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לגור בתוך ציור למגורים,  הבניה  בתחום  בפרויקטים  ומתמחה  מבצעת  יוזמת,  בע"מ  והשקעות  אחזקות  אורון  מקבוצת  בע"מ"  (ג.י.א)  "ארזים  חברת 
הרחבות קהילתיות, תמ"א 38, פינוי בינוי ועוד. חברת ארזים מביאה איתה ניסיון מקצועי עשיר ומגוון ואיתנות פיננסית. 

החברה משלבת ידע הנדסי מתקדם עם יכולות ביצוע המובילים לקונספט המגורים המושלם, עם תפיסה תכנונית כוללת תוך שימת דגש 
גם על הפרטים הקטנים ביותר. 

כל הפרויקטים של חברת ארזים ברחבי הארץ בנויים בסטנדרטים גבוהים במיוחד, תכנון אדריכלי ופיתוח סביבתי מוקפדים לצד מפרט 
טכני מפנק ורמת שרות ללא פשרות.

חברת ארזים רואה בכל פרויקט אתגר והזדמנות לחדש, לפרוץ דרך ולהגיע לאיכות המגורים הטובה ביותר. כל זאת תוך שיתוף פעולה 
עם מיטב האדריכלים והמתכננים בישראל.

אנחנו בארזים מבינים כי לכל משפחה יש את הקונספט המגורים המתאים לה – ואכן אנחנו עושים את המרב לאפשר לכל משפחה 
לבחור את הקונספט שלה. 



מתחם המגורים החדש של חברת ארזים 
ארבעה בניינים על שטח של כ- 10 דונם. צופים לנוף  פתוח ופסטורלי, של חורש טבעי, עמק והרים.  
בפרויקט דירות 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים בסטנדרט בניה ומפרט טכני גבוהים  במיוחד. זו 

ללא ספק סביבת המגורים האיכותית והמתאימה למשפחה שלכם. 



השכונה
הפרויקט ממוקם בשכונת החורש, שכונה המותאמת למשפחות וכוללת 

פיתוח ברמה גבוהה עם כל השירותים הנלווים לרבות מוסדות חינוך, מרכז 
מסחרי, פארקים, מתקני ספורט ועוד.

25 דקות מחיפה
נגישות נוחה לכביש 6 וצירי תנועה מרכזיים

קרוב לפארק הייטק 
פיתוח סביבותי מושקע
נוף פתוח עוצר נשימה

מרכזי קניות, בילוי ופנאי בקרבת מקום
מוסדות חינוך-בתי ספר וגני ילדים

 



דירות 4 ו-5 חדרים
מגוון דירות בעיצוב חדשני ומפרט טכני עשיר.

כולל דירות מדורגות ומרפסות  גדולות במויחד, פתוחות למרחבי הנוף והטבע. 



דירות גן 
דירות גן מפנקות בנות 5 חדרים, סוויטת הורים יוקרתית, מטבח מרווח וחדרי 

מגורים רחבים. סלון מפנק עם גינה פרטית צמודה. 
 



נחל הצבי

דירות פנטהאוז
פנטהאוזים בני 5 חדרים מרווחים במיוחד המאופיינים בחללי אירוח גדולים ועיצוב פנים חדשני. סוויטות הורים 
לצד חדרי שינה לנוחיות הילדים. מסלון הפנטהאוז תוכלו לצאת ולהתפנק במרפסת גג רחבת ידיים הצופה אל 

כל העמק. פשוט להתרווח ולחוות את הנוף הציורי.
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 (*) את החברה מחייב הסכם המכר ומפרט המכר, לפי חוק המכר עליו יחתמו החברה והרוכשים.

מפרט טכני  מפנק במיוחד

סלון, פינת אוכל, חדרי שינה  
• ריצוף גרניט פורצלן 60*60  בשטחי הארוח – סלון, מטבח, פינת אוכל ומסדרון       

• תריס גלילה חשמלי בויטרינת הסלון וביחידת ההורים. 
• חלונות עם זיגוג טריפלקס. 

• הכנה למערכת קולנוע ביתי בסלון.
• שקעי חשמל מסוג "גוויס" או בוטוצ'ינו בכל הדירה.

• הכנה למיזוג אוויר מיני מרכזי.

• דלת ביטחון מעוצבת בכניסה.
• דלתות פנים מעוצבות לרבות דלתות בגוון לבן / שמנת.

• נקודת טלפון, מחשב וטלוויזיה בכל חדר.
• חיבור חשמל תלת פאזי.

• אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור בכניסה לדירה.
• פרקט למינציה בחדר שינה הורים.

חדרי רחצה ושירותים  
• אסלות תלויות עם מיכל הדחה סמוי בחדר רחצה הורים, חדר אמבטיה כללי        

• אמבטיה אקרילית.
• שני ארונות אמבטיה הכוללים משטח אינטגרלי עם כיור ומראה בחדר רחצה 

מטבח 
.Build in 'ארונות מטבח מחברות מובילות מסוג סנדוויץ', כולל יח •

• משטח עבודה במטבח מאבן קיסר במספר גוונים.
• קערת מטבח אקרילי בהתקנה שטוחה או כיור נירוסטה.

• הכנה למדיח כלים.
• ברז נשלף במטבח לרבות ברז תעשייתי.

• מזווה / מחסן צמוד לשטח הדירה.

מפרט הבניין
• פיתוח סביבתי עשיר.

• בנייני בוטיק מעוצבים וייחודים.
• מעליות מפוארת. 

• מתחם חניה סגור הכולל זרוע חשמלית.
• מערכת אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור.

• חנייה לכל דירה.
• גישת נכים.

• גישה משטח הפרויקט לפארק ייחודי.

ושירותי אורחים.

הורים ובחדר אמבטיה כללי (למעט שירותי אורחים).

(למעט חדרים רטובים, מרפסת שמש / גג / שטח מרוצף ביציאה לחצר).


