כל החלומות שלכם
במרחק הליכה
במרכז השקט של רמת השרון נבנה בימים אלו פרויקט בוטיק ייחודי במינו .הפרויקט מוקף עצים
ירוקים וממוקם בצמוד למועדון הספורט "שרונית" ,בקרבת מוסדות חינוך מצטיינים ובמרחק
הליכה מרחוב אוסישקין ,הידוע בחנויות האופנה ובמקומות הבילוי הנמצאים בו.
הבית שתמיד חלמתם עליו  -במחיר שיגשים לכם את החלום.

יוצרים מאפיינים
יוצאי דופן
למגורים ,תעשייה ומסחר
חברת חיזוק ובינוי הינה חברה חדשנית ורעננה בעולם הנדל”ן ,שמביאה
בשורה חדשה למרחב האורבני בישראל.
החברה מתמחה בייזום וניהול פרויקטים בהתחדשות עירונית ,ליווי
הדיירים משלב החתימה הראשונית ועד לאחר כניסתם לדירה ,ומביאה
ללקוחותיה ערך מוסף ,דרך חשיבה יצירתית ,הקשבה לצרכי הדיירים
ומקצוענות לכל אורך הדרך.
כחלק מחזונה ,נשענת החברה על איתנות פיננסית ושמה דגש על תכנון
מתקדם ,המציע פרויקטים ברמת ביצוע מהגבוהות בישראל.
חברת חיזוק ובינוי מאגדת בתוכה ידע מקצועי וניסיון רב שעומד לרשות
לקוחותיה בכל שלב ,מרגע הנחת אבן הפינה ועד למסירת הדירה.
חיזוק ובינוי מייצרת עבור בעלי הדירות פרויקט מן השורה הראשונה,
הממקסם את הערך הגלום בנכס ומביא ללקוחותיו דירה חדשה
ומודרנית ,שתאפשר להם קפיצת מדרגה ,אם כדירה למגורים ואם
כדירה להשקעה.

בית כנסת
מרכז קניות מסחרי

צח

בנק

הנ

פארק
רמת השרון

שקין
אוסי

חניה ציבורית

מרכז שירותי בריאות
סניף דואר
בית קפה/מסעדה
מוסד לימודי

THE
LOCATION

הרב קוק

מיקום הפרויקט במרכזה השקט של רמת השרון ,יעניק לכם את האיזון
המדויק שאתם מחפשים .מצד אחד ,קרבתו לרחוב אוסישקין השוקק,
למרכזי השופינג ולבתי הקפה התוססים המצויים בו ,ומצד שני מיקומו
באזור פסטורלי ושקט בעל אווירה של כפר.
דיירי הפרויקט יהנו גם מנגישות מלאה לצירי תנועה ראשיים ,ביניהם
כביש  4ונתיבי איילון.

שכונת
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המלכים
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שר
טי י

שב

מועדון
ספורט שרונית

כביש 4
כביש 20
נתיבי איילון

FUN IS
ALL
AROUND
YOU
פרויקט הסמטה נמצא במרחק הליכה ממועדון הספורט
"שרונית" ,המציע לחבריו בריכת שחייה מקורה וחיצונית,
בריכת פעוטות ,סאונה יבשה ,חדר כושר מאובזר במתקנים
חדישים ,מגוון רחב של שיעורי סטודיו למבוגרים :פילאטיס,
יוגה ,פלדנקרייז ,סלסה ,עיצוב וחיטוב ועוד...
אפילו לא תספיקו לעשות חימום מרוב שזה כל כך קרוב...

קלאסיות שמרנית
עם קריצה מודרנית
עכשווית
"מבנה הפרויקט שתיכננו הינו מפגש בין הרצון להיות
מודרני ,עכשווי ובחזית הטכנולוגיה ,לבין שימור סגנון
החיים הרגוע והקהילתי של רמת השרון.
יצרנו מבנה בעל חזות מודרנית עם חומרי הגמר
המתקדמים והאיכותיים ביותר בענף הבנייה כיום ,אך
בתכנון הדירות והמבנה שימרנו והקפדנו על תכונות
של פרטיות לכל דירה ע"י מיקום מרפסות וחלונות
בגיאומטריה המכניסה אוויר ואור רב לתוך הדירות אך
ללא פגיעה בתחושת הפרטיות".

אדריכל הפרויקט ירון אליאב,
אליאב אדריכלים

CAN YOU
SMELL
THE
?CHOCOLATE
תשכחו מלהיכנס לרכב כדי לצאת לבלות ,כי מעכשיו תוכלו
למצוא מסעדות ,בתי קפה ,מאפיות בוטיק ואפילו שוקולטרי עטור
פרסים ,במרחק הליכה מהבית .אז לאן אתם בוחרים ללכת היום?
ההמלצות שלנו:
מיקי שמו קונדיטוריה ,אוסישקין 16לחם תושיה ,אוסישקין 31דודו אוטמזגין קונדיטוריה ,אוסישקין 35רפאל בר לחמים ,אוסישקין 40גלידה לולה ,אוסישקין 48לחם ארז ,אוסישקין 51ג'וליקה שוקולד ,אוסישקין 53-פורטופינו ,אוסישקין 56

גלידה וניליה ,אוסישקין 59קפוליסקי ,שדרות ביאליק 40-קפה קפה ,שדרות ביאליק 42

כי לפעמים אין כמו בבית .אז אם בא לכם לפנק את יקירכם במאפינס
שוקולד  ,HOMEMADEקבלו מתכון פשוט וטעים למאפינס נהדרים!
מה צריך? (עבור כמות של  12יחידות)
 1/2כוס חלב
 1ביצה
 100גרם חמאה מומסת חמימה
 1כפית תמצית וניל
 1/2כוס סוכר לבן
 1שקית סוכר וניל

 1כוס קמח
 1/4כוס קקאו
 1שקית אבקת אפייה
 1/2כפית מלח
פתיתי שוקולד לבן/חלב
שברי שוקולד מריר קצוצים

איך מכינים?
 .1מחממים תנור ל 180-מעלות .מרפדים תבנית שקעים במנג'טים.
 .2מניחים חלב ,ביצה ,חמאה ותמצית וניל בקערה וטורפים לאיחוד.
מוסיפים סוכר לבן וסוכר וניל וטורפים יחדיו.
מוסיפים לתערובת את הקמח ,הקקאו ,אבקת האפייה והמלח ,וטורפים
לתערובת כמעט אחידה.
מוסיפים פתיתי ושברי שוקולד וטורפים יחד עד לקבלת תערובת אחידה.
 .3מחלקים את התערובת באופן שווה בין השקעים .ניתן לעטר כל שקע
בפתיתי שוקולד נוספים מלמעלה .מעבירים את התבנית לתנור ואופים
כ 20-דקות.
*מומלץ להנמיך את הטמפרטורה כעבור  15דקות.
 .4על מנת לבדוק האם המאפינס מוכנים מבפנים ,יש לנעוץ מזלג או
קיסם בתוך כל אחד .במידה והקיסם יוצא יבש עם מעט פירורים -
המתכון מוכן!

REDFINE
YOUR
SHOPPING
במרחק הליכה של כחמש דקות מהפרויקט ,תגיעו לרחוב אוסישקין
השוקק ,המציע חווית קניות באוויר הפתוח ,רשתות אופנה מוכרות
לצד מעצבים צעירים ,סלוני יופי וטיפוח וחנויות בוטיק.
איזה כיף שהכל במרחק נגיעה.

ההמלצות שלנו:
 כפר השעשועים ,חנות צעצועים ,אוסישקין 20 סאשה ,חנות תכשיטים ,אוסישקין 24 שופרא ,חנות לנעלי מעצבים ,אוסישקין 27  ,SOHOחנות למוצרי עיצוב ,אוסישקין 29  ,COMME IL FAUTרשת בגדי נשים ,אוסישקין 44  ,SWEET GIRLרשת אופנת ילדים ,אוסישקין 49 אפרת וטלי ,חנות לבגדי מעצבים ,אוסישקין 51  ,ADDICT O.Nבוטיק אופנה ,אוסישקין 54 חגית טסה ,רשת בגדי מעצבים ,אוסישקין 55 ,GOLF & KIDS -רשת אופנת ילדים ,אוסישקין 60

מטבחים  //מטבחי חוץ  //דלתות פנים  //חדרי ארונות  //חדרי רחצה
בית של מותגים לעיצוב :אבא אבן  ,8הרצליה פיתוח | טל׳www.kleins.co.il | 09-3731115 :

THE
PENTHOUSE

SWEET
DREAMS
ARE MADE
OF THIS

 - VRFמערכות אינוורטר
מיני מרכזי שקטות
ואיכותיות במיוחד!
קונצרן  YORKנוסד ב 1874-בפנסילבניה ארה"ב ומשווק במעל 150
מדינות ברחבי העולם .מערכות  YORK VRFמותקנות במגדלי אמפייר
סטייט בילדינג ,בבניין הקפיטול בוושינגטון ,בשדה התעופה הגדול
בעולם ועוד .מערכות  YORK VRFמשווקות בארץ בבלעדיות על ידי
חברת "יוניק מערכות מיזוג אוויר מתקדמות" ,הפועלת מעל  30שנים
בשוק מיזוג האוויר ומתחייבת ל 3-שנות אחריות מלאה .המחויבות
והחזון של החברה מציעה ללקוחותיה את פתרונות המיזוג המשתלמים
ביותר עבור דירה או כל תכנון אדריכלי .החיבור בין עוצמה אמריקאית
וחדשנות יפנית של מערכות  YORKמספקות סביבה אידיאלית למגורים,
באמצעות אמינות וטכנולוגיה יוצאות דופן ,המעניקות לך שקט נפשי
וביטחון מלא שבחרת נכון.

עיקרי המפרט
מפרט הבניין
חיפוי אבן ,בשילוב אלמנטים עיצוביים
לובי כניסה גדול בעיצוב אלגנטי ,הכולל תאורה דקורטיבית ,שיש ,עץ ואבן
לובי קומתי מעוצב
מערכת טלוויזיה במעגל סגור בכניסה לבניין
מעליות חדישות ומרווחות
גינה מטופחת בתכנונו של אדריכל נוף
חניון תת קרקעי הכולל שער חשמלי

מפרט הדירות
דירות ייחודיות בתכנון ובביצוע ברמת גימור גבוהה
מערכת דירתית "בית חכם" חדשנית ומתקדמת הכוללת
מפסקי טאצ' מעוצבים
מערכת אינטרקום משוכללת הכוללת מסך ומצלמת כניסה
מרפסות שמש
ברז גן במרפסות
מערכת חימום מים סולארית
ריצוף הדירה בגרניט פורצלן במבחר גוונים בגדלים של 80X80
ריצוף המרפסות וחדרי הרחצה בגרניט פורצלן "אנטי סליפ"
חיפוי קירות בקרמיקה  /גרניט פורצלן בחדרי האמבטיה
אסלות תלויות ומכלי הדחה סמויים בחדרי האמבטיה והשירותים
ברזי פרח איכותיים עשויים כרום ניקל
אמבטיה אקרילית מעוצבת

בחדר רחצה ארון רחצה הכולל כיור  +מראה
מטבח בעיצוב חדשני ופונקציונלי ,הכולל ארונות עליונים,
ארונות תחתונים ויחידות BUILT IN
כיור מטבח בהתקנה שטוחה
ברז מטבח נשלף
משטח שיש 'אבן קיסר' יוקרתי לבחירה ממגוון דוגמאות וגוונים
חלונות אלומיניום  -זכוכית בידודית  /טריפלקס
תריסים חשמליים  -ארגז סמוי ורשתות בכל הבית (למעט ממ"ד)
חשמל תלת פאזי
נקודת טלוויזיה ונקודת טלפון בכל חדר
מערכת מיזוג אוויר מתקדמת מסוג אינוורטר הכוללת הנמכות גבס
ופתחי אוורור דקורטיביים כולל בקרת אקלים
דלתות פנים בשילוב מנגנון נעילה מגנטי ,מתוך מבחר גוונים

- SINCE 1985 -

השנה חוגגת רשת סטודיו קרמיקה  35שנות פעילות.
כשנוסדה החברה ב 1985-זה בא מהלב -מהתשוקה לעיצוב ומאהבה לבית ולחלליו ,במובן זה ,דבר לא השתנה.
אנחנו בסטודיו עדיין משקיעים בכל מה שאנחנו עושים חתיכה מהנשמה 35 .שנות עבודה מול ספקים,
לקוחות ,אדריכלים עושות את שלהן .אלו הן  35שנים של התמקצעות ,התפתחות והתחדשות תוך
חתירה מתמדת להגיע לטופ של התעשיה  -ולהישאר שם.
סטודיו קרמיקה היא כיום רשת בעלת שם בענף  -מנוסה ,אמינה ומקצועית החותרת למצויינות
ברמת השירות ובכל הסגמנטים.

מתחם העיצוב החדש שנפתח השנה ברחוב הלח"י
בבני ברק ,מעיד על כך יותר מהכל.
מדובר במתחם פורץ דרך שהלב שלו הוא עולם העיצוב לבית ,החויה שהוא מציע חורגת מגבולות
עולם העיצוב .מתחם הדגל החדש נותן ביטוי חזותי לאמנות ,להשראה ,למעוף ,לסקרנות ולתעוזה.
בסוף הכל חוזר ומתכנס לעולמות של עיצוב הבית כי אנחנו בסטודיו באמת מאמינים שאריח
חיפוי או ברז אמבט הם יצירת אומנות ,ובית או חלל הם מקום האדם לבוא לידי ביטוי ,להתחדש ולדייק.
חמרים עדכניים בשילוב טכנולוגיות לעיצוב הבית עם יחס אישי מיועצי העיצוב
ושירות שנותן מענה מהיר ,טכנולוגי ויעיל.

*התמונות הינן להמחשה בלבד

תשוקה ,חדשנות ,אינטליגנציה
סטודיו קרמיקה מביאה לכם את בשורת הריצוף האיכותי והחדשני בגימו ר
מושלם לכל בית ,עם מגוון מתוחכם שבו טכנולוגיה חדשנית פוגשת
ם
את הסגנון האלגנטי ביותר ,באריחים בכל הגדלים והצבעים המיובאי 
מהחברות  המובילות באירופה בחדשנות טכנולוגית ועיצובית.
שמירה קפדנית על איכות במוצרים ובשירות ,כמו גם התחייבות לחדשנות
מתמשכתבאריחיםלריצוף,הן הדרךלציעמגוון הנותןמענהלצרכים המשתנים
מלקוחללקוח.
מסורתימולמודרני
אריחי החרס פורצלן שלנו הם תוצר של חידוש טכנולוגי הנותן ביטוי למשחק
סגנונותאופנתיים,ממסורתיעדלעיצובבמראהטבעי,כגוןאריחיהחולבמראה
מדבריות של יופי ושלווה היוצרים תחושה של רווחה ורוגע והופכים את
החללים הטבעיים של הבית לחללים עם חוויית שימוש ייחודית.
מניפת קולקציות שבהן מסורת הקרמיקה הקלאסית פוגשת עיצוב עכשווי
מתוחכם ,אריחים דקים ,מקושטים ,צבעוניים ,מלוטשים או בגימור סאטן,
רפרודוקציות מדויקות של שיש ואבן טבעיים ,דוגמאות פסיפס ועיטורים
מיוחדים לגימור מושלם  -אלה המרכיבים ליצירת הריצוף שאתם חולמים עליו.

*התמונות הינן להמחשה בלבד

ריצוף חדרים יבשים

גרניט פורצלן מט 100/100
מט

מבריק

אפולו מרפיל

טכנו אפור

אידרה אפור

אידרה בז'

ארק סילבר

ארק איבורי

קררה מלוטש

לאורה לבן

דקו בטון אפור

דקו בטון ביאנקו

קררה מט

איירון אפור

ארנה לבן

ארנה אפור

דקו סטון גריס

דקו סטון סביה

גאיוס לבן

ארנה בז'

WIDE GRES 260 BY

*התמונות הינן להמחשה בלבד

ריצוף חדרים רטובים
ומרפסות שמש
מראה חזק ודינאמי המבליט את הטבעי עם הרמוניה של צבעים וגוונים ייחודיים
משטחי חרס פורצלן עם איכויות אסתטיות ופונקציונליות מעולות ,המיוצרים
בטכנולוגיה חדשנית שמעניקה פרשנות מלאה ומדויקת לתכונות החשובות
במראה העץ.
יחד עם שילוב אופציות גרפיקה אינסופיות ,מתקבלים אריחים השומרים על
הגוונים הטבעיים של העץ ודומים לו גם בטקסטורה שלהם .בקשת צבעי האריחים
קיימים בין היתר גוונים המדמים את פריחת העץ בארבע עונות השנה .נוחות,
פרקטיות ועיצוב אלגנטי הן התכונות המובילות של קולקציית האריחים ,המיועדת
לריצוף חדרי שינה ,סלונים וחדרי אמבטיה בבתי מגורים ,כמו גם לריצוף בתי עסק
וחללים המאופיינים בתעבורה גבוהה.

*התמונות הינן להמחשה בלבד

ריצוף חדרים רטובים ומרפסות שמש

מצויירים

גרניט פורצלן אנטי סליפ 33/33

לבן

פורטו איבורי

פורטו אפור

ספליט איבורי

ספליט אפור

דקו בטון אפור

דקו בטון איבורי

דקו בטון אנטרציט

אגורה אנטרציט

מלרוז וויט

מלרוז אפור

אומבריה אלמונד

אומבריה קרם

שחור

פלורה בולד

ריצוף חדרים רטובים ומרפסות שמש

גרניט פורצלן אנטי סליפ 15/60

אומבריה אפור

פוקימו ונגה

פוקימו חום

פוקימו אפור

פוקימו סמוק

דאלאס בז'

דאלאס אפור

דמוי פרקט
מדרה לבן

מדרה סמוק

מדרה טק

מדרה אגוז

סקויה סמוק

סקויה אייס

סקויה אוק

סקויה וולנאט

אוריאנט סופט

פרקט לימינציה
לבן

אפור

כרמל

אפור מעושן

אלון דבש

אלון

אייס

טיק

אלון מעושן

אלון מבוקע

כולל התקנה ופנל פולימרי לבן
*התמונות הינן להמחשה בלבד
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*התמונות הינן להמחשה בלבד

חיפוי חדרים רטובים
הזרימה הרוגעת של הטבע מול הקצב האורבני של העיר ,הסגנון הקלאסי מול
טרנדים עכשוויים המתמזגים באריחי קיר בעיצוב חדשני ומתקדם.
מגוון רחב של סדרות אריחים מעוצבים ובגדלים משתנים לחיפוי קירות ,ביצור
כחול לבן בלעדי של סטודיו קרמיקה .שימוש בטכנולוגיה חדשנית מהמתקדמות
בעולם תוך הקפדה על ייצור ירוק לשמירה על איכות הסביבה ,בשילוב הדפסה
דיגיטלית המאפשרת שליטה מלאה בתהליך ייצור האריחים  -גודל ,כמות ועיצוב.
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חיפוי חדרים רטובים
20/50
מורן בז'

מט מורן לבן

מט ברזיל בז'

לנד לבן

מט לנד אפור

מט לנד סביה

מבריק

מבריק ברזיל לבן

מט

מינורקה ביאנקו

מבריק

מינורקה נגרו

מבריק

מינורקה בורדו

מבריק

מינורקה אזול

מבריק

מינורקה אוליב

מבריק

מינורקה גריס

מבריק

מינורקה גרפיט

מבריק

מינורקה אוקר

מבריק

20/60
סוהו לבן

מט סוהו סנד

מט סוהו אפור

סוהו עץ

מט סוהו קונקריט

מט

מט

25/50

קאסל לבן

מרידיאן לבן

מבריק קאסל דקור 1

מט מרידיאן דקור 1

מבריק קאסל דקור 4

מט מרידיאן דקור 2

קליאו לבן

מבריק

מט מרידיאן דקור 3

לסטודיו קיימת האופציה להוריד דגמים שירדו מקולקציה או לחילופין להוסיף דגמים חדשים עם הודעה מראש.

מט

מט

קליאו מרפיל

מט

*התמונות הינן להמחשה בלבד

חיפוי חדרים רטובים

חיפוי חדרים רטובים

30/60

32.5/32.5

שייני לבן

מיירה

מט אוריגמי לבן דקור

מבריק מיירה פסים

מט אוריגמי שחור דקור

מבריק שייני לבן

מט אוריגמי כחול דקור

מבריק מילניום לבן

מונה אפור

מט מונה אפור רלייף

מט מונה בז׳

מט מונה בז׳ רלייף

דנטה לבן

מט דנטה אפור

מט דנטה לבן דקור

מט

למיניה לבן

מט למיניה דארק

מט למיניה דארק רלייף

מט

פרסקו לבן

מט

מט

מבריק

אולד יפו לבן

ויו גריי

סיילור בראון

מט

הרבור בראון

אושן בראון

פורט בראון

פרסקו אפור

מט

סיילור בלו

פורט בלו

הרבור בלו

אושן בלו

חיפוי חדרים רטובים
25/70

פולפיס אייס

25/75

מבריק

פולפיס דקור

מבריק

אקלקטיק ביאנקו

מט

אקלקטיק פרלה

מט

אקלקטיק מרפיל

מט

אקלקטיק וורם

מט

רנס קרם

מבריק

רנס מרפיל

מבריק

פולפיס אפור

אקלקטיק קולד

רנס דקור

מבריק

מט

מבריק

סמפר לבן

מבריק סמפר לבן גאומטרי

מבריק

סמפר שחור

מבריק סמפר שחור גאומטרי

מבריק

מידטאון לבן

מט מידטאון לבן רלייף

מט

הורטון לבן

מט הורטון לבן רלייף

מט הורטון אפור

מט

אקסיס בז׳

מט אקסיס אפור

מט אקסיס דקור

מט

SFRIDO BY
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חיפוי מטבחים
20/60

20/20
מט

פלייגראונד

קאסל לבן

מבריק קאסל דקור 1

קאסל דקור 4

מבריק

מרידיאן לבן

מט מרידיאן דקור 1

מבריק

מט

10/30
מט פסטל אפור

פסטל לבן

מט

פסטל בז'

מט

פסטל מוקה

מט
מרידיאן דקור 2

פסטל לבן

מבריק פסטל שחור מבריק

סול סטיל

מבריק סול איבורי מבריק

סול ביסקוטי מבריק

7.5/15
שיק לבן מבריק

שיק לבן מט

לסטודיו קיימת האופציה להוריד דגמים שירדו מקולקציה או לחילופין להוסיף דגמים חדשים עם הודעה מראש.

מט מרידיאן דקור 3

מט

כלים סניטריים
אסתטיקה ונוחות בחדרי השירותים והאמבטיה
הכלים הסניטריים הפכו לחלק בלתי נפרד מעיצוב הבית .המחויבות של סטודיו
קרמיקה לאיכות המוצרים והיכולת להציע מגוון המותאם לצרכים המשתנים של
השוק הדינאמי ,מיצבו אותה כמובילה בתחום .תוך התמקדות באיכות ובעיצוב
הייחודי של המוצרים ,סטודיו קרמיקה מציעה מבחר אלגנטי ופונקציונלי של
כיורים ואסלות בדגמים שונים ,היוצרים חוויית שימוש מהנה וייחודית.
סדרת אסלות מעוצבות בגימור איכותי בסגנון מינימליסטי בקווים ישרים או עגולים,
בעלות חזות אסתטית המשתלבת עם הכלים הסניטריים האחרים בחדר האמבטיה,
כגון ,אסלות תלויות עם מיכלי הדחה סמויים המותקנים בתוך הקיר ומופעלים
בלחצני הדחה מעוצבים ,או אסלות עומדות בחלל או צמודות לקיר .אסתטיקה
ופונקציונאליות בטווח רחב של דגמי כיורי רחצה מעוצבים בגדלים שונים
ובהתאמה מושלמת לכל חדר שירותים או אמבטיה.
כיורי רחצה מונחים או תלויים בעיצוב עגול או בקווים ישרים ונקיים ,כיורים
שולחניים בהתקנה עליונה או תחתונה ,מובנים בתוך ארון האמבט או מונחים מעליו.
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כלים סניטריים

כיורי רחצה ונטילת ידיים
ברום 40

ארט 33

כלים סניטריים

אסלות תלויות
ליקיה

אפולו

מטרופול

לאגו

מושב אסלה כבד
מיכלי הדחה :גיבריט ,פלאסון
לחצנים :לבן ,ניקל.

לסטודיו קיימת האופציה להוריד דגמים שירדו מקולקציה או לחילופין להוסיף דגמים חדשים עם הודעה מראש.
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כלים סניטריים

כלים סניטריים

כיורי מטבח

אביזרים

ברז מים קרים

נקודת מים

תעלת ניקוז כפולה
חיבור ישיר  60ס״מ
כולל סיפון

תעלת ניקוז כפולה פרימיום
חיבור מהצד  60ס״מ
כולל סיפון

מוט רחצה רומא

מוט רחצה גרוהה

ראש טוש עגול

זרוע

נירוסטה

נירוסטה כפול

כלים סניטריים

אמבטיות

כולל קונסטרוקציה
אמבטיה אקרילית מרובעת 170/70

אמבטיה אקרילית מעוגלת 170/70

אקרילי

אקרילי כפול

ברזים
עיצוב ופונקציונאליות בברזים בגימור מושלם  -איכות חיים בכל יום
ברזים הם חלק בלתי נפרד מהשגרה שלנו ,אנו משתמשים בהם בחדר האמבטיה
והמטבח לאורך כל היום .ברז איכותי הוא ברז בעל אורך חיים עם התאמה
מדוייקת בין עיצוב ופונקציונליות .תכונות אלו באות לידי ביטוי בברזים עם
הגימור המושלם של סטודיו קרמיקה ,המשלבים עיצוב נצחי ,טכנולוגיה
חדשנית וחומרים מאיכות מעולה .ברזים שאינם רק מוליכי מים כי אם מוצר לייף
סטייל של איכות חיים .שיטות ייצור ידידותיות לסביבה ושימוש יעיל במשאבים
הינם חלק מההתחייבות שלנו לטווח ארוך בשיווק ברזים חכמים לחיסכון במים.
אתם יכולים לבחור בין הסגנון האלגנטי לקלאסי או לנועז ,שיקבע את
מראה חדר האמבטיה או המטבח בהתאם לצרכים שלכם בזמן שטרנדים
אופנתיים משתנים ,היופי והאותנטיות של עיצובי הברזים שלנו נשמרים ומעניקים
לכם שימוש עם הנאה מירבית.
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אגו

ברזים

ברזי אמבטיה

יערה
פרח

סוללה קומפלט

 3דרך

 4דרך

גרוהה
FLOW
פרח פיה קצרה

מודו
סוללה קומפלט

 3דרך

 4דרך

CURVE
פרח פיה קצרה

זן
סוללה קומפלט

 3דרך

 4דרך

LOOP
פרח פיה קצרה

פרח

ברבור

סוללה קומפלט

 3דרך

 4דרך

פרח

ברבור

סוללה קומפלט

 3דרך

 4דרך

פרו
סוללה קומפלט

 3דרך

 4דרך

פרח

ברבור

סוללה קומפלט

 3דרך

 4דרך

ברזים

ברזי מטבח
גרוהה
קונצ'טו

קונצ'טו

אגו איטליה
זן

פרו

טורונטו

מיאמי

מדגל
יערה

ערבה

בוסטון

*התמונות הינן להמחשה בלבד

ארונות אמבטיה
פורטו

מילניום

מודה

סטודיו

באזל

ברוז׳

ציריך

*התמונות הינן להמחשה בלבד

הטבת יזם
כיור גרניט ב  400ש״ח בלבד.
כל דייר בפרוייקט שסוגר בסטודיו יקבל הטבה:
מקלחון פינתי או אמבטיון במתנה.
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*התמונות הינן להמחשה בלבד

