
רמת־השרון
 רמת־השרון בלב גני־שרון, בפרויקט

חדרים. 3די/י 3 בנות פאר דירות
 + גג + חדרים 3 בנות דירות

הגג. על חדר

במוצא תשברוגאודוזתלמ

תל־אביב
 5־1 חדרים 5 בנות דו־מפלסיות יוקרה דירות לי. אזור תל־אביב, בצפון
לרב. שכלולים עם הגג על וחדר גג + חדרים
 חדרים 4 בנות דו־מפלסיות דירות .9 חתם־סופר ברח׳ הסולידי, בצפון
 בלבד: דירות 8 בן בבנין

השכלולים. מירב כוללות הדירות

נתניה
 חדרים, 4־1,3 ,2 בנות בינלאומית ברמה יוקרה דירות הים, מול בגני־ניצה

 רבים. שכלולים ועוד תת־קרקע׳ חניון בחצר, טניס פרטית,מגרש שחיה בריכת
 חדרים 4־1 3 בנות דירות במיוחד, יוקרתי בבנין ,16-18 דיזנגוף ברח׳

לרב. שכלולים הכוללות
לרב. שכלולים עם חדרים 3 בנות פאר ,דירות3-5 מס׳ ראשון־לציון ברח׳

פתח־תקוה
 דו־ מפוארות דירות בלבד. דירות 14 בן מפואר בנין ,11 קלישר ברח׳ •

חדרים. 4 בנות מפלסיות
 הגג על חדר + גג + דירות וכן חדרים 4/יב בנות דירות ראובן, דגל ברח׳ •

לרב. שכלולים עם
 דירות בלבד. דירות 9 בני בנינים 2ל־ ההרשמה החלה כץ, ברח׳ •

חדרים. 4 בנות דו־מפלסיות משוכללות

כן יבנו הבניה חברות וכל יבוא יוםלציון ראשון
ובעולם בארץ נחשבים ומכשירים, ציוד הכולל וספורט תרבות חדר *

 לרכישת אפשרות
 מזומנים ללא דירה

4עו בשיטת 0 £ אד1
 ישולם ההפרש מלא. במחיר הישנה דירתכם את נקבל

 בתשלומים שקל 1,000,000 עד והלוואה משכנתא באמצעות
הרוכשים. לכספי מלא בטחון נוחים.

העיר. ובמערב השקט במרכז חדרים 4 בנות דירות •
במיוחד. מפואר בבנין אברמוביץ היוקרה בשכונת — פנטהאוז •

 סגור, במעגל טלוויזיה הג׳אקוז׳, גם כמו הדיור. בתחום כמותרות כולו
 לקיר מקיר שטיחים בסלון, גדולות שיש מרצפות מפלסית, דו בניה

גרניט ושיש אמריקני בסגנון מטבח וארונות מפואר לוב■ השינה, בחדר
 בשכונת גן דונם ל־ל צמוד במיוחד יוקרתי פרוייקט ב׳׳גן־הבחשים״, •

השכלולים. כל עם חדרים 5 בנות דו־מפלסיות דירות אברמוביץ.
איטלקי.

הדירות. רוכש• להנאת ומקובל בסיסי סטנדרט זהו גינד׳ אברהם אצל

נתניה רמת־השרון פתח־תקוה תל־אביב
. 1• הרצר •4 סוקולוב •נ עוזר חיים 10 באייר ה' הסדיוה בכר


