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MODYניצנים

YOUR 
STORY, 
YOUR 
HOME, 
YOU.

ניצנים

ההדמיה להמחשה בלבד

ניצנים MODY
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A room 
should start a conversation 
before people actually start 

exchanging words.

חברת MODY המובילה את תרבות העיצוב בישראל 
מברכת אתכם לרגל רכישת דירתכם בפרויקט ניצנים 

וגאה להיות ספק מוביל בפרויקט ייחודי זה.
עיצוב ובחירת חומרים לביתכם החדש יכולים להיות 
פרויקט מרתק ומאתגר ולכן אנו מזמינים אתכם 
למפגש הכרות אישי באולם התצוגה המרכזי שלנו 
בבני ברק, על מנת שתוכלו להכיר ולהתרשם ממגוון 
העיצובים והפריטים האיכותיים שנבחרו עבורכם. 

רשת MODY זכתה בפרס היוקרתי הבינלאומי הנחשב
“BEST SHOWROOM AWARD 2012” בקטגוריית 
אולם התצוגה המציג מותגים איטלקיים בצורה היפה 
והמכובדת ביותר, ביוזמת מגזין il-bagno היוקרתי. 

באולם התצוגה הייחודי שלנו ניתן להתרשם ממיטב 
המותגים המובילים בעולם בכל תחומי עיצוב הבית: 
שיש, פרקט, קרמיקה, ברזים, כלים סניטריים, ארונות 
אמבט ועוד. נשמח לראותכם ברשת MODY, לעיתים 

ביקור אחד שווה אלף מילים.

חשוב! בקרוב אחד מנציגנו ממחלקת זימון דיירים 
יפנה אליכם באופן אישי על מנת להזמינכם לפגישה 

באולם התצוגה הקרוב למקום מגוריכם.

ניתן לפנות למחלקת זימון דיירים לשם תיאום פגישה.
טלפון: 073-2603064

zimun_projects@mody.co.il :מייל

בכבוד רב,
MODY אייל דואניאס, מנכ”ל

דיירי הפרויקט שלום

MODYניצנים
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ריצוף • ריצוף 60/60 מאט                                                          

ריצוף • ריצוף 60/60 מבריקים                                                          

פורצלן מסדרת סושיאל

פורצלן מסדרת גרין ויילפורצלן מסדרת דיימונד

 אפור בהירלבן אפורבז'

אפור כההאפורלבןבז׳

 בז' מאובנים

סדרת מבריקים

   33/33 R10 ריצוף • ריצוף

אפור כההאפורלבןבז'

פורצלן מסדרת סושיאל 

מרסלינהויטוריהאפור בהירלבן

פורצלן מסדרת גרין ויל

 אפורבז'

פורצלן מסדרת דיימונד

פורצלן מסדרת R10 מצוייר

20.6x61.5לבן / אפור / בז' / חוםסדרת דינגל

ריצוף • דמוי פרקט R10 לחדרים רטובים ומרפסות  
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חוםבז'אפוראפור פנינה

טורקיזתכלתלבןמטמבריק

קרמיקה סדרת מטרופולי • 20/50

קרמיקה סדרת פנינה • 30/60

קרמיקה לבן • 30/60

מבריקמטחוםאפור כההאפור

קרמיקה סדרת קמארג' • 20/50

חיפוי קרמיקה חדרי רחצה   

קרמיקה סדרת קמארג' • 20/50

 התמונות הנן להמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהסטנדרט, הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי מלאי והסדרות משתנות, 
הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה, ל-MODY הזכות להחליף פרטים מהקולקציות בפרטים שווי ערך על פי שיקול דעתם ט.ל.ח 
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דקור לחיפוי חדרי רחצה   

טורקיזתכלתלבןחוםאפור

דקור מלבנים סדרת קמארג' • 20/50

חוםאפורחוםאפור כההאפור

דקור מלבנים סדרת קמארג' • 20/50

דקור פסים סדרת מטרופולי • 20/50

דקור איזולה סדרת מטרופולי • 20/50

לבן מטפנינה מבריקלבן מבריק

דקור מולד 1 • 30/60

30x60 • 1 גלים ליסה קרםדקור מולד

דקור לחיפוי חדרי רחצה   

LOOK 
BETWEEN 
THE 
LINES

 התמונות הנן להמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהסטנדרט, הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי מלאי והסדרות משתנות, 
הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה, ל-MODY הזכות להחליף פרטים מהקולקציות בפרטים שווי ערך על פי שיקול דעתם ט.ל.ח 
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 אסלה תלויה רימלס 
אופטימום לבן

מושב אופטימום לבן 

 אסלה תלויה מתוצרת
LIDEAL STANDARD

דגם סאבה לבן 
מושב פלסטיק קשיח לבן )לונה(

אסלה תלויה מתוצרת 
IDEAL STANDARD

 דגם אקו לבן  
מושב תואם קשיח 

אסלות • אסלות תלויות                                                                 

מיכלים סמויים                                                                 

מיכל סמוי גבוה  לקיר בלוקים/גבס

לחצנים תואמים לנ"ל

כיורים • כיורי רחצה ונטילת ידיים                                 

כיור שירותים מתוצרת 
IDEAL STANDARD

דגם סאבה + חור

כיור שירותים מתוצרת 
IDEAL STANDARD

דגם סטייל 
מידה 50/23.5

אמבטיות • אמבטיות אקריליות   

אמבטיה אקרילית מתוצרת 
 IDEAL STANDARD

 דגם איידה ליין 
מידות 160/70, 170/70

אמבטיה אקרילית
 דגם קאזה

מידות 160/70, 170/70

IS לאמבטיה 160/170קונסטרוצקיה לאמבטיה אקרילית

CASA לאמבטיה 160/170קונסטרוצקיה לאמבטיה אקרילית

אמבטיות   
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MODYניצנים

TO BE 
PERFECT 
IS TO 
CHANGE 
OFTEN.

 התמונות הנן להמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהסטנדרט, הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי מלאי והסדרות משתנות, 
הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה, ל-MODY הזכות להחליף פרטים מהקולקציות בפרטים שווי ערך על פי שיקול דעתם ט.ל.ח 

אמבטיה • ארונות    

דגם ניו אושן עומד
ארון עומד דלתות כולל כיור 

אינטגרלי ומראה מסגרת 
אלומיניום 

גימור פורמייקה בגוונים:
לבן מבריק
אלון אפור
אלון טבעי

דגם ניו אושן
ארון תלוי דלתות כולל כיור 

אינטגרלי ומראה מסגרת 
אלומיניום 

גימור פורמייקה בגוונים:
לבן מבריק
אלון אפור
אלון טבעי
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ברזים • סדרת ספרינג   

     CASA NOVA ברזים • סדרת

אינטרפוץ 4 דרךפרח קצר

אינטרפוץ 4 דרךפרח קצר

 התמונות הנן להמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהסטנדרט, הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי מלאי והסדרות משתנות, 
הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה, ל-MODY הזכות להחליף פרטים מהקולקציות בפרטים שווי ערך על פי שיקול דעתם ט.ל.ח 

PAY 
ATTENTION 
TO THE 
DETAILS

אינטרפוץ 4 דרךפרח קצר

ברזים • סדרת קאזה פלוס     
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מוט קומפלט קאזהנקודת מים 

ברז מים קרים

אביזרים משלימים             

זרוע אמריקאית 45 מעלות לראש מקלחת 

ראש מקלחת מצב אחד

LIFE
CHANGING
IDEAS.

 התמונות הנן להמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהסטנדרט, הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי מלאי והסדרות משתנות, 
הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה, ל-MODY הזכות להחליף פרטים מהקולקציות בפרטים שווי ערך על פי שיקול דעתם ט.ל.ח 
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THANK 
YOU.
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