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הבית במוצרים תוצרת כחול-לבןנגב מזמינה אותך לעצב את



ברכות לדיירים החדשים 
לקוחות יקרים,

 ראשית, רצינו לברך אתכם על רכישת הדירה בפרויקט זה מעתה, 
תוכלו ליהנות מקולקציה מרהיבה ומגוונת אשר נבחרה במיוחד בשבילכם

תחום עיצוב הבית, כמו כל תחומי התרבות בישראל, נמצא בשנים האחרונות 
בתהליך של התפתחות מהירה תוך חשיפה מפרה לעולם התרבותי הרחב. 

חברת נגב פעילה מזה שנים רבות בחשיפת המעצב והצרכן הישראלי 
למיטב המגמות שבתרבות העיצוב בעולם. מעבר לבית חדש הוא שלב של 

התחדשות והתרגשות, לצד התלבטויות וקבלת החלטות רבות. בדיוק בשלב 
זה אנו בנגב, מזמינים אתכם לאחד מסניפינו, להתרשם ממגוון קולקציות 

של מיטב המותגים המובילים בעולם בתחום עיצוב הבית.

  בברכה,
צוות נגב



 ריצוף
לכל הדירה

סוגי אריחים לבחירה

פורצלן 60/60 
DUNE GREY  מט
DUNE BEIGE מט

CEMENT NATURAL

 פורצלן 
60/60 SOFT סדרת

LIGHT GREY
BIANCO

DARK GREY
CREAM
TAUPE

ASH

 פורצלן ת. חוץ 
סדרת מומנטום 60/60

בון
גריי

 פורצלן ת. חוץ 
סדרת דנוור 60/60

גריי
לייט בראון

בז'
 

 פורצלן
DOLOMIT סדרת 

60/60
SAND
SOFT

פורצלן מלוטש 60/60
CEMENT NATURAL

TOSCANA POLISHED
VERSAILLE POLISHED

PURE WHITE NANO
RENO GREY

 

קרמיקה מלוטש 60/60
CAESAR  ECO66001



ריצוף חדרים רטובים 
 ומרפסות ת.חוץ

R10 33/33
 חיפוי

מטבח
 פורצלן ת. חוץ 

סדרת מומנטום
בון

גריי

 פורצלן ת. חוץ 
סדרת דנוור

גריי
לייט בראון

בז'

 פורצלן ת.חוץ 
SOFT סדרת

ביאנקו
טאופה

דארק גרי
אש
בז

לייט גריי

קרמיקה עם פאזה 10/30:
 לבן מבריק

 אפור מבריק
 שחור מבריק

GT13 קרם מבריק
 

קרמיקה 10/30:
 לבן מבריק

 קרם מבריק
 אפור מבריק
 שחור מבריק

 לבן מאט
GT13 קרם מאט

 

קרמיקה 20/20 מחולק ל 10/10:
 לבן מבריק

 לבן מאט
 אפור מבריק
 הוסו מבריק

 הוסו מאט 20/20 
KS3225 אריחים שלמים

 

15/50 ORGANIC קרמיקה סדרת
VANILA 
HONEY 
CACAO 

WALNUT
KS152001/2/3/5 AS – מקטים

17.5/50 KIVU סדרת BA קרמיקה
CENEZIA

ROBLE

 אריח דקור מעוטר תואם 
:17.5/50 KIVU סדרת

DEC.KIVU CENIZA
DEC.KIVU ROBLE

:17.5/50 BA קרמיקה
MOVILA R10 V2

 דמוי פרקט
R10



 דקורים
ומחורצים

SOFT סדרת CLIMB דקור 
מאט או מבריק 20/60:

MARFIL 
NEGRO 

BLANCO

 דקור מיקס
סדרת AVIZ בגוונים 20/60:

NACAR 
PLATA 

ARENA CASA MAYOLICA

 SILUETA דקור 
:24.2/68.5 ATMOSFERA סדרת

PERLA 
CREMA 

BEIGE

CIRCE דקור דמוי פסיפס 
סדרת ATRIUM 25/70 בגוונים:

BLANCO 
PERLA

 CEO דקור פסים 
סדרת ATRIUM 25/70 בגוונים:

BLANCO 
PERLA

 CUBIC דקור דמוי פסיפס 
ATRIUM SIGMA סדרת 

25/70 בגוונים:
PERLA 

MARFIL

 BAND דקור פסים 
ATRIUM SIGMA סדרת 

25/70 בגוונים:
PERLA 

MARFIL

דקור גלי 30/60:
WAVE WHITE לבן מבריק

 
 דקור מובלט 30/60:

WHITE DIAMOND יהלום לבן
 

 DREAM דקור לסדרת 
מחורץ 31.6/45.2:

VISON 
PERLA MERENGO 

MARFIL  PM34015/16/17/18
 

 דקור תלת מימד גלי 
:SILUETA 31.6/45.2 סדרת

BA36042/3
 

דקור סדרת מדיסון 31.6/45.2:
MEDISON ACERO A36033

 

 דקור תלת מימד גלי 
 או דמוי פסיפס 

:31.6/45.2 ETERNITY סדרת
BA36064/5/6/7





 חיפוי 
חדרים רטובים

קרמיקה 20/50
WHITE MATE 

WHITE GLOSSY
KS259412 
KS259606

 SOFTMATT קרמיקה מאט סדרת
20/60 בגוונים:

MARFIL 
NEGRO 

BLANCO

 SOFTGLOSS קרמיקה מבריק סדרת
20/60 בגוונים:

NEGRO 
BLANCO

   ANDRIA קרמיקה מאט סדרת
20/60 בגוונים:

NACAR 
ARENA 
PERLA 
PLATA

CASA MAYOLICA

    ANCONA קרמיקה מבריק סדרת
20/60 בגוונים:

NACAR 
ARENA 
PERLA 
PLATA

CASA MAYOLICA

קרמיקה פסים מבריק סדרת 
ATMOSFERA 24.2/68.5 בגוונים:

CREMA 
BEIGE

קרמיקה מאט דמוי אבן סדרת 
BELICE 24.2/68.5 בגוון:

PERLA

קרמיקה 25/40:
MH.DUO MARFIL

MH.DUO BLANCO 
AURA BLANCO

:25/70 ATRIUM קרמיקה סדרת
BRILLO BLANCO 

MATE BLANCO

 SIGMA 25/70 קרמיקה מבריק סדרת
ATRIUM בגוונים:

CENEZIA 
MARFIL 
PERLA 
TAUPE

קרמיקה סדרת LINE 30/60 בגוונים:
WHITE 
IVORY 

BLACK

קרמיקה דמוי שיש 30/60:
מרפיל מאט

קרמיקה מבריק 30/60:
SHINY WHITE BODE

קרמיקה מאט 30/60:
WHITE BODE  MAT

קרמיקה 30/60
GRIEGE GLOSSY 
 CREMA GLOSSY

DREAM קרמיקה סדרת 
31.6/45.2 בגוונים:

 BLANCO
PERLA 

MARENGO 
MARFIL 

VISON

SILUETA קרמיקה סדרת 
31.6/45.2 בגוונים:

,BLANCO MATE BLANCO BRILO

MADISON קרמיקה סדרת 
31.6/45.2  בגוונים:

ACERO 
GRAPITO

 ETERNITY קרמיקה מאט סדרת
31.6/45.2  בגוונים:
CREAM  TORTOLA 

PEARL 
GRAFITO

 



 כלים
סניטריים

אסלה תלויה
KV )לא כולל מושב(

אסלה תלויה סופר אריקה
)לא כולל מושב(

 GROHE  מיכל הדחה סמוי גבוה
DD38505 לקיר בלוקים  ולחצן

KV מונובלוק קוראל

KV מונובלוק טרוי

מושב ברמודה עם צירי מתכת

מושב פיקו עם צירי מתכת

כיור רחצה +חור
40/51 דגם 3039

כיור שירותים+ חור 
35.5/27.5 דגם 3015

כיור שירותים+ חור
51/22 דגם 3020

כיור מטבח אקרילי בהתקנה שטוחה
דגם חן

כיור מטבח נירוסטה בהתקנה שטוחה 
דגם קוראל

אמבטיה אקרילית דגם סוהו 
כולל קונסטרוקציה 160/70 ו-170/70

אמבטיה אקרילית דגם בלאנס 
כולל קונסטרוקציה 160/70 ו-170/70

ארונות 
אמבטיה

ארון אמבטיה תלוי כולל כיור 
אינטגראלי דגם דקל

לבן פסים, טקסטיל בז', אלון

 גימור פורמייקה, דלתות 
טריקה שקטה 

 ארון אמבטיה תלוי כולל כיור 
אינטגראלי דגם סופיה – לבן

מבריק, אפור מבריק, חאקי מבריק
גימור צבע בתנור מבריק, דלתות 

טריקה שקטה

מידות בהתאם לתכנית.	 
יתכן שינוי בחלוקת הדלתות/מגרות 	 

בהתאם למידת הארון
 כולל מראה עם מסגרת אלומיניום	 
 התקנת ארון אמבטיה מינימום 5 יח'	 



ברזים
מדגל סדרת רימון:

פרח קצר 64802
פרח בינוני 64803
ברבור קצר 64806

סוללה לאמבטיה 64010

אינטרפוץ 3 דרך
פנימי  6102

חיצוני  64112

אינטרפוץ 4 דרך
פנימי  6101

חיצוני 64111

מדגל סדרת גליל:
פרח קצר 59802
פרח קצר 59802

פרח ברבור קצר 59806
פרח בינוני 90 מעלות

סוללה לאמבטיה 59010

אינטרפוץ 3 דרך
פנימי 69102

חיצוני- 59112

אינטרפוץ 4 דרך
פנימי 591011
חיצוני-59111

G2 סדרת GROHE
GR 32805 פרח קצר

GR 23090 פרח קצר פיית ברבור
 - GR 32806 סוללה לאמבטיה 

כולל צינור, מזלף, מאחז

אינטרפוץ 3 דרך
GR 32962 פנימי
GR 19583 חיצוני

אינטרפוץ 4 דרך
GR 32962 פנימי
GR 19583 חיצוני

ברזי מטבח
פרח ארוך למטבח רמון

ברבור ארוך רמון 64808
פרח ארוך למטבח רנו

פרח נשלף למטבח רמון 64810
 פרח ברבור ארוך למטבח 

MD 59808 גליל
AD141007 פרח נשלף למטבח רנו 

)לא מתאים לחור בכיור מטבח נירוסטה(
 
 



אביזרי 
אמבטיה

מוט קומפלט מדגל
MD91203 3 מצבים

מוט קומפלט מדגל
MD91204 כולל צינור ומזלף מיקרופון

מוט קומפלט בולוניה
0100005AS

נקודת מים עגולה
MB020009

סט צינור, מזלף ומאחז
NICE - AS0100036

ראש מקלחת 4 מצבי זרימה
AS0100079 פאדובה

ראש מקלחת 5 מצבים
AS0100040 סיינה

ראש מקלחת 5 מצבים
AS0100040 סיינה

ראש מקלחת 5 מצבים
AS0100040 סיינה

ראש מקלחת 5 מצבים
AS0100040 סיינה

אביק אוטומאטי רגיל
EL99215



** המחירים אינם כוללים מע"מ.
** המחירים מתייחסים לכלים בצבע לבן בלבד וברזים בצבע ניקל.

** המחירים צמודים למחירוני היצרנים ו/או למדד  תשומות הבנייה
XX/20XX/15  שהתפרסם בתאריך    

** במקרה של שדרוג דייר בריצוף יבשים ורטובים יש לזכות את הדייר
** בהזמנת ארונות הכוללת הובלה בלבד, פריקת הארונות תעשה על גבי המדרכה.

 ** בהזמנת ארונות הכוללת הובלה והתקנה, העלאת הארונות לדירות תותנה בהמצאות
      מעלית פעילה באתר, במידה ואין מעלית ההעלאה עד קומה שלישית בלבד ועל 

     הקבלן האחריות להעלות מעבר לקומה זו כדי לקבל את שירות ההתקנה.
** אספקה, חיוב ותשלום עבור פרקט תכלול פחת ותהיה באריזות סגורות בלבד!

** בהזמנת פרקט כולל התקנה, העלאת הפרקט לדירות תותנה בהמצאות מעלית
      פעילה באתר, במידה ואין מעלית ההעלאה עד קומה שנייה בלבד ועל הקבלן 

     האחריות להעלות מעבר לקומה זו כדי לקבל את שירות ההתקנה.
 ** בהתקנת אמבטיה, במידה והדייר או הקבלן לא רכשו אביק אוטומאטי, באחריות      

     הקבלן לספק למתקין אביק. האביק ימתין למתקין בדירה.
** ביטול התקנה ללא דמי בטול יתבצע עד 48 שעות לפני מועד ההתקנה המבוקש.
 ** התקנת ארונות, אמבטיות, פרקט ומקלחונים )ו/או כל פריט אחר המסופק כולל 

     התקנה(, הנה התקנה מרוכזת )ארונות ואמבטיות - מינימום 5 יח'(.
      באחריות הקבלן לוודא כי  שטח  מוכן להתקנה על פי הנחיות החברה וכי כל 

     האביזרים הנדרשים להתקנה נמצאים בדירה, כל זאת טרם הגעת המתקין.
      ביקור חוזר להתקנה עקב תנאי  שטח שאינם מוכנים או עקב חוסר באביזרים 

     נדרשים, יחויב בתשלום נוסף.

תנאים 
כלליים:


