי מצויירים

לאנשים שעיצוב נוגע בהם
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חיפוי חדרים רטובים קולקציה רחבה 31/60

חיפוי מטבח 10/33

חיפוי חדרים רטובים קולקציה רחבה 25/50

מק״ט: 21007990
פנינה

מט | מט 

מק״ט: 24119390
פסטל 

אנטרצ'יטה | מט

מק״ט: 24119190
פסטל 

בלאק מבריק | מבריק 

מק״ט: 21007890
פנינה 

מבריק | מבריק 

מק״ט: 24118890
פסטל 

ווייט | מט 

מק״ט: 23503390
ריין 

וויט | מבריק 

מק״ט: 21007790
לבן 

מט | מט 

מק״ט: 24119690
פסטל 

אייבורי | מט 

מק״ט: 23503690
ריין 

וויט | מט 

מק״ט: 21007690
לבן 

מבריק | מבריק 

מק״ט: 24119290
פסטל 

גריי | מט 

מק״ט: 23503490
ריין 

סנד (פנינה) | מבריק

מק״ט: 21009490
גארד 

מרפיל | מט 

מק״ט: 24119090
פסטל 

בראון | דקור 

מק״ט: 23503890
ריין 

סנד (פנינה) | מט

מק״ט: 21009590
גארד 

ויזון | מט 

מק״ט: 24118990
פסטל 

וויט מבריק | מבריק 

מק״ט: 21009690
גארד 

סניזה | מט 

מק״ט: 23100190
קליאו 

בלאנקו | מט 

מק״ט: 21009790
גארד 

גרפיטו | מט 

מק״ט: 23100290
קליאו

גריס | מט 

מק״ט: 23100390
קליאו

מרנגו | מט 

לאנשים שעיצוב נוגע בהם



אסלות מונובלוק (אסלה + מושב)

כיורי מטבח

כיורים (כיור שירותים+ כיור רחצה)

אמבטיות

ארונות אמבטיה - עץ 

מק״ט: 1560701  
מונובלוק

אגא | אריבה

מק״ט: 1560501  
כיור שירותים 45

אגא | 20451

מק״ט: 2250630  
אמבטיה אקרילית מעוגלת

170/70

ארון דלתות תלוי/עומד, מראה חלק ונקי. 
גוף וחזית סנדוויץ' מצופה פורמייקה. 

דלתות טריקה שקטה. כיור חרס לבן או 
פרגמון | מראה מסגרת ניקל ברחוב ארון.

אורפז וספיר

לבן מט

דגם אורפזדגם ספיר

מעושןשמנת מט

2250700   קונסטרוקציה
2250760   הובלה בלבד

מק״ט: 9070251  
מושב כבד 

צירי ניקל

מק״ט: 3840004  
כיור מטבח נירוסטה 

ייבוא זהבי | בשן 

מק״ט: 3405081  
כיור מטבח כפול 

אקריל לבן 
ייבוא זהבי | נועם 

מק״ט: 3405961  
כיור מטבח אקרילי 

ייבוא זהבי | בשן 

מק״ט: 3840001  
כיור מטבח כפול 

נירוסטה 
ייבוא זהבי | נועם 

לאנשים שעיצוב נוגע בהם
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לאנשים שעיצוב נוגע בהם

ברזים מדגל- סלקטדברזים מדגל - כחול

ברזים מדגל- אילן

מק״ט: 99000199  
סוללה לאמבטיה 

מדגל | 61010

מק״ט: 99092119  
סוללה לאמבטיה 

מדגל | 69010

מק״ט: 99000169  
אינטרפוץ 3 דרך כיסוי 

מדגל | 61112

מק״ט: 99092229  
אינטרפוץ 3 דרך כיסוי 

מדגל | 69112

מק״ט: 99000150  
אינטרפוץ 3 דרך גוף 

מדגל | 61112

מק״ט: 99092219  
אינטרפוץ 3 דרך גוף 

מדגל | 59102

מק״ט: 99000150  
אינטרפוץ 3 דרך גוף 

מדגל | 6102

מק״ט: 99000109  
ברז פרח פיה קצרה

מדגל | 61802

מק״ט: 99088029  
ברז ברבור קצר

מדגל | 78802

מק״ט: 99087999  
סוללה לאמבטיה

מדגל | 78010

מק״ט: 99088039  
ברז פיה בינונית

מדגל | 78803

מק״ט: 99087979  
אינטרפוץ 3 דרך כיסוי 

מדגל | 78112

מק״ט: 99092179  
ברז פרח פיה קצרה

מדגל | 69802

מק״ט: 99092189  
ברז פרח בינוני מסתובב

מדגל | 69803



ברזים מדגל- אילןברזי מטבח

מק״ט: 99000129  
ברז פרח פיה ארוכה

מדגל | 61804

מק״ט: 99228409  
נקודת מים עגולה 

מק״ט: 99000209  
ברז פרח פיה נשלפת

מדגל-כחול | 61810

מק״ט: 99088009  
ברז פרח פיה נשלפת
מדגל-סלקטד | 78811

מק״ט: 99092329  
ברז מים קרים 

מדגל | ענבר 

מק״ט: 99091429  
מוט קומפלט 
מדגל | 91203

לאנשים שעיצוב נוגע בהם

סניף חיפה: שלמה בן יוסף 21, צ'ק פוסט טל. 04-8411690
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SELA B, קריית ביאליק
משטחי מטבח
:SILESTONE 2019 - קולקציית



RESISTENTE
A LAS MANCHAS

RESISTENTE
AL ÁCIDO

RESISTENTE
AL RAYADO Mohs 7  

10

Silestone ® Silestone ®

Silestone ®

Silestone ®

 
 Silestone ®

Silestone ®

 

Silestone ®

.Ph 8.5

SILESTONE - Eternal Calacatta Gold
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SILESTONE - Eternal Calacatta Gold
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10

Silestone ® Silestone ®
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Silestone ®
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SILESTONE - Eternal Calacatta Gold

ההדמיות להמחשה בלבד
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SILESTONE - Eternal Calacatta Gold
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SILESTONE - Eternal Calacatta Gold
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RESISTENTE
A LAS MANCHAS

RESISTENTE
AL ÁCIDO

RESISTENTE
AL RAYADOMohs 7

10

Silestone ® Silestone ®

Silestone ®

Silestone ®

Silestone ®

Silestone ®
Silestone ®

.Ph 8.5

SILESTONE - Eternal Calacatta Gold

Silestone ®

NEGRO TEBAS p  POLISHED  TEXTURE CREMA MINERVA p  POLISHED  TEXTURE

BLANCO NORTE 14 p  POLISHED  TEXTURE MARENGO p  POLISHED  TEXTURE

Sky

*SILESTONE

SELA B דגמי



משרדי הנהלת COSENTINO ישראל
רחוב נחשון 33, פתח תקווה )סגולה(, מיקוד 4926914

 israel@cosentino.com / טלפון: 03-5550999 / פקס: 03-5544199 

WWW.COSENTINO.CO.IL / WWW.SILESTONE.CO.IL / www.dekton.CO.IL

קוסנטינו סנטר

שיש חלומה

ההדמיות להמחשה בלבד

משרדי הנהלת COSENTINO ישראל
רחוב נחשון 33, פתח תקווה )סגולה(, מיקוד 4926914

 israel@cosentino.com / טלפון: 03-5550999 / פקס: 03-5544199 

WWW.COSENTINO.CO.IL / WWW.SILESTONE.CO.IL / www.dekton.CO.IL

קוסנטינו סנטר

שיש חלומה

משרדי הנהלת COSENTINO ישראל
רחוב נחשון 33, פתח תקווה )סגולה(, מיקוד 4926914

 israel@cosentino.com / טלפון: 03-5550999 / פקס: 03-5544199 

WWW.COSENTINO.CO.IL / WWW.SILESTONE.CO.IL / www.dekton.CO.IL

קוסנטינו סנטר

שיש חלומה
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ההדמיות להמחשה בלבד

SELA B דגמי
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ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ 
רחוב המעיין 41, מודיעין

www.niskoelec.com |  072-2400-600 :טל

NISKO בחרנו עבורכם את SELA B בפרויקט

NISKO SWITCH אביזרי חשמל
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www.galdoor.co.il שרות לקוחות: 04-8210765  | 



SELA B דלתות פנדור פרוייקט

כנף: דלת HPL(פורמייקה) עשויה מ-2
 (MDF ללא) לוחות פורמייקה בעובי כ-2 מ"מ

בגוון לבן מדוגם שתי וערב.
דלת מלאה, פלץ רגיל, צירי פייפ כפולים 
מתוכננים, הקיף הדלת (קנט) מצופה ב-3
WPC צדדים כאשר בתחתית הדלת לוח
בעובי כ-7 ס"מ כולל מנעול מגנטי, מפתח 

שן וידית בולוניה ניקל מט רוזטה.

משקוף ישר: דגם קלאסי מצופה יוניק על 
WPC  ב- PUR בשיטת למינציה, עם פס 

אטימה, גרמניה.
לנעיצת  צידיו  משני  מחורץ  המשקוף 

ההלבשות.

הלבשות ישרות דגם פירנצה
WPC  ברוחב כ-8.6 ס"מ, בחזית מאחור 
ההלבשות ברוחב כ-7 ס"מ ומצופה למינטו 

זהה למשקוף.

כנף: דלת HPL(פורמייקה) עשויה מ-2
 (MDF ללא) לוחות פורמייקה בעובי כ-2 מ"מ

בגוון לבן מדוגם שתי וערב.
דלת מלאה, פלץ רגיל, צירי פייפ כפולים 
מתוכננים, הקיף הדלת (קנט) מצופה ב-3
WPC צדדים כאשר בתחתית הדלת לוח
בעובי כ-7 ס"מ כולל מנעול מגנטי, מפתח 

שן וידית בולוניה ניקל מט רוזטה.

משקוף ישר: דגם קלאסי מצופה יוניק על 
WPC  ב- PUR בשיטת למינציה, עם פס 

אטימה, גרמניה.
לנעיצת  צידיו  משני  מחורץ  המשקוף 

ההלבשות.

הלבשות ישרות דגם פירנצה
WPC  ברוחב כ-8.6 ס"מ, בחזית מאחור 
ההלבשות ברוחב כ-7 ס"מ ומצופה למינטו 

זהה למשקוף.

כנף: דלת HPL(פורמייקה) עשויה מ-2
 (MDF ללא) לוחות פורמייקה בעובי כ-2 מ"מ

בגוון לבן מדוגם שתי וערב.
דלת מלאה, פלץ רגיל, צירי פייפ כפולים 
מתוכננים, הקיף הדלת (קנט) מצופה ב-3
WPC צדדים כאשר בתחתית הדלת לוח
בעובי כ-7 ס"מ כולל מנעול מגנטי, מפתח 

שן וידית בולוניה ניקל מט רוזטה.

משקוף ישר: דגם קלאסי מצופה יוניק על 
WPC  ב- PUR בשיטת למינציה, עם פס 

אטימה, גרמניה.
לנעיצת  צידיו  משני  מחורץ  המשקוף 

ההלבשות.

הלבשות ישרות דגם פירנצה
WPC  ברוחב כ-8.6 ס"מ, בחזית מאחור 
ההלבשות ברוחב כ-7 ס"מ ומצופה למינטו 

זהה למשקוף.

אגוז אלון מולבןיוניק קלאסיק לבןיוניק יוניק

*פנדור שומרת לעצמה את הזכות להחליף בין משקוף 'פירנצה' למשקוף 'אקסקלוסיב' – 
דגמי משקוף בעלי מפרטים דומים - בהתאם לשיקולים טכנים.

התמונות הינן להמחשה בלבד. המפרטים אינם קבועים ועלולים להשתנות מפעם לפעם.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם, עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים, ומגיעה עם תעודת אחריות לתקופה של 8 שנים עבור נזקים אלו.
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ההדמיה להמחשה בלבד



אנו מתחייבים להתנהג בכבוד לכל לקוחותינו.  •

אנו מתחייבים להתנהלות ישרה ואמינה מול לקוחותינו.  •

אנו מתחייבים לתכנון קפדני ואידיאלי אשר שם דגש על נוחות   •

הלקוח.

אנו מתחייבים למפרט טכני איכותי וייחודי בהתאם לאופי הפרויקט.  •

אנו מתחייבים לעבוד עם קבלני המשנה והספקים המקצועיים   •

ביותר בתחומם, אשר עומדים בסטנדרטים המחמירים של החברה.

אנו מתחייבים ללוות את לקוחותינו באמצעות ממונה שינויי דיירים   •

לאורך כל תקופת הבנייה, תוך שיתוף פעולה מלא במגבלות הקיימות.

אנו מתחייבים לעשות כמיטב יכולתנו על מנת להוציא את לקוחותינו   •

שבעי רצון,  בכפוף למגבלות התכנון והביצוע.

אנו מתחייבים לבנות על־פי התקן הישראלי הרשמי, על־פי החוק   •

ועל־פי תקני האיכות.

אנו מתחייבים לשמירה על בטיחות הלקוחות בזמן ביקור מתואם   •

מראש באתר הבנייה.

אנו מתחייבים למסירת הנכס על־פי החוזה שנחתם ובמועד הצפוי.  •

הנדסה וביצוע | עשרת הדיברות שלנו

אנו מתחייבים לבנות על־פי התקן הישראלי הרשמי, על־פי החוק  אנו מתחייבים לבנות על־פי התקן הישראלי הרשמי, על־פי החוק •  אנו מתחייבים לבנות על־פי התקן הישראלי הרשמי, על־פי החוק •  אנו מתחייבים לבנות על־פי התקן הישראלי הרשמי, על־פי החוק •   •

אנו מתחייבים לשמירה על בטיחות הלקוחות בזמן ביקור מתואם  אנו מתחייבים לשמירה על בטיחות הלקוחות בזמן ביקור מתואם •  אנו מתחייבים לשמירה על בטיחות הלקוחות בזמן ביקור מתואם •  אנו מתחייבים לשמירה על בטיחות הלקוחות בזמן ביקור מתואם •   •

אנו מתחייבים למסירת הנכס על־פי החוזה שנחתם ובמועד הצפוי. אנו מתחייבים למסירת הנכס על־פי החוזה שנחתם ובמועד הצפוי.•  אנו מתחייבים למסירת הנכס על־פי החוזה שנחתם ובמועד הצפוי.•   •



לתשומת לבכם, 
ברצוננו להביא לידיעתכם כי יתכנו 

הבדלי גוונים בין התמונות במפרט זה 
לבין המוצרים השונים 

המוצגים במשרדה של הממונה 
על בחירות הדיירים. 

מאחלים לכם 
הליך נעים ופורה,

שירות לקוחות מקיף



יש כל כך הרבה דברים לעשות ולזכור כשקונים דירה. 
למשל:



יש כל כך הרבה דברים לעשות ולזכור כשקונים דירה. 
למשל:



mishtaken.selabinui.co.il | *6588

שירות לקוחות מקיף


