


פרויקט דירות היוקרה “נופים באשקלון” מציע לך את כל האפשרויות לבית חם, 
במקום שקט ובאזור המדהים ביותר באשקלון וכל זאת במחירים אטרקטיביים 

במיוחד.  

“נופים אשקלון” - לא צריך להוסיף עוד כדי לקבל יותר!
הצטרף לחיים הטובים בבניין יוקרתי ומרווח, בסביבה שקטה, עם נוף לים, 
במרחק קצר ממוקדי הבילוי ותנאים שהופכים את החיים להרבה יותר טובים...



למה דווקא “נופים באשקלון”?

כל מה שחלמת קיים בפרויקט הבניה נופים באשקלון. 
חללי לובי כפולים ומפוארים, מגוון דירות )4-5 חדרים, גן 
ופנטהאוזים( מדהימות ומעוצבות תוך חשיבה על כל פרט. 

נוף מדהים לים, מרווח יוצא דופן, עיצוב אדריכלי מדהים, 
מרפסת שמש מושלמת, שטחי גינון ופיתוח סביבתי 

בעיצוב אדריכל נוף ועוד...

כולנו יודעים שבסופו של דבר השלמות נמצאת 
בפרטים הקטנים.



קרוב קרוב

פרויקט הבנייה נופים באשקלון קרוב לכל מה שרק 
תרצה בסביבת ביתך... טיול קצר של 5 דקות בטיילת 
שמתחת לביתך ייקח אותך למרכז המסחרי ובו מגוון 

רחב של בילויים.

הפרויקט נמצא במרחק נסיעה של 45 דקות ממרכז 
הארץ )ת”א( ותמיד תוכל לקצר את הנסיעה באמצעות 
הרכבת ולהיות תוך 30 דקות בלב ליבה של ההמולה. 

העיקר שבערב תחזור לפינה השקטה והמושלמת שלך...



עיקרי המפרט הטכני

לובי כניסה מהודר ומעוצב ע”י אדריכל פנים ™ 
לובי קומתי מעוצב ™ 

חדר דיירים ™ 
שטחי גינון גדולים ופיתוח סביבתי מיוחד בעיצוב  ™ 

אדריכל נוף
חיפוי הבניין באבן נסורה ™ 

מחיצות פנים בלוק איטונג או בלוקי גבס ™ 
ריצוף גרניט פורצלן מזוגג 60X60 ™ ס”מ בסלון 

ובחדרי השינה, או פרקט בחדר שינה הורים
מרפסת שמש בכל דירה ™ 

אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור ™ 
מטבח איכותי הכולל משטח מסוג אבן קיסר ™ 

™ A25x3 חשמל  תלת פאזי בכל הדירה
נקודת טלוויזיה וטלפון בכל חדר ™ 

הכנה לרמקולים בסלון ™ 
 ™ חניה לכל דירה     

דלתות פנים מעוצבות כוללות הלבשות רחבות ™ 
2 ™ מעליות מהודרות

ארון כולל מראה בחדרי הרחצה ™ 
הכנה למיזוג אוויר מיני מרכזי ™ 

אסלות סמויות ™ 
תריס חשמלי בסלון + חדר שינה ™ 

* מחסן בתוספת תשלום













מיקום הפרויקט



מי הם האנשים שבונים לך את הבית המושלם?

חברה מבצעת

חברת יצחק עפר, חברה הקיימת מעל 50 שנה ונהנית 
ממוניטין רב שנים בזכות הקפדה בלתי פוסקת על 
איכות בניה, שימוש בחומרים איכותיים, דיוק, שיטות 
ביצוע, אמינות ועמידה בלוח זמנים.תשתית הניהול 
מתבצעת ע”י מהנדסים מנוסים ומנהלי עבודה קבועים 
ומקצועיים, כאשר את הפרויקט מלווה באופן אישי 
המנכ”ל והבעלים מר אברהם עפר. החברה מעניקה 
לציבור לקוחותיה ליווי מקצועי תוך יחס אישי, בכל שלבי 
הפרויקט, מהתכנון דרך ההקמה ואף  לאחר האכלוס.

www.y-offer.co.il 

חברה מארגנת
חברת AP ארביב פנדגיר הוקמה ע”י רו”ח נצח ארביב 
ומאיר פנדגיר. החברה עוסקת בתחום הנדל”ן בדגש 

לאזורים עם ביקוש גבוה.
AP מוכרת כחסרת פשרות באיכות הבניה, המפקידה 
את עיצוב ותכנון הפרויקטים בידי האדריכלים והמעצבים 
המובילים בתחום ומבטיחים איכות, בטיחות, כדאיות 
ועמידה בסטנדרטים הגבוהים תוך מתן דגש על אמינות, 

שקיפות, מקצועיות ויחס אישי.

www.ap-i.co.il 


