
דיירים יקרים,

חברת זהבי עצמון מברכת אתכם על רכישת ביתכם החדש! כלקוחות הפרוייקט, אתם נהנים מקולקציות ייחודיות של ריצופים, חיפויים וכלים סניטריים אשר נבחרו בקפידה עבורכם! 
הנכם מוזמנים להיכנס למתחם האישי של הפרוייקט וליהנות ממגוון אפשרויות עיצוב עבור ביתכם החדש.

ניתן לראות באתר זהבי את כל המוצרים המופיעים ועוד מוצרים שונים לבחירתכם:

www.zahavi.co.il

אנו מאחלים לכם גלישה נעימה ומקווים לראותכם,

זהבי עצמון

הסניף המטפל בפרויקט: סניף בני ברק. סניף הלח״י 24, בני ברק
לתאום פגישה: 03-5785999

|  www.zahavi.co.il   |  03-9688288

בני ברק
סניף הלח״י 24

טל. 03.5785999

חיפה
שלמה בן יוסף 21, צ׳ק פוסט

טל. 04.8411690

ראשל״צ
דרך המכבים 50, א.ת. ישן

טל. 03.9682222

חדרה
רחוב קומבה 10 א.ת

טל. 04.6186868

באר שבע
דרך חברון פינת הנגרים 9

טל. 08.9335888
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במקום הראשון במדד להתחדשות עירונית
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בהגשמת  מתמחה  עצמון,  זהבי  חברת 
ואריחי  קרמיקה  באריחי  החל  חלומות. 
פרקטים  טבעית,  אבן  דרך  פורצלן  גרניט 
במגוון  וכיורים   אמבטיות  ועד  מעץ 
הנלווים,  והאביזרים  הריצופים  החיפויים, 
המושלמת  ההתאמה  את  למצוא  תוכלו 

לסיפור שאתם רוצים לספר.

אלגנטי או טבעי, יוקרתי או אורבני, בכול 
סגנון שרק תרצו, תגלו שהאיכות החדשנות 
בגוונים,  ביטוי  לידי  באות  והטרנדיות 
אחת  כל  של  ובגימורים  בטקסטורות 

מהקולקציות שלנו.

הניסיון של מעל 55 שנה בהגשמת חלומות 
הארץ,  רחבי  בכל  פרויקטים  באלפי 
במצוינות  במקצועיות,  ביטוי  לידי  בא 
לאורך  ובהתקנה.  באספקה  בייעוץ, 
כיום  שנמצאת  עצמון,  זהבי  השנים  כל 
רגבה,  וקבוצת  אשטרום  קבוצת  בבעלות 
מגוון  מבחינת  גם  להתרענן,  ממשיכה 
וגם  הנלווים  הפריטים  ושאר  הקולקציות 
מבחינת הסניפים. בכל סניפי זהבי עצמון, 
הארץ,  של  ולרוחבה  לאורכה  הפזורים 
האיכותיים  החומרים  לראווה  מוצגים 
הכי  הקולוקציות  לצד  ביותר,   והחדשניים 

אופנתיות בתחום.

חדשנית,   - אריחים  קולקציית  כל 
 - שתהייה  ככול  ואיכותית  טרנדית 
אותה  שיהפוך  המקצועי  לטאצ׳  זקוקה 
בלקוח  שמדובר  בין  ראשית.  לגיבורה 
פנים  במעצב  או  באדריכל  קצה, 
את  להתאים  יכולים  שלנו  המומחים 
האישי  לטעמו  הפריטים  ושאר   האריחים 
 - וגם  השונות  לפונקציות  הלקוח,   של 

למגבלות התקציב.

על  והקפדה  מצוינות  של  מסורות 
אחד  בכל  ביטוי  לידי  באות  איכות, 
החל  מלווים  שאנחנו  הפרויקטים  מסוגי 
דרך   רוויה״,  ״בנייה  של  מפרויקטים 
ועד  ציבוריים"  מסחריים  פרויקטים" 
"התחדשות עירונית". המוטיב המרכזי של 
חשיבה  הוא  האלו  מהפרויקטים  אחד  כל 
את  המשרתת  דרך  ופורצת  חדשנית 
או  האדריכל  הקבלן,  היזם,  הלקוח,  רצון 

המעצב להשאיר את חותמו במקום.

הם  מכם  ואחת  אחד  כל  של  החלומות 
עצמון  בזהבי  שאנחנו  הסיבה  בדיוק 
ללא  פרויקט,  לכול  מלא  ליווי  מעניקים 
שום קשר לגודלו. החל משלב הסקיצה על 
הנייר, דרך התאמה מלאה לסגנון העיצוב 
הסופית,  ההתקנה  לשלב  ועד  ולתקציב 

אנחנו נהייה שם בשבילכם.

הדמיות להמחשה בלבד
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 ״אנחנו ממליצות לאפיין כל איזור בדירה ע״י תחימה 
 בלתי נראית ואפיון משלו. חיפוי קיר מאפשר להדגיש 
 את איזור הסלון או פינת האוכל ולייצר את האווירה 

והחוויה הרצויה.״  

הלל אדריכלים

 ״כשבוחרים ריצוף חוץ רצוי לחשוב על הקשר 
 בין החוץ לבית.

 התאמת רחבת החוץ הצמודה לריצוף הפנים 
תעניק תחושת המשכיות וגודל לחלל.״

שרון ארני, אדריכלית

  סול
אנטרצ׳יטה | לפאטו

 ריצוף שטחים יבשים
80X80 לפאטו

  סטרלינה
קרם | לפאטו

  סטרלינה
דוב | לפאטו

  סטרלינה
סילבר | לפאטו

  סטרלינה
אייבורי | לפאטו

 ריצוף שטחים יבשים

  סול
גריי | לפאטו

  סול
בז׳ |  לפאטו

סול
וויט | לפאטו

79.5X79.5 לפאטו

הדמיות להמחשה בלבד
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  סול
גריי | מט

  סול
בז׳ |  מט

סול
וויט | מט

  ליימסטון
וויט | מט

  סול
אנטרצ׳יטה | מט

  ליימסטון
סמוק | מט 

  ליימסטון
בז׳ | מט

  ליימסטון
דרק גריי | מט

79.5X79.5 מט
 ריצוף שטחים יבשים

80X80 מט
 ריצוף שטחים יבשים

  אינפיניטי
ווייט רקט׳ | מט

  אינפיניטי
גריי רקט׳ | מט

  אינפיניטי
דארק גריי רקט׳ | מט

  ויסטה
גריי | מט

  ויסטה
ליד גריי | מט

  ויסטה
בון | מט

  אוקטביה
בון רקט׳ | מט

  אוקטביה
גריי רקט׳ | מט

  סטרלינה
קרם | מט

  סטרלינה
דוב | מט

  סטרלינה
סילבר | מט

  סטרלינה
אייבורי | מט

הדמיות להמחשה בלבדהדמיות להמחשה בלבד
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 ״שימוש ברובה אפוקסי בחדרי 
 רחצה ייתן מענה נקי ואיכותי, 
 בחדרים רטובים הרובה נוטה 
 להשחיר ולכן השימוש ברובה 

אפוקסי יהיה נכון ומדויק.״

אושיר אסבן, אדריכל

  ארובה
R10 | ווייט

  ארובה
R10 | גריי

  ארובה
R10 | בז׳

  הימבה דמוי עץ
 R10 | בראון  

  הימבה דמוי עץ
 R10 | גריי  

  הימבה דמוי עץ
 R10 | ווייט  

 הימבה דמוי עץ
R10 | בז׳ 

  סטרלינה
 R10 | סילבר  

  סטרלינה
 R10 | אייבורי

  סטרלינה
 R10 | קרם  

  סטרלינה 
R10 | דוב

  סמנט
R10 | לייט גריי

  אינפיניטי
R10 | ווייט

  אינפיניטי
R10 | גריי

  אינפיניטי
R10 | דארק גריי

R10 ריצוף חדרים רטובים + מרפסת שמש נגד החלקה
33X33

  סול
R10 | בז׳

  סול
R10 | ווייט

  סול
R10 | אנטרצ׳יטה

  סול
R10 | גריי

  ליימסטון
R10 | בז׳

  ליימסטון
R10 | דארק גריי

  ליימסטון
R10 | וויט

  ליימסטון
R10 | סמוק

ויסטה
R10 | בון

ויסטה
R10 | גריי

ויסטה
R10 | ליד גריי

אוקטביה
R10 | בון

אוקטביה
R10 | גריי

11 10
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R10 ריצוף חדרים רטובים נגד החלקה
אריחים מצוירים נגד החלקה

33X33

  דיאמונד גריי
R10 | מצויירים

  אושן בלאק
R10 | מצויירים

לנון
R10 | מצויירים

  אושן וויט
R10 | מצויירים

  רום גריי
R10 | מצויירים

ריצוף פורצלן דמוי פרקט / עץ / דק נגד החלקה R10רטובים 
לחדרים רטובים ומרפסות שמש

15X60

פיקאסו
R10 | בלו

אטלייר
R10 | תיק

אטלייר
R10 | פרלה

פיקאסו
R10 | טינדר

אטלייר
R10 | אש

פיקאסו
R10 | מייפל

אטלייר
R10 | וולנט

הימבה
R10 | גריי

 

הימבה
R10 | בראון

 

הימבה
R10 | בז׳

הימבה
R10 | ווייט

גרדה בלו
R10 | מצויירים

הדמיות להמחשה בלבד
13



ריצוף פורצלן דמוי פרקט
עץ / דק נגד החלקה R10רטובים 

לחדרים רטובים ומרפסות שמש
16.5X49.5

יוקה
R10 | בון

יוקה
R10 | בז׳

יוקה
R10 | ווייט

יוקה
R10 | בראון

14
הדמיות להמחשה בלבד
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R11 ריצוף פינת מקלחון
33X33

אושן וויט
R11 | מצויירים

אושן בלאק
R11 | מצויירים

הדמיות להמחשה בלבד

ארובה
R11 | בז׳

סטרלינה
R11 | אייבורי

סטרלינה
R11 | דוב

סטרלינה
R11 | סילבר

R11 ריצוף פינת מקלחון
33X33

  ליימסטון
R11 | סמוק

  ליימסטון
R11 | בז׳

  סול
R11 | גריי

  סול
R11 | ווייט

  סול
R11 | אנטרצ׳יטה

  אינפיניטי
R11 | ווייט

  אינפיניטי
R11 | גריי

  אינפיניטי
R11 | דארק גריי

ויסטה
R11 | בון

ויסטה
R11 | גריי

ויסטה
R11 | ליד גריי

סטרלינה
R11 | קרם
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חיפוי חדרים רטובים
20X60

  אתוס
גריס | מט

  אתוס
קרמה | מט

  אתוס
מרפיל | מט

  וטרו
ויסון | מבריק

  וטרו
בלנקו | מט

30X60

קלקטה/ קררה
מבריק / מט

19

חיפוי חדרים רטובים
31X60

  סונטה
בלנקו | מבריק

  סונטה
גריס | מבריק

  סונטה
סניזה | מבריק

  דנדי
בז׳ | מט

  דנדי
גרפיטו | מט

  דנדי
בלנקו | מט

  דנדי
גריס | מט

  דנדי
טורטורה | מט

הדמיות להמחשה בלבד
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  קובר
גריס | מט

  מוב
מרפיל | מט

חיפוי חדרים רטובים
31X60

  גארד
מרפיל | מט

  גארד
סניזה | מט

  גארד
ויזון | מט

  גארד
גרפיטו | מט

קובר
בלאנקו | מט

  לבן
מט | מט

  לבן
מבריק | מבריק

  מוב
גריס | מט

  מוב
בז׳ | מט

הדמיות להמחשה בלבד
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  דמוס
בלנקו | מט

  טיאד
פרלה | מט

  טיאד
גריס | מט

  טיאד
ניוטרו | מט

חיפוי חדרים רטובים
25X70

טול
בלנקו | מט

  טול
סניזה | מט

  טול
ארנה | מט

  דמוס
גריס | מט

  דמוס
ארנה | מט

  דמוס
פרלה | מט

מיסט
לייט | מט

מיסט
טורטורה | מט

מיסט
פרלה | מט

  אלביס
לבן | מט

  אלביס
לבן | מבריק

חיפוי חדרים רטובים
25X75

2223
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דקורים לחיפוי חדרים רטובים
20X60

  אתוס
גריס נסקה | מט דקור

  אתוס
קרמה נסקה | מט דקור

  אתוס
מרפיל נסקה | מט דקור

  אתוס
קרמה מטאור | מט דקור

  אתוס
גריס מטאור | מט דקור

30X60

קלקטה/ קררה
מבריק דקור

  דנדי
בבילון בז׳ | מט דקור

  דנדי
בבילון גריס | מט דקור

  סונטה
אדג׳יו איריס | מבריק דקור

  סונטה
סנפ איריס | מבריק דקור

  סונטה
אלגרו איריס | מבריק דקור

  דנדי 
בבילון בלנקו | מט דקור

  דנדי 
אתניק בז׳ | מט דקור

  דנדי 
אתניק גריס | מט דקור

דקורים לחיפוי חדרים רטובים
31X60

   מוב 
  בז׳ שייק | מט דקור

   מוב 
  מרפיל שייק | מט דקור

   מוב 
  גריס שייק | מט דקור

  קובר
בלאנקו לייבל | מט דקור

  קובר
גריס לייבל | מט דקור

  גארד
וסון טרווס | מט דקור

  גארד 
גרפיטו טרווס | מט דקור

2425
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מיסט
דונה לייט | מט דקור

מיסט
דונה טורטורה | מט דקור

  אלביס רבקה
לבן | מט

  אלביס רבקה
לבן | מבריק

2627

  טיאד
פרלה RLV | מט דקור

  טיאד
גריס RLV | מט דקור

  טיאד
ניוטרו RLV | מט דקור

דקורים לחיפוי חדרים רטובים
25X70

טול
פרלה RLV | מט דקור

  טול
גריס RLV | מט דקור

  טול
טאופה RLV | מט דקור

  דמוס
גריס RLV | מט דקור

  דמוס
ארנה RLV | מט דקור

מיסט
דונה פרלה | מט דקור

דקורים לחיפוי חדרים רטובים
25X75

הדמיות להמחשה בלבד



חיפוי מטבח
10X33

  פסטל
אנטרצ׳יטה | מט

  פסטל 10/30
וויט | מט

  פסטל
וויט | מבריק

  פסטל
בלאק | מבריק

  פסטל
בראון | מט

 ״כדאי להביא בחשבון 
 היכן מקומו של כל כלי ואביזר 
במטבח לפני התכנון הסופי.״

אתי וונדרמולן, אדריכלית

10X10

  אלסקה
לבן | מט

  אלסקה
לבן | מבריק

  אלסקה
בז׳ | מט

  פסטל
אייבורי | מט

 ״כלים סניטריים בצבע שחור
 נותנים דרמה ועניין
לשרותי אורחים!״

צביה קזיוף

 ״זכרו שמה שבתוך הארונות לא פחות
 חשוב מהחוץ. השקיעו בפרזול איכותי

שיאריך את חיי המטבח ויישרת אתכם כראוי.״

שרון ארני

28
הדמיות להמחשה בלבד
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אסלות תלויות )אסלה + מושב(

  אסלה תלויה
זהבי | גלית

מושב לאסלה תלויה
זהבי | גלית

מושב אסלה קולומבה
דורוויט | 6630

מושב אסלה
חרסה | מונה

  אסלה תלויה 55
חרסה | מונה

 אסלה תלויה קולומבה
דורוויט | 254709

 ״כלים סניטריים בצבע שחור נותנים 
דרמה ועניין לשרותי אורחים!״

צביה קזיוף

 ״תכנון נכון של חדר הרחצה מתחיל מבניית פרוגראמה מדויקת 
 של בעלי הדירה. כגון הוצאת האמבטיה לטובת מקלחון גדול 

 נגיש ומפנק. פונקציונאליות ונוחות למשתמש. שמירה על קשת 
צבעים בהירה לתחושת ספא ורוגע.״

איתי גידו

הדמיות להמחשה בלבד
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 ״בחללי אמבטיה קטנים, רצוי לתכנן את הארונות 
 בצורה מדויקת ופונקציונלית כך שיכילו בתוכם 

את כל מוצרי הטואלטיקה והמשטח יהיה נקי ממוצרים.״

אדריכלית מירב סלע

כיורים )כיורי שירותים + כיור רחצה(

שרון דוד

 ״קיימים היום סוגים שונים של כיורים, 
 שולחניים או שקועים, התאימו את הכיור 
 לאנשים שאמורים להשתמש בו, למשל 

 כיור שולחני פחות מתאים לילדים שמשפריצים
 מים לכל עבר, ממליצה לקחת לילדים 
כיור שקוע, כזה שמשתלב עם השיש.״

כיור מונח מלבני 26/53
אגא | ארדי

כיור שירותים 45
אגא | סינדה 

כיור שירותים 45
אגא | 20451 

כיור רחצה 50
אגא | 20501

323233
הדמיות להמחשה בלבד



אמבטיות

הדמיות להמחשה בלבד

קונסטרוקציה 160/70  /  170/70  /  הובלה בלבד  /  אביק + פיית מילוי אמבטיה אקרילית מרובעת 
170/70  160/70

| המחירים אינם כוללים מע"מ

כיורי מטבח

כיור מטבח אקרילי
ייבוא זהבי | בשן

כיור מטבח גרניט
טרנד | באדן 

כיור מטבח נירוסטה
ייבוא זהבי | בשן

שרון דוד

 ״קיימים היום סוגים שונים של כיורים, 
 שולחניים או שקועים, התאימו את הכיור 
 לאנשים שאמורים להשתמש בו, למשל 

 כיור שולחני פחות מתאים לילדים שמשפריצים
 מים לכל עבר, ממליצה לקחת לילדים 
כיור שקוע, כזה שמשתלב עם השיש.״

3435



ארונות אמבטיה עץ
אורפז וספיר

ארון דלתות תלוי/עומד, מראה חלק ונקי. גוף וחזית סנדוויץ׳ מצופה פורמייקה. 
דלתות טריקה שקטה. כיור חרס לבן. מראה מרחפת בעיצוב נקי במידות הארון.

ספיראורפז

*השרטוט מתייחס לארונות דלתות בלבד
*המחיר שווה הן לארונות עם דלתות והן עם מגירות

הדמיות להמחשה בלבד

ארונות אמבטיה עץ
קורל וכוכב

ארון דלתות תלוי/עומד, מראה חלק ונקי. גוף וחזית סנדוויץ׳ מצופה פורמייקה. 
דלתות טריקה שקטה. כיור חרס לבן או פרגמון. מראה מסגרת ניקל ברחוב ארון.

קורלכוכב

* כולל הובלה והרכבה
 * השרטוט מתייחס לארונות תלייה בלבד    

* המחיר שווה הן לארונות עומדים והן לתלויים

הדמיות להמחשה בלבדהדמיות להמחשה בלבד
3637



ארונות אמבטיה עץ
זהבי

זהבי - ארון תלוי בשילוב 2 מגירות בטריקה שקטה כולל ידיות מעוצבות.
כיור חרס בצבע לבן בעומק 47 ס״מ. מראה מרחפת בעיצוב נקי במידות הארון.

*השרטוט מתייחס לארונות תלייה בלבד
*המחיר שווה הן לארונות עומדים והן לתלויים 

ארונות אמבטיה עץ
לאס וגאס וניו אורלינס

לאס וגאס - ארון תלוי מגירות.
ניו אורלינס - ארון תלוי 2 דלתות ומגירה.

גוף וחזית סנדוויץ׳ מצופה פורמייקה. מנגנוני טריקה שקטה. כיור חרס לבן. מראה בעיצוב נקי.

ניו אורלינסלאס וגאס

* כולל הובלה והרכבה
* המחיר שווה הן לארונות עם דלתות והן עם מגירות

הדמיות להמחשה בלבד
3839



HPL ארונות אמבטיה
שמש וצדף

שמש - ארון תלוי בשילוב שתיים או שלוש דלתות בטריקה שקטה.
צדף - ארון תלוי בשילוב שתיים או שלוש דלתות בטריקה שקטה כולל ידיות מעוצבות.

כיור חרס סקיני איכותי בצבע לבן בעומק 47 ס״מ. מראה מרחפת בעיצוב נקי במידות הארון. 

לבן

בז׳

בז׳ מנוקד

אפור גרפית

תכלת

כחול מנוקד

אפור

ירוק

פסי כסף

שחור

כחול

אפור עננים

אדום צהוב בורדוכתום

*השרטוט מתייחס לארונות דלתות בלבד
*המחיר שווה הן לארונות עם דלתות והן עם מגירות

* הובלה והרכבה ליחידה 

HPL ארונות אמבטיה
גביש ופנינה

גביש - ארון עומד בשילוב דלתות בטריקה שקטה. 
פנינה - ארון עומד בשילוב דלתות בטריקה שקטה  

כיור חרס סקיני איכותי בצבע לבן בעומק 47 ס״מ. מראה מרחפת בעיצוב נקי במידות הארון.

לבן

בז׳

בז׳ מנוקד

אפור גרפית

תכלת

כחול מנוקד

אפור

ירוק

פסי כסף

שחור

כחול

אפור עננים

אדום צהוב בורדוכתום

פנינה גבישצדף שמש

*השרטוט מתייחס לארונות דלתות בלבד
*המחיר שווה הן לארונות עם דלתות והן עם מגירות

* הובלה והרכבה ליחידה 

הדמיות להמחשה בלבדהדמיות להמחשה בלבד
4041



טופז - ארון תלוי בשילוב 2 מגירות בטריקה שקטה כולל ידיות מעוצבות.
ירח - ארון תלוי בשילוב 2 מגירות בטריקה שקטה.

כיור חרס סקיני איכותי בצבע לבן בעומק 47 ס״מ. מראה מרחפת בעיצוב נקי במידות הארון.

טופז

לבן

בז׳

בז׳ מנוקד

אפור גרפית

תכלת

כחול מנוקד

אפור

ירוק

פסי כסף

שחור

כחול

אפור עננים

אדום צהוב בורדוכתום

ירח

HPL ארונות אמבטיה
טופז וירח

*השרטוט מתייחס לארונות דלתות בלבד
*המחיר שווה הן לארונות עם דלתות והן עם מגירות

* הובלה והרכבה ליחידה 

HPL ארונות אמבטיה
נועם ופלרמו

נועם ופלרמו- ארון תלוי בשילוב 2 מגירות בטריקה שקטה.
כיור חרס סקיני איכותי בצבע לבן בעומק 47 ס״מ.

מראה מרחפת בעיצוב נקי במידות הארון.

פלרמו

* הובלה והרכבה ליחידה
* השרטוט מתייחס לארונות דלתות בלבד

* המחיר שווה הן לארונות עם דלתות והן עם מגירות

לבן

בז׳

בז׳ מנוקד

אפור גרפית

תכלת

כחול מנוקד

אפור

ירוק

פסי כסף

שחור

כחול

אפור עננים

אדום צהוב בורדוכתום

נועם

הדמיות להמחשה בלבדהדמיות להמחשה בלבד
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ארונות אמבטיה אפוקסי
גל זהבי וגלית זהבי 

 ארון אמבטיה דלתות/מגירות תלוי, מראה חלק ונקי. חזית צבועה אפוקסי איכותי רב שכבתי.
דלתות ומגירות טריקה שקטה, ידיות אינטגרליות. כולל כיור חרס אינטגרלי.

גלית זהביגל זהבי

* כולל הובלה והרכבה
* המחיר שווה הן לארונות עם דלתות והן עם מגירות

תכלתלבן מטלבן מבריק

ארונות אמבטיה עץ
פיזה

ארון פורמייקה תלוי בשילוב מגירה ותא פתוח תחתון. מראה חלק ונקי.
 גודל הארון: 80 ס״מ. 

מסגרת הארון לבנה והמגירה מגיעה במספר צבעים: 

* כולל הובלה והרכבה
* המחיר שווה הן לארונות עם דלתות והן עם מגירות

תכלתלבןאלון

הדמיות להמחשה בלבדהדמיות להמחשה בלבד
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ברזי חמת - ריבר

ברז פרח נמוך
חמת | 305641

סוללה לאמבטיה
חמת | 305675

  אינטרפוץ 3 דרך- גוף
חמת | 203582

  אינטרפוץ 4 דרך- גוף
חמת | 201677

אינטרפוץ 3 דרך- כיסוי
חמת | 305681

אינטרפוץ 4 דרך- כיסוי
חמת | 305688

| המחירים אינם כוללים מע"מ

ברזים פונטנה מדיצ'י- סדרה בלעדית לזהבי
תוצרת איטליה- עד 10 שנות אחריות

ברז פרח פיה קצרה
פונטנה | 86802

  אינטרפוץ 4 דרך- גוף
פונטנה | 85103

  אינטרפוץ 4 דרך- כיסוי
 פונטנה | 86133 

| המחירים אינם כוללים מע"מ

סוללה לאמבטיה
פונטנה | 86010

  אינטרפוץ 3 דרך- כיסוי
פונטנה | 86112

  אינטרפוץ 3 דרך- גוף 
פונטנה | 85102

הדמיות להמחשה בלבד
4647



ברזים גרוהה - ורניס

ברז פרח פיה קצרה
הנס גרוהה | 71558000 

סוללה לאמבטיה + ערכה משלימה לסוללה
הנס גרוהה | 71440000 + 27577000 

סוללה לאמבטיה + ערכה משלימה לסוללה
הנס גרוהה | 31940000 + 27577000

אינטרפוץ 4 דרך - גוף
הנס גרוהה | 31741180

אינטרפוץ 4 דרך - כיסוי
הנס גרוהה | 71449000

אינטרפוץ 3 דרך -  גוף
גרוהה | 13620180

אינטרפוץ 3 דרך -  כיסוי
גרוהה | 71649000

 ״חשוב לוודא שלכלים הסניטריים שבחרתם
 יש אחריות יצרן ותו תקן שיבטיחו את 

 עמידותם, איכות המנגנונים שלהם 
ובטיחות השימוש בהם.״

שרון ארני

2E ברזים הנס גרואה - פוקוס

ברז פרח פיה קצרה
הנס גרואה | 31733000

  אינטרפוץ 3 דרך-כיסוי
הנס גרוהה | 31967000

  אינטרפוץ 3 דרך-גוף
הנס גרוהה | 13620180

  אינטרפוץ 4 דרך-כיסוי
הנס גרוהה | 31947000

  אינטרפוץ 4 דרך-גוף
הנס גרוהה | 31741180

הדמיות להמחשה בלבדהדמיות להמחשה בלבד
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ברזי מטבח

ברז ערבוב ניצב למטבח
מדגל - פונטנה | 86810

ברז תעשייתי 
 6075 | KAG

ברז פרח פיה נשלפת
מדגל-יערה | 44818

ברז פרח פיה נשלפת
מדגל-שיר | 43818 

ברז מטבח נשלף כרום
KM7021 | פצי-אבולי

ברז ברבור נשלף 2 מצבים כרום
KM7023 | פצי-אביה

ברז מטבח נשלף כרום 
KM7019 | פצי-קוניק

ברז מטבח נשלף שחור מט
KM7032 | פצי-קוניק

 ״ברז מטבח מאוד נוח כשהוא גדול במיוחד, 
 אפילו במטבח קטן, כי מעבר לכך שהוא נראה 

 כמו פסל, זה חפץ כל כך שמיש שמתאים לו 
להיות נוכח.״

שירלי הדדי

ברזי מטבח

5051



 ״כלים סניטריים בצבע שחור נותנים 
דרמה ועניין לשרותי אורחים!״

צביה קזיוף

ראש מקלחת עגול
מדגל | 91015

 

פריטים נלווים

מוט קומפלט 3 מצבים 
מדגל | 91203 

נקודת מים עגולה 

זרוע 
א.ד.שיווק | 110415

ברזי מטבח

ברז מטבח נשלף שחור מט
130022MB | חושן

ברז מטבח נשלף מוברש 
130022SP | חושן

ברז נשלף למטבח פולדאון
חמת-ריבר | 305669 

ברז מים קרים 
מדגל | ענבר

הדמיות להמחשה בלבד
5253


