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מפרט טכני עשיר

קרמיקה
• ריצוף בחדרים היבשים  - גרניט פורצלן 80/80

• ריצוף במרפסת – גרניט פורצלן  דמוי פרקט

חדרי רחצה
• אסלות תלויות עם מיכל הדחה סמוי

• אינטרפוץ 4 דרך

• אמבט אקרילי

• ארון אמבטיה

הבניין 
• לובי מעוצב

• מועדון דיירים

• חניה לאופניים

• חדר עגלות

• גינה גדולה

• מערכת לטיפול באבנית

• מערכת לניתור דליפות 

• גופי תאורה חסכוניים 

• חלוקה לאזורי  הדלקה ע"י חיישנים  בחניון

• 2 חניות תת קרקעיות לכל דירה

• מחסן לכל דירה

חשמל
• הכנת תשתית אלחוטית למערכת בית חכם

•  מתג בכניסה לכיבוי והדלקת כל התאורה בדירה

• טיימר לדוד חשמלי

• מערכת דירתית לניטור ובקרה של צריכת החשמל

• הכנה למזגן מיני מרכזי

• חשמל תלת פאזי

• נקודות תקשורת: טלפון וטלוויזיה בכל חדר 

• הכנה למאוורר תיקרה בחדרי השינה 

• אינטרקום TV כולל שלוחת שמע לחדר הורים

דלתות
 • דלת כניסה מעוצבת   

• דלתות פנים איכותיות

• דלת פנים בממ"ד

חלונות
• תריסים חשמליים )למעט בחדרי רחצה וממ"ד(

• זיגוג כפול

מטבח
• מטבח מפואר עם ארון בילד אין

• כיור אקרילי בהתקנה שטוחה

• ברז נשלף

מפרט טכני
המפרט כולל אלמנטים של בניה ירוקה

כל ההדמיות והתשריטים להמחשה בלבד. את 
החברה יחייבו התשריט והמפרט שיחתמו בלבד, 

ויצורפו כנספח להסכם

*
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 ההדמיה להמחשה בלבד
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חוויית 
מגורים 
מזן 
מיוחד
"אפגד בעיר היין" הינו פרויקט המציג חוויית מגורים 
מיוחדת בלב השכונה החדשה שבצפון-מזרח העיר 

אשקלון. 

הפרויקט ממוקם בכניסה לעיר, ליד גני ילדים ובתי ספר. 
כמו כן, הוא נמצא במרחק הליכה קצר מתחנת הרכבת 
ונהנה מגישה מהירה ונוחה לכביש 4. מיקומו האידיאלי של 
הפרויקט בשכונת עיר היין, יאפשר לכם ליהנות מנגישות 

קלה בזמן ההגעה לעיר והיציאה ממנה.

מתחם המגורים מונה 247 יח"ד בארבעה בניינים בני 13 
ו-15 קומות, בהם מוצעים למכירה דירות בנות 5 חדרים 
ופנטהאוזים. הדירות מותאמות ומעוצבות מתוך התחשבות 
בתא המשפחתי, ללא צורך בהתפשרות על מרחב או 

מספר החדרים. 

הפרויקט שמשלב אלמנטים של בנייה ירוקה, יאפשר לכם 
ליהנות מסביבה ירוקה ונקייה לצד חסכון בהוצאות ואורח 

חיים בריא.

יוקרתי  ולובי  ומטופחת  ירוקה  גינה  יקבלו  את פניכם 
ומעוצב, ובתוך כל בניין תיהנו ממועדון דיירים פרטי וחניון 
תת קרקעי. לנוחיותכם הוספנו מחסן לכל דירה וחניית 
אופניים ועגלות, שיספקו לכם פתרונות אחסון מעולים 

בכל שלב ובכל תקופה.

ההדמיה להמחשה בלבד

הדמיית פנים
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שכונה 
תוססת

שלא 
נגמרת 

עיר היין נמצאת בחזית ההתפתחות של אשקלון, ובכך עתידה להפוך 
לשכונה החדשה והמתקדמת ביותר בעיר. כבר היום יוצרת השכונה 
התעניינות וביקוש רב גם מחוץ לאשקלון, דבר המרמז על ההגירה החיובית 
שפיתוח השכונה יקדם, ובפרט בקרב צעירים שרואים בשכונה מקום 

איכותי לצמיחה ולגידול המשפחה. 

השכונה מוקמת באזור היסטורי ויפהפה אשר שימש בימי קדם להקמת 
יקבי יין, ומכאן שמה – "עיר היין". עם סיום הקמתה, תאפשר השכונה אכלוס 
של כ-40,000 תושבים. גולת הכותרת הינה זמינות השירותים הציבוריים 
ומגוון המוסדות המצויים במרחק מספר דק' הליכה. שירותים אלו, בשילוב 
מתנ"סים חדישים ואזורי בילוי ופנאי, ייתנו מענה מלא ומקיף לכל תושבי 
האזור ללא צורך ביציאה מהשכונה. יתרון חשוב בכל הנוגע לילדיכם הינו 
קריית החינוך החדשה אשר תבנה בתוך השכונה, בסמוך לפרויקט "אפגד 
בעיר היין" ותכלול גני ילדים, בתי ספר יסודיים ועל יסודיים. קרבה זו תאפשר 
לילדיכם לחזור בבטחה ובמהירות הביתה. השכונה תכלול מרכז הייטק אשר 
ייתן מענה תעסוקתי איכותי וייצור ביקוש בקרב אוכלוסייה איכותית. בשכונה 
מתוכנן להיבנות מסוף תחבורה ציבורית ובמרחק מספר דקות הליכה תגיעו 

לתחנת הרכבת, אשר יאפשרו גישה מהירה למרכז הארץ.



העיר אשקלון - רצועת חוף

עיר
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העיר 
שמשתבחת 
עם השנים

בשנים האחרונות הפכה אשקלון לאחת מהערים המתפתחות והמושקעות 
בישראל. 

העיר כוללת מגוון מוסדות חינוך, היכל תרבות, בית חולים מתקדם ומבחר 
מרכזי בילוי ופנאי. כאשר החלק המרשים ביותר נמצא ברצועת חוף יפהפייה 
באורך של כ-12 ק''מ הכוללת טיילת מפוארת, מרינה שוקקת חיים, חוף 
דלילה המגוון באטרקציות לכל המשפחה וסקייט פארק יחיד מסוגו בארץ 

- כל אלו הם רק חלק מהסיבות לכך שאשקלון הפכה לעיר מבוקשת. 

בנוסף, העיר עתידה להפוך ל"מגה עיר" ולהכפיל את כמות התושבים 
המישורים  בכל  החיים  רמת  את  להעלות  ובכך  התעסוקה  ומקומות 
והתחומים, מחינוך ועד לתשתיות ותחבורה ציבורית. כאשר החלוצה בתהליך 

היא שכונת עיר היין.

העיר אשקלון - רצועת חוף
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קידמת צהלה | תל אביב

מגדלי אפגד | עכו

נאות אפגד | אילתגני אפגד | אשקלון

משכנות אפגד | אשקלוןמעלה אפגד | אשקלון

ניצני אפגד | כפר סבא

אקוורל | אילת

בבית מרגישים 
לאחר שלושים שנות ניסיון ורפרטואר מרשים הכולל 
אלפי יחידות דיור איכותיות למגורים ומבנים למסחר, 

אין ספק שאפגד היא חברה מנצחת.  
אפגד הינה חברה ותיקה ובעלת מוניטין רב אשר הוקמה 
בשנת 1989 על ידי מר אפרים הניג, מוותיקי ענף הבנייה 
בישראל ובעל תואר "רב קבלן" מטעם התאחדות בוני 
יוזמת הפרויקט, גם בונה, גם  הארץ. אפגד היא גם 
משווקת וגם מלווה את קהל הרוכשים שלה מתחילת 
התהליך ועד סופו. החברה הינה בעלת חוסן כלכלי וגב 
פיננסי איתן וכמובן מספקת לכל רוכש ערבות חוק מכר 
דירות על פי חוק. בנוסף, החברה רשומה ברשם הקבלנים 
והיא בעלת הסיווג הקבלני הגבוה ביותר - סיווג "בלתי 
מוגבל". אפגד מתאפיינת בשלושה פרמטרים עיקריים 

הבאים לידי ביטוי בכל תהליכי העבודה שלה:

יחס משפחתי וליווי אישי 
אפגד היא חברה משפחתית הידועה ביחס החם והמשפחתי 
שבא לידי ביטוי בליווי האישי של לקוחותיה, החל מהמפגש 
הראשון ועד קבלת המפתח, יחד עם הדאגה וירידה עד 
לפרטים הקטנים ביותר עבור כל לקוח, הניתן גם זמן רב 

לאחר קבלת המפתח.

אמינות וביטחון
הן שתי תכונות שעליהן החברה אינה מתפשרת. העובדה כי 
חברת אפגד היא יוזמת הפרויקט, החברה הבונה והחברה 
המשווקת והמלווה של דייריה, מאפשרת לה להתאים את 
המוצר לדרישות הלקוח ולספק לו הגנה פיננסית רחבה 

ובטוחה יותר.

איכות בנייה גבוהה
החברה עושה שימוש בשיטות בנייה מתקדמות ועובדת 
עם החומרים האיכותיים ביותר על מנת להגיע לתוצאה 
מושלמת. איכות הבנייה הגבוהה משתלבת עם סגנון 
ארכיטקטוני ייחודי, וביחד יוצרים חוויית מגורים ייחודית 

ומרגשת.

בסופו של דבר, הדבר שבאמת מבדיל את חברת אפגד 
מיתר חברות הבנייה, טמון בשלוש מילים שמספרות את 

כל הסיפור:
אפגד – מרגישים בבית!

אנחנו מציעים לכם ביטחון ושקט נפשי לאורך כל התהליך, 
משלבי הבניה ועד לאכלוס - שבו תצטרפו לאלפי משפחות 
שנהנות מדירת החלומות, בדיוק כפי שהיא הובטחה להם 

מהרגע הראשון.

חברת אפגד


