מגזין השראה יצירה

השקט והיוקרה בפריים לוקיישן

בין כיכר המדינה לאבן גבירול
בלב הצפון החדש בתל אביב ,ברחוב הכי קסום בעיר ,שמרנו לכם את
המיקום הכי טוב שיכולתם לבקש .פלינר במוסינזון  17הינו בניין פרימיום
ייחודי ,מוקפד ומעוצב ,שיאפשר לכם לגור במרחק הליכה מכל מה שיש
לעיר להציע.
אחד מהיתרונות המובהקים של הפרויקט הינו היזם והקבלן :חברת אפרים
פלינר ,העוסקת ביזום ובניה בהיקפים גדולים למגורים כבר למעלה מ90-
שנה! החברה נמנית בין החברות היחידות בישראל אשר יוזמת ובונה את
כל הפרויקטים שלה בעצמה .יכולות הביצוע האדירות וחוסנה הכלכלי של
חברת פלינר מאפשרים לה לבצע כל אתגר הנדסי ולהשלים את הפרויקט
במהירות ,ביעילות ובביטחון מלא.

איכות חיים מושלמת בצפון החדש
מעטים מאוד הרחובות בת"א המאפשרים לכם להיות קרובים לכל מקום בעיר,
עם זאת ליהנות מסביבת מגורים שקטה ופסטורלית .רחוב מוסינזון הוא בדיוק
אחד כזה ,רחוב חד סטרי שקט ,ירוק ומוצל .מדובר ברחוב היוקרתי של הצפון
החדש שכל כולו תרבות מגורים מתקדמת :סביבה מטופחת ,אווירה שלווה
ואוכלוסיה איכותית.

ההדמיה להמחשה בלבד

בריכת השחיה בעליית הגג של הפנטהאוז

פלינר במוסינזון הינו בניין בוטיק בן  7קומות ו 14-יחידות דיור ,בעיצוב אדריכלי
מרהיב הזוכה לפיתוח סביבתי עשיר .לבחירתכם :דירת גן  4חדרים פסטורליות,
דירות  4חדרים מרווחות ושטופות אור הנהנות מפרטיות מושלמת של  2דירות
בלבד בקומה .בנוסף 2 ,פנטהאוזים יוקרתיים בקומות העליונות ,המתפרשים על
פני קומה שלמה .לפנטהאוז העליון בקומה  7בריכת שחיה פרטית בגג הפנטהאוז.

ההדמיה להמחשה בלבד

supreme
privacy
הדירות מאופיינות בתכנון חכם ובשיטת החלל הזורם ,המאפשר לכל דייר
להתאים את חלל הדירה לטעמו ולצרכיו .בדירות ויטרינות רחבות במיוחד
המאפשרות כניסת אור טבעי ובריזה נעימה ,לצד תקרות גבוהות ביותר.
לרשות הדיירים חניון תת קרקעי מרווח וחדר עגלות המאובטח בקודן.
את חווית המגורים האקסקלוסיבית ישלים מפרט בסטנדרט גבוה ביותר.

פלינר במוסינזון מפגיש אתכם
בין עיר לטבע ומזמין אתכם
לחווית מגורים בלוקיישן יחיד
מסוגו ,פסיעה מפארק הירקון

הים

במרחק
נגיעה

הרחוב האינטימי והיוקרתי מגדיר מחדש את המושג "פריים
לוקיישן" ולוקח אותו צעד קדימה .בלב הפועם ,הדינמי והשוקק

פארק הירקון

של העיר שוכן פלינר במוסינזון ,סמוך לגימנסיה הרצליה ,חנויות

בני דן
בני דן

המעצבים השיקיות של כיכר המדינה ובתי הקפה ביהודה המכבי.

או

ויצמן

סישקין

בין מוסדות התרבות ,המוזיאונים והתיאטראות המובילים .בסביבה
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גן
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(הקו הירוק) אשר ימוקם באבן גבירול פינת נורדאו.
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לרשותכם מערך שלם של תחבורה ציבורית נוחה
ונגישה שיתחזק בקרוב ,הודות לתחנת הרכבת הקלה
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באופניים ,בקורקינט או ברכב.
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פארקים וגינות ירוקות ,עם נגישות מעולה לכל מקום בעיר  -ברגל,

פרישמן

Body
קאנטרי רמז החדש מעמיד לרשותכם את מיטב המתקנים
בתחום הכושר והספורט .בריכות שחיה ,בריכה לימודית ,חדרי
כושר ,חדרי חוגים ,משחקיה ,קפיטריה ,חדרי טיפולים וקומת
גג למשטחי שיזוף .בקומת המרתף חניון ציבורי רחב ידיים.
קאנטרי רמז פועל כקומפלקס קהילתי הכולל את מתחם שבט
צופי דיזנגוף ,אשכול גני הילדים רמז-ארלוזורוב ותיכון הגימנסיה.

Excellent
Education
Everyone
for

מערכת החינוך בצפון החדש זוכה מדי שנה בפרסי חינוך יוקרתיים .ילדי
הרובע נהנים ממגוון מוסדות חינוך עטורי שבחים ,אשכולות גנים ,מרכזים
קהילתיים ובתי ספר איכותיים ,כגון :ארנון ובית הספר הקהילתי אהבת ציון.
תיכונים :הגימנסיה ,עירוני ד' ועירוני י״א .מוסדות החינוך מאפשרים למידה
והתפתחות אישית אינדיבידואלית של כל תלמיד ותלמידה ,לצד שבט צופי
דיזנגוף המעודד למעורבות בקהילה ,התנדבות ,מחויבות אישית וחונכות.

open
green
spaces
במרחק הליכה קצר תמצאו את אחד
הריכוזים הגדולים בעיר של גינות
ירוקות ופינות חמד קסומות :גינת
פייבל ,הגת ,לואי מרשל ,גן זינגר
(גינת צ׳ירלסון) ,הגינה הקהילתית -
גינת האהבה ,גן משה כהן וגן פולק.

The city that never sleeps
אם חשקה נפשכם בחוויה קולינרית משובחת ,לכו בעקבות הניחוחות
המפתים .הם יובילו אתכם למסעדות ולקינוחים הכי מושחתים בעיר
במרחק הליכה קצרצר לכיכר המדינה או לאבן גבירול.
בקרב מביני דבר ,הצפון החדש קנה לו שם כגן-עדן קולינרי המציע שפע
של מסעדות שף ,ברים ואינספור בתי קפה משובחים .כשרוצים לשבור את
השגרה ,תמיד טוב שיש עולם צבעוני ומרגש ,ממש מעבר לפינה .סצנת
חיי הלילה של העיר מציעה שלל סגנונות בילוי באווירה עכשווית .מפאבים
שכונתיים ומועדוני לילה מסעירים ועד בתי קפה באווירה רומנטית.

פלינר במוסינזון הינו פרי תכנונו של משרד
האדריכלים ״החדר״ ,זוכה הפרס הבינלאומי היוקרתי
 RIBAלאדריכלות .המשרד אחראי על כמה ממיזמי
הבנייה היצירתיים בתל אביב ,ביניהם :הבית בסמטה
אלמונית  ,3הבית בביאליק  21ורביעיית סמאטס.

A FUSION OF
ARCHITECTURE
& DESIGN
פלינר במוסינזון מהווה את המשך השפה האדריכלית
של המשרד בדגש על שימוש בטכנולוגיות ובחומרים
חדישים .האמירה האדריכלית הייחודית ביצירת דירות
פאר ,הופך את הבניין לאחד הפרויקטים היצירתיים
והמרשימים בעיר .העיצוב האדריכלי עדכני ומשלב בין
זכוכית וחיפוי דקורטיבי ,הדירות נהנות ממרחבי מחייה
פונקציונאלים ,מלאי אור וגמישות תיכנונית ,שתאפשר
לכם ליצור דירה המותאמת במדויק לצרכיכם.

ההדמיה להמחשה בלבד

עיקרי המפרט הטכני
הבניין
-

בניין בעיצוב אדריכלי מודרני
פיתוח סביבתי מוקפד הכולל גינה בחזית הבניין
לובי מפואר כולל כניסה מעוצבת
חזיתות מעוצבות בשילוב אלמנטים עיצוביים
מעלית מהירה ומעוצבת
חניה מקורה לכל דירה בחניון תת קרקעי
לובי קומתי מעוצב
תכנון על פי עקרונות בניה ירוקה

הדירה
-

מערכת מיזוג מרכזית  VRFמושלמת בכל הדירה
דלת ביטחון מעוצבת בכניסה לדירה
דלתות פנים משודרגות לבחירה מתוך מגוון דגמים
תריסים חשמליים איכותיים
זיגוג כפול בחלונות וטריפלקס בוויטרינות

חדרי רחצה

מבט לעורף הבניין

-

ארון אמבטיה מעוצב כולל משטח כיור ומראה
ברזים איכותיים מתוצרת “ “HANS GROHEאו ש"ע
אסלות תלויות עם מיכלי הדחה סמויים
אמבטיה אקרילית

אינסטלציה חשמלית
-

חיבור חשמל תלת פאזי
פריסה רחבה של נק׳ חשמל ותקשורת
אביזרי קצה חשמליים יוקרתיים
אינטרקום עם מסך צבעוני
מערכת חימום מים סולרית

מטבח
-

מטבח מעוצב בסטנדרט גבוה בהתאמה אישית
ברז מטבח יוקרתי עם מזלף נשלף תוצרת “HANS
 “GROHEאו ש"ע
משטח אבן קיסר לבחירה מתוך מגוון דגמים
כיור סילקוורץ או נירוסטה בהתקנה שטוחה

ריצופים וחיפויים
 ריצוף באריחי גרניט פורצלן  100/100ס"מ במגוון דגמים חיפוי קירות יוקרתי במגוון דגמים -ריצוף מרפסת שמש בגרניט פורצלן דמוי  DECKאו ש"ע

נוף השרון ב׳ הוד השרון

נוף השרון א׳ הוד השרון

מגדל פלינר פתח תקווה

ארבעה דורות של מצוינות בבניה
חברת פלינר הינה מחברות הבנייה המובילות והיציבות בארץ מאז .1927
החברה אחראית לפרויקטים רבים ומגוונים בישראל ובחו״ל ,בהיקפי בנייה

מגדל הדרור הוד השרון

של אלפי יחידות דיור מפוארות ,שכונות מגורים ,מגדלי יוקרה ,בנייני בוטיק,
בנייני ציבור ומרכזים מסחריים.
בין הפרויקטים המובילים של החברה ניתן למנות את מגדל פלינר ,היהלום

מגדל השחר הוד השרון

שבכתר בפתח תקווה ,לצד פרויקטים מפוארים ברחבי העיר :ניצני גנים,
פלינר בכפר גנים ,פלינר בהדר גנים ונווה עוז הירוקה .הוד השרון :מגדל
השחר ,בית השחר ,מגדל הדרור ,נוף השרון ונוף השרון ב׳ .הרצליה :פלינר
פארק וברחבי בתל אביב :בית אשכול ,בני דן  14-16ומוסינזון .17

שנות
בנייה
ויצירה

בונים בעוצמה

פלינר פארק הרצליה

נווה עוז הירוקה פתח תקווה

בית השחר הוד השרון

לחברת פלינר סיווג ג׳ ( 5הגבוה ביותר) המאפשר לה לבנות פרויקטים
בהיקפים גדולים ביותר .החברה יוזמת ובונה את כל הפרויקטים שלה באופן
עצמאי ,ללא תלות בקבלני משנה .עובדה זו מעניקה לה שליטה מלאה
בכל תהליכי הייזום ,התכנון ,השיווק והביצוע של כל פרויקט ,תוך הקפדה
על רף סטנדרטים גבוה במיוחד ,כך שלכם הדיירים מובטחת עמידה בלתי
מתפשרת בלוחות הזמנים.

המוצג במצגת זו ,לרבות התוכנית ,מפרטים ,הדמיות ותמונות הינו לצורך המחשה בלבד .לחוזה המכר מצורפים מפרט
טכני ותכנית מכר והם בלבד מחייבים את החברה26.4.2021 .
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משרד ראשי :מגדל פלינר ,ההסתדרות  ,26פ״ת
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