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כוכבים 5 שכוצת — אכיב צמרת
 • רחב שטח על במינה, מיוחדת חמד בפינת
 אלה בימים נשלמת אביב, רמת במרכז ידיים

 אביב. בצמרת הראשון הבנין של בנייתו
 יוקרתית מגורים שכונת היא אביב צמרת

 בתכנון הבנויים הבנינים, במינה. ומיוחדת
 ג 2 של לגובה מתנשאים כוכב דמוי מיוחד
 לים פנורמי נוף על מגבוה ומשקיפים קומות

ולשפלה.
 יוריקו לבנין בנין שבין הגדולים במרחבים
 מימד יוסיפו אשר עשירה, וצמחיה מדשאות

 לבית. בסמוך ובריאות נופש של חשוב
 רק כה עד לראות יכולת כזאת ברמה שכונה

 באירופה יותר היוקרתיים המגורים באיזורי
 הדירות טיב הבתים, איכות ובאמריקה.

המ והתוספות, הרבים השכלולים וגודלן,
 כל - הכללית במסגרת פרט, כל על חשבה

 בענף מושג בלתי חלום בבחינת היו אלה
למצי הפכה אביב שצמרת עד בארץ. הבניה
אות.

 הבונים האנשים
אכיב צמרת את

 יחד חברו למציאות הזה החלום להפיכת
אפ :ומוניטין ידע עתירות בניה חברות שתי

 החברה — בע״מ להשקעות ישראל ריקה
 הבת חברת באמצעות — סביון את שבנתה

 ש.א.פ. וחברת בע״מ, מרכז מקרקעי שלה
 הבניה. בענף וידע נסיון שנות 60 שלה בע״מ

 ידי על נעשתה הארכיטקטוני התכנון מלאכת
 צוות ושורד. פרלשטיין י. האדריכלים משרד

גדולים. דברים בהכרח יוצר כזה
הכוכב מכנה
 אביב צמרת בניני של המיוחד הכוכב למבנה

 ארכיטקטוני מבנה לשום שאין יתרונות
 כיוונים 5ל־ חוץ כלפי פונה דירה כל אחר.

מוחל פרטיות כיווני 5 דירה לכל המבטיחים
ממוצ דירות לעומת צח. אויר כיווני 5ו־ טת
 תוכללהנותבצכד אויר, כיווני 2-3 שלהן עות
 שעות בכל קלילים רוח ממשבי אביב רת

 פתח רצויים, הים מן המשבים כאשר היום.
 נעימה רוח מנשבת בשפלה כאשר לים. חלון

 היא הרוחות שושנת כל להמס. לה תן -
שלך.

כוכבים 5 של ברמה בניה
 עד המסד מן מצופה אביב בצמרת המין

איטל בקרמיקה קומות, 12 לגובה הטפחות,
וצמרת רבות שנים יעברו משובחת. קית

כחד ושמורה אלגנטית תמיד תשאר אביב
שה.

המעו הבניה שיטות מיושמות אביב בצמרת
בה יוצקים הבטון תקרות את :ביותר לות

 הקירות, על מכסימלי ובדיוק ישירה לבשה
 לתקרה. הקיר בין הפערים את בכך ומבטלים

 בה להשתמש ממעטים היום אשר זו, שיטה
 כשיטה עצמה את הוכיחה כדאיות, משיקולי

 אחד בקנה עולה כזו שיטה רק ביותר הטובה
 צמרת את בונים שלפיו הגבוה הסטנדרט עם

כולה. אביב
וילה שהיא דירה
 נפרדים אגפים קומה שבכל כך בנוי הבנין
 כיחידה העומדת בלבד, אחת דירה אגף ובכל

 ממערכת נהנית דירה כל ואוטונומיה. פרטית
 תלות ללא חמים, ולמים להסקה עצמאית

 ניגוד ובלי מרכזית, מערכת של בקפריזות
 שכנים. בין אינטרסים

המב בלבד אחד משותף קיר לדירה דירה בין
 לעשות תוכל מירביים. ופרטיות שקט טיח

 ומב־ לשכניך שתפריע מבלי כרצונך, בדירתך
 מבטיח מיוחד בידוד לך. יפריעו ליי/שהם

 חום בריחת ללא מושלמת אנרגיה ניצולת
חס שמבטיח מה - בקיץ קירור או בחורף

ניכר. כון

פי5 דירת ל ם- בי כ כו מידותיך ־
 150 מ״ר, 142 ששטחה בדירה לבחור תוכל
 חדרי 5 או 4מ־ בה תהנה מ״ר. 158 או מ׳יר

 40-50 בגודל ענק ומסלון מרווחים שינה
 תוכל נוסף עבודה לחדר זקוק אתה אם מ״ר.

ערו אנו המחיה. במרחב לפגוע מבלי לקבלו
הסו המבנה את יחד אתך ולתכנן לשבת כים

 שונים סוגים 7 לבחירתך נציע הדירה. של פי
 יחד ועוד. סניטריים כלים מבחר ריצוף, של

 ביותר המתאימה השטח חלוקת את נקבע
לצרכיך.

 המכיל ביותר מודרני מטבח דירה בכל
 גדולה; שרות מרפסת איש; 6ל־ אוכל פינת

 עם הורים) שינה (חדר ות0516־ז 1נ6־̂ו00וזח
 בתי־ 3;צמודים אמבטיה וחדר ארונות חדר

 אמבטיה. חדרי ושני שימוש
משו אלון בפורניר מצופות הבית דלתות כל

 עשויות והתריסים החלונות מסגרות בח.
 על שישמור ביותר יפה 'מושחם אלומיניום

 רב. זמן לאורך וצורתו מראהו
׳׳צי בשיטת חדשנית צנרת מותקנת בקירות

 רבות. לשנים אחריות עם צינור״, בתוך נור
 באינסטל־ האחרונה המילה שהיא זו שיטה

בצנ לתקלות הדאגה את ממך מורידה ציה
יהיו. לא פשוט אלה ונזילות. לפיצוצים רת,

צמרת־אביב/7מ1מ להשקשת ישראל אפריקה
כוכבים. 5 בשכונת כוכבים 5 דירות

התכ בדיוק ולזה כוכבים 5 של דירה אמרנו
 היו לא שעדיין ולגימור בניה לאיכות וונו.

ול בדירתך, שלך מוחלטת לפרטיות כמותם.
כולו. בבנין דירתך של מוחלטת פרטיות

כוכבים 5 של בנין
 את יקדם אביב, צמרת אל הביתה, בבואך

 זכוכית שקירותיו ומפואר גדול לובי פניך
 ישיבה ספות בלובי במיוחד. גבוהה ותקרתו

 לובי לרוב. וצמחיה יפה תאורה אלגנטיות,
 בקומת קומה. בכל גם תמצא יותר קטן

 לדיירי המשותף המועדון נמצא הקרקע
 הילדים אל להצטרף תוכל שם — הבית

 שלך. הפנאי משעות ולהנות במשחק
 מכסימלי. בטחון על בבנין מיוחד־מושם דגש

 נחושתן, מתוצרת .׳״החושבות״ המעליות
 ביעילות יפעלו ביותר, והאמינות הטובות

 ובטוח. מהיר לשירות מירבית ובהתאמה
 ״פלדלת״ ודלת משוכללת אינטרקום מערכת

בט מבטיחים כניסה בכל רב־בריח מתוצרת
מושלם. חון

הפס עם מיד לפעול שיתחיל חירום גנרטור
למער שוטפת חשמל אספקת יבטיח זרם קת
חי לשעת אור נקודת המרכזית,ויפעיל כת

דירה. בכל רום
 תת־קרקעי וחניון צמודה עילית חניה בבנין
יפ החניון שער במעלית. ישירות תגיע אליו
 לפי ורק — המכונית מן הוראתך לפי תח

הוראתך.
שיו המטופחים השבילים את לתמונה צרף
 והרי והצמחיה, המדשאות את לבית, בילו

כוכבים. 5 של אמיתי בנין לך

$125,000—*המחיר
 אביב בצמרת דירה מדוע לך ברור כבר כעת

 להיות יכול הזה הבית אבל $. 200,000 שווה
 פחות. בהרבה גם ביתך
 ב־ מתחיל והוא מאוד, גדול המחירים טווח

 לפי שקלים 2,273,000(מ.ע.מ. + $125,000
לב מעמידים אנו ).4.3.82 מיום הדולר שער

 מהן שאחת רכישה תכניות של סדרה חירתך
ליכולתך. תתאים ודאי

 עת בכל נוספים פרטים לך למסור נשמח
 של בסופו הלא במקום. לסיור ולהזמינך

מילים. מאלף עיניים מראה טוב דבר,

ש.א.פ#
★ ★ ★ ★ ★
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