




ההדמיה להמחשה בלבד



THE RAANANA "FEELING"
חוויית מגורים "רעננית"

 
מטע יופי  כוכבי  ב-5  רעננה  העיר  זוכה  ברציפות  שנה   20 במש� 
המועצה ל"ישראל יפה" ונבחרה כעיר ה"ירוקה בישראל".

מרק
 החיי
 ברעננה יוצר תחושה נעימה של איזו� בי� שייכות לקהילה 
לבי� חיי משפחה פרטיי
. על כ�, חוויית מגורי
 "רעננית" שכזו הופכת 
את  להערי�   
שיודעי אלו  עבור  אידיאלי   
למקו באחוזה  הבית  את 

סגנו� החיי
 המפותח שמציעה העיר.

 - High standard of living.
 - Large concentration of English & french speakers.
 - High level of education & special attention to new 

comers.
 - A variety of cultural and social activities.
 - Advance sports and leisure facilities.
 - Centrally located, 15 minutes from Tel Aviv.
 - A wide choice of award winning schools, community 

centers, and synagogues.
 - The popular Ra’anana Ulpan.
 - Large community of supportive veteran olim.
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RIGHT PLACE
הבית באחוזה

הכירו את הבית באחוזה

בלב ליבה של פנינת השרו�, רעננה, אחת הערי
 המבוקשות בישראל, 
ובקרבה מקסימלית  לכל מה שיש לעיר להציע, חברת רינובו מגורי� 

בונה פרויקט מיוחד ויוקרתי - הבית באחוזה.

 
בחומרי שימוש  תו�  מתקדמות,  בנייה  בשיטות  ייבנה  הפרויקט 
תוכננו  אשר  ומרווחות  גדולות  ומרפסות  דירות  בפרויקט   .
איכותיי
צרכי   - ביותר  והחשוב  מודרני  נוח,   
חיי אורח  על  מחשבה  מתו� 

.
המשפחה והילדי

בי�  איזו�  של  נעימה  מתחושה  ליהנות  אומר  באחוזה  בבית  לחיות 
"רעננית"   
מגורי חווית  משפחה.  חיי  של  ופרטיות  לקהילה  שייכות 
 
במיקו אידיאלי  לפרויקט  באחוזה"  "הבית  את  שעושה  שורשית 

מושל
 למי שבאמת מערי� את החיי
 היפי
 ברעננה.

In the heart of the city of Ra’anana, the “Pearl of the Sharon” 
region, Renovo is building two magnificent buildings 
perfectly situated with an easy walk to everything you need. 
 - Main building features will include huge green space 

and land size 38750 sq feet.
 - Two sizeable modern design lobbies.
 - Four-eight passenger high speed elevators (Shabbat 

mode).
 - Private parking and storage room on ground floor.
 - Walking distance to the English and French speaking 

community centers.
Renovo, is proud to present to you a unique opportunity 
to personally plan your home in Israel while having your 
community and friends as your neighbors. 

ההדמיה להמחשה בלבד
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ההדמיה להמחשה בלבד

• דירות גדולות במיוחד

• מגרש מרווח בשטח 3.6 דונ

• גינות גדולות ומעוצבות
•2 מעליות לכל בניי� (אחת ע
 מנגנו� פיקוד שבת)

• לובי כניסה יוקרתי בעיצוב אדריכלי מוקפד
• אינטרקו
 T.V במעגל סגור

• חניו� פרטי ע
 חניה פרטית בטאבו לכל דירה
• מחס� בשטח 6 מ"ר לכל דירה

תכנון מנצח - בניין
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ההדמיה להמחשה בלבד

 
החיי אורח  על  מעמיקה  מחשבה  מתו�  תוכננו  בפרויקט  הדירות 
 .
המודרני והנוח ומספקות מענה מיטבי לכל צרכי המשפחה והילדי
במיוחד  ומפנק  עשיר  מפרט  מהדירות  אחת  כל  כוללת  מכ�,  כחלק 

המאפשר לבצע תכנו� והתאמה אישית של מבנה הדירה ועיצובה.

- .
דירות ענקיות במגוו� טיפוסי
מרפסות גדולות במיוחד. -
תקרות גבוהות בדירות. -
- .
חלונות "צרפתיי
" בעלי מפתחי
 גדולי
- .
מערכת בית חכ
תכנו� מוקפד לכל דירה. -

תכנון מנצח לכל דירה
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HUGE SPACE
דירות ענקיות

ההדמיה להמחשה בלבד

24 דירות ענקיות וייחודיות ע
 מרפסות גדולות במיוחד.

:
מגוו� דירות 4-6 חדרי
דירות 4-5 חדרי
 בשטח של כ-126-150 מ"ר + עד כ-19 מ"ר מרפסת.

דירות 5.5-6 חדרי
 בשטח של כ-157-159 מ"ר + עד כ-19 מ"ר מרפסת.
.
לכל דירה חניה ומחס� צמודי

דיירי הבניי� נהני
 ממפרט איכותי ויוקרתי המאפשר גמישות תכנונית 
ועיצובית לתחושת מרחב ופרטיות.

The project consists of 24 types of spacious apartments 
of 4 or 6 rooms ranging from 125 sm – 161 sm as well as 
huge balconies as big as 19 sqm. Home owners will attain 
the comfortable lifestyle that benefits them. These beautiful 
flats offer elegant distinctive style and close proximity 
to some of the most comfortable family and community 
activities found in Ra’anana.
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ההדמיה להמחשה בלבד

Right Place

HUGE SPACE
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THE PEARL PARK
פארק רעננה

אשר  גדולה  ירוקה  ריאה  מעי�  הוא  הליכה,  בקרבת  רעננה  פארק 
ספורט  לפעילות   
מושל  
מקו משפחתית,  פעילות  לתוכה  שואבת 

.
והפוגה מרעננת מחיי היו
 יו

The perfect family gathering place giving you a much 
needed break from the daily routine.
Ra’anana Park is the largest green space in the Sharon 
region. It has been honored by the Council for a Beautiful 
Israel for its achievement in the areas of beauty, cleanliness 
and caring for the environment. It features bicycle paths, 
sports fields, friendly animals, vast expanses of lawn and 
beautiful outdoor sculptures.
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FAMILY FIRST
הילדים חשובים לכולנו

גני   – ומפותחת  מושקעת  חינו�  מערכת  בזכות  ידועה  רעננה  העיר 
ילדי
 מטופחי
 ובתי ספר ששמ
 הטוב יצא למרחוק באר� ובצבא. 
מועדוני   .
חיי  
ושוקקי  
מגווני  
והחוגי הנוער  תנועות   ,
המתנ"סי
 .
העול בכל  בגאווה  ישראל  מדינת  את   
ומייצגי  
מובילי הספורט 
בנוס�, בעיר גינות משחקי
 ובריכות שחייה לכל גיל, וכ� סקייט-פארק 
והוקי גלגיליות. תשתיות מפותחות אלה מעניקות לילדי
 ולנוער שפה 
מגוו� של פעילויות להתפתחות ולעידוד מצוינות ע
 תחושת ביטחו�, 

רווחה ובריאות.

Ra’anana has 12 elementary schools, 10 middle schools 
and 8 high-schools. The education level in Ra’anana is 
proven to be one of Israel’s most advance.
These award winning schools provide innovative curriculum 
development and constantly expand the existing programs 
in order to promote and improve the welfare of our children.
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CULTIVATING CULTURE
תרבות בין לאומית

מיוחדות  הצגות  מחול,  מוסיקה,  מופעי תאטרו�,  מגוו�  רעננה מציעה 
סימפוניית  ע"י  השאר  בי�   –  
וקונצרטי בידור  אירועי   ,
לילדי
רעננה המתאימה לכל ז'אנר וטע
. הפנינה הייחודית של העיר הינה 

.
אמפיתאטרו� בפארק רעננה, מקו
 למופעי
 ולזמרי
 מכל העול

Raanana is culture and leisure friendly to all. You can 
find exciting and interesting activities, concerts, plays, 
throughout the whole year for the entire family.
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LOCATION LOCATION
LOCATION

עסקים מוצלחים וקרובים לעיר

הכולל מעל  מוביל בתחו
 ההיי-טק   
אזור תעשייה ע
 מרכז עסקי
ל-400 חברות מקומיות ובי� לאומיות, מיקו
 נוח ומרכזי, חיבור ישיר 
תחנות  לשתי  וסמיכות  איילו�  ולנתיבי  החדש   531 לכביש   ,4 לכביש 
רכבת חדשות. כל אלה ועוד מציבי
 את רעננה במרחק של 15 דקות 

ממרכז העסקי
 של ת"א והסביבה.

Ra’nanaa is the home of leading world class high tech 
companies and business. Situated in a perfect location with 
close proximity to transport systems Allowing quick access 
to Israel’s leading business community.
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היתרונות

סמו� 
למוסדות 

לימוד

נגישות
 
לכבישי


מהירי

קרבה
לבתי כנסת

קהילה 
מגוונת

מרכז 
תרבותי 

עשיר

שתי 
תחנות 
רכבת

קרבה 
לפארק 

רעננה ולאמפי 
תאטרו�

מרכז 
קניות
סמו�

ההדמיה להמחשה בלבד
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החברה  הנדל"�.   
בתחו ומבצעת  יזמית  חברה  הינה   
מגורי רינובו 
מתמחה בהתחדשות עירונית מאז שנת 2008, מובילה ומסרה מתחמי 
מגורי
 מהמובילי
 באר�. לאחרונה דורגה החברה מתו� 900 חברות 
המובילה  ובעשירייה  בהרצליה  הראשו�   
במקו  
בתחו הפועלות 
בישראל על פי מדד ההתחדשות העירונית של BDI ומדל"� – גלובס 

לשנת 2016 ופע
 נוספת בשנת 2017.
דירות  מ-200  למעלה  החברה  מסרה  האחרונות   
השני במהל� 
 
במקו אותה  המציבה  כמות  עירונית,  התחדשות  של   
בפרויקטי
הראשו� בכל אזור השרו�. כל הפרויקטי
 שמבצעת החברה מתחילת 
 
דרכה מלווי
 באופ� מלא ע"י הבנקי
 המובילי
 בישראל המבטיחי

שקט נפשי לרוכשי הדירות.
הכוללת  אחת  גג  קורת  תחת  וביצוע  ביזמות  מאמינה   
מגורי רינובו 
צוות רחב של אנשי מקצוע מומחי
 בעול
 הנדל"� שפועלי
 לטובת 
ובמיוחד  התהלי�  כלל  על  מלאה  שליטה  לחברה  החברה.  לקוחות 
עמידה  תו�  פרויקט  כל  לממש  לה  שמאפשרת  עובדה  הביצוע, 
בלוחות הזמני
 המדויקי
 לה
 התחייבה החברה. לחברה זרוע ביצוע 
ייחודית ועצמאית הכוללת מתכנני
, מהנדסי
 וצוות ביצוע מהשורה 
הראשונה. זרוע זו נחשבת למנוסה בישראל ה� בתחו
 חיזוק והרחבת 

בנייני
 וה� בהרסית
 ובניית
 מחדש.

Founded in 2008, a small family of visionaries, together 
with prominent North American business leaders in 
development, real estate, construction and finance, 
decided to forge and integrate a newly introduced model 
for the Israeli residential real estate industry.
Renovo strongly believes that “Every piece of land has its 
own destiny”. Our experience has taught us to listen and 
to look at the lot with respect and match its individuality, 
beauty, sensitivity, and care for its surrounding.
Renovo ltd. was recently ranked out of 900 companies 
to be one of the top 10 real estate companies in its field 
in Israel and first in Herzliyah by BDI coface index and 
Madlan-Globes index for the year of 2016 and 2017.

ההדמיה להמחשה בלבד

Hailanot 23-33, Herzliyaהאילנות 23-33, הרצליה

רחוב השרו� 12, 14, 16, רעננה
Hasharon Street 12, 14, 16, Ra’anana

הפלמ“ח 4-6, הרצליה
Hapalmach 4-6, Herzliya
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:
מרכז מבקרי
הסדנאות 10, הרצליה

ימי
 א‘-ה‘: 9:00-17:00
יו
 ו': 9:00-13:00

www.renovo.co.il
10 Ha’Sadnaot, Herzliya

Sunday - Thursday: 9:00-17:00
Friday: 9:00-13:00

*9182




