
שיק המגורים החדש של השרון

HILLS
Pardesia



פרויקט היוקרה הילס 
בפרדסיה החדשה -

חווית מגורים ללא 
פשרות. 

כאן במיקום פסטורלי מול המרחבים הירוקים של השרון. 
במרחק 10 דקות נסיעה מרעננה ו-35 דקות מתל אביב, 

מרחק נגיעה ממתחמיי ההיי-טק והעסקים, הפנאי 
והבילוי. ממוקם פרויקט היוקרה HILLS - המתאפיין 
בבניה איכותית בסטנדרט גבוה ומפרט עשיר. דירות גן 
ודופלקס גדולות בעיצוב מרשים ובליווי מעצבת פנים 

ואדריכל מהטובים ביותר בתחום. האפשרות שלכם 
לשדרג את חווית המגורים שלכם בפרויקט יוקרה בליבה 

של שכונה חדשה ומבוקשת בשרון.



ההזדמנות 
שלכם 

להשתדרג 
לנכס יוקרה...



תכנון הפרויקט  נעשה בעבודה משותפת של 
אדריכל ומעצבת פנים.

כדי ליצור פתרונות פונקציונליים ועיצוביים. 
תוך ירידה לפרטים ורמת גמר מוקפדת, בחירת 
חומרים עדכניים, ושילובם בהתאמה בפרויקט.

כי בית מעוצב יוצר אווירה חמימה, 
נכונה ומשפחתית...

הפרחים 56, ניצני עוז
052-636-0016

gali24167@gmail.com



Pardesia HILLS

הפרויקט שלנו ממוקם באחת הנקודות היותר נגישות בלב השרון, מצד 
אחד כביש 4 המקשר בין כל כבישי הארץ ומהצד השני כביש 6. נוף 

שדות חקלאים המעניקים אווירה כפרית, שלווה ורגועה. מול פארק 
גדול, סמוך לבית ספר רימון החדש, בשכונה חדשה עם אוכלוסיה 
צעירה קהילתית מתפתחת, חינוך כערך עליון ביישוב מהנחשקים 

והמבוקשים ביותר באזור. 
בואו להיות חלק מקהילה צעירה ותוססת...

HILLS
Pardesia

תרשים השכונה



אביזרים סניטריים
•  חדרי אמבטיה יוקרתיים הכוללים אסלות תלויות

• אמבטיה אקרילית
•  כיורים אינטגרליים וארון אמבטיה תלוי באורך 80 ס"מ כולל מראה וברז לבחירה 

בחברת אלוני
• אינטרפוץ של חברת מדגל – 4 דרך

• דוד שמש
• זיכוי למטבח בסך 30,000 ש''ח בחברת סמל כולל ברז, שיש וכיור

• נקודת גז במטבח 
• נקודת גז בחצר

• הכנה לפינת מנגל – נקודות גז ומים

חשמל ותקשרות 
• נקודות חשמל ותקשורת עפ"י תכנית חשמל לכל דירה בפרט.

• נקודות הכנה לאזעקה ומצלמות 
• חשמל תלת פאזי 3X25 פנים הדירה + שטחים ציבוריים

• הכנה למערכת השקיה בחצר

מפרט טכני - דירת גן

| בניין 330, גודל בנוי 160 | חצר 175 מ״ר | כיוון דרום-מערב | 5 חדרים

חלונות, דלתות ואלומיניום
•  בכניסה לדירה דלת מעוצבת של חברת רב בריח

• דלתות פנים של חברת רב בריח 
• חלונות מאלומיניום  תוצרת ש"ע קליל  בגוון אפור

• ויטרינה בסלון אלומיניום ש"ע קליל בגוון אפור
•  תריסים חשמליים + רשתות בכל הבית מלבד חדרים רטובים, חדרי שירות 

וממ''ד.
• פרגולה מעוצבת מברזל במרפסת מהסלון.

• גובה תקרה 3.1 מ'

• 2 חניות אחת מקורה ואחת לא מקורה.

ריצופים וחיפויים
•  ריצוף גרניט פורצלן 100X100 בסלון, מעברים וחדרים - חברת אלוני 

• ריצוף חדרי אמבטיה במידות 60X60 – חברת אלוני
•  ריצוף במרפסת יציאה מהוויטרינה בסלון גרניט פורצלן 60X60 בהתאמה 

לריצוף הבית
•  חיפוי קרמיקה בחדרים רטובים – 60X120 חברת אלוני

• חיפוי חדרים רטובים עד גובה התקרה

מיזוג אוויר
•  מזגן מיני מרכזי בחלל המרכזי + פתח נוסף בחדר ממ''ד ו3 יחידות מזגן עילי 

בכל חדר תוצרת תדיראן/ אלקטרה למעט חדרים רטובים ושירות. 
• מיני מרכזי – 5 כוח סוס

• סוויטת הורים – 1.5 כוח סוס
• חדרי ילדים – 1 כוח סוס

 דירת גן מערבית



קומת גג
26 מ״ר + 105 מ״ר מרפסת

קומה א׳
137 מ״ר + 18 מ״ר מרפסת

קומה א׳
137 מ״ר + 18 מ״ר מרפסת

קומת גג
26 מ״ר + 105 מ״ר מרפסת

חוויית 
מגורים 

בלתי 
נשכחת..

גג דופלקס מזרח גג דופלקס מערב

| כיוון דרום-מזרח | גודל בנוי 165 | מרפסות 123 מ״ר | 6 חדרים| כיוון דרום-מערב | גודל בנוי 165 | מרפסות 123 מ״ר | 6 חדרים



מיזוג אוויר
•  מזגן מיני מרכזי בחלל המרכזי ו3 יחידות מזגן בכל חדר תוצרת תדיראן/ 

אלקטרה למעט חדרים רטובים ושירות. 
•  מזגן מיני מרכזי בחלל המרכזי – 4 כוח סוס

•  סוויטת הורים – 1.5 כוח סוס
•  2 חדרים – 1 כוח סוס 

•  קומה הגג – 1.5 כוח סוס 

אביזרים סניטריים
• חדרי אמבטיה יוקרתיים הכוללים אסלות תלויות 

• אמבטיה אקרילית
•  כיורים אינטגרליים וארון אמבטיה תלוי באורך 80 ס"מ כולל מראה וברז לבחירה 

בחברת אלוני
• אינטרפוץ של חברת מדגל 4 דרך

• דוד שמש
• זיכוי למטבח בסך 30,000 ש''ח בחברת סמל כולל ברז, שיש וכיור 

• נקודות הכנה למטבח בקומת הגג

חשמל ותקשרות 
• נקודות חשמל ותקשורת עפ''י תכנית חשמל לכל דירה בפרט.

• נקודות הכנה לאזעקה ומצלמות 
• חשמל תלת פאזי 3X25 פנים הדירה + שטחים ציבוריים

מפרט טכני - דירת גג דופלקס

חלונות, דלתות ואלומיניום
•  בכניסה לדירה דלת מעוצבת של חברת רב בריח

• דלתות פנים של חברת רב בריח
•  חלונות מאלומיניום  תוצרת ש"ע קליל  בגוון אפור

•  ויטרינה בסלון אלומיניום ש"ע קליל בגוון אפור
•  תריסים חשמליים + רשתות בכל הבית מלבד חדרים רטובים, חדרי שירות 

וממ''ד.
• גובה תקרה 2.7 מ'

• 2 חניות אחת מקורה ואחת לא מקורה.

• אינטרקום בכניסה ללובי 

ריצופים וחיפויים
• ריצוף גרניט פורצלן 100X100 בסלון, מעברים וחדרים - חברת אלוני

• בקומת הגג גרניט פורצלן 100X100 - חברת אלוני
• ריצוף חדרי אמבטיה במידות 60X60 - חברת אלוני

• ריצוף במרפסות גרניט פורצלן 60X60 – חברת אלוני
• חיפוי קרמיקה באמבטיה ילדים  60X30 - חברת אלוני

• חיפוי קרמיקה מקלחת הורים 60X30 – חברת אלוני
• חיפוי חדרים רטובים עד גובה תקרֿה

מעקות 
• מעקות זכוכית משולב אלומיניום במרפסות 

• מעקות פנים מברזל מעוצב בקו נקי עפ''י תקן



03-5774222

להתעורר כל בוקר לחלום...

HILLS
Pardesia


