מידעון חודש ינואר פברואר

011/110/12
כ' שבט ,תשע"ד

דף מידע לחברי עמותת
קדמת אפק
חברי עמותת קדמת אפק שלום רב,
להלן מספר עדכונים,
 .1ביצוע :
הקבלן (תאופיק זידאן) ממשיך בביצוע קיר המפריד בין מגרשי טיפוס  2לטיפוס .3
הקבלן סיים את עבודות הביסוס במגרשים ( 541-541דגם )2בחלק התחתון ומתקדם
בהשלמת החלק העליון בימים הקרובים .במקביל ,הקבלן ממשיך להתקדם בביצוע עבודות
השלד במגרשים  15-14ובשורה העליונה של מגרשים .521-532
 .2שינויי דיירים :
-

תקופת עריכת שינויי דיירים הסתיימה .יש ליצור קשר עם מוחסן על מנת לקבל את שינויי
הדיירים ולחתום על הסכם עריכת השינויים.

-

הנכם מתבקשים להתקדם בבחירות הריצופים והכלים הסניטרים (חברת נגב או סטודיו
קרמיקה).

-

מס' הטלפון של מוחסן – 5124433555

עדכון מידע שינויי דיירים :
א .גג רעפים :
בחירת הרעפים של המשתכנים ששלחו את בחירתם לפניכם :
·
·

ונציאני מותז53 :
אפור טיטניום7 :

לפיכך הצבע הנבחר הינו ונציאני מותז
ב .אלומיניום:
בחירת צבע האלומיניום של המשתכנים ששלחו את בחירתם לפניכם :
·

( RAL 9007בחרו  4משתכנים)

·

( RAL 7030אפור אבן) (בחרו  1משתכנים)

לפיכך הצבע הנבחר הינו .RAL 7030

ג .שיש מדרגות :
ביום  57/55/2554התקיימה פגישה באתר הבניה בה השתתפו וועד העמותה ומנהל העבודה
מוחסן.
בפגישה נדרש הקבלן לספק את

השיש למדרגות לפי המפרט במכרז ולפי כך להלן הדגמים

שנקבעו סופית :
-

שיי גריי.

-

חלילה.

-

קרמה נובה.

-

קרמה וורנה.

לתשומת לב :
כל מי שכבר בחר שיש למדרגות שלא מתוך הרשימה לעיל וברצונו לשנות את הבחירה ,רשאי
לגשת לספק הקרמיקה שלו ולשנות את הבחירה (הקבלן הבטיח כי יעביר את הדוגמאות גם
לספקים).
מומלץ לוודא אצל ספק הקרמיקה כי הדגמים כמפורט לעיל מצויים אצלו .אנו נדאג לעדכן אתכם
גם כן.
ד .טיח חיצוני – נבחרו גוונים  ( 251 ,255לבן ואפור)  ,שליכט צבעוני של חברת נדיר.
 .3תשלום מס' : 5
התשלומים אמורים להתבצע בכפוף ובהתאם להתקדמות הפרויקט בפועל  .לוח התשלומים
נמצא בתכנון מחודש ויש לצפות כי הכנתו תסתיים בימים הקרובים ועם סיומו נפיץ אותו לכולם.
בכל מקרה הוראת תשלום תופץ אליכם כחודש לפני המועד הנדרש באמצעות משרד רו"ח
פריידקס..
 .4הערכות מוסדות חברות וארגונים לקראת אכלוס :
לאחר בדיקה עם חברת גוני הנדסה בע"מ (המבצעים עבודות עבור משרד הבינוי והשיכון)
להם יש חלק בהערכות והכנות לקראת אכלוס עלו הדברים הבאים :
-

עבודות חברת החשמל מתוכננות להתחיל ב 4/2554

-

עבודות סלילה ופתוח שלב ב' מתוכנן להתחיל ב .5/2554

-

תחנת שאיבה .1/2554

בכל מקרה בו יהיה בידנו מידע נוסף נעדכנם בהתאם.

 .5תמונות מהשטח :

בברכה ,
ועד העמותה

בברכה,
איילה א.ג.מ יעוץ נדל"ן בע"מ

