


״מרום תרנ״א״
ההזדמנות שלכם להעניק למשפחה את איכות החיים 
פרוייקט  הינו  תרנ״א  ״מרום  פרוייקט  ביותר!  הגבוהה 
ומציע  ומנצח  מרכזי  במיקום  העיר  בלב  בינוי  פינוי 
קניות  מרכזי  ילדים,  גני  ספר,  בתי  בקירבת  מגורים 

ובילוי המבטיחים נוחות וחיי פנאי עשירים.

מיזוג מושלם של שקט ומרכז

קרוב לגני ילדיםקרוב לבתי ספרקרוב לקופת חולים נגישות קרוב למרכזי קניות

פרוייקט מגורים מבית טוב
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בעיצוב  מרווחות  דירות  ובו  יוקרתי  בניין  תרנ״א״  ״מרום 
משוכללות  מעליות  עם  מפואר  לובי  מעודכן,  אדריכלי 
ומהירות, 4 דירות מרווחות בקומה, 4, 5 חד׳ ופנטהאוזים 
ליצירת  זאת  וכל  עשיר  טכני  במפרט  הדירות  יוקרתיים. 

חווית מגורים ברמה אחרת.
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בונים לכם בית חם
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הדירות מתאפיינות בשטחי אירוח נרחבים ויוקרתיים, במפרט טכני עשיר ומפנק.
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הדירה מוארת בחלונות גדולים, יציאה למרפסת רחבה.
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חדר שינה מרווח ומואר לפינוק מושלם.
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עיקרי מפרט טכני
בניין ופיתוח סביבתי : 

בניין מגורים יוקרתי, 35 יחידות, חיפוי אבן, חניה צמודה לכל דירה.

מחסן דירתי צמוד דירה. 

נורות “לד” חסכוניות בלובי ובמבואות.

לובי כניסה בעיצוב אדריכלי.

פיתוח שטח וגינון בתכנון אדריכל נוף

הדירה : 
דלת כניסה מעוצבת רב בריח או ש”ע.

דלתות פנים מהודרות בגוונים “למינטו“ לבחירה של חברת פנדור או ש”ע. 

ארון כיור ומראה בחדר אמבטיה ובחדר רחצה הורים.

חלונות אלומיניום איכותיים זכוכית “ טריפלקס”.

תריסי גלילה חשמליים בחדר המגורים וכל חדרי הבית.

ריצוף גרניט פורצלן במידות 60X60 בחדרים למעט חדרים רטובים ומרפסות.

אסלות תלויות עם מיכל הדחה סמוי.

מטבח איכותי הכולל יחידת B.I כיור בהתקנה שטוחה, משטח אבן קיסר.

הכנה למערכת מיזוג אויר מרכזית.

חשמל “בית חכם“ עם פאנל שליטה ובקרה מרכזי השולט בכל התאורה

ותריסי הגלילה בדירה.

חשמל תלת פאזי 25X3, נקו’ טלפון, TV בכל חדר.

מסך צבעוני בקוטר “7 למערכת אינטרקום ביחידת המגורים

ושלוחה ביחידת הורים.

מערכת חימום סולארית.

מעקות זכוכית במרפסות.
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איכות הבנייה וטיב החומרים 
הם אבני היסוד המאפיינים את 
חברת עמרם אברהם.

עיצוב ותכנון נכון לצד פרקטיקה ונוחות.

פרוייקט יוקרה ייחודי 
בסטנדרט בנייה גבוה.



חברת עמרם אברהם
והביצוע  הייזום  מחברות  אברהם,  עמרם  חברת 

המובילות באזור, תכננה, בנתה ושיווקה מאות יחידות 

יעקב,  זכרון  בנימינה,  בחדרה,  האחרונות  בשנים  דיור 

פרדס חנה-כרכור ורעננה.

הקו הייחודי, העיצוב המוקפד והתכנון המתקדם מהווים 

את השלד בכל פרויקט אליו ניגשת החברה.

בואו להכיר מקרוב את האיכות והסגנון, הליווי האישי, 

בלוחות  העמידה  המקצועי,  הנסיון  המשפחתי,  היחס 

הזמנים והמוניטין אשר הם עבורך הביטחון שקנית נכון.

 

פרויקט   : אברהם  עמרם  של  הבולטים  הפרויקטים 

AQUA- שכונת עין הים, חדרה / צמרות, בית שניידר, 
מגדלי לב העיר – חדרה /  מנדרין, מנדרין בוטיק – פרדס 

חנה /  ויצמן 123 – רעננה / קולוני – בנימינה / הגלריה – 

כרכור /  המייסדים, הזית – זכרון יעקב.

על החברה:

עמרם אברהם. מכתיבים את הסטנדרט החדש של השרון הצפוני.
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משרד מכירות:
תרנ״א 77 חדרה
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