






  אליאב קרמיקה הינה חברה מובילה בישראל בתחום יבוא
 .קרמיקה וכלים סניטרים

מבחר גדול ורבגוני ממיטב התוצרת של המעצבים  ,
 .היצרנים והמותגים המובילים בעולם

 החל מפריטים סטנדרטים ועד לפריטים יוקרתיים
 .בעיצובים וסגנונות ייחודיים במחירים נוחים

אליאב קרמיקה מספקת פתרונות למגוון רחב של לקוחות: 
  יזמים 

  קבלנים 

אדריכלים 

מוסדות ציבוריים 

 פרטייםלקוחות 

1,000 של  התעשייה הממוקם באזור מטר של אולם תצוגה
 .ו "צומת ביל

נרחב של חיפויי   ממגוון החיצוני ניתן להתרשם בשטחו
 .אבן לקירות וריצוף חוץ 

של האולם ניתן להתרשם מעיצובים  בחלקו הפנימי
 פנים הבית מרהיבים של

 אישי ומקצועי, ומעל העל שירות אדיב 

 

 



  



Make yourself at home 





 60/60בז מט  אוקס

 60/60 דארקפורטלנד 

 60/60 אנטרצי סושיאל 60/60מט  גרייהוגו 

 60/60מט  גריי פלנט

 .התמונות להמחשה בלבד והמצולם בהן אינו חלק ממפרט הפרויקט
לאליאב עיצובים הזכות להחליף פריטים , הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה

 ח.ל.ט. מהקולקציות בפריטים שווי ערך על פי שיקול דעתם

 

 60/60  יו'רג'גרומבה  60/60 לפטו' של בז

 60/60מט ' בז פלנט

 60/60מט  גריי סושיאל





 33/33 גריי סושיאל 33/33 וויט סושאיל

 R10 33/33דגמים נוספים  3בנוסף *
 .התמונות להמחשה בלבד והמצולם בהן אינו חלק ממפרט הפרויקט

לאליאב עיצובים הזכות להחליף פריטים , הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה
 ח.ל.ט. מהקולקציות בפריטים שווי ערך על פי שיקול דעתם

 

 33/33 אנטרט סושיאל

 25/40גריס  ן'ויז לבן מט 30/60

 25/50 ברילומבריקלבן  25/50לבן מט  30/60לבן מבריק 

 25/40בון  ן'ויז

 25/40מט  מרנגו ן'ויז 30/60מט ' של בז





 אסלה תלויה לוטם אסלה תלויה אריקה אסלה תלויה יקינתון

 סטן/ניקל 50300032לחצן  סטן/ניקל 50300022לחצן  5300010מיכל סמוי לבלוק 

 160/70אמבטיה אקרילית  מ  "ס 40כיור לבן  סטן/ניקל 50300042לחצן 

 .התמונות להמחשה בלבד והמצולם בהן אינו חלק ממפרט הפרויקט
לאליאב עיצובים הזכות להחליף פריטים מהקולקציות בפריטים שווי ערך על פי  , הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה

 ח.ל.ט. שיקול דעתם

 



 900181 900141 מתלה+נקודת מים

 201677+305388 900523 900142 

801618 800777 801610 

 .התמונות להמחשה בלבד והמצולם בהן אינו חלק ממפרט הפרויקט
לאליאב עיצובים הזכות להחליף פריטים מהקולקציות בפריטים שווי ערך על פי  , הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה

 ח.ל.ט. שיקול דעתם

 



SILVER 580441 SILVER 580443 SILVER 580444 

SILVER 580445 SILVER 580446 KAG 108 

KAG 611 KAG 213 KAG 859 

 .התמונות להמחשה בלבד והמצולם בהן אינו חלק ממפרט הפרויקט
לאליאב עיצובים הזכות להחליף פריטים מהקולקציות בפריטים שווי ערך על פי  , הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה

 ח.ל.ט. שיקול דעתם

 



  סמליברטי  80ארון 
 תלוי  

 עומד  סמ 80ארון חצב 

 .התמונות להמחשה בלבד והמצולם בהן אינו חלק ממפרט הפרויקט
לאליאב עיצובים הזכות להחליף פריטים מהקולקציות בפריטים שווי ערך על פי  , הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה

 ח.ל.ט. שיקול דעתם

 





 60/60מט  גרייס אוקס

 60/60מט  גריי בוקסי

 60/60הוגו בז מט 

 60/60מט ' של בז

 60/60מט   דארק פלנט

 60/60 לפטו' טיטאן בז

 60/60 לפטו גריינפולי 

בריסל   60/60אריח 
 סטן אייבורי

  גרייבריסל  60/60אריח 
 סטן  

 דארקבריסל  60/60אריח 
 סטן

 60/60מט  גריישל 

 60/60פול פוליש   גריישל 

 מבחר דגמים נוספים עם תוספת תשלום עבור הפחת בלבד
 

התמונות להמחשה בלבד והמצולם בהן אינו חלק ממפרט  
הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל  .הפרויקט

לאליאב עיצובים הזכות להחליף פריטים מהקולקציות  , דירה
 ח.ל.ט. בפריטים שווי ערך על פי שיקול דעתם

 

 60/60 לפטו' נפולי בז



 20.5.61.5 ארגנטדמוי פרפקט 

 20.5.61.5 רובלה מרבלו

 20.5.61.5 גריידמוי פרקט אייס 

 20.60רובל  טרימהדמוי פרקט 

 61.5.25דמוי פרקט טארק גריס 

 80/80מט  גריישל 

סטן   אייבוריבריסל 
80/80 

 80/80 יו'גרגרומבה 

 80/80 אייבוריסטאר 

 80/80 גרייסטאר לייט 

 80/80מט  גריי סושיאל

 דמוי פרקט ללא עלות נוספת
 .ר"מ למ"מע+  ₪ 12בתוספת של  80/80אריחי ריצוף 

הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל .התמונות להמחשה בלבד והמצולם בהן אינו חלק ממפרט הפרויקט
 ח.ל.ט. לאליאב עיצובים הזכות להחליף פריטים מהקולקציות בפריטים שווי ערך על פי שיקול דעתם, דירה



 מ בלבד"מע+  ₪ 350ארון בתוספת של , עם תוספת תשלום עבור הפחת בלבד דקורים•
הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל .התמונות להמחשה בלבד והמצולם בהן אינו חלק ממפרט הפרויקט

 ח.ל.ט. לאליאב עיצובים הזכות להחליף פריטים מהקולקציות בפריטים שווי ערך על פי שיקול דעתם, דירה

מ "ס 80ארון ספלנדיד 
+  ₪ 350בתוספת של 

 מ בלבד "מע

  מצויירדקור טרנד 
 25/50מט  טאופה

  מצויירדקור טרנד 
 גריס מט 25/50

  20/60 וויט' ונטיגדקור 
 סטן

קולד  ' ונטיגדקור 
 מט   20/60

 25/50דקור טרנד בון 

 25/50אריח טרנד גריס 

גריס   מרמוראריח 
 25/50מבריק 

 80/80סטן  גרייבריסל  

סטן   דארקבריסל 
80/80 

 80/80מט  גריי סושיאל

 80/80מט  וויט סושיאל

 80/80מט  גריישל 





  

 ממצמצ ממצמצ

 ממצמצ ממצמצ

  


