
וסקין אר הארכיטקט וסה
וסנו מו־אניב צטן 10 שונ תנותנחר? "נו 1) לדאשח-תרק

 להיות החלה בבלי בשכון חדרים 3 דירת עובדה
 לדירה לעבור רצו הס ה״רסקינים״. על קטנה
 מישהו •עתק. סכומי להוסיף בלי ומרווחת גדולה

 הברושים״. ״גן על להם ספר
 5 דירות ובו גינדי אברהם של חדש פרויקט
 במחירים צמוד גן דונם 7ו־ דו־מפלסיות חדרים

 העגין. את לבדוק ששוה החליט אבי פנטסטיים.
 לשכונת להגיע שעה רבע בדיוק לו לקח

 השכונה הבית. נבנה שבמרכזה אברמוביץ
 ראשון של היוקרה לשכונת הנחשבת המטופחת

בעיניו. חן מצאה
 ירוק נוף הרבה מבטיח לבית הצמוד הענק הגן

 3 דירת מכר רסקין אבי חלון. מכל שישתקף
 קנה מחיר ובאותו בבלי בשכון קטנה חדרים
 מגורים בשכונת צמוד גן עם חדרים 5 דירת

 את שעשה יודע הוא הברושים״ ״גן מקסימה
עסקתחייו.

 הברושים״? ב״גן כדייר תקבל מה
 עיסוי המעניקה מיוחדת אמבטיה - ג׳אקוזי 0

דירה). מימיים(בכל תת זרמים ע״י ובריא מרענן
 של-אורחיך. מושלם לזיהוי סגור במעגל טלוויזיה 0
 דירה. לכל אויר כיווני 3 0
 מפלסיות. דו דירות 0
ארונות. חדר 0
 קרמיקה. ריצוף עם רחצה חדרי 2 0
 רץ). מ׳ 6.80(אמריקאי בסגנון מטבח ארונות 0
איטלקי. גרניט שיש 0
 לבחירה). דוגמאות 3(בסלון גדולות שיש מרצפות 0
 השיגה. בחדרי לקיר מקיר שטיחים 0
 לרופא (מתאים דירה לכל כניסות 2 אפשרות ״

חופשי). מקצוע לבעל או
 במיוחד. רחב מדרגות חדר עם מפואר לובי 0
 ומכשירים ציוד הכולל וספורט תרבות חדר 0
בחזית. דקורטיבית תאורה 0
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1!!, נמוצזוו 0תו3
 ת־אשון־לציון בתל־אביב משרדינו יהיו המבצע לרגל

השבת. מצאת החל במוצ״ש פתוחים
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ש 409,500 וסי ה01ה

לש׳.70£*3ז5נ> במקום 1,638,000 - מ חדרים 5

030110 ללא ים1ד0 5־0101* לידת
 לגור לך ונאפשר מלא, במחיר הנוכחית דירתך את נקבל אנו -£ם^אז1א שיטת

.מוכנה תהיה הברושים״ ב״גן שהדירה עד הנוכחית בדירתך
שקל. 600,000 עד משכנתא באמצעות תשולם היתרה

מע״מ. כוללים אינם המחירים * הרוכשים. לכספי מלא בטחון

רמת־השרון פתח־תקוה תל־אביב
84 סנקנרנבג8זר1ע חיים10 באייר ה המדינה כבר
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