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24.09.2018 

 2עדכון מס'  – 3דף מידע מס' 

 שדרוג אלומיניום

 חג שמח! , דיירים יקרים

שדרוגי בחירת לאור אי הבנות ושאלות רבות לנושא שדרוג האלומיניום מצ"ב עדכון סופי ואחרון ל

 . ומבקשים לעדכן אתכם שוב במחיריםעל אי ההבנה אנו מתנצלים  .האלומיניום

  הקודם.מידע הכפי שנשלח בדף  4אופציות לבחירה ולא  3שימו לב, ישנן 

 למייל של דניאלה ממחלקת דיירים.  2018/10/20יש להעביר בקשה מסודרת לשדרוג אלומיניום עד לתאריך 

 דייר שהעביר לדניאלה בקשה ומעוניין להישאר עם בחירתו, לא צריך לשלוח טופס נוסף. 

חלון  –דייר שלא יעביר טופס חתום עד התאריך המצוין לעיל , יבוצע בדירתו המפרט הסטנדרטי לאלומיניום 

 מונובלוק תריס חשמלי מוקצף. 

 )במקום מוקצף( תריס משוךלשלבי  קומפלט שדרוג.  1

 –מחיר מיוחד  מחיר מחירון  דגם 

 קומפלט 

 ₪  13,000 ₪  22,745 אילן 

 ₪  15,000 ₪  35,472 גן 

 ₪  12,500 ₪  17,178 עלי 

 ₪  13,000 ₪  23,770 הדר

 ₪  14,000 ₪  30,762 פרח

 ₪  14,500 ₪  29,028 קטיף
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  + תריס אור מוקצף למשוךתריס לשלבי  שדרוג. 2

 –מחיר מיוחד  מחיר מחירון  דגם 

 קומפלט 

 ₪  18,000 ₪  31,590 אילן 

 ₪   20,500 ₪  48,576 גן 

 ₪  16,300 ₪  23,716 עלי 

 ₪  18,000 ₪   32,662 הדר

 ₪  19,000 ₪    41,526 פרח

 ₪  19,500 ₪ 39,254 קטיף

 

 

 (כולל עיבוי קיר) + תריס אור וארגז "אופן ארט" עם ארגז ומסילות סמויותמשוך  תריס ל. שדרוג 3

 –מחיר מיוחד  מחיר מחירון  דגם 

 קומפלט 

 ₪  36,500 ₪  55,298 אילן 

 ₪   41,000  ₪  71,772 גן 

 ₪  29,520 ₪  39,371 עלי 

 ₪  34,240 ₪   52,678 הדר

 ₪  39,500 ₪  64,558 פרח

 ₪  40,500 ₪  68,325 קטיף

 

 

 ויעביר אותו במייל מסודר  אלומיניום" –"טופס שדרוגים דייר שמעוניין בשדרוג אלומיניום ימלא את 

  1820.10.20עד לתאריך לדניאלה ממחלקת דיירים 
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 תאריך: ____________________

 

 אלומיניום –טופס שדרוגים 

 קיבוץ ניצנים –שכונת הדרים 

 דגם : ________________ 

 מגרש :  _______________

 

 הדיירים :   מותש

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 ***יש להקיף בעיגול את הבחירה המבוקשת )יש להקיף בחירה אחת בלבד(. 

 

 )במקום מוקצף(. תריס משוךלשלבי  שדרוג .1
 כן / לא 

 
  תריס משוך + תריס אורלשלבי  שדרוג .2

 כן / לא 
 

 )שדרוג זה מחייב תריס משוך + תריס אור ו"אופן ארט" ומסילות סמויותתריס עם ארגז לשדרוג  .3

 ,כולל עיבוי קיר(. 

 
 כן / לא 

 
 
 

  חתימת הדיירים :

__________________________                  __________________________ 

 חתימת הדייר                                         תאריך

 


