
פרויקט FIFTEEN באור ים



ברכות על רכישת בית בפרויקט FIFTEEN באור ים

חברת 'אלנור הנדסה ואדריכלות בע"מ פועלת כיזם וכקבלן
המבצע בפרויקט הנ"ל.

חברת 'אלנור הנדסה ואדריכלות', המתמחה בייזום ובניית פרויקטים 
בקיבוצים, מושבים וערים, הינה בעלת למעלה מ-30 שנות ניסיון בענף 

הבנייה.
החברה מנוהלת על ידי  צוות ניהולי  פורץ דרך, בעל ניסיון עשיר בתחום 

הבנייה וההנדסה.

במהלך שנות פעילותה, צברה החברה מוניטין רב המאפשר לה לבצע וליזום 
בהצלחה גדולה פרויקטים ענפים ומורכבים ברחבי הארץ.

השילוב בין הניסיון והידע שצברה החברה במהלך שנות פעילות רבות ובין דרג מנהל 
בעל חשיבה צעירה, חדשנית, ומתקדמת, מאפשר ל'אלנור הנדסה ואדריכלות' לקדם 

פרויקטים בצורה מהירה ואיכותית, לחשוב לטווח ארוך, ולהוציא אל הפועל מוצר מוגמר 
ואיכותי העומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר, לשביעות רצון הלקוח.

החברה עובדת עפ"י התקנים המחמירים ביותר, וכל שלבי הביצוע מלווים בתהליכי בקרה קפדניים, 
ע"י הגורמים המקצועיים של החברה. תהליכים אלה מתועדים שלב אחר שלב, שקופים למזמין, 

ובכך משפרים את האיכות מחד, ונותנים ראש שקט ללקוח מאידך.
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בלב השכונה מוקם מתחם בוטיק יחיד במינו. 
מתחם FIFTEEN מכיל 15 בתים במגוון שלא נראה 

כמוהו בשכונה.

8 בתים דו משפחתיים הכוללים: קומת מרתף עם כניסה 
נפרדת, מקלחת מטבח (שיכולה לשמש כיח' מגורים, קליניקה, 

או משרד)

קומת מגורים עם מרחבים ענקיים לסלון, מטבח, מזווה ופינת אוכל.  
קומת חדרי שינה וקומת לייף סטייל.

 
5 קוטג'ים טוריים הכוללים: מרתף עם מקלחת ומטבח, קומת מגורים עם 

מרחבים ענקיים לסלון, מטבח ופינת אוכל. קומת חדרי שינה. 

2 פנטהאוזים עם מעלית אישית, 3 כווני אוויר ומרפסת ענקית בה ניתן לנשום 
את אוויר הים, לנפוש ולארח. 

המתחם נבנה על ידי חברת אלנור הנדסה ואדריכלות בע"מ לה וותק של למעלה 
מ- 30 שנה בייזום ובניית פרויקטים בקיבוצים מושבים וערים.

לחברה מוניטין רב וניסיון מקצועי, המאפשרים לה לבצע פרויקטים בצורה מהירה, 
איכותית ומדויקת.  
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