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ּבְ רּוכִ ים הַ ּבָ אִ ים

ברוכים הבאים ללב השקט של רובע הדר
 מתגבר גם, יחד עם הקצב האנרגטי של העיר.ככל שהזמן עובר קצב החיים הולך ומתגבר
 כשהאקשן האורבאני מסביבנו מהווה. אל המרכז הפרטי שלנו,הצורך שלנו לחזור לעצמינו
 כזה. אנחנו מחפשים את האזור והבית שישמשו לנו פינה של שקט,חלק בלתי נפרד מחיינו
 חיים, ובעיקר,שיציע לנו חיי שלווה פסטורלית שהולכים יד ביד עם נגישות לכל מה שחשוב
. ברוכים הבאים ללב השקט של רובע הדר ברמת השרון.שתפורים בדיוק למידותינו

A striking boutique building is a concept whose time has come. An
exclusive limited-edition collection of 29 residences connected to one
of the most popular cities in the heart of Israel Ramat Ha’Sharon. A
new monument to sophisticated living. Nowhere else does the grace
of Ramat Ha'sharon, the uniqueness of the project , and the vision of
Israel’s most creative minds come together so beautifully, a modern
work of art. RENOVO Simtat Ha’gina offers luxury residences, ranging
from 3 to 5 rooms layouts with open den options as well as PREMIUM
Garden Apartments with private spacious gardens. All units will include
huge glass windows, spacious balconies, and will boast green views of
the popular HADAR neighborhood.
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 בשכונה ייחודית,פרויקט ייחודי
, היא סמל מובהק לסגנון חיים ברמה גבוהה,רובע הדר ברמת השרון היא לא עוד שכונה
 נגישות מקסימלית, סביבה איכותית, קהילה חזקה:המורכב מהערכים הגבוהים ביותר
 לוקח את סט הערכים, סמטת הגינהRENOVO  פרויקט המגורים.ומומנטום של התחדשות
 ויוצר את השילוב המושלם בין המיקום,המזוהים עם רמת השרון ורובע הדר לשיאים חדשים
. בסטנדרט בלתי מתפשר,דן לבין פרויקט בוטיק ייחודי-המבוקש ביותר בגוש

Residences are removed from the daily bustle of the city, yet still within
reach of its alluring dining, culture and entertainment options. The
HADAR neighborhood being the most demanded area in the town
boasts restaurants by renowned Israeli chefs, fine art galleries and art
exhibitions, as well as fashion by chic designers. Today’s residents are
drawn to HADAR from all walks of life, united by their shared love of
tranquil walks while enjoying their morning coffee and the locally baked
pastries.

שדרות ביאליק
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רח׳ סמטת הגינה
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גן הקוצר

הַ ּפְ רֹויֶקְ ט

מגורי בוטיק בלב השקט
 יצירה ארכיטקטונית מוקפדת שהותאמה במיוחד. סמטת הגינהRENOVO הכירו את
 בתמהיל מגוון של, דירות בלבד29  עם, קומות7  בניין אלגנטי בן:לסגנון החיים החדש שלכם
 לובי כניסה, חדרים לצד דירות גן ייחודיות מפוארות בסטנדרט מגורים בלתי מתפשר5- ו3
.קרקעי-מפואר ומעוצב עם תקרה גבוהה וחניון תת

Whether it’s the chic contemporary styling of boutique living or the
stunning grandeur of the Garden Apartments , RENOVO Simtat Ha'gina
has been designed to over-deliver on every expectation. The features,
finishes, and design in each residence are a reflection of that commitment.
Fine details, powerful sensations and timeless impressions.
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מפרט דירות

01

מטבח
מטבחים מעוצבים לבחירה ממותגים מובילים ,בשווי של
כ 20,000-ש"ח זיכוי אצל הספק (שווי זיכוי כספי אצל
החברה כ 10,000-ש"ח).

06

02

מיזוג
יחידת מיזוג אוויר מיני  VRFעם יחידות נסתרות בסלון
ובחדר ההורים.

07

תריסים
תריסי גלילה חשמליים ורשתות בחדרי השינה (למעט ממ"ד).

03

חשמל
מערכת בית חכם המאפשרת שליטה על תרחישי תאורה.

08

ויטרינה
בחדר מגורים ביציאה למרפסת תותקן ויטרינה עם צילון
פנימי חשמלי.

04

ריצוף הדירה
ריצוף הדירה (למעט חדרי רחצה ושירותים) בגרניט פורצלן
 60*120 /90*90 /80*80ס"מ במגוון דגמים.

09

דלתות פנים
דלתות פנים מתוצרת חברת פנדור.

05

מרפסת
מרפסת שמש הכוללת דק סינטטי איכותי.
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חיפויי קירות
חיפוי מלא של קירות חדר הרחצה (עד לתקרה מונמכת)
באריחי קרמיקה יוקרתיים במבחר גוונים ומידות.
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APARTMENT FEATURED SPECIFICATIONS
A Celebration of Possibilities

01

BATHROOMS
• Stylish basins and baths, sleek mixer taps and lavish
use of high-end porcelain tile • Tiled finish to all walls with
feature tiling (paint elsewhere) • White Wall mounted WC
with push button dual-flush and concealed cistern • Freestanding vanity with integrated storage and basin • Fitted
mirror, shaver socket and pelmet lighting • Chrome exposed
thermostatic shower mixer with showerhead and hose •
Invigorating powerful showers • White single ended bath •
Mechanical extract to atmosphere w/a

02

KITCHEN
• Individually designed layouts • Elegant open-plan Kitchens
designed with Italian cabinetry (20,000 NIS) • Technical stone
splashback and countertops

03

ELECTRICITY
• Television points to principal living area and bedrooms
• Telephone points to living area and bedrooms • White
electrical fittings at high and low levels • Dual CAT5 outlets in
all principal rooms • Smart home technology • Prewired for
high-speed Internet access

04

27

COOLING - HEATING
Energy efficient whole apartment mini VRF HVAC ventilation
systems

05

LIVING AREAS AND BEDROOMS
• Spacious floorplans • 9-10 foot/3 meter-high ceilings •
Spacious master bedrooms with sitting areas • Granite
Porcelain tiles flooring • Matte white finished internal doors
with feature trim from Pandor • Aluminum framed High
specification sound reducing, thermally insulated double
glazed windows and sliding doors

06

TERRACE
• Well proportioned balconies • Synthetic Timber decking •
Decorative metal railed balconies • External ceiling lights •
Glass-railed balconies

07

SECURITY
• Fire alarm • Audio/video Entry system controlling block
entrance • Secured by Design reenforced front door •
Lockable windows and sliding doors

08

CAR PARKING – STORAGE
• 2 Lifts serving all floors including underground parking •
Allocated indoor parking space • Preparations for Electric
vehicle charging points available upon availability • Private
storage room available upon availability
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הַ ּלֹוּבִ י

העיצוב המפואר של הלובי
 המעניקים לו השראה, משדרים איכות וסגנון מוקפד,החלל הרחב וגובהו הכפול של הלובי
.מאופקת וחותמת של טעם טוב למשך שנים

Generous lobby spaces and the double-height lobby impart quality and
class, reinforcing an inspiring sense of solidity and enduring good taste.
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ּדירֹות הַ ּגַ ן

 גן עדן פרטי משלכם:PREMIUM - דירות הגן
 לוקחות את היוקרה השקטה, סמטת הגינהRENOVO דירות הגן המפנקות והמוארות של
 הגינה הרחבה והירוקה, הודות לגודל הדירות ואדריכלות הנוף הייחודית, כאן.לשלב הבא
 זוהי חוויית מגורים. הופכת את החצר הפרטית שלכם לפיסת גן עדן,המשתקפת דרך החלון
 גינה: המשפחה והאורחים,אולטימטיבית עבור מי שמקדש את זמן האיכות עם בני הזוג
 מספקת מרחב נוח ומוגן לבעלי החיים,ירוקה המאפשרת לילדים לשחק בחופשיות ובבטחה
 איכות.בחיק המשפחה ומשמשת פינת אירוח מושלמת לארוחות מפנקות תחת כיפת השמיים
. בלב השקט של העיר,חיים פרטית

It’s a simple difference, but a game changer: RENOVO GARDEN
APARTMENTS do not just have balconies but instead a fully-fledged
private garden. Granted to each garden apartment the spacious exteriors
feature the rare benefits of an expansive outdoor area. Not only that, the
floor to ceiling curtain wall incorporating huge sliding doors create an
enhanced sense of space even when you are inside. With the doors open
or closed, the private garden becomes an extension of the residence.
The boundary between home and garden, comfort and discovery, can
be exactly what you want it to be. Each private garden is as lush or
sleekly minimalist matched to your imagination. It can be a canvas for
horticulture, a space for reading or a setting for a picnic like no other.
As the days, weeks and years move through their respective cycles, the
breathtaking views are transformed and the view from your garden to the
sky above is always familiar, but never the same.
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מפרט דירות הגן PREMIUM -

01

מטבח
מטבח יוקרתי מבית טונצ'לי  Made in italyבשווי של
כ ₪ 70,000-זיכוי אצל הספק (שווי זיכוי כספי אצל החברה
כ.)₪ 35,000-

06

02

מיזוג
יחידת מיזוג אוויר מיני  VRFעם יחידות נסתרות
(למעט ממ"ד).

07

חצר
חצר גן פרטית גדולה הכוללת דק סינטטי איכותי,
נקודות תאורה ,מים ,חשמל וגז כהכנה למטבח חוץ.

03

חשמל
מערכת בית חכם המאפשרת שליטה על תרחישי תאורה.

08

דלת הכניסה
דלת ביטחון גבוהה ומעוצבת.

04

ריצוף הדירה
ריצוף הדירה (למעט חדרי רחצה ושירותים) בגרניט פורצלן
 120*120ס"מ במגוון דגמים וגדלים לבחירה/אפשרות המרת
ריצוף לפרקט תלת שכבתי בחדרי השינה.

09

05

תריסים
בחדרי הדירה יותקנו תריסי גלילה חשמליים ורשתות
(למעט ממ"ד).
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10

חלונות
בחלק מחלונות החלל הציבורי יותקנו חלונות עם פרופיל
רחב בעלי זיגוג כפול וצילון חשמלי פנימי.

דלתות פנים
דלתות פנים מתוצרת חברת פנדור ,מסדרת "יוניק פרימיום"
עם צירים נסתרים בגובה  240ס"מ כוללת תוספת דלת כנף
נוספת ליחידת הממ"ד.

תוספות
 2חניות פרטיות  +מחסן.
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PREMIUM GARDEN APT FEATURES

01

BATHROOMS
• Spa-like master bathrooms with stylish basins and baths,
sleek mixer taps and lavish use of high-end porcelain tile •
Tiled finish to all walls with feature tiling (paint elsewhere) •
White Wall mounted WC with push button dual-flush and
concealed cistern • Free-standing vanity with integrated
storage and basin • Fitted mirror, shaver socket and
pelmet lighting • Chrome exposed thermostatic shower
mixer with showerhead and hose • Invigorating powerful
showers • White single ended bath • Mechanical extract to
atmosphere w/a

02

KITCHEN
• Individually designed layouts • Elegant open-plan Kitchens
designed with Italian cabinetry (70,000 NIS) • Technical stone
splashback and countertops

03

ELECTRICITY
• Television points to principal living area and bedrooms
• Telephone points to living area and bedrooms • White
electrical fittings at high and low levels • Dual CAT5 outlets in
all principal rooms • Smart home technology • Prewired for
high-speed Internet access

04
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COOLING - HEATING
Energy efficient whole apartment mini VRF HVAC ventilation
systems

05

LIVING AREAS AND BEDROOMS
• Spacious floorplans • 12 to 14 foot/4 meter-high ceilings
• Spacious master bedrooms with sitting areas • Granite
Porcelain tiles flooring or Quality wood laminate • Wide and
high matte white finished internal doors with feature trim
from Pandor • Aluminum framed High specification sound
reducing, thermally insulated double glazed windows and
sliding doors

06

GARDENS
• Oversized private expansive gardens • Garden and
outdoor lights preparations • Automatic irrigation system
preparations

07

SECURITY
• Audio/video Entry system controlling block entrance
• Intrusion alarm preparations • Secured by Design
reenforced front door • Lockable windows and sliding doors

08

CAR PARKING – STORAGE
• 2 Lifts serving all floors including underground parking
• 2 Allocated indoor parking spaces • Preparations
for Electric vehicle charging points available upon
availability • Private storage room
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הַ ּמִ יּקּום

 הכי קרוב למרכז,הכי שקט
רובע הדר
 מרחק פסיעה מרחוב סוקולוב:כדיירי הבניין החדש תיהנו מהמיקום המנצח ברובע הדר
 גני, בסמוך לפארקים ציבוריים-  בלב שכונה שפשוט מושלם לגדל בה ילדים,שוקק החיים
 פגישות או ארוחות, כשתצאו מהשכונה לסידורים. קופות חולים והקאנטרי, בתי ספר,ילדים
, בנוסף. תיהנו מגישה מהירה במיוחד אל צירי התנועה המרכזיים,שישי אצל המשפחה
,בעתיד הקרוב ייסלל שביל האופניים הבינעירוני בין הרצליה לתל אביב דרך רמת השרון
 לרכיבת בוקר או לגישה למגוון האזורים הירוקים,שישמש אתכם לטיול משפחתי ביום שמש
.שמסביב

Hadar Neighbourhood
living isn’t just closer here – it’s better! The area that delivers an exciting
concept of living in the green area of Ramat Ha'sharon. Includes
proximity to Tel Aviv, Real live browsing of Sokolov street , surrounded by
newly designed boutique buildings, destination restaurants offering al
fresco eating to boutique retail spaces, combining beautiful landscapes
with contemporary art, and an urban connection that takes both city and
urban living to their ultimate Ramat Ha’sharon authentic expressions.

רח׳ רבנו תם
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הַ יֹוצרים

אדריכלות בהשראתכם
פינקלשטיין קלוגהפט אדריכלות
"בתכנון הפרויקט ,בחרנו בגישה עיצובית נקייה ומודרנית .עשינו שימוש בצורת קובייה
סימטרית ,כקונטרסט לשוני בין הקומות .ההבדלים בין הקומות ייצרו חזית ייחודית ומעניינת
בעלת שפה אדריכלית מובהקת ,המתכתבת עם הייחודיות של רובע הדר .עבור הצבעוניות
של  RENOVOסמטת הגינה ,בחרנו לקחת השראה מהטבע – גווני עץ ולבן ,המאופיינים
בעדינות המשתלבת במרקם הקיים בהרמוניה מושלמת".

Architects - Finkelstein Klughaft
Graduates of the Technion both have established their name as two very
talented architects that designed some of the most beautiful luxurious
projects in central Israel .Some of their flagship projects were Rute
Galeries, Herzliah Pituach luxury residences as well Laniado Hospital .

104
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עיצוב פנים
שלם אדריכלים
הסטודיו הרב תחומי הוקם ב 2003-ומנוהל מאז ע"י האדריכל מנו שלם .עבודותיו של מנו
פורסמו במספר מגזינים ואתרי אינטרנט מובילים ברחבי העולם וזכו להערכה רבה ולפרסי
עיצוב .מנו שם לעצמו למטרה לראות ,להבין וליישם את תשוקות הלקוח לפני הכל .ליצור
סביבה נעימה עם חללים חמים והגיוניים .סגנון עיצובי מותאם ומוכר הכולל קווי מתאר
רכים ומעוגלים ,גימורים יוקרתיים ומשלב טכנולוגיות מתקדמות .עיצוב שהוא פשוט "חגיגה
לעיניים".
Stunning Interiors by Shalem Architects
Founded in 2003 by architect Emmanuel Shallem celebrated for its
commitment to innovative architectural interior designs. Placing an
emphasis on inspiring unique ideas which provide aesthetic value and
uniqueness. His internationally acclaimed projects in Israel and abroad
have been described as fresh design fantasies that always reach the
next level.
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היּזָ מִ ים

.קודם כל אנשים
."HOMES INSPIRED BY YOU" לא במקרה חרטנו על דגלנו את החזון
 אתם הסיבה לעשות מעל. זה אתם הלקוחות, מאמינים שהדבר שמוביל אותנו בתהליך היצירה, נדל״ןRENOVO-אנו ב
 אתם ההשראה לכל בית ואתם המנוע שלנו להמשיך בעשייה המרתקת הזו – ליצור בתים איכותיים עבורכם ועבור,ומעבר
.משפחתכם
 בעשור האחרון אכלסה. אשר נוסדה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ומובילים בתחום, הינה חברה יזמית, נדל״ןRENOVO
. איכותית ובעלת סטנדרטים גבוהים,החברה עשרות פרויקטים במרכז הארץ והעניקה למאות רוכשים תפיסת מגורים חדשה
 לרשותנו. ובכך תורמים בהכתבת הסטנדרטים העולים בישראל, לצד רמת ביצוע גבוהה,אנו מתמקדים בתכנון קפדני וחדשני
 שירות לקוחות ומחלקת, אנשי ביצוע, מהנדסים,מחלקה הנדסית נרחבת וזרוע ביצוע ייחודית ועצמאית הכוללת מתכננים
 אנו משקיעים משאבים קפדניים, כחלק מהתפיסה ההוליסטית של החברה אל מול לקוחותינו. הכל תחת קורת גג אחת,בדק
. אדיב ורחב, ומתן מענה אישי,וחדשניים בהבנת צרכי הלקוח והעדפותיו
 ודוגלים,או רכישת דירה הינה אחת ההחלטות החשובות בחיי הפרט והמשפחה/ מבינים כי בניית ו, נדל״ןRENOVO-אנו ב
.בליווי צמוד לכל אורך הדרך ועד לקבלת מפתח הכניסה לבית החדש

HOMES INSPIRED BY YOU
It is not by chance that we at RENOVO real estate live and stand by our slogan ‘’Homes Inspired
by You”. Over our 50-year collective experience in Israel and abroad we became strong believers
that what truly inspires and moves us is – you, our family of clients. Along our journey together, our
frequent and productive interaction is the caterpillar and essence of our company.
RENOVO real estate has become one of the most respected real estate organizations in Israel in
general and in the Sharon Area in particular. While successfully completing tens of impressive
large projects it has cultivated one of the most experienced development and construction
management teams in Israel. Comprising of a full range of in-house professional services– all
under one roof.
Where others saw bricks and mortar, we at RENOVO real estate saw the opportunity and benefits
in ongoing collaboration. As a multilingual international company, we pride ourselves on being a
business that serves a sophisticated diverse clientele living a unique and inspirational way of life.
Our clients count on us to protect their interests, our partners, rely on our proven experience,
passion, commitment, and integrity to join them throughout the exciting journey of planning and
owning their new home. Welcome!
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 רק הסכם רכישה חתום כדין.התכנים המובאים בחוברת זאת הינם לצרכי שיווק בלבד ואינם מהווים הצעה מחייבת כלפי מאן דהוא
 אין בהם משום, ההדמיות והתמונות הכלולים בחוברת מיועדים להתרשמות ולצורכי מידע כללי בלבד, כל המידע.יחייב את הצדדים
 וכל אלמנט אחר כלשהו ואלה נתונים וכפופים לשינויים לפי שיקול, איורים, מידות, לרבות בקשר עם מפרטים,התחייבות של החברה
או/או פרגולות ו/או ריצוף ו/או אביזרים ו/ פרטי ריהוט ו, מבלי לגרוע מן האמור.או דרישת הרשויות/דעתה הבלעדי של החברה ו
 החברה תהא מחויבת רק עפ"י מפרט.או כלים הכלולים בתמונות נועדו להמחשה בלבד ואינם כלולים בדירה הנמכרת/מתקנים ו
 כל התכנים הכלולים בחוברת זו אין בהם משום המלצה או.המכר ותוכניות המכר שיהוו חלק בלתי נפרד מהסכם הרכישה החתום
.חוות דעת ולא נועדו לספק אלא מידע כללי ואמצעי התרשמות בלבד

The content presented in this booklet is for marketing purposes only and does not constitute a binding
agreement with any party. The parties shall only be bound by a legally-signed purchase agreement. All
information, renderings and images included in the booklet are for illustration and general informational
purposes only. They do not constitute a commitment by the company regarding specifications, dimensions,
illustrations, or any other element whatsoever, and they are subject to change at the company’s sole discretion
and/or the request of the authorities. Without derogation to the foregoing, furnishings and/or accessories
and/or flooring and/or pergolas and/or facilities and/or fixtures included in the images are for illustration
purposes only and are not included in the sale of the apartment. The company shall only be bound in
accordance with the sales specifications and the sales plans, which shall constitute an integral part of the
signed purchase agreement. None of the content included in this booklet constitutes a recommendation
or an opinion, and is only intended to provide general information and create an overall impression.
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