מידעון חודש מאי

ל' ניסן ,תשע"ה

לכבוד חברי עמותה לבניית שכונה דתית  -עכו
 .1ביצוע :
חברת אוסמה -
הקבלן נמצא בשלבי סיום עבודות השלד בכל המגרשים ומתכנן לסיים העבודות עד
תחילת חודש מאי  .4102הקבלן נמצא בשלבים מתקדמים של עבודות תשתיות חשמל
ואינסטלציה בתוך הדירות ובמקביל החל בביצוע עבודות טיח פנים וחוץ של יח"ד.
הקבלן החל בעבודות קירות הפיתוח בין המגרשים.
חברת נשרא –
הקבלן נמצא בביצוע שלבי שלד מתקדמים וסיים כ  01%מהמגרשים .הערכה כי הקבלן
יסיים כל עבודות השלד עד סוף חודש מאי  4102למעט  4יח"ד אותן יסיים כחודש אחרי.
ביח"ד בהן הקבלן סיים את עבודות החל ביצוע תשתיות חשמל ואינסטלציה .כמו כן,
הקבלן החל בעבודות טיח חוץ והכנות לחיפוי אבן אשר מופיעה בחלק מחזיתות הבתים.
 .2ספק דלתות :
הקבלן אוסמה בחר גם את חברת חמדיה כספק דלתות הפנים של הפרויקט ,כך שחברת
חמדיה תספק את דלתות הפנים בכל הפרויקט .הדיירים ששייכים לקבלן אוסמה יוזמנו
לבחירת הדלתות אחרי חג הפסח.
דלתות חמדיה יצאו במבצע שדרוגים עבור הפרויקט ולהלן הפירוט:
מפרט הסטנדרט:

למינטו הוריזונטל בגוונים  :אלון מולבן לרוחב  /וונגה /מרבלה.
מילוי פלקסבורד ,הלבשות סקאלה (מדורגות  01מ"מ) ,ידית ניקל מוברש דגם גרנדה,
מנעול מגנטי .מחירון זיכוי בשדרוג+0111 :מע"מ.
המבצעים הקיימים:

 .0למינטו הוריזונטל וקלאסיק ,ברצלונה ,אוקל ,מנעול מגנטי וידית לבחירה +011מע"מ
 .4למינטו נובלו לבן  /שמנת ,ברצלונה ,אוקל ,מנעול מגנטי וידית לבחירה +001מע"מ
 .0כנף צבע משקוף למינטו ברצלונה ,אוקל מנעול מגנטי וידית לבחירה +800מע"מ
 .2תוספת לדלת אקוסטיק +204מע"מ
מבצע חדש :

שינוי גוון ללבן בלבד ללא שינוי הסטנדרט +011 -מע"מ

 .3שינויי דיירים :
תהליך שינויי דיירים הסתיים .דיירים שטרם סגרו תשלום מול הקבלן מתבקשים לסיים
הדבר בימים הקרובים .במידה וישנה סוגיה לגבי תמחור שינויי הדיירים הנכם יכולים
לפנות לאחד המפקחים (יהושוע או הדס) באתר לבירור ולבדיקה.

 .4תשלום מס' : 5
הודעת תשלום מס'  5צפויה לחודש יוני  .4102הודעת שתלום פרטנית תשלח אליכם
ממשרד רו"ח פריידקס כחודש לפני מועד התשלום.

 .5תמונות מהשטח :

אנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.
בברכה,

בברכה,

ועד העמותה

חברת אילה א.ג.מ

