


אל ו עמנ קרה של  ו הי ת  נ ו שכ פטדה 



במרכז העיר עמנואל, נבנית שכונה היפה ביותר בשומרון.'     



יחידותמס' מבנים תמהילמס' 

דירות
מרווחות

4-5.5 חדרים

36 
 יחידות
דיור

3 
 בניינים
יוקרתיים





פטדה



פרויקט היוקרה של העיר עמנואל

בלב ליבה של העיר החרדית הבאה, נבנה פרוייקט ייחודי 
תוך  בקפידה  תוכנן  "פטדה"  פרויקט  לו.  שני  אין  אשר 
מקסימלית  ופרטיות  השטח  תוואי  של  מקסימלי  ניצול 
בכל  דירות   12 עם  בניינים   3 ישנם  בפרויקט  דירה.  לכל 
בניין. בכל בנין תמהיל של דירות מרווחות עם מרפסות 
וגינות גדולות. הצטרפו אלינו לפרויקט המושקע והיפה 

ביותר בעמנואל!

העיר עמנואל

וישובים פורחים  ירוקים  במרכז הרי השומרון, בין הרים 
שוכנת העיר עמנואל. העיר בנויה על רכס הגובל במורדות 
נחל קנה, מוקפת בנוף בראשית של הרי קדם ובשרשרת 
התיישבות יהודית גדולה ומסיבית,המהווים יחד את גוש 

אריאל - מרכז שומרון.

בשנים האחרונות התפתח היישוב עד מאוד, וכיום הוא 
ממגורים  הנהנות  חרדיות  משפחות  לאלף  קרוב  מונה 
איכותיים ומחיי קהילה תוססים. השקט הפסטורלי מחד 
לערי  הקרבה  עם  יחד  הזמינים,  העירוניים  והשירותים 
המרכז מאידך, מציבים את עמנואל לדבר הנדל"ני הבא...

פטדה



01
דירה מס' 1 וראי של דירה מס' 2

דירהקומה נהחדריםשטח  גי דל  גו

-35.5 120 מ"ר132 מ"ר עד 





03
4 3 וראי של דירה מס'  דירה מס' 

דירהקומה נהגודל מרפסתחדריםשטח  י ג דל  גו

-25 2513/12 מ"ר133 מ"ר





05
6 5 וראי של דירה מס'  דירה מס' 

דירהקומה נהגודל מרפסתחדריםשטח  י ג דל  גו

-15.5 35 מ"ר93 מ"ר139 מ"ר עד 





07
8 7 וראי של דירה מס'  דירה מס' 

דירהקומה גודל מרפסתחדריםשטח 

4כניסה 45 מ"ר99 מ"ר כ-





09
10 9 וראי של דירה מס'  דירה מס' 

דירהקומה נהחדריםשטח  גי דל  גו

4כניסה 70 מ"ר97 מ"ר עד 





11
12 11 וראי של דירה מס'  דירה מס' 

דירהקומה גודל מרפסתחדריםשטח 

15 112 מ"ר112 מ"ר

אופציה הרחבה על הגג*

60 מ"ר

120/9 * בכפוף לתב"ע 





 מפרט
דירה

דלת כניסה מגונית ואיכותית

מטבח עם שני כיורים נפרדים בהתקנה שטוחה 

ארונות מטבח מרווחים ואיכותיים

סוללות ניקל נשלפות במטבח

שיש קיסר איכותי

ריצוף גרניט פורצלן 60/60 במבחר גוונים לבחירה 

ריצוף נגד החלקה בחדרים רטובים ובמרפסות חיצוניות

ארונות אמבטיה

כלים סניטריים יוקרתיים ואסלות תלויות

שירותי אורחים וכיור נטילת ידים

דלתות פנים דקורטיביות ואיכותיות

תריס בחלון חדר ממ"ד

רשתות בחלונות

שקע טלפון בכל חדר למעט ממ"ד

חשמל תלת פאזי + שעון שבת

כניסה משני מפלסים

פינה לעגלות בכל קומה

מתחם שכונתי ייחודי ושקט ללא כבישים חוצים 

* מפרט סופי ייקבע לפי דרישות האדריכל





 היתרי
בניה

2017053 ,2017052 ,2017051





073-705-4305 נוספים: לפרטים 

: י ו ו בלי יקט  הפרו


