הפרויקט

A BRAND NEW
MASTERPIECE

חברת פגודה גאה להציג את פרויקט "מוריה  "32הנמצא במיקום
מנצח במערב רמת השרון.
הפרויקט מפגיש יוקרה עם אדריכלות עכשווית מתקדמת מבית
היוצר של האדריכל עודד לביא .הבניין בן  4קומות וכולל  11יחידות
דיור בלבד ,כאשר כל דירה בפרויקט הינה יצירת אומנות המתוכננת
לפרטי פרטים בסטנדרטים גבוהים ביותר ,בהתאם לקווי היסוד
המנחים את חברת פגודה.

LIMITED
EXTRAORDINARY
RESIDENCIES
הדירות
לרשותכם דירות יוקרה מרהיבות המצטיינות ברמת גימור
איכותית ללא פשרות :דירות גן גדולות  5חדרים עם גינות פרטיות
נרחבות ,דירות  5חדרים מרווחות ופנטהאוז ענק וייחודי.
הדירות נהנות ממפתחי חלונות רחבים המציפים את חלל הבית
בשפע אור טבעי ,פרטיות מקסימלית ושלושה כיווני אוויר.

PRIME
LOCATION

מיקום יוקרתי ומיוחד
רח' מוריה הינו רחוב חד סטרי שקט הממוקם אל מול בניה נמוכה
ובתים פרטיים ,כאשר החזית פונה מערבה אל המרחבים הירוקים
והפתוחים הנפרשים עד לקו הים.
סביבת הפרויקט נחשבת למיוחסת ומבוקשת בזכות האוכלוסייה
האיכותית והאווירה הנעימה של רחוב שקט בלב העיר .דיירי
הפרויקט ייהנו מקרבה למוקדי הקניות ,הבילוי והפנאי של רמת
השרון וכן ממרחק הליכה קצר להיכל התרבות ,קאנטרי קלאב,
גינות ציבוריות ,מוסדות חינוך מעולים ועו ד.
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 גן ילדים -בית ספר

דבר האדריכל
פרוייקט מוריה  32תוכנן בסטנדרט חדש של מגורי יוקרה ברמת השרון
ומתאפיין ביצירת פרטיות מירבית לכל דירה ,מרפסות נרחבות וגינות
פרטיות גדולות במיוחד.
תכנון הפנים שואב השראה מעקרונות תכנון של בתים פרטיים ועיצובו
החיצוני יוצר תחושה של בית פרטי מרחף באוויר.
מיקומו הגבוה ברחוב מוריה הכתיב את הצורך למקם את כל הדירות לכיוון
מערב ובקומות הגבוהות אף נגלה נוף פנורמי לכיוון הים .המיקום המיוחד
של הפרוייקט מעניק איכות החיים של רחוב שקט יחד עם סמיכות לרחוב
סוקולוב השוקק חיים ומרכז רמת השרון.
משרד עודד לביא הינו משרד מוביל בתכנון ועיצוב בתי יוקרה ,בנייני בוטיק
ובתי מלון מפוארים .מאז תחילת דרכו המקצועית נבנו תחת שרביטו של
עודד מאות וילות ובתים פרטיים.
האמירה האדריכלית הייחודית ביצירת דירות פאר מרהיבות וירידה לפרטים
הופך את פרויקט מוריה  32לאחד הבתים היצירתיים והמרשימים שידעה
רמת השרון.

דירה מס׳ 1

דירת גן דרומית
 5חדרים
קומת קרקע
 190מ"ר  +גינה פרטית כ 190-מ"ר

רח׳ מוריה

דירה 1

התוכניות והפרטים בפרוספקט זה להמחשה בלבד ואינם מהווים כל התחייבות מצד החברה .את החברה מחייב ההסכם ,מפרט ותוכניות המכר ,לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים .התוכנית אינה סופית ,לפני היתר בנייה ולפני תכנון מפורט .ט.ל.ח6.1.2019 .

דירת גן

ההדמיה להמחשה בלבד

דירה מס׳ 2

דירת גן צפונית
 5חדרים
קומת קרקע
 190מ"ר  +גינה פרטית כ 177-מ"ר

רח׳ מוריה
דירה 2
התוכניות והפרטים בפרוספקט זה להמחשה בלבד ואינם מהווים כל התחייבות מצד החברה .את החברה מחייב ההסכם ,מפרט ותוכניות המכר ,לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים .התוכנית אינה סופית ,לפני היתר בנייה ולפני תכנון מפורט .ט.ל.ח6.1.2019 .

דירה מס׳ 4

 5חדרים
קומה א׳ מערב  -צפון  -מזרח
 140מ"ר  +מרפסת כ 11-מ"ר

רח׳ מוריה
דירה 4
התוכניות והפרטים בפרוספקט זה להמחשה בלבד ואינם מהווים כל התחייבות מצד החברה .את החברה מחייב ההסכם ,מפרט ותוכניות המכר ,לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים .התוכנית אינה סופית ,לפני היתר בנייה ולפני תכנון מפורט .ט.ל.ח6.1.2019 .

דירה מס׳ 6

 5חדרים
קומה ב׳ מערב  -דרום  -מזרח
 140מ"ר  +מרפסת כ 11-מ"ר

דירה 6

רח׳ מוריה
התוכניות והפרטים בפרוספקט זה להמחשה בלבד ואינם מהווים כל התחייבות מצד החברה .את החברה מחייב ההסכם ,מפרט ותוכניות המכר ,לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים .התוכנית אינה סופית ,לפני היתר בנייה ולפני תכנון מפורט .ט.ל.ח6.1.2019 .

דירה מס׳ 8

 5חדרים
קומה ב׳ דרום  -מערב  -צפון
 140מ"ר  +מרפסת כ 15-מ"ר

דירה 8

רח׳ מוריה

התוכניות והפרטים בפרוספקט זה להמחשה בלבד ואינם מהווים כל התחייבות מצד החברה .את החברה מחייב ההסכם ,מפרט ותוכניות המכר ,לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים .התוכנית אינה סופית ,לפני היתר בנייה ולפני תכנון מפורט .ט.ל.ח6.1.2019 .

פנטהאוז  -מבט מפינת האוכל למטבח ולמרפסת

ההדמיה להמחשה בלבד

פנטהאוז  -מבט אל פינת האוכל והסלון

ההדמיה להמחשה בלבד

דירה מס׳ 9

פנטהאוז
קומה ב׳ מערב  -דרום  -מזרח
 235מ"ר  +מרפסות כ 65-מ"ר

רח׳ מוריה

דירה 9

התוכניות והפרטים בפרוספקט זה להמחשה בלבד ואינם מהווים כל התחייבות מצד החברה .את החברה מחייב ההסכם ,מפרט ותוכניות המכר ,לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים .התוכנית אינה סופית ,לפני היתר בנייה ולפני תכנון מפורט .ט.ל.ח6.1.2019 .

עיקרי המפרט הטכני
הבניין
•בניין בוטיק בעיצוב אדריכלי מתקדם
•חזיתות מעוצבות בחיפוי חומרים עמידים
•מעלית משוכללת ,מהירה ומעוצבת
• 2חניות מקורות לכל דירה בחניון תת קרקעי
מרווח
•מחסן לכל דירה בסמוך לחניה
•לובי כניסה מעוצב ,פיתוח וגינון ברמה גבוהה
•תכנון על פי עקרונות בניה ירוקה

•הדירה
•מערכת מיזוג אוויר  VRFמושלמת בכל הדירה
•דלת ביטחון מעוצבת בכניסה לדירה
•דלתות פנים משודרגות לבחירה מתוך מגוון
דגמים
•תריסים חשמליים איכותיים
•זיגוג כפול בחלונות וטריפלקס בוויטרינות
•חשמל דירתי חכם תלת פאזי
•פריסה רחבה של נק׳ חשמל ותקשורת
•אביזרי קצה חשמליים יוקרתיים
•אינטרקום עם מסך צבעוני
•מערכת חימום מים סולרית

מטבח
•מטבח מעוצב בסטנדרט גבוה בהתאמה
אישית
•ברז מטבח יוקרתי עם מזלף נשלף תוצרת
“ “HANS GROHEאו ש”ע
•משטח אבן קיסר לבחירה מתוך מגוון דגמים
•כיור סילקוורץ או נירוסטה בהתקנה שטוחה

חדרי רחצה
•ארון אמבטיה מעוצב כולל משטח כיור
ומראה
•ברזים איכותיים מתוצרת ““HANS GROHE
או ש”ע
•אסלות תלויות עם מיכלי הדחה סמויים
•אמבטיה אקרילית

ריצופים וחיפויים
•ריצוף באריחי גרניט פורצלן  80/80ס”מ
במגוון דגמים
•חיפוי קירות יוקרתי במגוון דגמים
•ריצוף מרפסת שמש בגרניט פורצלן דמוי
 DECKאו ש”ע

אודות החברה
לפגודה מוניטין של למעלה מ 20 -שנה בייזום ובניה של עשרות
פרויקטים למגורים .בכל פרויקט ופרויקט מוטבעת החותמת האישית
הבאה לידי ביטוי באמינות ,מקצועיות ומצוינות.
החברה בעלת חוסן כלכלי ומוניטין רב בייזום וביצוע עצמי של
מאות יחידות דיור והיא בעלת ניסיון רב בתכנון מגוון פרויקטים,
לרבות בנייני מגורים יוקרתיים ובנייני בוטיק ,ברמות ביצוע וגימור
מהגבוהות בענף הנדל"ן.
פגודה מעניקה ללקוחותיה רמת שירות מעולה ומחויבת לעמידה
בלוחות הזמנים וכן לליווי הרוכש לאחר כניסתו לדירה עד לשביעות
רצונו המלאה .צוות החברה כולל אנשי מקצוע מיומנים ומקצועיים
בתחומי ההנדסה ,אדריכלות וניהול הפרויקטים.

שיווק:

03-802-4000
ליווי בנקאי:

משרדי פגודה :רח’ תובל  13רמת-גן ,טל ,03-7557575 :פקס03-7514422 :
pagoda@pagoda.co.il | www.pagod a.co.i l

התוכניות והפרטים בפרוספקט זה להמחשה בלבד ואינם מהווים כל התחייבות מצד החברה .את החברה מחייב ההסכם ,מפרט ותוכניות המכר ,לפי חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים .התוכנית אינה סופית ,לפני היתר בנייה ולפני תכנון מפורט .ט.ל.ח14.1.2019 .

