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 שפר נדל"ן                          

 בונים? מחזקים בניה נגד רעידת אדמה?

 נכנסתם לריקוד מסחרר, מי יודע מתי יגמר...

רוץ: השיגו את הסכמת שאר הדיירים, הכינו בקשה להיתר בניה, פעלו כך נראה המ
פנים, עיצוב , תכננו לקבלת היתר בניה מהועדה המקומית לתכנון ובניה, השיגו מימון

חפשו מוצרי עיצוב לטעמכם, הזמינו קבלן, בטלו את ההזמנה, השיגו קבלן זול יותר, 
, התלבטו חודשיים,  החלו בבניה, בקרו את איכותה, גלו ליקויים, גלו שהזול הוא יקר

 חפשו את האשם, ושוב מההתחלה......

 

 בשבילכם: אפשר גם אחרת!חטפתם מגרנה? יש לנו בשורה 

 !אפשר לבנות עלינוד "בס. שפר נדל"ן כאן בשבילכם

תמחים בהובלת תהליכי תוכלו להמשיך ברוגע את שגרת חייכם, ואנו כיזמים המ
השגת לובגימורים מושלמים, נמקסם את האופציות העומדות לרשותכם עד  בניה

 המטרה הרצויה ביותר.

 

 תוביל אתכם שפר נדל"ן לקבלת המפתח ברוגע, ללא כאבי ראש מיותרים? כיצד 

לכך יהיו אחראים אנשי הצוות המקצועיים שלנו, ביניהם: מומחים בתחומי 
יכלות, הנדסה, רשיון בניה ופיקוח. כמו כן תעמוד לשרותכם מחלקת מוצרי אדר

עיצוב פנים, בה תוכלו לרכוש את המוצרים היחודיים שאנו מייבאים, כדי להגיע 
 לרמת גימור מושלמת, בביתכם המחודש.

 

 לקוח של שפר נדל"ן? המפתח לתהליך בניה שהוא חויה!

 .... כי מושלמות היא מילת המפתח שלנו!
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 הזדמנות להתחדש או כאב ראש חדש? -38תמ"א 

התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני 1980אם דירתכם נבנתה לפני 
 רעידות אדמה מחייב אתכם חוקית בחיזוק דירותיכם!

 * האם אתם מתמצאים בכל החוקים הרלוונטיים?

 * מהם ההתמחות והנסיון שלכם בתחום הנדל"ן?

 * האם יש לכם עודף במשאבי זמן וסבלנות כדי להשיג את הסכמת כל הדיירים?

* מכירים את המסלול מהכנת בקשה להיתר בניה עד לקבלתו מהרשויות 
 המוניציפליות?

 * התוכלו לקחת אחריות על הבניה בפועל? כמה נסיון יש לכם בכך?

 * מנין תממנו את הבניה???

 

, או שמותירות אחריהן סימני שאלה: הגעתם אם השאלות מזמנות תשובה שלילית
 לכתובת הנכונה!

 לנו בשפר נדל"ן יש מענה חיובי.

 

 

 במקום בו החוק מחייב, אנו נזכה אתכם בהזדמנות להתחדש בראש שקט:

 נערוך פגישה ראשונית עם נציגי הדיירים ונבדוק זכאות.

 נגיש תכנון ראשוני לבעלי הדירות

 האופציות העומדות בפניו.נסכם עם כל דייר את מקסימום 

 נחתים את הדיירים על התכנית הסופית.
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 נקבל את כל האישורים הרלוונטיים להתחלת הבניה.

 נממן את הבניה )תמורת הדירות החדשות שנבנו מכח התמ"א(

 נחזק את היסודות.

 נבנה את השלד המתווסף.

 נפקח על הבניה.

 נסיים את פנים הדירות בגימור מושלם.

 המדרגות. נשפץ את חדר

 נוסיף מעלית.

 נמסור בחיוך את המפתח לדירתכם החדשה.

 

 מדוע דווקא שפר נדל"ן?

חברת שפר נדל"ן היא מותג מקצועי בענף היזמות והבניה. לא לחינם היא אחת 
 החברות המובילות באזור ירושלים.

 לנו התמחות בפתרונות הנדסיים מורכבים. 

 ט בניה גבוה במחיר משתלם.אנו מספקים דירות איכותיות בעלות סטנדר

פיתחה חברת שפר נדל"ן את כל  2008מהיום הראשון להקמתה בשנת 
 האסטרטגיות והפעילויות שלה, על בסיס שביעות רצון לקוחותיה. 

אנו מחכים לדעת מה הטעם האישי שלך, לקבל את בקשותיך המיוחדות, ולסייע לך 
 להגשים את דירת חלומותיך.

 לשם כך העמדנו לשרותך:

 * למעלה מארבעים אנשי צוות המומחים בכל מקצועות הבניה.
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 * משרדים ואולם תצוגה הממוקם במרכז העיר ירושלים.

 * נציגים הנותנים שרות אישי ואנושי.

 * חנות מוצרי יבוא אישי יחודיים וחדשניים בתחום עיצוב פנים הבית. 

 

 

 בחרת שפר? הצלחת בנדל"ן!      

 מתוך שלווה.יצירה  -דירה כל

 מלך! ?ואתה
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