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החיים האורבאניים הם חלק בלתי נפרד מאיתנו ,ואנחנו נהנים לנוע בקצב
הפועם הזה ,בנוף הזוויתי ובאנרגיה הגבוהה שאין לה תחליף .לכן אנחנו
מחפשים מקום משלנו בתוך העיר ,מקום מוכר ,רגוע וירוק .חולמים על בית
מלא שלווה ,עבורנו ועבור המשפחה שלנו .בית שמזמין אותנו לנשום לרווחה
ולהטעין מצברים ובו בזמן להישאר תמיד קרובים ,למרכז העניינים .ברוכים
הבאים לחיים החדשים שלכם ברמת השרון ,וללב הירוק של העיר.

Where Escaping Means Staying
There is a difference between living and the decision to live artfully.
It is a world where powder blue skies and warm velvet sunshine serve
as the backdrop to exquisite moments... where light, open spaces
become a gallery for your daily pursuits... and where design extends
beyond the visible and becomes a way of life.
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הלב הירוק של העיר

אין עוד
עיר כזאת
, הקפידה רמת השרון על שימור אופייה הירוק והשקט,1923-מאז נוסדה ב
 לצד השמירה.וכך הפכה לאחד המיקומים המבוקשים ביותר במרכז הארץ
 ולספק לתושביה את כל, המשיכה העיר להתפתח ולגדול,על צביונה הייחודי
 מוקפת שדות חקלאיים ומצד, מצד אחד.הטוב שיש לעיר אורבאנית להעניק
, חנויות אופנה, מסעדות ובארים,שני נהנית ממרכז תוסס עשיר בבתי קפה
 מפגיש, בראשיתRENOVO .מבחר מוסדות חינוך איכותיים ומוקדי תרבות
 ומזמין אתכם להצטרף,את כל הדברים הטובים שיש לרמת השרון להציע
.לרמת החיים הגבוהה ביותר בישראל
Ramat Ha’sharon – A Serene Oasis Of Nature

 בראשיתRENOVO

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.
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מרכז הטניס

כיוון תל אביב
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שדות התותים
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19

שד׳ ביאליק
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בית יד לבנים
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רח׳ סוקולוב
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מגורי בוטיק
בסביבה פסטורלית
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הכירו את  RENOVOבראשית .יצירה ארכיטקטונית מוקפדת
שהותאמה במיוחד לסגנון החיים החדש שלכם ,באזור השקט
והירוק של העיר :בניין בוטיק מושלם בן  7קומות 24 ,דירות בלבד
במגוון גדלים ( 3,4,5חדרים ודירות גן מפוארות) ,סטנדרט מגורים
בלתי מתפשר ,מפרט עשיר ומפנק .לרווחת דיירי הפרויקט לובי
כניסה מפואר עם תקרה גבוהה ,חניון תת-קרקעי ,מחסנים לחלק
מהדירות ושטחים ציבורים נרחבים.
The Boutique Design – Alive With Style
RONOVO-BERESHIT is the latest collection of modern
luxury residences from RENOVO real estate. This intimate
boutique building of just 24 homes in the heart of vibrant
Ramat Ha’sharon combines contemporary design with
spacious comfort to form a tranquil, urban oasis ideal for
any lifestyle.
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מרכז הטניס
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פארק רמת השרון

 RENOVOבראשית
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להרגיש בהבדל
כבר מהכניסה
 מעניק ללובי, הגרניט והברונזה, הזכוכית,המפגש של הטבע עם הפלדה
.אווירה ייחודית בשינוי מתמיד המושפע מהטוב ביותר שיש לכל עונה להציע
The Lobby

 בראשיתRENOVO

The harnessing of the natural world inside the steel, glass ,granite and
bronze cases that frame the lobby gives the space an ever-changing
atmosphere defined by the best elements of each season.
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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).

02

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

03

חשמל
מערכת בית חכם המאפשרת שליטה על תרחישי תאורה.

04

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

05
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מרפסת
מרפסת שמש הכוללת דק סינטטי איכותי.

06

חיפויי קירות
חיפוי מלא של קירות חדר הרחצה (עד לתקרה מונמכת) באריחי
קרמיקה יוקרתיים במבחר גוונים ומידות.

07

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

08

ויטרינה

09

דלתות פנים
דלתות פנים מתוצרת חברת פנדור.

 RENOVOבראשית

בחדר מגורים ביציאה למרפסת תותקן ויטרינה עם צילון פנימי חשמלי.

01

A Celebration of Possibilities

03

Living Areas And Bedrooms
Spacious floorplans

Bathrooms
Stylish basins and baths, sleek mixer taps and lavish use of
high-end porcelain tile

9-10 foot/3 meter-high ceilings
Tiled finish to all walls with feature tiling (paint elsewhere)
Spacious master bedrooms with sitting areas
White Wall mounted WC with push button dual-flush and
concealed cistern

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

02

Terrace

Free-standing vanity with integrated storage and basin
49

Fitted mirror, shaver socket and pelmet lighting

Chrome exposed thermostatic shower mixer with showerhead
and hose

Well proportioned balconies
Invigorating powerful showers
Synthetic Timber decking
White single ended bath

 בראשיתRENOVO

Decorative metal railed balconies
Mechanical extract to atmosphere w/a
External ceiling lights

Glass-railed balconies

הלב הירוק של העיר

Apartment Featured Specifications

07

Electricity

Car Parking – Storage

Television points to principal living area and bedrooms

2 Lifts serving all floors including underground parking

Telephone points to living area and bedrooms

Allocated indoor parking space

White electrical fittings at high and low levels

Preparations for Electric vehicle charging points available
upon availability

Dual CAT5 outlets in all principal rooms

Private storage room available upon availability

Smart home technology

Prewired for high-speed Internet access

51

08

Security
Fire alarm

05

Cooling – Heating
Energy efficient whole apartment mini VRF HVAC ventilation systems

06

Secured by Design reenforced front door

Kitchen
Individually designed layouts

Elegant open-plan Kitchens designed with Italian cabinetry (20,000 NIS)
 בראשיתRENOVO

Audio/video Entry system controlling block entrance

Technical stone splashback and countertops

Lockable windows and sliding doors

הלב הירוק של העיר
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דירות הגן
 לוקחות את היוקרה, בראשיתRENOVO דירות הגן המפנקות והמוארות של
 הודות לתכנון המוקפד והייחודי של אדריכלי הבניין, כאן.השקטה לשלב הבא
 התקרה הגבוהה והגינה הרחבה והירוקה משתקפות דרך שלל מפתחי,והנוף
 זוהי חוויית המגורים.הדירה הגדולים ומשוות לדירה תחושה של בית פרטי
 גינה ירוקה:האולטימטיבית עבור מי שמקדש את זמן האיכות לכל בני המשפחה
 מספקת מרחב נוח ומוגן לבעלי,המאפשרת לילדים לשחק בחופשיות ובבטחה
החיים של הבית ומשמשת פינת אירוח מושלמת ואהובה לארוחות מפנקות תחת
. בלב הירוק של העיר, איכות חיים פרטית.כיפת השמיים
59

Slowly Transforming With The Seasons

 בראשיתRENOVO

As the entrance is approached, The GARDEN APARTMENTS stunning
stratospheric grandeur, breathtaking architectural and botanical details
begin to reveal themselves. Exotic foliage, the interplay of light and
shadow painting a different picture with every passing step taken. The
4-meter-high ceilings and slender aluminum frames designed to achieve
an expansive perspective, a sense of discovery and a change that remains
awe-inspiring. Sunlight refracts through many times you enter. Every
time you enter the apartement and the garden sanctuaries sunlight and
crisp cool air are encountered throughout the apartments’ wide openings.
Displaying tranquil arrangement of trees and plants sourced from across
Israel. This is a feast for the senses, designs maximised to achieve the
best possible use of space and light. The ethos of discovery meets the
promise of an oasis of tranquillity.

הלב הירוק של העיר

 RENOVOבראשית

הלב הירוק של העיר

מפרט דירות הגן

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-

02

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

03

חשמל
מערכת בית חכם המאפשרת שליטה על תרחישי תאורה.

04

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

05

תריסים

63

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

06

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

07

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

08

דלת הכניסה
דלת ביטחון גבוהה ומעוצבת.

09

דלתות פנים

10

תוספות
חניה פרטית

 RENOVOבראשית

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

03

Gardens

Bathrooms
Spa-like master bathrooms with stylish basins and baths, sleek

Oversized private expansive gardens

mixer taps and lavish use of high-end porcelain tile

Garden and outdoor lights preparations

Tiled finish to all walls with feature tiling (paint elsewhere)

Automatic irrigation system preparations

White Wall mounted WC with push button dual-flush and
concealed cistern

02

Car Parking – Storage
Free-standing vanity with integrated storage and basin
2 Lifts serving all floors including underground parking

67

Fitted mirror, shaver socket and pelmet lighting
2 Allocated indoor parking spaces

Chrome exposed thermostatic shower mixer with showerhead
Preparations for Electric vehicle charging points available upon availability

and hose

Invigorating powerful showers
Private storage room

 בראשיתRENOVO

White single ended bath

Mechanical extract to atmosphere w/a
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Garden Residences

06

Security

Living Areas And Bedrooms

Audio/video Entry system controlling block entrance

Spacious floorplans

Intrusion alarm preparations

12 to 14 foot/4 meter-high ceilings

Secured by Design reenforced front door

Spacious master bedrooms with sitting areas

Lockable windows and sliding doors

Granite Porcelain tiles flooring or Quality wood laminate

Wide and high matte white finished internal doors with feature trim
from Pandor
69

05

Electricity

Aluminum framed High specification sound reducing, thermally insulated
double glazed windows and sliding doors

Television points to principal living area and bedrooms

Telephone points to living area and bedrooms

07

Kitchen
Individually designed layouts

White electrical fittings at high and low levels
Elegant open-plan Kitchens designed with Italian cabinetry (70,000 NIS)
Dual CAT5 outlets in all principal rooms
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Technical stone splashback and countertops
Smart home technology

Prewired for high-speed Internet access

08

Cooling – Heating
Energy efficient whole apartment mini VRF HVAC ventilation systems

הלב הירוק של העיר
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 RENOVOבראשית

הלב הירוק של העיר

,שקט מושלם
דקה מלב העיר
 מרחק הליכה קצר מרחוב.לחיות במיקום המנצח של רמת השרון
 בלב שכונה מושלמת לגידול הילדים שלכם,סוקולוב שוקק החיים
 קופות חולים, בתי ספר, גני ילדים, סמוך לפארקים ציבוריים לפגישות, כשתחליטו לצאת מהשכונה החמימה לסידורים.וקאנטרי
 תיהנו מגישה מהירה במיוחד אל,ולארוחות שישי אצל ההורים
 בעתיד הקרוב ייסלל שביל, בנוסף לאלה.צירי התנועה המרכזיים
,האופניים הבינעירוני בין הרצליה לתל אביב דרך רמת השרון
 לרכיבת בוקר או לגישה,שישמש אתכם לטיול משפחתי ביום שמש
.לאחת הפינות הירוקות שמסביב
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Quiet Living, One Minute from the City Center

שדרות ויצמן

 בראשיתRENOVO

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

הלב הירוק של העיר
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דרור רימוק אדריכלים ואליהו נאווי אדריכלים

 המשתלבת בהרמוניה מושלמת עם הסביבה,"כדי ליצור בנייה נקייה בעלת גוון אופטימי
 שימוש בחומרים-  האחד. בחרנו לשמור על שני עקרונות מרכזיים מובילים,הירוקה
 החשיבה העיקרית הייתה. קירות לבנים ככל הניתן-  והשני,חמים וטבעיים דוגמת עץ
 תכנון מרפסות גדולות ובתוך כך,יצירה של מבטי נוף פתוחים ורחבים בכל חלקי הדירה
. ולמעשה האדרה של הדיאלוג ביניהם, של מאסה ושל חוץ- חיבור של הבנוי והמצוי
 מציב אותו באידיאליות עם דופן אחת בלבד בסמוך לבניין, בראשיתRENOVO תכנון
 כך שממש ניתן לחוש, בעוד שאר הפאות ממוקמות מול שטחים פתוחים וירוקים,השכן
 תצורת המגרש הלא שיגרתית ייצרה דירוג בסגנון טראסות.את האוויר בכל רחבי הדירה
." גם לחזית המבנה, דבר שהעניק נופך מיוחד במינו,של חזית הבניין לכיוון הרחוב

Interior Design, Inspired By You
77

Joint Architects – Dror Rimouk
Over the past 20 years, Dror Rimouk architects has established a full-service
award-winning practice in architectural programming, planning, and design.
The firm’s dedicated architects, interior designers, and landscape architects
continue to build a distinguished reputation of excellence in comprehensive
design, with a goal of producing projects with timeless character and quality.
Architect Eliyahu Nawi
A graduate of the prominent school of architecture and design Bezalel.From
there Eliyahu went on to specialize and lead at the prominent Pivko Architects
office for 10 years .Actively involved in the construction of many Tel Aviv
residential and hotel projects .Eliyahu’s greatest passion is to constantly
innovate while staying true to strong architectural themes.

 בראשיתRENOVO

Stunning interiors by Arik Aviv studio
Arik Aviv Studio provides end-to-end interior design services. In the year
2019 Arik Aviv has been awarded Best New Designer Award, by Dira Na’a
Magazine. Working for Ferrari in Milano for 10 years in design and moving
on to lead the interior design at Ilan Pivko architects. Arik has quickly raised
to be a well-known designer that takes real pride and joy in his creations.

הלב הירוק של העיר

 בהשראתכם,אדריכלות

הלב הירוק של העיר

.קודם כל אנשים
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."HOMES INSPIRED BY YOU" לא במקרה חרטנו על דגלנו את החזון
. זה אתם הלקוחות, מאמינים שהדבר שמוביל אותנו בתהליך היצירה, נדל״ןRENOVO-אנו ב
 אתם ההשראה לכל בית ואתם המנוע שלנו להמשיך בעשייה,אתם הסיבה לעשות מעל ומעבר
.המרתקת הזו – ליצור בתים איכותיים עבורכם ועבור משפחתכם
. אשר נוסדה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ומובילים בתחום, הינה חברה יזמית, נדל״ןRENOVO
בעשור האחרון אכלסה החברה עשרות פרויקטים במרכז הארץ והעניקה למאות רוכשים
 אנו מתמקדים בתכנון קפדני. איכותית ובעלת סטנדרטים גבוהים,תפיסת מגורים חדשה
 לרשותנו. ובכך תורמים בהכתבת הסטנדרטים העולים בישראל, לצד רמת ביצוע גבוהה,וחדשני
 אנשי, מהנדסים,מחלקה הנדסית נרחבת וזרוע ביצוע ייחודית ועצמאית הכוללת מתכננים
 כחלק מהתפיסה ההוליסטית. הכל תחת קורת גג אחת, שירות לקוחות ומחלקת בדק,ביצוע
 אנו משקיעים משאבים קפדניים וחדשניים בהבנת צרכי,של החברה אל מול לקוחותינו
 מבינים כי בניית, נדל״ןRENOVO- אנו ב. ומתן מענה אישי אדיב ורחב,הלקוח והעדפותיו
 ודוגלים בליווי,או רכישת דירה הינה אחת ההחלטות החשובות בחיי הפרט והמשפחה/ו
.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.התכנים המובאים בחוברת זאת הינם לצרכי שיווק בלבד ואינם מהווים הצעה מחייבת כלפי מאן דהוא
 ההדמיות והתמונות הכלולים בחוברת מיועדים להתרשמות, כל המידע.רכישה חתום כדין יחייב את הצדדים
 וכל, איורים, מידות, לרבות בקשר עם מפרטים, אין בהם משום התחייבות של החברה,ולצורכי מידע כללי בלבד
.או דרישת הרשויות/אלמנט אחר כלשהו ואלה נתונים וכפופים לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו
או כלים הכלולים/או מתקנים ו/או פרגולות ו/או ריצוף ו/או אביזרים ו/ פרטי ריהוט ו,מבלי לגרוע מן האמור
 החברה תהא מחויבת רק עפ"י מפרט המכר ותוכניות.בתמונות נועדו להמחשה בלבד ואינם כלולים בדירה הנמכרת
 כל התכנים הכלולים בחוברת זו אין בהם משום המלצה.המכר שיהוו חלק בלתי נפרד מהסכם הרכישה החתום
.או 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.

 מבית קבוצת פובליסיסFireworks -  כתיבה ועיצוב,קונספט
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