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ם לרשותך מעמידה - ה תעשיי מבני  להשכרה ממי
 לך, הדרוש גודל בכל ולעסקים, למפעלים

 כוח מאור, תכנון, תשתית, פיתוח כולל
צרכיך. לפי אויר ומזוג

 החברה ניצבת תעשייה מבני של מ״ר כל מאחורי
 כה שעד לתעשייה מבנים בתחום בישראל המובילה

 מ״ר מיליון 2ל־ קרוב ובנתה דונם 80,000 פיתחה
 מרוצים. שוכרים לאלפיים

מהם. אחד להיות בואו

ושילה עלי
 חלקי, תשתית פתוח
מסננים. א.ל.

אריאל
 מכללה התעשייה, גני

פרינט. י.ס. טכנולוגית,

שומרון קרני
אדרת. ישראפוט,

קדומים
ותעשייה. מלאכה מבני

מורה אלון
ומלאכה. תעשייה מבני

הרצליה
אמתן.

שאן בית
 מרכז לכבלים, החברה
 כוללשק״ם, מסחרי

רבינטקס.

ריחן
.מודן ,תעשייה מבני

עקיבא אור
גלנויט־קסריה.

מנחמיה
 ומלאכה תעשייה מבני

מסחרי. ומרכז

עפולה
 סריגה, מפעלי עמק
מסחרי. מרכז

יוקנעם
 תעשייה אזור פתוח
ומלאכה. תעשייה ומבני

העמק מגדל
 מעבדות סטארפלסט,

 סי.אי. כימיקלים, ויק
סיסטמס.

נצרת
 ד.א.ש.-תעשייה

 כור פלסט, אלקטרו
 קרמיקה,

 אחידטקס,
 תעשיות, סלינה
 מצברים, לאור

 בליידס, אמריקה
שק״ם.

טבריה
גלטרוניקס. ספולם,

גולני
ופיתוח. תכנון עבודות

צפת
 תעשיות הגליל, ורד

סגריותגליל.

חצור
 הגליל, פרי

 סולרום, אורדן,
 מרכז לודג׳יה־רוטקס,

שק״ם. הכולל מסחרי

כרמיאל
 וולטה למבדא, דלתא,

 גלרם־רפאל, כרמיאל,
עירוני. שוק

שגב גוש
רפאל.

תפן
 תעשייה, גני

 וכלים, ישקר־מתק״ש
מצברים. וולקן

קצרין
 מי מעינות קצרין, יקבי

אורליל. גל, פז הירדן,

מעלות
 ישקר אלסינט,
 תע״ש, טלרד, משורים,

גבור.

מחניים
.צנרת מוצרי הבונים

שלומי
 כלי דימר זוגלובק,
 מיקרודנט, עבודה,

 מתכת הנדסה, נוגה
 קדאופ שחק, חניתה,
זבולון.

קריודשמונה
 גבור תע״ש, מיגל,

 מנחת רמטוב, סברינה,
 אלקטו קלים, מטוסים

סלטקס. גליל,

מטולה
 הכולל מסחרי מרכז

 סופרמרקט־הצפון,
רב־תכליתיים. מבנים

בך רח־ ,67132 תל-אניג ד. ,29 קרלי ב, 20300 ת.  תל־אבי
ה: ,03־5631212 טל. לי מי סי ק  03־5610074 פ

ת נצרת הצבון, מחוז לי ,17000 עי
ל. ה: ,06־573210־4 ט לי מי סי ק  06-552122 פ
ת רח' ,84207 שבע באר הדרום, מחוז או מ צ ע  ,40 ה

ל. ה: ,057־31552,31888ט לי מי סי ק 057־38631פ
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