מתחם הבורסה החדש
עומד לשנות את חייכם
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WELCOME TO
E CHANGE
RAMAT GAN
מתחם הבורסה
החדש עומד
לשנות
את חייכם
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WELCOME TO E CHANGE RAMAT GAN

יש רגעים נדירים ,בהם מתרחשת מהפכה
אורבנית אמיתית .מהפכה שמגדירה תפיסת
חיים חדשה ,שמשנה את האופן שבו אנשים
חיים ,עובדים ומבלים ומכתיבה את העתיד
האורבני של המטרופולין כולו.

המהפכה הזו
מתרחשת עכשיו
במתחם הבורסה
החדש ברמת גן.
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WELCOME TO E CHANGE RAMAT GAN

עסקים

מגורים

בלב מטרופולין גוש דן ,במקום בו שכן מפעל
השוקולד המיתולוגי של עלית ,במפגש בין
רחובות ארלוזורוב וז'בוטינסקי ,מוקם בימים
אלה מתחם .EXCHANGE RAMAT GAN
מסחר

מתחם אורבני ייחודי ושוקק חיים 24/7
המשלב מגדל מגורים יוקרתי ,מגדל עסקים
מודרני וביניהם שטח מסחר תוסס ופארק
ירוק יפהפה.
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E PERIENCE
THE REVOLUTION
המהפכה
האורבנית של
רמת גן יוצאת
לדרך
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E PERIENCE THE REVOLUTION

לאנשים שמרגישים שהגיע הזמן לשנות,
שרוצים לחוות את החיים במלואם ,שחיים
ונושמים את האווירה האורבנית ,מכורים
לקצב ,לאנרגיה הבלתי פוסקת ,לאנשים
שרוצים להרגיש את הדופק של העיר מקרוב
בלי להתפשר על הסטנדרטים הגבוהים ביותר
של עיצוב ואיכות .לאנשים שמצפים ליותר
מהחיים .הרבה יותר.
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E PERIENCE THE REVOLUTION

בשבילכם נוצר הפרויקט שמוביל
את המהפכה האורבנית של רמת גן.
 EXCHANGE RAMAT GANמזמין אתכם
להצטרף לשינוי ולחיות כמו שתמיד חלמתם,
בסביבה אורבנית ודינמית ,בסטנדרטים
הגבוהים ביותר של יוקרה ,מוקפים מוקדי
בילוי ופנאי וכל זה – בהמשך הטבעי של
תל אביב לתוך רמת גן ,במיקום מהמבוקשים
והנגישים בארץ.
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E TRA
CLOSE

ליהנות מנגישות
מירבית לכל
רחבי הארץ
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E TRA CLOSE

מיקומו האסטרטגי של מתחם EXCHANGE RAMAT GAN
הוא ללא ספק מהמבוקשים והנגישים בישראל -בצומת
עלית ,סמוך לצירי התחבורה והנסיעה המרכזיים בגוש דן.
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E TRA CLOSE

הרכבת הקלה
המתחם יהנה מקרבה לכל קווי הרכבת הקלה .בצמוד
למתחם יעבור הקו האדום .במרחק דק' הליכה ספורות
יעבור הקו הסגול .הגישה לקו הירוק קלה ומהירה ,מרחק
כמה דק' נסיעה ברכבת הקלה.

הרכבת הכבדה
המתחם מוקם בסמוך לתחנת רכבת ישראל סבידור מרכז:
תחנת הרכבת המרכזית והגדולה בישראל בה עוצרים
כמעט כל קווי הרכבת ממגוון יעדים בגוש דן וברחבי הארץ.

מטרו
המתחם יהנה מקרבה
לכל קווי המטרו העתידיים.

צירי תנועה ראשיים
המתחם מוקם בצמוד לצירי איילון ,בגין,
אבא הלל ,ארלוזורוב וז׳בוטינסקי.

שבילי אופניים
המתחם יהנה מקרבה
לשבילי אופניים.
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E TRA CLOSE

פארק
הירקון

בא
א

רמת גן

דרך נמיר

שנקר
ה
לל

כיכר
המדינה

ד
 .ז׳ב

וטינ
סקי

וזורוב

הבורסה

ארל

תל אביב

זורוב

ארלו

שד.

גבעתיים

ל אלון
יגא

כצנלסון

ממזרח או מערב ,מצפון או דרום ,בתחבורה
ציבורית או ברכב  -המיקום הייחודי יאפשר
לכם את הגישה הנוחה ,הקלה והמהירה ביותר
לכל גוש דן ורחבי הארץ.

שא
ול ה

מלך

קו מטרו
הרכבת הקלה
הקו האדום
הקו הסגול
הקו הירוק
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E PECT
MORE

לאנשים
שמצפים ליותר
מהחיים

/ 27

E PECT MORE

E PECT
MORE
BEAUTY

שני המגדלים המרהיבים ,שתוכננו ע"י משרד
האדריכלים המוביל יסקי-מור-סיוון ,מפוסלים
ביד אמן ומתהדרים בשפה אדריכלית
יוצאת דופן.
הקצוות המעוגלים ,הקווים האורגניים ,קירות הזכוכית היפהפיים,
העיצוב האווירודינמי הייחודי וגובהם המרשים של המגדלים -
יוצרים מראה אייקוני ,עוצמתי ומרהיב בקו הרקיע של גוש דן.
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E PECT MORE

E PECT
MORE
VIEW

הנוף האורבני המרהיב והעוצמתי של
מטרופולין גוש דן והים הכחול האינסופי
נפרשים לפניכם.
קירות הזכוכית היפהפיים מאפשרים לכם להרגיש את הקצב של
העיר והאווירה האורבנית בכל שעה של היום .המרפסות בכל
קומה מבטיחות שכל דיירי המגדל יהנו מהחוויה העוצמתית של
מטרופולין גוש דן.
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E PECT MORE

E PECT
MORE
ENERGY

תיהנו מהקצב והדינמיות של העיר
בכל שעה של היום.
בתי הקפה השוקקים ,המסעדות המלאות ,החנויות המגוונות,
מתחם הכושר החדשני בקומת המסחר מציע חדר כושר לצד
מגוון שיעורי סטודיו .כאן תמיד תהיו מוקפים בתנועה בלתי
פוסקת של אנשים ובאנרגיה של מתחם חי ונושם שלא נח לרגע.
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E PECT MORE

מתחם הכושר החדשני בקומת המסחר
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E PECT MORE

E PECT
MORE
SPACE

בין שני המגדלים מחבר פארק ירוק ויפהפה
המתפרש על פני כ 3 -דונם.
צאו להתאוורר ,לטייל ,לשוטט באוויר הפתוח ,או לשבת בפינה
שקטה ומוצלת עם קפה מפנק .אפשר פשוט לנשום ,להירגע,
סתם ככה באמצע היום ,באמצע העיר.
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E CHANGE
THE WAY
YOU LIVE

אורבניות שוקקת בחוץ,
עיצוב ייחודי בפנים
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E CHANGE THE WAY YOU LIVE

מגדל המגורים ,שיתנשא לגובה של  55קומות,
מציע לכם חווית מגורים אקסקלוסיבית
בסטנדרטים הגבוהים ביותר של עיצוב ואיכות.
חווית המגורים כבר מתחילה בשטחים הציבוריים ,שתוכננו ע"י
אדריכלית העל דנה אוברזון ומגלמים את התמהיל המושלם של
אורבניות תעשייתית ויוקרה אלגנטית.
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E CHANGE THE WAY YOU LIVE
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E CHANGE THE WAY YOU LIVE

E TRA
LUXURY

את באי המגדל יקבל לובי מפואר שעוצב
בהשראת האורבניות השוקקת.
זהו לובי דינמי שתמיד נמצא בתנועה ,ממש כמו העיר שסביבו.
החוויה העוטפת את הנכנסים מזכירה צילום בחשיפה ארוכה,
המקפיא את שובל האור שנוצר מפנסי הרכבים שבתנועה
מתמדת סביב המגדל .רמת גן אינה שונה מטוקיו ,הונג קונג,
ניו יורק או אבו דאבי .השילוב בין הארכיטקטורה הייחודית
לתכנון הפנים העכשווי ,יוצר לובי עוצמתי ומרשים ,שלא נח לרגע.
רצפת הטרסו היפהפייה ביציקת משטחים גדולים והתקרות
הגבוהות בגובה של כ 12 -מטר מדגישות את הגודל העצום של
הלובי .עבודת האמן המשלבת עמודים מבטון חשוף ,השימוש
בחומריות ייחודית והבחירות האדריכליות יוצאות הדופן ,יוצרים
שילוב מושלם בין רמת גן של פעם לעתיד שבפתח .הלובי כולל
עמדת שומר עם חיווט תקשורת לכל הדירות ו 6 -מעליות מהירות
לכל קומות המגדל.
/ 45

E CHANGE THE WAY YOU LIVE

E PAND
YOUR OPTIONS

בקומת הגלריה מחכים לכם חללי עבודה
אורבניים ,חדרי ישיבות ואיזורי עבודה
מעוצבים.
חללי העבודה מאובזרים בחיבורי תקשורת מתקדמים וחיבור
 WIFIהמאפשרים עבודה נוחה ,ביחידים או בקבוצות ,לדיירי
המגדל בלבד .בנוסף ,תיהנו מפינות ישיבה מפנקות בהן תוכלו
לארח ,מוקפים באווירה הניו-יורקית הנשקפת מבעד לקירות
הזכוכית .לרשותכם גם מועדון לרווחת הדיירים הכולל מטבחון
עם נוף אורבני מרהיב וחדר דואר.
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E CHANGE THE WAY YOU LIVE

E PERIENCE
PERFECTION

הבריכה הפתוחה והיפהפייה ,הממוקמת
בגובה  4קומות ,מציעה לדיירי המגדל
מיטות שיזוף ,דשא ,צמחייה מרהיבה
ומלתחות מעוצבות.
בריכת שחייה חצי אולימפית ,עם דק רחב ,איזורי רגיעה
מוצלים ופינת הירגעות מרווחת מול נוף פנורמי מרהיב של
העיר – תרגישו שאתם בריזורט יוקרתי .והכל במרחק של
לחיצת כפתור במעלית.
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E CHANGE THE WAY YOU LIVE

לגור בדירת יוקרה בעיצוב האדריכלים
המבוקשים בישראל :דנה אוברזון,
דויד לבנטל ומיכל האן.
 EXCHANGE RAMAT GANמגדיר
מחדש חווית מגורים יוקרתית עם
קונספט ייחודי :דירות בעיצוב אדריכלי
העל המובילים בישראל.
הדירות יתוכננו בקפידה עד הפרטים הקטנים,
בסגנון הייחודי של כל אדריכל ,ויכללו מפרט
עשיר ויוקרתי עם חותמת פרימיום בכל פרט.
לכם נשאר רק לבחור.

H A N OBERSON LEBENTHAL

E CLUSIVE
DESIGNS
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E CHANGE THE WAY YOU LIVE

 4 | TYPE Dחדרים

״תחכום ,נועזות ,יוקרה.
אלו התחושות שיוצרים החללים
הייחודיים שיצרנו ,למראה
ניגודים יפהפה המשלב בין
סגנונות שונים שמתלכדים לכדי
הרמוניה עיצובית מושלמת.״ מיכל האן ,אדריכלית

N

A

H
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E CHANGE THE WAY YOU LIVE

 4 | TYPE Dחדרים

״הדירות מעוצבות על התפר בין האינטנסיביות
והדינמיות של הפרויקט כולו לבין תחושת החמימות
והביתיות .בהשראת סצנות העיצוב העכשוויות
ביותר מעולמות האומנות ,הטקסטיל והאופנה
ובאמצעות שילוב הומוגני בין חומרים ,טקסטורות
וגוונים שונים ,יצרנו חללים ייחודיים ,אקלקטיים
ומגוונים אך עם זאת מוקפדים ועל זמניים.״

דנה אוברזון ,אדריכלית

O B E R S O N
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E CHANGE THE WAY YOU LIVE

 4 | TYPE Dחדרים

" EXCHANGE RANAT GANלוכד את
האנרגיה של העיר ומנכיח אותה בחלליו
הפנימיים .הוא יוצר חוויה רב שכבתית,
עמוקה ,חושית ומגוונת.״ דויד לבנטל ,אדריכל

LEBENTHAL
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E CHANGE THE WAY YOU LIVE

 3 | TYPE F BY HANחדרים

E TRA
PREMIUM

יוקרה אמיתית בכל פרט
מהכניסה ועד המרפסת – הדירות מציעות לכם מפרט יוקרתי
בכל חלל .עושרו של המפרט ,מותגי היוקרה מהשורה הראשונה
שהוא כולל וההקפדה על פרימיום וחדשנות בכל פרט ,הופכים
אותו למפרט יוצא דופן ,שמגדיר סטנדרטים חדשים בתחום
מגורי היוקרה בישראל.
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E CHANGE THE WAY YOU LIVE

 3 | TYPE F BY LEBENTHALחדרים

מטבחי יוקרה
מטבחים של מותגי היוקרה  BULTHAUP/BOFFIהכוללים
ארונות מטבח איכותיים ומפוארים תחתונים ועליונים בעלי
מנגנון לטריקה שקטה עם הכנה למדיח כלים אינטגרלי.

ריצוף
ריצוף חלל מרכזי וחדרי שינה בגרניט פורצלן  60X120או
 100X100מהסדרות המובילות או פרקט  ,SPCפרקט תלת
שכבתי בחדר שינה הורים ,ריצוף  DECKסינתטי במרפסת
שמש וחימום תת רצפתי בכל הבית כולל חדרים רטובים.

מיזוג וחשמל
מערכת מיזוג אוויר מיני מרכזית  VRFהכוללת הנמכות
גבס ופתחי אוורור ,מערכת חשמל חכמה עם שליטה על
התאורה ,המיזוג והתריסים בכל הבית.

חלונות
בכל הדירות קירות מסך בחלל המרכזי לנוף מרהיב מכל
עבר .תריסים ונציאניים חשמליים בכל החדרים למעט חדר
ממ"ד וחדרים רטובים.
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E CHANGE THE WAY YOU LIVE

 3 | TYPE F BY OBERSONחדרים

עיקרי המפרט
 דלת ביטחון מעוצבת בכניסה לדירה. מערכת מיזוג אוויר מיני מרכזית ,VRFהכוללת הנמכות גבס ופתחי אוורור.
 חימום תת רצפתי בכל הבית כולל חדרים רטובים. הנמכות גבס עם תאורת ספוטים בחלל מרכזי. אינטרקום  TVמסך צבעוני בכניסה לדירהעם מערכת שמע נוספת בחדר שינה הורים.
 קירות מסך בחלל מרכזי ,תריסים ונציאנים חשמלייםבכל הדירה למעט חדר ממ"ד וחדרים רטובים.

 חלונות בעלי זיגוג כפול בכל החדרים מטבחים של מותגי היוקרה  BULTHAUP/BOFFIהכוללים:ארונות מטבח איכותיים ומפוארים תחתונים ועליונים בעלי
מנגנון לטריקה שקטה עם הכנה למדיח כלים.
 משטח עבודה אבן קיסר. כיור מטבח מנירוסטה או אקרילי ,בהתקנה שטוחה. ברז נשלף יוקרתי בכיור המטבח. ריצוף חלל מרכזי וחדרי שינה בגרניט פורצלן 100X100מהסדרות המובילות/פרקט .SPC

 פרקט תלת שכבתי בחדר שינה הורים. ריצוף גרניט פורצלן ,אנטי סליפ ,בחדרי רחצה רטובים. ריצוף  DECKסינתטי במרפסת שמש. אסלות תלויות בעלות מנגנון הדחה סמוי בחדרי השירותים. אמבטיה אקרילית. ארון תלוי/מונח בחדר רחצה כללי ובחדר רחצה הורים,כולל משטח אינטגרלי ומראה.
 סוללות מכרום ניקל בחדרי הרחצה. -נקודת מים במרפסת שמש.

 אינטרפוץ  4דרך במקלחת יח' הורים. מפסק מחלף למאור בכל חדרי השינה. אביזרי חשמל תוצרת  GEWISSאו שו"ע. מערכת חשמל חכמה עם נק׳ הפעלה לתאורה ,מיזוג ,תריסים. נקודות  TVותקשורת בכל חדר. דלתות פנים בגמר צבע בתנור וצירים סמויים.גוון לבן מדגם יוניק או שווה ערך.
 דלת נוספת בממ"ד לפתיחה נוחה ,דוגמת חדרי השינה. חימום מים באמצעות דוד חשמל./ 63

E CHANGE THE WAY YOU LIVE

לובי מעליות | חלל המסדרון
/ 65

E CHANGE THE WAY YOU LIVE

החל מקומה  49ומעלה מוצעות דירות
פנטהאוז ומיני פנטהאוז מפוארות וגדולות
בעיצוב מתקדם עם מפרט חדשני ויוקרתי.
הדירות מציעות חווית מגורים בסטנדרטים הגבוהים ביותר,
בעיצוב יוקרתי עם מפרט עשיר וחדשני וכל זה ,אל מול נוף
עוצר נשימה מכל כיוון.

קומה  | 55פנטהאוז | סלון
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 | פנטהאוז | חדר שינה55 קומה
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E CHANGE THE WAY YOU LIVE

 | פנטהאוז תחתון | סלון53 קומה
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E CHANGE THE WAY YOU LIVE

 | מיני פנטהאוז | סלון50 קומה
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E CHANGE
THE WAY
YOU SHOP

כל האפשרויות
לבילוי מושלם
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E CHANGE THE WAY YOU SHOP

מתחם  EXCHANGE RAMAT GANמזמין אתכם
ליהנות משטח מסחר תוסס המתפרש על פני
כ 3000 -מ"ר.
בפסאז' דו קומתי ,שחלקו פתוח וחלקו מקורה ,מחכים לכם
בתי קפה ,מסעדות ,מתחם כושר ענק ,סופרמרקט ,פארם ,בנק,
מכון יופי ,חנויות אופנה ולייפסטייל ועוד מגוון מוקדי פנאי ובילוי.
אם תרצו לשלב גם טבע ,בצמוד לפסאז' נמצא פארק יפהפה
עם שבילים נעימים ופינות מוצלות .הכל פתוח ,והכל ממש
מתחת לבית.
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הכל זורם  -דרכי הגישה לפסאז׳ ,האוויר הפתוח
והאור הטבעי יוצרים חוויה נעימה ומזמינה.
הגישה לפסאז' קלה ונוחה .ניתן להיכנס אל שטח המסחר בקלות
ממגדל המשרדים ,מהפארק או מרחובות ארלוזורוב וז'בוטינסקי.
בין  2קומות המסחר מחברים דרגנועים חשמליים לנוחיותכם.
חצי קומה נוספת מוקדשת למתחם כושר גדול ומפנק הכולל
חדר כושר מאובזר וסטודיו ליוגה ,פילטיס ,עיצוב ועוד.
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אזורים הינה אחת מחברות היזום והבנייה
הגדולות והמובילות בישראל.
מאז שנוסדה בשנת  1964ועד היום בנתה אזורים מעל 200,000
דירות למשפחות בכל רחבי הארץ וצברה מוניטין של חברה
בעלת איתנות פיננסית ויכולת מקצועית ברמה בינלאומית.
המקצועיות הבלתי מתפשרת לצד גמישות מחשבתית והקפדה
על איכות ,הופכים את אזורים לאחת החברות הבולטות
והמתקדמות בתחום הנדל"ן בישראל.
כחברה המעמידה את הלקוח במרכז ,שכונות המגורים שיוזמת
ובונה אזורים מבטיחות איכות חיים ברמה הגבוהה ביותר ,עם
נוחות מושלמת לדייריהן – לא רק בתוך הדירות והבניינים ,אלא
גם בסביבת המגורים עצמה .כל פרויקט מתוכנן בקפידה בדגש
על רשת בטחון פיננסית ,ביצוע ללא פשרות ,אדריכלות עדכנית
ועמידה קפדנית בלוחות הזמנים .שימת הדגש על חווית מגורים
כוללת ,לצד זיהוי מגמות עתידיות ושינויים בענף הנדל"ן ,ממצבים
את אזורים בחוד החנית של תרבות המגורים בישראל.
בין הפרויקטים הבולטים :הרצליה הילס ,אזורים מוצא עילית,
אזורים שהם ,אזורים  Westגני תקוה,KING DAVID RESIDENCE ,
סנטרל פארק  17באר שבע ,אזורים השדרה מודיעין ,אזורים חוף
בת ים ,אזורים צמרות נהריה ,אזורים הכוכב גליל ים.
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יסקי-מור-סיון אדריכליםMYS ARCHITECTS-

E CELLENT TEAM

יסקי-מור-סיון אדריכלים ,ממשרדי האדריכלות המובילים
בישראל ,אחראי לתכנון כמה מהפרויקטים הבולטים והחשובים
בארץ ,שהפכו שם נרדף למצוינות ולחדשנות .רוח מייסדי
המשרד ושותפיה משתקפת כמעט בכל צומת בישראל ושורשי
המשרד חוזרים עד לימי קום המדינה.
 140אנשי הצוות של המשרד מביאים לכל פרויקט מאגר חסר
תקדים של ניסיון ,ידע מצטבר ,גמישות מחשבתית ורעננות
יצירתית .בזכותם ,כולל הפורטפוליו של המשרד רשימה ארוכה
של פרויקטים עטורי פרסים ,הפרוסים לאורכה ולרוחבה של
ישראל וב 32-מדינות ברחבי העולם.
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