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הלב של מרכז 
תל אביב
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ללכת את תל אביב

לפתוח את הדלת ולצאת...לעיר!
פרויקט שטנד 9 ממוקם בדיוק

בלב תל אביב.
תתכוננו להגיע ברגל 

לבתי הקפה המבוקשים ביותר, 
למוסדות תרבות מובילים,

לחוף הים ולכל מה שיש לעיר 
להציע. מבט קצר במפה

ותוכלו לגלות שהכל -
בדיוק מסביבכם.
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לגור במרכז העיר,
שלא עוצרת אף פעם.
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שטנד 9, תל אביב

| בניין מעוצב בתכנון אדריכלי מתקדם
| 6 קומות עם 10 דירות בלבד 

| דירת גן עם גינה פרטית רחבה
| דירות 4 חדרים עם מרפסת

| דירת פנטהאוז עם מרפסות מרווחות  
  לנוף אורבני

| מפרט וסטנדרט עילית
| לובי מעוצב ופיתוח סביבתי

| בנייה ירוקה 
| מחסן לכל דירה

| חניון תת קרקעי במתקן המתאים 
  לרכבים גבוהים כגון לנדקרוזר ודומיו.
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| הדירות
| חלונות - חלונות אלומיניום מינימל סופר תרמי וקליל אופיס,

  עם זיגוג כפול ובידוד תרמי ואקוסטי ברמה גבוהה.
| תריסים - תריס ונציאני נאסף חיצוני ותריס אור 

  בהפעלה חשמלית
| אלמנטים להצללה במרפסות חזית המאפשרים הצללה של 

  המרפסת מכיוון דרום.
| מערכת מיזוג - VRF מתוצרת מיצובישי, היטאצ'י או דייקין.

| ריצוף - בדירה אריחי ריצוף 120/60 או 100/100 
  המסופקים ע"י חזי בנק.

| ריצוף - במרפסת ריצפה צפה מאריחי גרניט פורצלן במידות 
  120/60 בעובי 2 ס"מ המסופקים ע"י חזי בנק.

 -(PALAZZANI הברזים תוצרת) כלים סניטרים וברזים |
  מסופקים על ידי חזי בנק בסטנדרט גבוה במיוחד לפי 

  בחירת אדריכל הפרויקט - אפשרות לבחור את כל   
  הריצופים/ ברזים/כלים סניטריים מספק אחר תמורת זיכוי.

| חיפוי תקרת מרפסות – עץ טבעי.
| דלת כניסה – דלת בטחון מפלדה מחופה בפורניר. 

| דלתות פנים – דלתות בגמר צבע בתנור עם צירים סמויים.
| מאוורר תקרה חיצוני מתוצרת וורטיצ'ה איטליה בסגנון 

  אחיד לכל מרפסות הבניין.
| שפכטל אמריקאי בשתי שכבות בקירות פנים.

| מטבח - מטבח דאדא מבית טולמנס ברכישה קבוצתית 
  במחיר מיוחד ישירות ממטבחי דאדא.

עיקרי המפרט הטכני

| הבניין
| טיח שימור בקומת הקרקע.

| טיח בקומות הנוספות, שליכט צבעוני בגמר עדין.
| חומרי גמר מוקפדים בלובאים.

| הבניין עומד בתקן בנייה ירוקה ברמה של שני כוכבים.
| חניון תת קרקעי במתקן המתאים לרכבים גבוהים כגון 

 לנדקרוזר ודומיו.
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אדריכלות שנוצרת 
מהשראה תל אביבית

משרד גל - פלג אדריכלים, התחיל את דרכו בשנת 2004 
ייחודיים  בפרויקטים  מתמחה  המשרד  אביב.  בתל 
למגורים, בהם בניינים לשימור, בניינים חדשים במרקמים 
היסטוריים ובתים פרטיים. הפרויקטים במשרד משלבים 
בין תפיסת חלל חדה ובהירה לחומריות, צבע וטקסטורה. 
הקיימת  בסביבה  התבוננות  על  העבודה מתבסס  תהליך 
יחד עם אמירה אישית ועכשווית. עבודת התכנון במשרד 
וחשיפת  היסטוריים  בניינים  מניתוח  השראה  שואבת 
השפה שלהם, כמו גם מן העולם החופשי של הציור, הקו 
על  היא תמיד למקום המדויק, הנמצא  והצבע. השאיפה 
הגבול בין המעוצב לפשוט, בין המונוכרומטי לצבעוני, בין 

סדר לאי-סדר ולאסתטיקה שמשאירה אוויר לנשימה.



המוצג בתכנית זו, לרבות ריהוט, אביזרים, מידות, הדמיות, תמונות והתוכניות הינו לצורך המחשה בלבד. מידות הפנים המצוינות בתוכנית הן מידות בניה לפני טיח וחיפויים. תוכנית זו אינה 
מצג או הצעה ולא תהיה חלק מתנאי ההתקשרות בין הצדדים. התוכניות אינן בקנה מידה. המפרט הטכני והתוכניות האדריכליות הסופיים מצורפים להסכם הביצוע עם הקבלן. ט.ל.ח 

דירת גן
מפלס קרקע: 97 מ"ר

מפלס 1-: 93 מ"ר | גינה: 70 מ"ר

| הבניין
| טיח שימור בקומת הקרקע.

| טיח בקומות הנוספות, שליכט צבעוני בגמר עדין.

| חומרי גמר מוקפדים בלובאים.

| הבניין עומד בתקן בנייה ירוקה ברמה של שני כוכבים.

| חניון תת קרקעי במתקן המתאים לרכבים גבוהים כגון 

 לנדקרוזר ודומיו.

| הדירות
| חלונות - חלונות אלומיניום מינימל סופר תרמי וקליל אופיס,

  עם זיגוג כפול ובידוד תרמי ואקוסטי ברמה גבוהה.

| תריסים - תריס ונציאני נאסף חיצוני ותריס אור 

  בהפעלה חשמלית

| אלמנטים להצללה במרפסות חזית המאפשרים הצללה של 

  המרפסת מכיוון דרום.

| מערכת מיזוג - VRF מתוצרת מיצובישי, היטאצ'י או דייקין.

| ריצוף - בדירה אריחי ריצוף 120/60 או 100/100 

  המסופקים ע"י חזי בנק.

| ריצוף - במרפסת ריצפה צפה מאריחי גרניט פורצלן במידות 

  120/60 בעובי 2 ס"מ המסופקים ע"י חזי בנק.

 -(PALAZZANI הברזים תוצרת) כלים סניטרים וברזים |

  מסופקים על ידי חזי בנק בסטנדרט גבוה במיוחד לפי 

  בחירת אדריכל הפרויקט - אפשרות לבחור את כל   

  הריצופים/ ברזים/כלים סניטריים מספק אחר תמורת זיכוי.

| חיפוי תקרת מרפסות – עץ טבעי.

| דלת כניסה – דלת בטחון מפלדה מחופה בפורניר. 

| דלתות פנים – דלתות בגמר צבע בתנור עם צירים סמויים.

| מאוורר תקרה חיצוני מתוצרת וורטיצ'ה איטליה בסגנון 

  אחיד לכל מרפסות הבניין.

| שפכטל אמריקאי בשתי שכבות בקירות פנים.

| מטבח - מטבח דאדא מבית טולמנס ברכישה קבוצתית 

  במחיר מיוחד ישירות ממטבחי דאדא.

N

שטנד9
לב תל אביב

�>����������

���~���

���������

������

����

�������������

-3
66
-

-449- -1
94
-

-224-

-9
49
-

�������

-300-

-3
64
-

-514-

������������������

-1
85
-

-141-

-2
06
-

-224-

-477-
�����~����

����������

-628-

-1
40
-

�����~����

-4
64
-

-300-

-7
86
-

�������

-472-

-3
86
-

-290-

-4
78
-

-620-

-149-

��������

-2
74
-

-620-

-1
50
-

����������

����������

קומת כניסהקומה 1-

רשת אוורור רשת אוורור

רשת אוורור

רשת אוורור



המוצג בתכנית זו, לרבות ריהוט, אביזרים, מידות, הדמיות, תמונות והתוכניות הינו לצורך המחשה בלבד. מידות הפנים המצוינות בתוכנית הן מידות בניה לפני טיח וחיפויים. תוכנית זו אינה 
מצג או הצעה ולא תהיה חלק מתנאי ההתקשרות בין הצדדים. התוכניות אינן בקנה מידה. המפרט הטכני והתוכניות האדריכליות הסופיים מצורפים להסכם הביצוע עם הקבלן. ט.ל.ח 

דירות 4 חדרים | # 3, 5, 7
98 מ"ר | מרפסת: 11 מ"ר

| הבניין
| טיח שימור בקומת הקרקע.

| טיח בקומות הנוספות, שליכט צבעוני בגמר עדין.

| חומרי גמר מוקפדים בלובאים.

| הבניין עומד בתקן בנייה ירוקה ברמה של שני כוכבים.

| חניון תת קרקעי במתקן המתאים לרכבים גבוהים כגון 

 לנדקרוזר ודומיו.

| הדירות
| חלונות - חלונות אלומיניום מינימל סופר תרמי וקליל אופיס,

  עם זיגוג כפול ובידוד תרמי ואקוסטי ברמה גבוהה.

| תריסים - תריס ונציאני נאסף חיצוני ותריס אור 

  בהפעלה חשמלית

| אלמנטים להצללה במרפסות חזית המאפשרים הצללה של 

  המרפסת מכיוון דרום.

| מערכת מיזוג - VRF מתוצרת מיצובישי, היטאצ'י או דייקין.

| ריצוף - בדירה אריחי ריצוף 120/60 או 100/100 

  המסופקים ע"י חזי בנק.

| ריצוף - במרפסת ריצפה צפה מאריחי גרניט פורצלן במידות 

  120/60 בעובי 2 ס"מ המסופקים ע"י חזי בנק.

 -(PALAZZANI הברזים תוצרת) כלים סניטרים וברזים |

  מסופקים על ידי חזי בנק בסטנדרט גבוה במיוחד לפי 

  בחירת אדריכל הפרויקט - אפשרות לבחור את כל   

  הריצופים/ ברזים/כלים סניטריים מספק אחר תמורת זיכוי.

| חיפוי תקרת מרפסות – עץ טבעי.

| דלת כניסה – דלת בטחון מפלדה מחופה בפורניר. 

| דלתות פנים – דלתות בגמר צבע בתנור עם צירים סמויים.

| מאוורר תקרה חיצוני מתוצרת וורטיצ'ה איטליה בסגנון 

  אחיד לכל מרפסות הבניין.

| שפכטל אמריקאי בשתי שכבות בקירות פנים.

| מטבח - מטבח דאדא מבית טולמנס ברכישה קבוצתית 

  במחיר מיוחד ישירות ממטבחי דאדא.

N
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המוצג בתכנית זו, לרבות ריהוט, אביזרים, מידות, הדמיות, תמונות והתוכניות הינו לצורך המחשה בלבד. מידות הפנים המצוינות בתוכנית הן מידות בניה לפני טיח וחיפויים. תוכנית זו אינה 
מצג או הצעה ולא תהיה חלק מתנאי ההתקשרות בין הצדדים. התוכניות אינן בקנה מידה. המפרט הטכני והתוכניות האדריכליות הסופיים מצורפים להסכם הביצוע עם הקבלן. ט.ל.ח 

דירת גג
103 מ"ר | מרפסות: 56 מ"ר

| הבניין
| טיח שימור בקומת הקרקע.

| טיח בקומות הנוספות, שליכט צבעוני בגמר עדין.

| חומרי גמר מוקפדים בלובאים.

| הבניין עומד בתקן בנייה ירוקה ברמה של שני כוכבים.

| חניון תת קרקעי במתקן המתאים לרכבים גבוהים כגון 

 לנדקרוזר ודומיו.

| הדירות
| חלונות - חלונות אלומיניום מינימל סופר תרמי וקליל אופיס,

  עם זיגוג כפול ובידוד תרמי ואקוסטי ברמה גבוהה.

| תריסים - תריס ונציאני נאסף חיצוני ותריס אור 

  בהפעלה חשמלית

| אלמנטים להצללה במרפסות חזית המאפשרים הצללה של 

  המרפסת מכיוון דרום.

| מערכת מיזוג - VRF מתוצרת מיצובישי, היטאצ'י או דייקין.

| ריצוף - בדירה אריחי ריצוף 120/60 או 100/100 

  המסופקים ע"י חזי בנק.

| ריצוף - במרפסת ריצפה צפה מאריחי גרניט פורצלן במידות 

  120/60 בעובי 2 ס"מ המסופקים ע"י חזי בנק.

 -(PALAZZANI הברזים תוצרת) כלים סניטרים וברזים |

  מסופקים על ידי חזי בנק בסטנדרט גבוה במיוחד לפי 

  בחירת אדריכל הפרויקט - אפשרות לבחור את כל   

  הריצופים/ ברזים/כלים סניטריים מספק אחר תמורת זיכוי.

| חיפוי תקרת מרפסות – עץ טבעי.

| דלת כניסה – דלת בטחון מפלדה מחופה בפורניר. 

| דלתות פנים – דלתות בגמר צבע בתנור עם צירים סמויים.

| מאוורר תקרה חיצוני מתוצרת וורטיצ'ה איטליה בסגנון 

  אחיד לכל מרפסות הבניין.

| שפכטל אמריקאי בשתי שכבות בקירות פנים.

| מטבח - מטבח דאדא מבית טולמנס ברכישה קבוצתית 

  במחיר מיוחד ישירות ממטבחי דאדא.

N
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השקעות חכמות בנדל"ן

קרינסקי שירן פועלת משנת 2006 והיא עוסקת בייזום וניהול השקעות 
בנדל“ן, בניהולם של עמוס שירן ויאיר קרינסקי. עיקר הפעילות מתרחש 
באזורי הביקוש בדגש על העיר תל אביב עם התמחות באיתור והשבחה 
בתחום  פרויקטים  של  והקמה  שיווק  פיתוח,  תכנון,  ייזום,  נכסים,  של 
המגורים. בכל הפרויקטים המגוונים והאיכותיים שהקימה ניכרת חותמת 
מאז  ומצוינות.  מקצוענות  שקיפות,  מתפשרת,  בלתי  איכות  של  אישית 
תחילת פעילותה מעורבת קרינסקי שירן בהקמת מאות יחידות דיור, תוך 
שימת דגש על תכנון מוקפד לפרטי פרטים, מפרט עשיר ובנייה איכותית, 
כל זאת תוך מתן יחס אישי והקפדה על זמינות מרבית עבור לקוחותיה.

עמוס שירן
מהנדס אזרחי, בעל תואר שני בהנדסה אזרחית מהטכניון וניסיון עשיר 
בתחומי תכנון וביצוע מבנים. שימש במגוון תפקידים בענף הבניה – תכנון 
מבנים ותשתיות, סמנכ“ל הנדסה בחברה קבלנית ומנהל המבדקה לבניין 

ותשתית של הטכניון.

יאיר קרינסקי
עו“ד, בוגר תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב, בעל ניסיון 
ושיווקי  עסקי  ניסיון  בעל  הנדל“ן.  בתחום  פרויקטים  בייזום  נרחב 

בינלאומי רב. משרת כסגן אלוף במילואים.



| החשמונאים 72, ת"א

| הרצל 40, ת"א| הרב קוק 27, ת"א| נחלת בנימין 123, ת"א

| סמטה אלמונית 3, ת"א

פרויקטים 
מובילים





פרויקט שטנד 9, ת"א
בעל היתר בנייה מאושר

| ליווי  משפטי
משרד עורכי דין באום הנגבי ושות' ליווי וייעוץ משפטי.

| ליווי  בנקאי
ליווי בנקאי לפרויקט יינתן על ידי בנק מזרחי טפחות.

שטנד9
לב תל אביב
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 03-5590885

למידע ולתאום 
פגישה:

שטנד9
לב תל אביב

כל ההדמיות במצגת זו הינן להמחשה בלבד. 


