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 ...כאן באתר" אודות" בסקשןאם אתם כאן אז בטח כבר קראתם עלינו 

 :אם אתם סקרנים לגבי הפרויקט אז חשוב לנו להבהיר משהו     

שמחפשים את המקום הנכון , בין אם אתם מסוג האנשים המתוכננים והלא מתפשרים

מאיפה  שלא יודעים , ובין אם אתם מאלה, והפרטנר הנכון לתכנון ולביצוע מדויק

 ...  ואיך להתעסק עם כל כאב הראש של מעבר ותכנון משרד חדש, להתחיל

 .אנחנו כאן בשבילכם

ההזדמנות בפרויקט אפעל לקבל משרד מושלם ומעורר השראה בליווי מקצועי וצמוד   

 .שלנו ובמחיר שכירות רגיל לחלוטין

כן פשוט ככה להפוך את מעבר המשרד לעניין שאפשר לעשות תוך כדי עבודה ולא 

 ...פרויקט שדורש משרה מלאה בפני עצמה

לנו הכלים אנשי המקצוע והניסיון המקצועי כדי ליצור לכם את  !איתנויחד ? איך

 . המשרד הנכון עבורכם לפי רשימת הצרכים והדרישות שלכם

 !ועד ת מאאתם תגידו ואנחנו ניצור למענכם 
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 ר"מ 940 -קומה עליונה עצמאית כ
 !בלבד 19.5% -נטו כ/ יחס ברוטו

 לובי

 ר"מ 60 -כ



   22אפעל 
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 בפרוייקטבואו נצא לסיור במשרד לדוגמא שהכנו •

בתמונות מהמשרד לדוגמא ניתן להתרשם מאיכות •

מהסגנון ומאפשרות אחת לחלוקה  , הגמר שלנו

 . ר"מ 200במשרד בגודל של כ 

מערכות , תאורה, ריצוף, כחלק ממפרט הסטנדרט•

תקשורת וכיבוי  , מערכות חשמל, מיזוג מתקדמות

 .מטבח ושירותים, פרופיל מתכת וזיגוג איכותי, אש
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 (  כולל ריהוט אינו) אינבסטיםמפרט 
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 (  אינו כולל ריהוט) אינבסטיםמפרט 
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 (  אינו כולל ריהוט) אינבסטיםמפרט 



 (  אינו כולל ריהוט) אינבסטיםמפרט 
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 (  אינו כולל ריהוט) אינבסטיםמפרט 
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 מחיצה דקורטיבית מפרידה בין אזורי המשרד
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   אינבסטיםמשרד לדוגמא מפרט  –מטבח 
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 כיור במשרד לדוגמא אינבסטיםמפרט 
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 ? מעוניינים לשמוע פרטים נוספים או לראות בעצמכם
 

 054-2282254דברו עם עמית מהשיווק שלנו לנייד 
 

 ?נוספים שלנו פרוייקטיםמעוניינים לראות 
 ...המשיכו במצגת
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 סילרבטון מוחלק גימור : ריצפה
 (גלריית אלון שגב –א "ת 6ברוטשילד  אינבסטיםהדוגמא מנכס )
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 ביבתל א לילנבלוםמשרדים ברחוב 
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 משרדים ברחוב הקישון בני ברק
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 ביבתל א לילנבלוםמשרדים ברחוב  

 תקרה



 משרדים ברחוב הקישון בני ברק

18 



 הקישון בני ברקמשרדים ברחוב 
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 משרדים הקישון בני ברק–מטבח 
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