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אלנור הנדסה – פרויקט אור ים

הדמיות להמחשה בלבד

חברת אלנור

מתחם FIFTEEN

ברכות על רכישת בית בפרויקט  FIFTEENבאור ים .חברת 'אלנור הנדסה
ואדריכלות בע"מ' פועלת כיזם וכקבלן המבצע בפרויקט הנ"ל.

בלב השכונה מוקם מתחם בוטיק יחיד במינו.
מתחם  FIFTEENמכיל  15בתים במגוון שלא נראה כמוהו בשכונה.

חברת 'אלנור הנדסה ואדריכלות' ,המתמחה בייזום ובניית פרויקטים
בקיבוצים ,מושבים וערים ,הינה בעלת למעלה מ 30-שנות ניסיון
בענף הבנייה.

 8בתים דו משפחתיים הכוללים:
קומת מרתף עם כניסה נפרדת ,מקלחת מטבח )שיכולה לשמש כיח' מגורים,
קליניקה ,או משרד( קומת מגורים עם מרחבים ענקיים לסלון,
מטבח ,מזווה ופינת אוכל.
קומת חדרי שינה וקומת לייף סטייל.

החברה מנוהלת על ידי צוות ניהולי פורץ דרך ,בעל ניסיון עשיר בתחום
הבנייה וההנדסה .במהלך שנות פעילותה ,צברה החברה מוניטין רב המאפשר
לה לבצע וליזום בהצלחה גדולה פרויקטים ענפים ומורכבים ברחבי הארץ.
השילוב בין הניסיון והידע שצברה החברה במהלך שנות פעילות רבות ובין
דרג מנהל בעל חשיבה צעירה ,חדשנית ,ומתקדמת ,מאפשר ל'אלנור הנדסה
ואדריכלות' לקדם פרויקטים בצורה מהירה ואיכותית ,לחשוב לטווח ארוך,
ולהוציא אל הפועל מוצר מוגמר ואיכותי העומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר,
לשביעות רצון הלקוח.
החברה עובדת עפ"י התקנים המחמירים ביותר ,וכל שלבי הביצוע מלווים
בתהליכי בקרה קפדניים ,ע"י הגורמים המקצועיים של החברה .תהליכים אלה
מתועדים שלב אחר שלב ,שקופים למזמין ,ובכך משפרים את האיכות מחד,
ונותנים ראש שקט ללקוח מאידך.
www.elnor.co.il
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 5קוטג'ים טוריים הכוללים:
מרתף עם מקלחת ומטבח,
קומת מגורים עם מרחבים ענקיים לסלון,
מטבח ופינת אוכל.
קומת חדרי שינה.
 2פנטהאוזים עם מעלית אישית,
 3כווני אוויר ומרפסת ענקית בה ניתן לנשום את אוויר הים ,לנפוש ולארח.
המתחם נבנה על ידי חברת אלנור הנדסה ואדריכלות בע"מ לה וותק של למעלה
מ 30-שנה בייזום ובניית פרויקטים בקיבוצים מושבים וערים .לחברה מוניטין
רב וניסיון מקצועי ,המאפשרים לה לבצע פרויקטים בצורה מהירה ,איכותית
ומדויקת.

הדמיות להמחשה בלבד
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חברת זהבי עצמון ,מתמחה בהגשמת
חלומות .החל באריחי קרמיקה ואריחי
גרניט פורצלן דרך אבן טבעית ,פרקטים
מעץ ועד אמבטיות וכיורים במגוון
החיפויים ,הריצופים והאביזרים הנלווים,
תוכלו למצוא את ההתאמה המושלמת
לסיפור שאתם רוצים לספר.
אלגנטי או טבעי ,יוקרתי או אורבני ,בכול
סגנון שרק תרצו ,תגלו שהאיכות החדשנות
והטרנדיות באות לידי ביטוי בגוונים,
בטקסטורות ובגימורים של כל אחת
מהקולקציות שלנו.
הניסיון של מעל  55שנה בהגשמת חלומות
באלפי פרויקטים בכל רחבי הארץ,
בא לידי ביטוי במקצועיות ,במצוינות
בייעוץ ,באספקה ובהתקנה .לאורך
כל השנים זהבי עצמון ,שנמצאת כיום
בבעלות קבוצת אשטרום וקבוצת רגבה,
ממשיכה להתרענן ,גם מבחינת מגוון
הקולקציות ושאר הפריטים הנלווים וגם
מבחינת הסניפים .בכל סניפי זהבי עצמון,
הפזורים לאורכה ולרוחבה של הארץ,
מוצגים לראווה החומרים האיכותיים
והחדשניים ביותר ,לצד הקולוקציות הכי
אופנתיות בתחום.
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כל קולקציית אריחים  -חדשנית,
טרנדית ואיכותית ככול שתהייה -
זקוקה לטאצ׳ המקצועי שיהפוך אותה
לגיבורה ראשית .בין שמדובר בלקוח
קצה ,באדריכל או במעצב פנים
המומחים שלנו יכולים להתאים את
האריחים ושאר הפריטים לטעמו האישי
של הלקוח ,לפונקציות השונות וגם -
למגבלות התקציב.
מסורות של מצוינות והקפדה על
איכות ,באות לידי ביטוי בכל אחד
מסוגי הפרויקטים שאנחנו מלווים החל
מפרויקטים של ״בנייה רוויה״ ,דרך
פרויקטים" מסחריים ציבוריים" ועד
"התחדשות עירונית" .המוטיב המרכזי של
כל אחד מהפרויקטים האלו הוא חשיבה
חדשנית ופורצת דרך המשרתת את
רצון הלקוח ,היזם ,הקבלן ,האדריכל או
המעצב להשאיר את חותמו במקום.
החלומות של כל אחד ואחת מכם הם
בדיוק הסיבה שאנחנו בזהבי עצמון
מעניקים ליווי מלא לכול פרויקט ,ללא
שום קשר לגודלו .החל משלב הסקיצה על
הנייר ,דרך התאמה מלאה לסגנון העיצוב
ולתקציב ועד לשלב ההתקנה הסופית,
אנחנו נהייה שם בשבילכם.

הדמיות להמחשה בלבד
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ריצופ שטחימ יבשימ
 79.5X79.5לפאטו

#ול
וויט | לפאטו
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#ול
גריי | לפאטו

#ול
בז׳ | לפאטו

ריצופ שטחימ יבשימ
 80X80לפאטו

#ול
אנטרצ׳יטה | לפאטו

#טרלינה
אייבורי | לפאטו

#טרלינה
דוב | לפאטו

#טרלינה
6ילבר | לפאטו

#טרלינה
קרמ | לפאטו

״בבית עם הרבה ילדים ,תינוקות ושני חתולים,
לא צריך לפחד מרצפת פרקט .ישנן רצפות
למינציה באיכות מדהימה שנראות בדיוק כמו
הדבר האמיתי והן סופר עמידות .באזור המטבח
אפשר להכניס ריצוף מצויר ליתר בטחון כדי
שכל מני חומרים יוכלו ליפול ולהישפך
ללא פחד.״

שירלי הדדי

הדמיות להמחשה בלבד
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״בדירות קטנות ובחללים קטנים כדאי להכניס ריצוף
של אריחים גדולים במיוחד כדי לטשטש את הגודל
החלל ולתת לו תחושה של חלל יותר גדול.
עניין של פרופורציות והטעיית העין.״

שירלי הדד
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הדמיות להמחשה בלבד

ריצופ שטחימ יבשימ
 80X80מט

ריצופ שטחימ יבשימ
 79.5X79.5מט

#ול
אנטרצ׳יטה | מט

#ול
גריי | מט

#ול
בז׳ | מט

#ול
וויט | מט

#טרלינה
אייבורי | מט

#טרלינה
דוב | מט

#טרלינה
6ילבר | מט

ליימ#טונ
וויט | מט

ליימ#טונ
6מוק | מט

ליימ#טונ
בז׳ | מט

ליימ#טונ
דרק גריי | מט

וי#טה
בונ | מט

וי#טה
גריי | מט

וי#טה
ליד גריי | מט

אינפיניטי
ווייט רקט׳ | מט

אינפיניטי
גריי רקט׳ | מט

אינפיניטי
דארק גריי רקט׳ | מט

אוקטביה
גריי רקט׳ | מט

אוקטביה
בונ רקט׳ | מט

#טרלינה
קרמ | מט
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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 א+בנ ,אדריכל
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ריצופ חדרימ רטובימ  +מרפ#ת שמש נגד החלקה R10

33X33

#ול

בז׳ | R10

ארובה

#ול

ווייט | R10

ארובה

#ול

אנטרצ׳יטה | R10

ארובה

#ול

גריי | R10

#טרלינה

ליימ#טונ
בז׳ | R10

#טרלינה

ליימ#טונ

דארק גריי | R10

#טרלינה

ליימ#טונ

וויט | R10

#טרלינה

בז׳ | R10

גריי | R10

ווייט | R10

דוב | R10

6ילבר | R10

אייבורי | R10

קרמ | R10

הימבה דמוי עצ
בראונ | R10

הימבה דמוי עצ
בז׳ | R10

הימבה דמוי עצ
גריי | R10

הימבה דמוי עצ
ווייט | R10

ווייט | R10

אינפיניטי

אינפיניטי
גריי | R10

אינפיניטי

גריי | R10

אוקטביה
בונ | R10

וי#טה

בונ | R10

וי#טה

גריי | R10

וי#טה

ליד גריי | R10

אוקטביה

ליימ#טונ

6מוק | R10

#מנט

לייט גריי | R10

דארק גריי | R10
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ריצופ חדרימ רטובימ נגד החלקה R10
אריחימ מצוירימ נגד החלקה

33X33

רומ גריי

מצויירימ | R10

דיאמונד גריי

מצויירימ | R10

גרדה בלו

מצויירימ | R10

אושנ בלאק

מצויירימ | R10

אושנ וויט

מצויירימ | R10

לנונ

מצויירימ | R10

ריצופ פורצלנ דמוי פרקט  /עצ  /דק נגד החלקה
לחדרימ רטובימ ומרפ6ות שמש
15X60

פיקא#ו

בלו | R10

אטלייר

פרלה | R10

הימבה

בז׳ | R10

פיקא#ו

טינדר | R10

אטלייר

תיק | R10

הימבה

גריי | R10

R10רטובים

פיקא#ו

מייפל | R10

אטלייר

אש | R10

הימבה

בראונ | R10

אטלייר

וולנט | R10

הימבה

ווייט | R10
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הדמיות להמחשה בלבד

ריצופ פורצלנ דמוי פרקט  /עצ
נגד החלקה R10
לחדרימ רטובימ ומרפ6ות שמש
16.5X49.5

יוקה

בונ | R10

יוקה

ווייט | R10

יוקה

בז׳ | R10

יוקה

בראונ | R10
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ריצופ פינת מקלחונ

R11

33X33

#ול

אנטרצ׳יטה | R11

גריי | R11

ווייט | R11

אינפיניטי
גריי | R11

אינפיניטי

6מוק | R11

ליימ#טונ
בז׳ | R11

ארובה

אינפיניטי

ליימ#טונ

וי#טה

בונ | R11
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#ול

#ול

ווייט | R11

וי#טה

גריי | R11

דארק גריי | R11

בז׳ | R11

וי#טה

ליד גריי | R11

ריצופ פינת מקלחונ
33X33

R11

״חדר רחצה צריך להיות נעים ונוח,
חלל אינטימי ופרקטי שקונספט הוא
הדבר הנדרש לאווירה ,תאורה שמחמיאה
לחלל ,לא להסתפק בתאורה מרכזית,
להוסיף נקודת אור לאווירה!״

ליה גיל

#טרלינה
6ילבר | R11

#טרלינה
אייבורי | R11

#טרלינה
דוב | R11

קרמ | R11

#טרלינה

גריי | R11

אוקטביה
בונ | R11

אוקטביה

אושנ בלאק

מצויירימ | R11

הדמיות להמחשה בלבד

אושנ וויט

מצויירימ | R11
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חיפוי חדרימ רטובימ
20X60

אתו#
גרי | 6מט

אתו#
מרפיל | מט

וטרו
בלנקו | מט

וטרו
וי6ונ | מבריק

30X60

קלקטה /קררה
מבריק  /מט
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אתו#
קרמה | מט

חיפוי חדרימ רטובימ
31X60

גארד
מרפיל | מט

גארד
ויזונ | מט

גארד
6ניזה | מט

מוב
מרפיל | מט

מוב
בז׳ | מט

מוב
גרי | 6מט

לבנ
מט | מט

לבנ
מבריק | מבריק

קובר
גרי | 6מט

קובר
בלאנקו | מט

הדמיות להמחשה בלבד

גארד
גרפיטו | מט
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חיפוי חדרימ רטובימ
31X60

דנדי
בז׳ | מט

דנדי
בלנקו | מט

דנדי
גרפיטו | מט

#ונטה
בלנקו | מבריק

#ונטה
6ניזה | מבריק

#ונטה
גרי | 6מבריק

דנדי
גרי | 6מט

דנדי
טורטורה | מט

25X75

אלבי#
לבנ | מבריק

הדמיות להמחשה בלבד

אלבי#
לבנ | מט
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חיפוי חדרימ רטובימ
25X70

22

טיאד
פרלה | מט

טיאד
ניוטרו | מט

טיאד
גרי | 6מט

טול
בלנקו | מט

טול
ארנה | מט

טול
6ניזה | מט

מי#ט
פרלה | מט

מי#ט
לייט | מט

מי#ט
טורטורה | מט

דמו#
גרי | 6מט

דמו#
ארנה | מט

דמו#
פרלה | מט

דמו#
בלנקו | מט

הדמיות להמחשה בלבד
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דקורימ לחיפוי חדרימ רטובימ
31X60

דנדי
בבילונ בז׳ | מט דקור

דנדי
בבילונ בלנקו | מט דקור

דנדי
בבילונ גרי | 6מט דקור

דנדי
אתניק בז׳ | מט דקור

דנדי
אתניק גרי | 6מט דקור

#ונטה
אדג׳יו אירי | 6מבריק דקור

#ונטה
אלגרו אירי | 6מבריק דקור

#ונטה
6נפ אירי | 6מבריק דקור

גארד
ו6ונ טרוו | 6מט דקור

גארד
גרפיטו טרוו | 6מט דקור

קובר
בלאנקו לייבל | מט דקור

קובר
גרי 6לייבל | מט דקור

מוב
בז׳ שייק | מט דקור

מוב
גרי 6שייק | מט דקור

מוב
מרפיל שייק | מט דקור
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דקורימ לחיפוי חדרימ רטובימ
20X60

אתו#
גרי 6מטאור | מט דקור

אתו#
גרי 6נ6קה | מט דקור

אתו#
מרפיל נ6קה | מט דקור

אתו#
קרמה מטאור | מט דקור

אתו#
קרמה נ6קה | מט דקור

וטרו
וולנט בלאנקו | מבריק דקור

הדמיות להמחשה בלבד
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דקורימ לחיפוי חדרימ רטובימ
25X75

אלבי#
לבנ רבקה | מבריק דקור

30X60

קררה/קלקטה
לבנ | מבריק דקור
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אלבי#
לבנ רבקה | מט דקור

דקורימ לחיפוי חדרימ רטובימ
25X70

הדמיות להמחשה בלבד

טיאד
פרלה  | RLVמט דקור

טיאד
ניוטרו  | RLVמט דקור

טיאד
גרי | RLV 6מט דקור

טול
פרלה  | RLVמט דקור

טול
טאופה  | RLVמט דקור

טול
גרי | RLV 6מט דקור

מי#ט
דונה פרלה | מט דקור

מי#ט
דונה לייט | מט דקור

מי#ט
דונה טורטורה | מט דקור

דמו#
גרי | RLV 6מט דקור

דמו#
ארנה  | RLVמט דקור
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חיפוי מטבח
10X33

״זכרו שמה שבתוך הארונות לא
פחות חשוב מהחוץ .השקיעו
בפרזול איכותי שיאריך את חיי
המטבח ויישרת אתכם כראוי.״
שרונ ארני

פ#טל
אנטרצ׳יטה | מט

פ#טל
וויט | מט

פ#טל
אייבורי | מט

פ#טל
גריי | מט

פ#טל
בראונ | מט

פ#טל
וויט | מבריק
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פ#טל
בלאק | מבריק

הדמיות להמחשה בלבד

חיפוי מטבח
10X10

אל#קה
לבנ | מט

אל#קה
לבנ | מבריק

אל#קה
בז׳ | מט

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

אתי וונדרמולנ ,אדריכלית
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א#לות תלויות )א#לה  +מושב(

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

צביה קזיופ
א#לה תלויה 55
חר6ה | מונה

א#לה תלויה קולומבה
דורוויט | 254709

א#לה תלויה
פרופילונ | קולו איידול

מושב א#לה
חר6ה | מונה

מושב א#לה קולומבה
דורוויט | 6630

מושב כבד
צירי ניקל
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הדמיות להמחשה בלבד

לחצנימ למיכלי הדחה )מיכל +לחצנ(

מיכל הדחה #מוי גבוה
פל6אונ | אלקה

לחצנ ניקל
פל6אונ | אלקה

לחצנ לבנ
פל6אונ | אלקה

לחצנ שחור
פל6אונ | אלקה

״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

31

32

הדמיות להמחשה בלבד

כיורימ )כיורי שירותימ  +כיור רחצה(

״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.״
שרונ דוד

כיור שירותימ 45
אגא | 20451

כיור שירותימ 45
אגא | 6ינדה
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אמבטיות

אמבטיה אקרילית מרובעת
170/70
160/70

34

קונ6טרוקציה  /הובלה בלבד

הדמיות להמחשה בלבד

כיורי מטבח

כיור מטבח אקרילי
ייבוא זהבי | בשנ

כיור מטבח נירו#טה
ייבוא זהבי | בשנ

כיור מטבח גרניט אפור
טרנד | באדנ

כיור מטבח נירו#טה
גומא פיקנטו

כיור מטבח כפול אקריל לבנ
ייבוא זהבי | נועמ

כיור מטבח כפול נירו#טה
ייבוא זהבי | נועמ
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ארונות אמבטיה עצ
אורפז ו6פיר
ארונ דלתות תלוי/עומד ,מראה חלק ונקי .גופ וחזית 6נדוויצ׳ מצופה פורמייקה.
דלתות טריקה שקטה .כיור חר 6לבנ או פרגמונ .מראה מ6גרת ניקל ברחוב ארונ.

אורפז

#פיר

הדמיות להמחשה בלבד

* הובלה והרכבה ליחידה
* השרטוט מתייח 6לארונות דלתות בלבד
* המחיר שווה הנ לארונות עמ דלתות והנ עמ מגירות
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ארונות אמבטיה HPL
נועמ ומונקו
נועמ ומונקו -ארונ תלוי בשילוב  2מגירות בטריקה שקטה.
כיור חר6 6קיני איכותי בצבע לבנ בעומק 6 47״מ.
מראה מרחפת בעיצוב נקי במידות הארונ.
נועמ

מונקו
לבנ

אפור

אפור גרפית

שחור

בז׳

ירוק

תכלת

כחול

צהוב

כתומ

אדומ

בורדו

בז׳ מנוקד

פ6י כ6פ

כחול מנוקד

אפור עננימ

הדמיות להמחשה בלבד

* הובלה והרכבה ליחידה
* השרטוט מתייח 6לארונות דלתות בלבד
* המחיר שווה הנ לארונות עמ דלתות והנ עמ מגירות
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ארונות אמבטיה HPL
פלרמו ומנטונ
פלרמו -ארונ תלוי בשילוב  2מגירות בטריקה שקטה.
מנטונ -ארונ תלוי בשילוב  2דלתות בטריקה שקטה.
כיור חר6 6קיני איכותי בצבע לבנ בעומק 6 47״מ .מראה מרחפת בעיצוב נקי במידות הארונ.
פלרמו

מנטונ
לבנ

אפור

אפור גרפית

שחור

בז׳

ירוק

תכלת

כחול

צהוב

כתומ

אדומ

בורדו

בז׳ מנוקד

פ6י כ6פ

כחול מנוקד

אפור עננימ

הדמיות להמחשה בלבד
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* הובלה והרכבה ליחידה
* השרטוט מתייח 6לארונות דלתות בלבד
* המחיר שווה הנ לארונות עמ דלתות והנ עמ מגירות

ארונות אמבטיה HPL
עידנ
עידנ -ארונ תלוי בשילוב מגירה אחת עמוקה בטריקה שקטה.
כיור חר6 6קיני איכותי בצבע לבנ בעומק 6 47״מ.
מראה מרחפת בעיצוב נקי במידות הארונ.

לבנ

אפור

אפור גרפית

שחור

בז׳

ירוק

תכלת

כחול

צהוב

כתומ

אדומ

בורדו

בז׳ מנוקד

פ6י כ6פ

כחול מנוקד

אפור עננימ

הדמיות להמחשה בלבד

* הובלה והרכבה ליחידה
* השרטוט מתייח 6לארונות דלתות בלבד
* המחיר שווה הנ לארונות עמ דלתות והנ עמ מגירות
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ברזימ הנ #גרואה  -פוקו2E #

״חשוב לוודא שלכלים הסניטריים שבחרתם
יש אחריות יצרן ותו תקן שיבטיחו את
עמידותם ,איכות המנגנונים שלהם
ובטיחות השימוש בהם.״

שרונ ארני

ברז פרח פיה קצרה
הנ 6גרואה | 31733000

#וללה לאמבטיה +ערכה משלימה ל#וללה
הנ 6גרוהה | 27577000 + 31940000

אינטרפוצ  3דרכ-גופ
הנ 6גרוהה | 13620180
אינטרפוצ  3דרכ-כי#וי
הנ 6גרוהה | 31967000

אינטרפוצ  4דרכ-גופ
הנ 6גרוהה | 31741180
אינטרפוצ  4דרכ-כי#וי
הנ 6גרוהה | 31947000
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ברזימ גרוהה FLOW -

״כיום ברז הכיור מקבל את הכבוד הראוי לו
ומשמש כפריט אומנותי בחלל
בחירה מדויקת של אבזור משלים תעשה את העבודה.״
איתי גידו

ברז פיה קצרה
גרוהה | 23751000

#וללה לאמבטיה
גרוהה | 23601000

אינטרפוצ  3דרכ  -גופ
גרוהה | 32962000
אינטרפוצ  3דרכ  -כי#וי
גרוהה | 19585000

אינטרפוצ  4דרכ -גופ
גרוהה | 32963005
אינטרפוצ  4דרכ  -כי#וי
גרוהה | 19584000

הדמיות להמחשה בלבד

41

ברזימ פונטנה מדיצ'י# -דרה בלעדית לזהבי
תוצרת איטליה -עד  10שנות אחריות

ברז פרח פיה קצרה
פונטנה | 86802

#וללה לאמבטיה
פונטנה | 86010

אינטרפוצ  3דרכ -גופ
פונטנה | 85102

אינטרפוצ  4דרכ -גופ
פונטנה | 85103

אינטרפוצ  3דרכ -כי#וי
פונטנה | 86112

אינטרפוצ  4דרכ -כי#וי
פונטנה | 86133

״כיום ברז הכיור מקבל את הכבוד הראוי לו
ומשמש כפריט אומנותי בחלל בחירה מדויקת של
אבזור משלים תעשה את העבודה.״
איתי גידו
42

הדמיות להמחשה בלבד

ברזימ מדגל  -יערה

ברז פרח פיה קצרה
מדגל | 44802

#וללה לאמבטיה
מדגל | 44010

אינטרפוצ  3דרכ -גופ
מדגל | 44102

אינטרפוצ  4דרכ -גופ
מדגל | 44101

אינטרפוצ  3דרכ -כי#וי
מדגל | 44112

אינטרפוצ  4דרכ -כי#וי
מדגל | 44111

״חשוב לוודא שלכלים הסניטריים
שבחרתם יש אחריות יצרן ותו תקן שיבטיחו
את עמידותם ,איכות המנגנונים שלהם
ובטיחות השימוש בהם.״
שרונ ארני
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ברזי מטבח

ברז תעשייתי
6075 | KAG

ברז פרח פיה נשלפת
מדגל-יערה | 44818

ברז ערבוב ניצב למטבח
מדגל  -פונטנה | 86810

חושנ ברז נשלפ מוברש

44

130022SP

חושנ ברז נשלפ שחור

130022MB

״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

הדמיות להמחשה בלבד

פריטימ נלווימ

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

צביה קזיופ
מוט קומפלט  3מצבימ
מדגל | 91203

ברז מימ קרימ
מדגל | ענבר

נקודת מימ עגולה

הדמיות להמחשה בלבד
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השותפימ שלנו להצלחה
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דיירימ יקרימ,
חברת זהבי עצמונ מברכת אתכמ על רכישת ביתכמ החדש! כלקוחות הפרוייקט ,אתמ נהנימ מקולקציות ייחודיות של ריצופימ ,חיפויימ וכלימ 6ניטריימ אשר נבחרו בקפידה עבורכמ!
הנכמ מוזמנימ להיכנ 6למתחמ האישי של הפרוייקט וליהנות ממגוונ אפשרויות עיצוב עבור ביתכמ החדש.
ניתנ לראות באתר זהבי את כל המוצרימ המופיעימ ועוד מוצרימ שונימ לבחירתכמ:
www.zahavi.co.il
אנו מאחלימ לכמ גלישה נעימה ומקווימ לראותכמ,
זהבי עצמונ

ה6ניפ המטפל בפרויקט6 :ניפ בני-ברק .רחוב הלח״י  ,24בני-ברק
לתאומ פגישה03.5785999 :

בני ברק
6ניפ הלח״י 24
טל03.5785999 .

חיפה
שלמה בנ יו6פ  ,21צ׳ק פו6ט
טל04.8411690 .

ראשל״צ
דרכ המכבימ  ,50א.ת .ישנ
טל03.9682222 .

חדרה
רחוב קומבה  10א.ת
טל04.6186868 .

באר שבע
דרכ חברונ פינת הנגרימ 9
טל08.9335888 .

| www.zahavi.co.il | 03 -9688288
2

