Nature
& view
 66וילות צמודות קרקע  5ו 6-חד' על מגרש בשטח כ 350-מ"ר
חורשת אלונים מרהיבה תקדם את פניכם בכניסה לשכונה הפרטית החדשה ,בקצה רחוב כרמל קרית טבעון .כאן בלב חורש טבעי מול נוף כרמל ועמק זבולון  ,יצרנו עבורכם
שכונה אקסקלוסיבית בסגנון ובאופי שתמיד רציתם .צמודי קרקע במפלס אחד או שניים ,מאובזרים במפרט מוקפד ועשיר ,בסטנדרט העילית של קבוצת רימונים .זה הזמן
להתחבר לטבע ולכפריות של היישוב טבעון ולחיות את העיר ומטרופולין חיפה ,מרחק קצר מפארקי ההיי-טק מת"ם ויקנעם ,מהטכניון ואוניברסיטת חיפה.
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שכונה פרטית
יחידה מסוגה
בקרית טבעון!
תחושת המרחבים האינסופיים והפרטיות המקסימלית
מאפיינים את שכונת הבוטיק החדשה  - Carmel 66השכונה
הפרטית החדשה בקצה רחוב כרמל בטבעון.
כאן ברום הגבעה תיהנו מחווית מגורים מול הנוף המרהיב
של הכרמל הירוק ,משבילי הליכה ,שבילי אופניים ותצפית
נוף מהיפות בעמק עם מינימום כבישים ראשיים ומקסימום
בטיחות לילדים ולהולכי הרגל.
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קרית טבעון.
טבעי שתתאהבו!

קרית טבעון ,יישוב פסטורלי עם אופי קהילתי ייחודי ,שומר על
צביונו הקסום ומציע לתושביו את השילוב האולטימטיבי בין
חיים בסגנון כפרי תוך שמירה על קרבה ונגישות לכל מוקדי
התעסוקה ,הבילוי והפנאי של חיפה ,יקנעם והסביבה .בנוסף,
נהנים תושבי היישוב בכל הגילאים ממגוון עצום של פעילויות
תרבות ופנאי ,ספורט ואמנות  -במסגרת מרכזי קהילה ופנאי
פעילים ,מרכזי חוגים והפעלות לילדים ולכל המשפחה.
אופיו הקהילתי של היישוב הפסטורלי ,מתמזג באופן מושלם
עם הטבע העוטף אותו באהבה ומעניק לכם חווית מגורים
שונה ,ייחודית ,מעצימה ,מול נופים מרהיבים של כרמל אינסופי
ועמק יפהפה הפרוס למרגלות השכונה החדשה.
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עיצוב ותכנון מתקדם
המכניס את הטבע הביתה
משלב התכנון הראשוני שמנו דגש על הרמוניה בין תכנון הבית ובין הסביבה הירוקה,
הבא לידי ביטוי בחלונות רחבים ובחללים מרווחים המעניקים תחושה של חופש
אינסופי .חומרי הגמר והמפרט הטכני שנבחרו לפרויקט ,הינם מהשורה הראשונה
מבית מותגי העל ונועדו להעצים את האיכות והיוקרה שבכל וילה ,ומאפשרת לכם
חווית מגורים איכותית ברמת פרימיום.
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Unique. more

הבית:

מטבח:

•חיפוי חיצוני בשליכט צבעוני
•תקרות גבוהות בסלון ,מטבח ופינת האוכל
•פרגולת אלומיניום בחצר
•דלת כניסה יוקרתית
•מערכת מיזוג אוויר ביתית
•דלתות פנים מתוצרות "פנדור" או ש"ע
במבחר גוונים כולל לבן
•מדרגות פנים מאבן טבעית
•תריסי גלילה חשמליים בכל הבית למעט ממ"ד,
חדרים רטובים ושירותי אורחים
•הכנה לאינטרקום
•נקודת  TVוטלפון בכל חדר
•חיבור חשמל 3X25
•חשמל תלת פאזי בכיריים
•נקודת חשמל בחניה לטעינת רכב חשמלי
•הכנה לתנור חימום חשמלי בחדרי רחצה
•נקודת מים וגז בגינה
•שתי חניות פרטיות

•ואוצ'ר על סך  ₪ 30,000למימוש מטבח מעוצב "רגבה"
או ש"ע כולל משטח עבודה מסוג SILESTONE
או ש"ע במגוון צבעים
•ברז מטבח מעוצב עם ראש נשלף מתוצרת / PEZZI
הנס גרואה או שו"ע כולל צבע ניקל מוברש (סטאן)
ושחור (הנס גרואה ניקל בלבד)
•כיור מטבח גרניט במגוון צבעים בהתקנה שטוחה
•הכנה למדיח

ריצופים חיפויים וסניטריה:

•ריצוף גרניט פורצלן  100X100בכל הדירה
פרט לחדרים רטובים במגוון עשיר ורחב
•ריצוף וחיפוי חדרי רחצה בקרמיקה  /בגרניט פורצלן
במגוון גוונים וגדלים כולל דמוי פרקט
•חיפוי חדרים רטובים עד גובה תקרה או תקרה מונמכת,
שירותי אורחים עד  1.2מ'
•אסלות תלויות עם מיכלי הדחה סמויים
בכל חדרי הרחצה ושירותי האורחים

•אינטרפוץ  4דרך מתוצרת  / PEZZIהנס גרואה או שו"ע
במגוון סדרות בצבעים :ניקל ,ניקל מוברש (סטאן)
ושחור (הנס גרואה ניקל בלבד)
•ברזי רחצה (פרח) מתוצרת  / PEZZIהנס גרואה או שו"ע
במגוון סדרות בצבעים :ניקל ,ניקל מוברש (סטאן)
ושחור (הנס גרואה ניקל בלבד)
•בחדרי הרחצה בחדרי המאסטר תוספת זרוע
וראש מקלחת עגול מתוצרת  PEZZIאו שו"ע
בצבעים :ניקל ,ניקל מוברש (סטאן) ושחור
•ארון אמבטיה אינטגרלי כולל מראה משולבת
בכל חדרי הרחצה ושירותי אורחים

התוכניות ,הפרטים והמידות בדף זה להמחשה ולמסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות .את החברה מחייב ההסכם ,המפרט הטכני ותוכניות המכר שעליהם יחתמו החברה והרוכשים במעמד החוזה

רימונים .מרגישים שזה בית.
רימונים הינה חברת נדל״ן מובילה וידועה הפועלת בתחומי היזמות והבנייה מזה  30שנה .במהלך השנים יזמה ובנתה החברה מגדלי יוקרה ,בנייני בוטיק,
בנייה רוויה וצמודי קרקע מפנקים במיוחד ,ובנוסף מחזיקה החברה באלפי מטרים של מסחר ומשרדים .מאות משפחות מאושרות מתגוררות כיום בעשרות
הפרויקטים אותה בנתה החברה בכל רחבי הארץ המתאפיינים בסטנדרט בנייה גבוה ובמפרט איכותי ועשיר במיוחד .החברה בעלת התמחות ספציפית
בפרויקטי הרחבות במושבים ובקיבוצים ופעילותה מושתתת על ארבעה אדנים מרכזיים :שירות וליווי מקצועי מקצה לקצה ,מעטפת פיננסית ,מקצועית
ומשפטית ,יזום תכנון וביצוע תחת קורת גג אחת ורמת אבזור ברמת פרימיום.
בית ללקוחות
החברה חרטה על דגלה להוות בית ללקוחותיה ,ואלו נהנים מיחס חם ומשפחתי כבר בצעד הראשון אותו הם עושים על מפתן משרדי החברה .לשם מקסום
חווית הלקוח בחברה מקפידה רימונים לעבוד עם אנשי המקצוע הטובים ביותר ,החל מהמתכננים ,דרך היועצים ועד הספקים המובילים בארץ על מנת
להעניק ללקוחותיה את המוצר הסופי הטוב ביותר .יתירה מכך החברה שמה בראש מעייניה את שביעות רצונם של הלקוחות ונציגיה מעניקים תשומת לב
אישית לכל דייר ומלווים את הרוכשים לאורך כל הדרך מתהליך הרכישה ,דרך שלבי הבניה השונים ,מסירת הדירה וכמובן גם לאחר הכניסה לבית החלומות.
יזמות וביצוע תחת קורת גג אחת
בראש חברת רימונים עומד הבעלים והמנכ”ל אבי סיסו .אבי הינו יזם נדל״ן מנוסה אשר יזם ובנה לאורך השנים פרויקטים רבים של נדל״ן למגורים ,מסחר
ומשרדים ומלבד ניסיונם העשיר של אבי ,וחברי המטה שלצידו ,עוצמתה הגדולה של רימונים מגיעה מהשילוב המתקיים בה בין יזמות ליכולות ביצוע ברמות
הגבוהות ביותר .כך ,החברה בונה את הפרויקטים היזמיים שלה באמצעות חברת הבת א.ב רימונים בע״מ ,חברת ביצוע בעלת סיווג קבלני ג – 5-סיווג בלתי
מוגבל המקנה לה את האפשרות לבנות בכל היקף פיזי ,הנדסי ופיננסי.

 - DUNS 100דירוג החברות המובילות במשק בתחום הבניה ויזמות.
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