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אחרים׳ מ״ משכנתא $20 1,000 ביותר. גבוהה בנייה רמת
 אומר וזה שלך, החיים איכות בעניני ״ירוק״ לא אתה

 בנייה ברמת גדולה, דירה מחפשים ומשפחתך שאתה
 בפארק בדיוק, כאן ת״א. בתוך ירוק הכי ובמקום גבוהה

 חברת לך מציעה ירוקים-ירוקים דשא כרי מול הירקון,
5 בנות יוקרה דירות ״אזורים ,41/2 51/  חדרים 2-1
 הפרטים כל את ומכילות שחיפשת, ברמה הבנויות

כך: על המעידים
האוכל וחדר הדיור בחדר שיש פלחי ריצוף ★
בטחון. דלת ★
 גדולים מטבח ארונות ★ המדרגות בחדר קרמיקה ★

 ★ ובשרותים במטבח צבעונית קרמיקה ★ ואיכותיים
 ועוד סולארי חימום ★ מפואר לובי ★ בכניסה אינטרקום

ועוד.

חינם; הבנין־שנת״ם אחזקת
 - השכן של וגם יותר, ירוק יהיה שלך שהדשא וכדי

 לך שתחסוך אמיתית, מתנה לך מעניקה ״אזורים״ חברת
 במשך המגורים בנין את תתחזק היא וטרחה. רב כסף

 בגינה, הטיפול את כולל זה בחינם! - ימים שנתיים
 בכל מוחלטת אחריות - ועוד במעלית המדרגות, בחדר

הבנין. לאחזקת הקשור

 ״אזורים״ חברת תדאג! אל - ל״ירוקים״ נוגע שזה ככל
 ידך: בהישג תהיה הזו הנהדרת שהדירה כדי הכל עושה
 ותקילין! טבין $20,000 סך על משכנתא מקבל אתה

 בקירות-פנים שינויים דרישתך לפי מבצעת ״אזורים״
 ותנאי נוח למחיר בנוסף וזאת חשבונה! על - ומחיצות

ביותר. גמישים תשלום
 בפארק ״אזורים״ חברת של האיכות בדירת לגור בוא

בבית! אצלך - בתל־אביב ירוק הכי המקום הירקון.

 גןצ׳רלס מול גיבור, בית ,6קויפמן רח׳ ״אזורים״, פרטים:
 ובמשרד .630411,630440־1-2 טלפון קלורבתל-אביב,

 ,26 אש שלום רח׳ הבניה, באתר המכירות
.490816,651731 טלפון:
 מוצ״ש ו, 2.30-9.00 ר יום ו, 7.00-9.00 יום כל פתוח

19.00-16.00

איתן •סוד עס בנ״ן חברתאזורים^

הירקון פארק
אזורים של ברמה מגורים איכות


