
 RAD BYNET REAL-ESTATE נכסיםרד בינת 

 נכסים להשכרה
 רמת החייל תל אביב

 

   2017יולי 
 

RAD BYNET 
REAL-ESTATE  בינת נכסיםרד 



 אשר הקימה  " בינתרד "קבוצת ן של "זרוע הנדל
תעשייה  , ומנהלת החברה פרויקטים המיועדים למסחר

 ר  "מ 300,000-מעלטק בשטח של -והיי
 

השכרה , בניה, יזמות , התכנוןבכל מרכיבי עוסקת 
 .שטחים אלושל וניהול 

 
בטכנולוגיה  שלנו מתאפיינים בשימוש המתחמים 
   -מערכות חכמות ורמת גימור מושלמת, מתקדמת

הדרוש לקיום סביבת עבודה איכותית וחסרת  כל 
 .פשרות

 
מקצועי  עבודה איכותית ומפנקת ושירות סביבת 

 .שניםומסור לאורך 

RAD BYNET 
REAL-ESTATE  בינת נכסיםרד 



 שטח משרדים: סוג הנכס
  Aבניין  -מגדלי אור:     מיקום

 27הברזל                 
 

 מידי:     אכלוס
 

 4:   קומה                            3:   קומה
 ברוטור "מ 400   :שטח             ברוטו ר "מ 650:   שטח

 
 

 השטח מחולק לחדרים סגורים וחללי
open space גימור מלא ברמה טובה מאוד. מרווחים  ,

 .שכירות לתקופה ארוכה

RAD BYNET 
REAL-ESTATE 

 רד בינת נכסים

 052-3359379 -שני     052-6060098 -לירן       052-6060010 –תמר 



 חדרים עצמאיים; שטח משרדים: סוג הנכס
 Bבניין  -מגדלי אור:     מיקום

 4הנחושת                 
 

 מידי:     אכלוס
 

   4:   קומה                                4:   קומה
 ברוטור "מ 11-14   :שטח              ברוטו      ר "מ 103:   שטח

 
 חדרים עצמאיים הכוללים                                             ומבואהחדרים  3
 שכירות . תשתית תקשורת                                             
 .  לתקופות משתנות                                             

RAD BYNET 
REAL-ESTATE 

 רד בינת נכסים

 052-3359379 -שני     052-6060098 -לירן       052-6060010 –תמר 



 שטח משרדים: סוג הנכס
 A1בניין  -מגדלי זיו:     מיקום

 24ראול ולנברג                  
 

 3:       קומה
 ברוטור "מ 800:       שטח

 מידי:     אכלוס
 
 
 

 .  ניתן לחלוקה לשטחים בינוניים
 .  גימור מלא ברמה טובה
 .  שכירות לתקופה ארוכה

RAD BYNET 
REAL-ESTATE 

 רד בינת נכסים

 052-3359379 -שני     052-6060098 -לירן       052-6060010 –תמר 



 חדרים עצמאיים: סוג הנכס
 בית עמנואל:     מיקום

 31הברזל                 
 

 2:       קומה
 ר  "מ 116:       שטח

 (משותףחדרים וחלל  4)                
 2017אוקטובר :     אכלוס

 
 
 

 .כולל מקום חניה מסומן בחניון הבניין

RAD BYNET 
REAL-ESTATE 

 רד בינת נכסים

 052-3359379 -שני     052-6060098 -לירן       052-6060010 –תמר 



 מתחם עבודה משותף: סוג הנכס
 Cבניין  -מגדלי זיו:     מיקום

 24ראול ולנברג                 
 

 5:       קומה
 ,שטחים משתניםבמשרדים פרטיים :       שטח

                 open space( חמות"עמדות    " 
 (.וקבועות                

 מידי:     אכלוס
 

משרדים מרווחים ומעוצבים ברמה  , מודל שכירות גמיש
איכותי וקשוב ומעטפת שירותים מלאה  שירות  , גבוהה

 ".הכל כלול"במתכונת 
 

   050-901.6068טליה   

RAD BYNET 
REAL-ESTATE 

 רד בינת נכסים



 מסחרי: סוג הנכס
 מגדלי זיו:     מיקום

 24ראול ולנברג                 
 

 מסחרית -קרקע:       קומה
 שטחים משתנים:       שטח

 ר"מ 60-175                
 מידי:     אכלוס

 
 הממוקם  , שוקק ואטרקטיבי, מתחם יפיפה

 .  טק של תל אביב-העסקים וההייבליבת 
 נהנה מרמת אחזקה  קומפלקס האיכותי 

  ייחודיתהמקנה למקום אווירה גבוהה 
 .ונעימה

 

 052-3359379 -שני     052-6060098 -לירן       052-6060010 –תמר 

RAD BYNET 
REAL-ESTATE 

 רד בינת נכסים



RAD BYNET 
REAL-ESTATE 

 :ריכוז נכסים להשכרה רד בינת נכסים

 052-3359379 -שני     052-6060098 -לירן       052-6060010 –תמר 

 
 <  בו תוכלו להתעדכן –לאתר החברה 

 כאןלחצו 

http://www.rb4u-site.co.il/


RAD BYNET 
REAL-ESTATE 

RAD BYNET 
REAL-ESTATE  בינת נכסיםרד 

   052-60600.10: תמר 
         
     052-60600.98:  לירן

         
 052-335.9379:   שני


