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חוויית מגורים חדשה בטבעון

“מצפה  בטבעון  הייחודי  המגורים  פרוייקט 
מור”, שמושק בימים אלו במחירי פריסייל החל 
מ-1,750,000 שקלים, מציע חוויית מגורים חדשה 
שטרם נראתה באזור. מדובר בשלושה בנייני בוטיק 
בני 8 דירות כל אחד אשר מתוכנן בשיטת הבתים 
השטוחים. לא עוד דירה קונבנציונאלית, אלא דירה 
שמרגישה כמו בית פרטי, הודות לתכנון האדריכלי 
המיוחד. הבניינים מתמזגים עם הקרקע הטבעית 
על צלע ההר, כך שהם משתלבים בנוף הקיים 

ומספקים נוף פתוח מכל חלון. 

חלום של בית פרטי בבניין מגורים
תמהיל הדירות מורכב מדירות גן בנות 125 מ”ר 
– 5 חדרים, דירות מרפסת 5 חדרים על שטח של 
120 מ”ר ופנטהאוזים ענקיים בני 6 חדרים על שטח 
של 160 מ”ר. לכל אחת מן הדירות מוצדמת גינה 
מדליקה לנוף או מרפסת ענק הנעה בין 60 מ”ר 
ל-90 מ”ר ויוצרת תחושה של בית פרטי בבניין 
מגורים. זוהי הפעם הראשונה שבונים בטבעון דירות 
שטוחות וניכר כי השוקעה מחשבה רבה בתכנון 

“מדובר במיקסום של השטח על ידי יצירת מתווה הפרטני של כל יחידת דיור. 
מיוחד בבניין מגורים. אמנם מדובר בבניין משותף, 
אך בסגנון שנותן תחושה של בית פרטי. כמות 
הדירות הקטנה בכל בניין מאפשרת ליצור את 
האינטימיות והפרטיות לכל משפחה, “בכל פרט 
בדרך היה חשוב לנו שירגישו בבית פרטי , חוץ 
מהמחיר שכמובן נשאר במחיר דירה “, אומרים 

בקבוצת בן מלך, המשווקים את הפרוייקט. 
גם המפרט של כל יחידת דיור מהדהד אל בית 
פרטי, עם חלונות קליל פרופיל בלגי, מפתחים 
גדולים הצופים אל נופי הכרמל, מטבחי סמל 
היוקרתיים ומרצפות גדולות של 90X90 יוצרות 
תחושה של מרחב פתוח עם נוף ירוק שעוטף 

אותך מכל כיוון.

משווקי הפרויקט חברת BM מרכז הנדל”ן 
מקבוצת בן מלך,  04-9531010. 

- מדור פרסומי -

מצפה: אחד הפרוייקטים המעניינים ביותר בתחום הנדל”ן נמצא בקרית טבעון. דירות ענק בבנייה 
שטוחה, מרפסות רחבות שצופות לנופי הכרמל, חנייה כפולה ומפרט טכני עשיר שטרם נראה באזור. 

בואו להכיר את “מצפה מור”

מחירי השקה ל-4 דירות ראשונות


