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יהוד מונוסון ,שבמזרח בקעת אונו ,מזמינה אתכם ליהנות מהחיים כפי
שחלמתם עליהם .העיר מפנה את כל משאביה אל העתיד ,והעתיד הוא אתם
– זוגות צעירים ,משפחות וילדים .קהילה צעירה ומתפתחת ,השקעה מסיבית
בחינוך ומיקום מושלם במרכז עושים את יהוד-מונוסון למקום שבו תוכלו
להגשים את חלומותיכם.
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גן השלום

חושבים על הילדים
יהוד-מונוסון מתגאה במערכת חינוך מושקעת ומפותחת ,הכוללת גני ילדים
מטופחים ,בתי ספר איכותיים ותיכון מקיף ששמו יצא למרחוק ,והוא מושך
אליו תלמידים מרחבי האזור .לצד מוסדות החינוך הממלכתיים ,העירייה
מפעילה מתנ"ס שוקק חיים ,מועדוני ספורט ,גינות משחקים ,בריכת שחייה,
מגרשי משחק מגוונים (כולל סקייט-פארק ומגרש הוקי-גלגליות) ,הכל כדי
לספק לילדים ולנוער שפע של פעילויות ואפיקים להתפתחות והצטיינות.

חושבים עליכם
ספר ,פארק וכוס קפה

גן העצמאות הוותיק ,שבלב העיר ,הוא ריאה ירוקה אחת מני רבות ,והוא אבן
שואבת לפעילויות משפחתיות ,מקום מושלם להפוגה מרעננת מחיי היום
יום .האתרים ההיסטוריים של העיר – המסגד העתיק וקבר יהודה בן יעקב
הם מוקדי עניין לשוחרי תרבות והיסטוריה ,ואליהם עתידים להצטרף בקרוב
ספרייה עירונית חדשה ,אמפיתיאטרון ומרכז תרבות שוקק-חיים .בנוסף לשלל
הפעילויות הספורטיביות ,יהוד-מונוסון מקדמת תוכניות לבניית טיילת ייחודית
ובה פינות חמד מוצלות .העיר מציעה כבר עכשיו את קניון "סביונים" ,אחד
ממתחמי הבילוי המובילים המציע שופינג מרגש וקפה איכותי ,חמש דקות
מהבית.

"כשבעלי ואני ביקרנו בשכונה לראשונה,
ראיתי את הפארק הירוק והמקסים,
נשמתי את האוויר הטוב ,שמעתי את
הילדים משחקים במרחבים של הפארק
ואמרתי לו  -זו איכות חיים!"

חושבים עסקים
בימים אלו מוקם מדרום לעיר פארק תעשיות מפואר על שטח של כ830-
דונמים .הפארק יהווה מוקד כלכלי מרכזי לכל בקעת אונו ,במיקום ייחודי ליד
שדה התעופה .בנוסף לבתי מסחר ועסק ייבנו בו בתי מלון ,מרכז קונגרסים,
בתי קפה ומוקדי בילוי שיספקו תעסוקה וירחיבו את הפעילות הכלכלית של
האזור.
מערכת הכבישים הסובבת את יהוד-מונוסון מבטיחה לכם נגישות מהירה
לתל אביב ,שדה התעופה ואזור  ,airport cityחיבור נוח לכביש  4ולכביש
 1והגעה קלה לשאר יישובי בקעת אונו -סביונים ,אור יהודה ,מגשימים ועוד.
פארק תעשייתי חדש 25 ,דקות נסיעה לתל-אביב ,חיבור נוח לכביש  6ו10-
דקות נסיעה למתחם  Airport Cityישימו אתכם במרכז העניינים והעסקים
של ישראל.

אזורים גן

ההדמיה להמחשה בלבד

עד עצם היום הזה ומכאן
גולת הכותרת של הבנייה החדשה ביהוד-מונוסון היא ללא ספק אזורים גן יהוד-מונוסון .שני
מגדלי מגורים בני  15קומות ,שבכל היבט שלהם ניכרת המחויבות של אזורים לסטנדרטים
הגבוהים ביותר של איכות ,נוחות ועיצוב .הפרויקט נבנה במיקום מושלם ברחוב העצמאות,
המבטיח חיבור נוח ומידי לצירי תנועה מרכזיים.
בין המגדלים ,המתהדרים בחיפוי אבן מעוצב ,תוקם גינה ירוקה ורחבת ידיים ,בשטח של
למעלה מ 3-דונמים .הגינה הקהילתית שופעת צמחייה ,צל ,ופינות משחקים ,כל אלה על
מנת ליהנות מכל הנוחות הדרושה לחיים מודרנים ,ולהעניק לילדים ילדות קסומה ,טובלת
בירוק ,באווירה של פעם.

מפרט הבניין:
 לובי כניסה מעוצב ורחב ידיים חדר דיירים מטופח ,שיהווה מוקדלהתכנסויות ולאירועים קהילתיים
 חדר אכסון נוח לאופניים ולעגלות מבואה פרטית לכל קומה מחסן פרטי לכל דירה -חנייה תת קרקעית לכל דירה

דירות גן בנות  2-5חדרים ,דירות  3-5חדרים בעלות מרפסת
מרווחת ,פנטהאוזים מטופחים בני  5חדרים .התמהיל המגוון
עושה את אזורים גן יהוד-מונוסון לבית שרוצים לחיות בו
לשנים ארוכות.

ההדמיה להמחשה בלבד

באושר ובעושר

כל אחת ממגוון הדירות באזורים גן תוכננה כך
שתתאים באופן מושלם לצרכי דייריה .הן מקום
בטוח ומפנק ,שמעניק מרחב וחופש לכל אחד
מהדיירים ,מקום להניח ראש אחרי יום ארוך,
לצחוק ,לאהוב ,לדבר ,לבשל ,לארח .לחיות.
מפרט טכני עשיר ,תכנון קפדני ובחירה של
חומרים איכותיים הופכים כל דירה למרחב
מרווח ומפנק ,עם אינטימיות ביתית.
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חדר מגורים דירת __ חדרים

חדר מגורים דירת __ חדרים

ההדמיה להמחשה בלבד

 .1דלת כניסה מעוצבת.
 .2אינטרקום עם מסך צבעוני בכניסה
ועמדת דיבור בלבד ביחידת הורים.
 .3תריס גלילה חשמלי ויטרינה  +חדר
הורים חלון.
 .4אסלות תלויות.
 .5דלתות פנים במילוי פלקס בורד.
 .6ריצוף גרניט פורצלן ( 60x60בחדרים
אפשרות לפרקט למינציה על גבי
ריצוף סוג ב').
 .7מטבח כולל  , B.Iקלפות וטריקה
שקטה עם  5גוונים.
 .8משטח עבודה אבן קיסר  5-6גוונים
לבחירה.
 .9הכנה למערכת קולנוע ביתית.
 .10נק' גז  +מים במרפסות.
 .11חיבור חשמל תלת פאזי . 3x25
 .12חלונות עם זיגוג כפול.
 .13ארון עם כיור אינטגרלי בחדר
רחצה כללי.
 .14ברז נשלף במטבח.
 .15ברזים איכותיים בחדרי רחצה.
 .16כיור אקרילי בהתקנה שטוחה.

חדר מגורים דירת __ חדרים

ההדמיה להמחשה בלבד

ההדמיה להמחשה בלבד

חדר מגורים דירת __ חדרים

חדר ילדים דירת __ חדרים

ההדמיה להמחשה בלבד

חדר הורים דירת __ חדרים

ההדמיה להמחשה בלבד

השכנים כבר מחכים
נעים מאד אזורים
כבר עשרות שנים שאזורים בונה שכונות .עם השנים חידדנו את נושא הקהילה
ושמנו עליו דגש מיוחד ,מתוך מטרה ליצור שכונות מגובשות ,שכיף לחיות בהן.
באזורים מאמינים שבית זה הרבה יותר מארבעה קירות .בית זה אנשים ,בית זה שכונות כמו של פעם ,שבהן כולם מכירים את כולם .הדגש העיקרי בתכנון
קהילה .לחיות בדירה של אזורים זה אומר ליהנות מתחושה מיוחדת,
הפרויקטים של אזורים הוא על יצירת הקהילה ,כך שברגע שתיכנסו לבית החדש
תחושה של שייכות.
שלכם ,תיכנסו גם למעגל חברים חדש  -אנשים כמוכם.

מרגישים
שחיים
כאן אנשים

הבסיס לכל אחד מעשרות הפרויקטים של אזורים הינו תכנון הכולל איזון מושלם
בין הפרטיות של חיי המשפחה לבין הקשר עם השכנים החדשים .לכן ,כבר מעל
ל 47-שנים אנחנו מתכננים את הפרויקטים שלנו עם הרבה תשומת לב לפרטים
הקטנים .פרטים המאפשרים ללקוחותינו ליהנות מחיי קהילה עשירים ומשירותים
שיהפכו את חייהם לקלים ומלאים יותר.
ניסיון רב שנים כמו גם איתנות ויציבות פיננסית הפכו את אזורים לאחת החברות
הגדולות והמנוסות בתחום הנדל”ן בישראל.
אזורים הינה חברה ציבורית ,שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
בעל השליטה בחברה הינו איש העסקים הבינלאומי מר הרשי פרידמן.

מגדלי נאמן

בית ליסין

אזורים כפר שלם

אזורים Skyline

קרניצקי החדשה

צומת עילית

פתח תקווה

קרית אונו

הרצליה
בקרוב

בת ים

אזורים עילית

אזורים הפארק
נווה גן

אזורים עבר הירדן

הרצליה הילס

אזורים חוף בת ים

ראשון לציון

יהוד מונסון

יבנה

רחובות

אשקלון

שער הים

אזורים גן

אזורים פארק יבנה

אזורים רחובות החדשה

אזורים ברנע

נתניה

נתניה

באר שבע
בקרוב

קרית ביאליק

קרית ים
נמכר

אזורים עיר ימים

אזורים שקד

אזורים באר שבע

אזורים הפרפר

אזורים פסגות ים

ירושלים
בקרוב

ירושלים

ירושלים

ירושלים

ירושלים

אזורים רוממה

אזורים מוצא עילית

קינג דיויד רזידנס

בוטיק הנביאים

אזורים ארזי הבירה

חברת אזורים מתחדשת ומתעדכנת בהתאם לצרכי המשפחה הישראלית ויוצרת
עבורה שכונה איכותית ,המספקת את כל צרכי התושבים וכוללת גנים ,מרחבי
דשא ,מתחמי פנאי ,מרכזים מסחריים ועוד.
אזורים בונה וסביבות מגורים שאנשים מאושרים לגור בהם.
כשדירה הופכת לבית
ִפתחו דלת לבית החדש
אזורים בונה סביבות מגורים שהופכות דירה לבית .בבתים שבונה אזורים מרגישים
שחיים אנשים .בתים שמכילים שמחות ,דיבורים ,תוכניות ,ארוחות ,מפגשים,
משחקים ,ילדים צוחקים ,הורים שמצפים .הבתים של אזורים תוכננו כדי שיהיה
לכם נוח ,כדי שתרגישו בבית.
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התמונות וההדמיות להמחשה בלבד

לא משנה לאיזה פרויקט של אזורים תגיעו בכל רחבי הארץ (רחובות ,ירושלים ,תל
אביב ,נתניה ,קרית אונו או קרית ים) תגלו דירות המותאמות בדיוק לצרכים שלכם.
דירות איכותיות ,המאפשרות לכם לעצב את הבית שחלמתם עליו מבלי להתפשר
על הדברים החשובים לכם.

תל אביב

תל אביב
בקרוב

תל אביב
בקרוב
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