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איכות חיים חכמה וירוקה
במיקום המרכזי ביותר

בראשון לציון

Be smart
נבנה במתחם מגדלים

אורבני יוקרתי
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החברות כהן פליקס ונדל“ן נדל“ן מקיימות 
פעילות יזמית משותפת המניבה פרויקטים 
 - בנדל“ן  מובילים בתחום ההשקעות 

למגורים, למסחר ולתעשייה.
שתי החברות מיקמו עצמן כמובילות 
בתחום ההשקעות בנדל“ן באזור המרכז 

ובמיוחד בראשון לציון והסביבה.
ההיכרות עם הסביבה כמגרש ביתי והניסיון 
רב השנים, מקנים לנדל”ן נדל”ן וכהן 
פליקס יתרון עצום בהכרת תכניות קיימות 
ועתידיות ורכישת קרקעות בזמן הנכון. 

חברת כהן פליקס הינה חברה לבניין ופיתוח 

שנוסדה בשנת 1974 ומביאה עימה ניסיון רב 

בתכנון, פיתוח ובניית פרויקטים בנדל“ן, לצד 

עשייה מוכחת בעשורים האחרונים. 

חברת נדל“ן נדל“ן מביאה עימה חדשנות פורצת 

דרך בכל הקשור ליזמות נדל“ן. לחברה הכלים 

והידע לזיהוי ולמימוש פוטנציאל השקעות, הן 

במישור היזמי קבלני והן במישור ההשקעה 

האישית של אנשי עסקים ולקוחות פרטיים 

המעוניינים למנף את עצמם. 

השילוב המדויק של ניסיון וחדשנות בהובלת 

בנייה,  יזמות  של  במסגרות  פרויקטים 

והשבחת קרקעות,  רכישה, תכנון  קבוצות 

מקנה לחברות יתרון מובהק בשווקים בהם

הן פועלות. 

שיתוף פעולה של כהן פליקס ונדל”ן נדל”ן, מבוסס על איתנות פיננסית, מקצועיות, יושרה 
והגינות ללא פשרות. החברות פועלות מתוך ראייה רחבה של כלל הגורמים המעורבים 

בכל פרויקט ובמחשבה לטווח הארוך.

מטרות אלה מכתיבות סטנדרטים גבוהים ביותר של עמידה ביעדים, שמירה על לוחות 
זמנים, מתן תשואה מקסימלית בכל פרויקט, על מנת להגיע לתוצאות הטובות ביותר 

לשביעות רצון גבוהה של הלקוחות. 

הופכים 
חלום

למציאות

בנייה למגורים ומסחר 
כל הפרויקטים של החברה נבחרים בקפידה ומלווים על ידי צוות המומחים שלנו, כולם 
בעלי ניסיון מוכח של מאות אלפי מטרים של בנייה ועשרות יחידות קרקע מושבחות 

לבנייה ולמגורים ומסחר. 
אנו בונים בשיטות בנייה מתקדמות ובתהליכים יעילים ביותר על מנת להבטיח תוצאה 

איכותית ובטוחה.
בין התחומים הנוספים בהם אנו עוסקים ניתן לראות מספר קבוצות רכישה שחלקן אוכלס 
וחלקן בתהליכי בנייה מתקדמים, בניית מרכזים מסחריים כנכסים מניבים לחברות ובנייה 

במסגרות ערבות חוק מכר. 
החברות מאושרות בכלל הבנקים ומבצעות ליווי בנקאי לפרויקטים עם: בנק לאומי, 

מרכנתיל, הבינלאומי ומזרחי טפחות. 

תכנון והשבחת קרקעות
במסגרת הליכי תכנון והשבחת קרקעות, למטרת רכישת קרקעות בעלות פוטנציאל 
גבוה לשינוי יעוד, כהן פליקס ונדל”ן נדל”ן פועלות לקידום והפשרה של קרקעות ונכסים 
בערים מרכזיות בארץ ואיגוד קבוצות משקיעים לטווח הארוך. החברות מקדמות תכנון 
פרויקטים של פינוי-בינוי, הובלת תב“עות, שינוי ייעוד קרקעות למגורים ולמסחר ושל 

תכניות בניין עיר. 

יזמות בנייה למגורים 
שיתוף הפעולה הפורה בניהול ויזמות בפרויקטים מהגדולים בראשון לציון, מניע פעילות 
ענפה באיתור קרקעות לבנייה, שינוי ייעוד והשבחת קרקעות, הגדלת זכויות בנייה, הקצאת 
מסגרות אשראי לפרויקטים, ליווי משפטי ממשרד עורכי דין ממוקד נדל”ן והתקשרויות 

עם יועצים ומתכננים עד לביצוע מוגמר של כל פרוייקט.
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Be smart
חווית מגורים מתקדמת 

פרויקט Be Smart בשכונת האירוס בראשון לציון. הינה קבוצת רכישה אשר בונה פרויקט 

בליבו של  שכונת מגדלים חדשה,  עם דירות 4-5-6 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים  

ברמת גימור גבוהה מאוד, לדיירים אשר מחפשים מקום איכותי לחיות בו. 

לבנות את הבית הבא שלך - עם האנשים המתאימים לכך
הצטרפות לקבוצת רכישה היא דבר שצריך לעשות בצורה מושכלת - ביחד עם גורמים המנוסים 

בכל התהליך. קבוצת הרכישה מסייעת להפחית את עלויות הבנייה בצורה משמעותית ובהבדל 

של מאות אלפי שקלים לעומת פרויקטים באיזור. חברת נדלן נדלן כהן פליקס היא חברה 

ותיקה אשר מנוסה מאוד בתחום קבוצות הרכישה וכן בביצוע הפרויקט עד למסירת המפתח 

לרוכש. אנו מנוסים מאוד בבניה באזור המרכז, ובאזור ראשון-לציון קיימים פרויקטים רבים 

אשר נבנו במרוצת השנים. אנו מכירים את הדרישות העירוניות עד לפרט הקטן ביותר - גם 

של הרשות העירונית  ובעיקר של הרוכשם.  

לוקישן - לגור ליד כל מה שצריך, ועדיין ליהנות משקט
הפרויקט ממוקם בקרבה לכל צירי התחבורה הראשיים, כגון: נתיבי איילון, וכביש 431 החדש 

המוביל במהירות אל כבישים 4, 6 ו-1. פרויקט שכונת האירוס הינו פרויקט בעל שטחים 

פתוחים ירוקים רבים מצד אחד, וקרבה אל מוקדי מסחר ותרבות מצד שני, דבר המספק 

איכות חיים גבוהה לדיירים בפרויקט.  you can choose to 
Be smart
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סטאנדרט גבוה וחכם 
בסטנדרט  בנייה  איכות  לדייר  מעניקות  אשר  חכמות  דירות  הן  בפרויקט  הדירות 

הגבוה ביותר - הן מבחינת חומרים והן מבחינת טכנולוגיה המשולבת בבית ובמגדל 

- טכנולוגיה המתחשבת בכל הרגלי החיים,  החל משקעים חכמים לטעינת מכשירים 

ניידים כסטנדרט דירתי,  הכנה למערכות קולנוע ביתי ועוד.

המפרט הדירתי כולל: 
• תריסי גלילה חשמליים בכל תריסי הגלילה בדירה

• מרפסות שמש עם מעקה בשילוב זכוכית ואלומיניום
• דלת כניסה מעוצבת

• ריצוף גרניט פורצלן 80/80 בכל הדירה
• דמוי דק אנטי סליפ במרפסות 

• הכנה למערכת קולנוע ביתית במחרב הסלון 
• מטבח איכותי ומעוצב

• ברזים חברת “גרואה”, “הנס גרואה” או שוו”ע
• אסלה תלויה עם מיכל הדחה סמוי

• דלתות פנים מתוצרת פנדור או שוו”ע  
• הכנה למיזוג אוויר

 

• שקעי בית חכם מחוברים לסמרטפון כולל שליטה ובקרת מיזוג
ודוד שמש Be smart - מערכות כניסה ובקרה חכמות לבניין  

usb נקודות •

בית חכם
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חווית מגורים מתקדמת
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מיקום הבניין כאן
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סטנאדרט הבניין 

• בניין בעיצוב מודרני בשילוב בנייה ירוקה , חיפוי הבניין באבן יוקרתית
• לובי ראשי עם חלל כפול בתכנון מעצב הפנים

• מערכת אינטרקום טלוויזיה צבעונית במעגל סגור בכניסה לבניין
הכוללות מערכות כניסה חכמות.  
• שלוש מעליות מהירות מפוארות

• פיתוח סביבתי הכולל תאורה עשירה וגינון
• חניון תת קרקעי ועילי
• חדר עגלות ואופניים

• מחסום חשמלי חכם בכניסה לחניה עם שלט פרטי לכל דירה 
• פיר אשפה קומתי

• Be smart - טרקלין דיירים חכם מודרני
הפעלה לגיל הרך / עמדות חשיבה / מחשבים / וחיבור לאינטרנט  
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