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13.01.2020 

 2דף מידע מס' 

 שדרוג אלומיניום 

 דיירים יקרים, 

. שדרוגי האלומיניום הדורשים שינוי בבינוי פעימה ב' בפרויקט שכונת הדרים בקיבוץ ניצנים , נמצאת בשלבי בנייה

ניתנת לכם הזדמנות  האישית של כל דייר. יחד עם זאת, במידה ולא עשיתם זאת מול האדריכל, הוטמעו כבר בתכנית

 אחרונה לשדרג את האלומיניום. 

 דייר שלא ביצע שדרוג אלומיניום מול יזהר ומעוניין לשדרג יעביר טופס מלא וחתום לדניאלה ממחלקת שינויי דיירים. 

ה השלישית מחייבת עדכון בתכנית הבינוי והוספת עיבוי קיר לטובת ארגז אופציות לבחירה והאופצי 3שימו לב, ישנן 

התריס הסמוי.  דייר שייבחר באופציה השלישית , דניאלה ממחלקת שינויים תעדכן את התכניות ותעביר אליו 

 זו גם הסיבה לכך שהתשובות שלכם דחופות!לאישור. 

 למייל של דניאלה ממחלקת דיירים 31/1/20יש להעביר בקשה מסודרת לשדרוג אלומיניום עד לתאריך 

(service@elnor.co.il.)  

, הן בשל כי חלק מהשדרוגים לא ניתן יעביר את הטופס ביצע את בחירתו מול משרדו של יזהרדייר שאנו מבקשים שגם 

 הגברת הבקרה והתאום בין הגורמים. לבטא בתכניות ולצורך

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

 הר. תריס חשמלי מוקצף, אלא אם כן צוין אחרת בתכניות שהועברו אלינו ע"י יז

 .שימו לב שהמחירים המפורטים צמודים למדד הפרויקט
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 להלן האופציות לשדרוג: 

 

 )במקום מוקצף( תריס משוךלשלבי  קומפלט שדרוג. 1

 –מחיר מיוחד  מחיר מחירון  דגם 

 קומפלט 

 ₪  13,650 ₪  22,745 אילן 

 ₪  15,750 ₪  35,472 גן 

 ₪  13,125 ₪  17,178 עלי 

 ₪  13,650 ₪  23,770 הדר

 ₪  14,700 ₪  30,762 פרח

 ₪  15,225 ₪  29,028 קטיף

 

 

 

  + תריס אור מוקצף למשוךתריס לשלבי  שדרוג. 2

 –מחיר מיוחד  מחיר מחירון  דגם 

 קומפלט 

 ₪  18,900 ₪  31,590 אילן 

 ₪   21,525 ₪  48,576 גן 

 ₪  17,115 ₪  23,716 עלי 

 ₪  18,900 ₪   32,662 הדר

 ₪  19,950 ₪    41,526 פרח

 ₪  20,475 ₪ 39,254 קטיף
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 כולל עיבוי קיר() + תריס אור וארגז "אופן ארט" עם ארגז ומסילות סמויותמשוך  תריס ל. שדרוג 3

 –מחיר מיוחד  מחיר מחירון  דגם 

 קומפלט 

 ₪  38,325 ₪  55,298 אילן 

 ₪   43,050 ₪   71,772 גן 

 ₪  30,996 ₪  39,371 עלי 

 ₪  35,952 ₪   52,678 הדר

 ₪  41,475 ₪  64,558 פרח

 ₪  42,525 ₪  68,325 קטיף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elnor.co.il/
mailto:office@elnor.co.il


 
 

 אלנור הנדסה ואדריכלות בע"מ 
 

 

 
 

 אלנור הנדסה ואדריכלות
 9905543מיקוד  בית שמש,, , א"ת הרטוב15המלאכה  רחוב

 office@elnor.co.il , דוא"ל: www.elnor.co.il אתר:, 6813984-08 פקס: ,7884663-073 :פוןטל
 

4 

 תאריך: ____________________

 

 אלומיניום  –טופס שדרוגים 

 פעימה ב' – 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 
 

,כולל עיבוי  )שדרוג זה מחייב תריס משוך + תריס אור ו"אופן ארט" תריס עם ארגז ומסילות סמויותלשדרוג  .3
 (. ועדכון בתכניות קיר

 
 כן / לא 

 
 
 

  חתימת הדיירים :

 

_________________________                  __________________________ 

 תאריך                                חתימת הדייר                                                                   
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