קיבוץ נצר סירני

קיבוץ נצר סירני

ברוכים הבאים
למשפחת לוי
כאשר מדברים על חדשנות ,איכות ,מגוון רחב ויופי,
מדברים על חברת אחים לוי קרמיקה.
מיומם הראשון בענף ,אחים לוי מייבאים את כל
מוצריהם מארצות שונות בעולם -מספרד ואיטליה
ועד לסין ,ברזיל ופורטוגל .מאז ועד היום צברה
החברה קהל גדול ורבגוני של לקוחות מרוצים:
לקוחות פרטיים ,אדריכלים ,מעצבי פנים ,חברות
בנייה ,קבלנים ,מוסדות ציבור ומסחר ועוד.
החברה מייבאת ומשווקת גרניט פורצלן ,קרמיקה,
פרקטים (עץ ,למינציה וגרניט) ,כלים סניטריים ,ברזים,
אמבטיות ,ג'קוזי ועוד..
כל העובר בכביש  ,444החולף על פני אזור התעשייה
של שוהם ,אינו יכול שלא להבחין במבנה המודרני
הבולט ,הניצב לא הרחק מהכביש ,כשהשם "אחים
לוי קרמיקה" מתנוסס עליו .מבנה מרשים זה ,הוא
מרכז הפעילות של חברתנו – חברת "אחים לוי יבואני
קרמיקה" – ואולם התצוגה החדיש המצוי בו הוא ,לכל
הדעות ,היפה ביותר בענף ,בכל רחבי הארץ.

אולם תצוגה
של  2000מ״ר
מחכה רק לכם
באולם התצוגה המרהיב ויוצא הדופן של ה 'אחים לוי',
במרחק נגיעה מתל אביב ,ניתן להתרשם ממגוון עצום
של מוצרים בתחומי הריצוף ,חיפוי ,כיורים ,אסלות ,ברזים,
אביזרים משלימים ועוד.
באולם עצמו ניתן להתרשם ממיטב המותגים והסדרות
הבלעדיות וליהנות מרמות מחירים מגוונות ,מבחר רחב
של סגנונות ושירות קשוב וענייני.
אולם התצוגה אינו עוד אולם אחד מבין רבים אלא מציב
סטנדרטים אירופאים לכל דבר .חווית הקנייה אינה חייבת
להיות חוויה לחוצה ,מטרידה ומעייפת ,אצל האחים לוי
תוכלו לשתות קפה חם בחורף ואייס קפה בקיץ.
כמו כן תוכלו לשבת לשיחה ארוכה ורגועה עם יועץ
העיצוב והמכירות .בכל הזמן הזה ,בו אתם מקבלים
מענה על שאלותיכם וחששותיכם ,הילדים כבר ממזמן
נמצאים בחדר המשחקים המיועד להם ...ולשקט שלכם.
צוות היועצים המקצועי ישמח לעמוד לשירותכם בכל
שאלה ובקשה ובמציאת פתרון לכל חלל ולכל תקציב
בתאום פגישה מראש

ברכות
לדיירים
החדשים
אחים לוי קרמיקה מברכים אתכם על שבחרתם בנו
לבנות יחד איתכם את בית החלומות שלכם.
בוודאי חיכיתם לרגע זה לא מעט זמן .משפחת אחים
לוי קרמיקה תשמח לסייע לכם בתהליך בחירת
הריצוף ,חיפוי הקיר והכלים הסניטרים בדרך נעימה,
שלווה וכמובן מעוצבת.
אצלנו תוכלו למצוא מגוון רחב של עיצובים ויועצי
עיצוב שיתאימו את המוצרים לכל פנטזיה.

יש לתאם פגישה מסודרת על מנת שנוכל להעניק לכם את
מלוא תשומת הלב ולהציג בפניכם את מפרט הפרויקט.

ריצוף מרכזי
60/60
Shell: grey mat / beige mat
Tenerif: cenere / grey / light grey / beige
Hawai: grey mat / light grey mat / beige
Social: beige / antracite / grey / white
Mikonos: grey / dark grey
Cement: light grey / beige
Charlotte: antracita
Vitoria stone: white mat / beige mat / light grey mat
Elorescence: sand beige mat / grey mat
Marcei: beige mat
Lexus: marble mat
Malaga ho. Maril polished
Vigo st. light grey polished

חיפוי חדרים רטובים
30/60
Blanco: mat / briliio
cream mat / cream brilio

ריצוף חדרים רטובים
)ANTI-SLIP( ומרפסות

20/60
תוצרת ספרד
Blanco: mat / briliio

33/33

גרניט פורצלן
Memphis: grey, beige ,antracite , white

Marshall: crema / gris
Cement: beige / light grey
Darlene: white / grey / beige
Sonata: grey / bone
Madox: blanco / gris / antracita
Social: grey / beige / anthracite
Carnaby: arena / siena
Charlote: grey / light grey / beige / antracite

20/50
תוצרת ספרד

גרניט פורצלן דמוי פרקט
Woodland: blanco / nut / oak

Blanco: mat / briliio
Clay: blanco / grey
Melia :perla / gris
Factory: gris / graito / blanco

)ANTI-SLIP( ריצוף מרפסות

Darwin: gris / perla / crema
Franklin: perla / crema / gris / taupe

15/60
גרניט פורצלן דמוי פרקט
Eliwood smoke
Naturalia miele
Victus grey

.ח החברה רשאית לשנות את דגמי המפרט בכל עת.ל.ט
בין החברה לרוכש יקבע אך ורק מפרט המכר והסכם
.המכר שייחתם בין הרוכש לחברה
.התמונות להמחשה בלבד

ברזים

ט.ל.ח החברה רשאית לשנות את דגמי המפרט בכל עת | התמונות להמחשה בלבד.
בין החברה לרוכש יקבע אך ורק מפרט המכר והסכם המכר שייחתם בין הרוכש לחברה.

כלים סניטריים
אסלה תלויה ומושב

אמבטיה אקרילית כולל קונסטרוקציה היקפית  +אביק אוטומטי עם פיית מילוי

כיור רחצה  50ס״מ או  40ס״מ לחדר רחצה

ט.ל.ח החברה רשאית לשנות את דגמי המפרט בכל עת | התמונות להמחשה בלבד.
בין החברה לרוכש יקבע אך ורק מפרט המכר והסכם המכר שייחתם בין הרוכש לחברה.

הטבה

אחים לוי קרמיקה יעניקו מפרט עשיר
ובלעדי עם מגוון הטבות יחודיות לחברי
קיבוץ נצר סירני

טיפ

חדר הרחצה הוא החדר בו אנו מתחילים את היום.
כיור רחצה בעיצוב מעניין ולא שגרתי ,יעניק לכל החדר מראה חדשני ומרענן.

מידת האריח 3X1.5 :מ'

גדול
מתמיד

טיפ

אריחים במידה גדולה הם הדבר הבא בענף עיצוב הבית .יישומם בדירה יוצר
תחושה של חלל גדול ורחב ידיים לצד מראה יוקרתי ואלגנטי.
האריחים במידות גדולות אלו ,מתאימים הן לריצוף הדירה והן לחיפוי קירות
חדרי הרחצה.

טיפ

שילוב נכון בין סגנונות הוא המפתח למראה מיוחד של הדירה .השילוב בין מראה
העץ לבטון הוא הטרנד העולה בשנה האחרונה .ישנו מבחר רב של דגמי גרניט
פורצלן ,דמוי פרקט ודמוי בטון בסגנונות שונים שעל ידי שילובים ניתן ליצור את
המראה המבוקש.

טיפ

באריחים המיוצרים בשיטת ה  DIGITAL MACHINEהאריחים הינם בעלי שונות
גבוהה ,כך שאין הדפס שחוזר על עצמו .על ידי שיטת יצור זו ,המוצר הופך לבעל
נראות טבעית לחלוטין שהרי בטבע אין "הדפסים" שחוזרים על עצמם .הייצור
בשיטה זו חשוב מאוד בעת שאנו רוכשים אריחים דמוי בטון  /דמוי עץ וכדומה.

טיפ

גרניט פורצלן דמוי פרקט הינו פיתרון מושלם למי שרוצה לעצב את ביתו בסגנון
זה .על ידי הטכנולוגיה היום ,האריח נראה עץ טבעי לחלוטין אך משמר את כל
יתרונותיו  -אינו נשחק וניתן להרטיבו ,וזאת בניגוד לעץ הטבעי.

