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פרויקט שכונת הדרים 
בקיבוץ ניצנים
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Make yourself at home
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תתחדשו !
אנו באליאב עיצובים מאמינים שהבית הוא הרבה יותר מריהוט, עיצוב ומוצרים. 

הבית הוא המקום הבטוח ביותר שלנו. 
לתפיסתנו, כאשר מתחילים בתהליך של שיפוץ ובניה,

לא פחות משחשוב לסיים אותו עם תוצאה מושלמת, חשוב ליהנות מהדרך. 
וזה לא משנה אם אתם אדריכלים מנוסים, 

או לקוחות פרטיים שזו עבורם הפעם הראשונה.  
לכן, לא פחות משאנו מקפידים להציע לכם את המגוון הרחב
 והאיכותי ביותר של מוצרים, עיצובים, מותגים וקולקציות, 

אנו מקפידים להפוך את הדרך לקלה ומהנה ככל הניתן עבורכם.
כדי להגשים את החזון והמטרות שלנו, 

מתוך הכרה ברורה והתחשבות בצרכי לקוחותינו, אנו מתחייבים:
להעניק את השירות הטוב ביותר, תוך ליווי אישי, אכפתי ומסור, 

עד לשביעות רצונו המלאה של כל לקוח.
להציע ללקוחותינו מגוון רחב של מוצרים בקשת רחבה של סגנונות,
 שיוכלו לתת מענה לכל צורך, לכל תקציב ולכל העדפה עיצובית.

להעניק לכם מהידע והניסיון המקצועי הנרחב שלנו בתחום עיצוב ושיפוץ הבית, תוך 
מתן מענה לצרכים המשתנים וזמינות מלאה.

לספק לכם השראה, רעיונות וטיפים, וללוות אתכם בדרך אל הבית עליו חלמתם.
להקפיד על איכות גבוהה, תו תקן ירוק וקו עיצובי עכשווי, מגוון ועדכני.

לעשות כל שביכולתנו כדי שתיהנו גם מהתוצאה, אבל גם מהדרך
 

נשמח לראותכם
 

בכבוד רב,
אבי ארביב, מנכ"ל אליאב עיצובים

 
 

בקרוב אחד מנציגנו ממחלקת שירות דיירים יפנה אליכם באופן אישי על מנת להזמינכם 
לפגישה באולם התצוגה

 
ניתן לפנות למחלקת זימון דיירים לשם תיאום פגישה

טלפון: 08-9494442 ן  052-3323293
SHANIELIAVCERAMICS@GMAIL.COM: מייל
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ריצוף 60/60

הוגו בז׳ מטבריסל אייבורי

רומבה גרגיו

סטון גריי מט

בריסל דארק

ונוס קרמה

זר גריי מט

סטון בז׳ מט

סטון ווייט מט רוקי גריי

בריסל בז׳

בריסל גריי
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R-10 33/33 ריצוף

בוקסי גריי מט רנטו גרז

סושיאל גריי

סקיי בז 30/30

סושיאל אנטרציט
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ויזן גריס מט 25/40

טרנד בון מט 25/50

לבן מט 30/60לבן ברילו מבריק 25/50

קלקטה גיד אפור 30/60 דקור טרנד מצויר 25/50

דקור פלנט אזול25/50

לבן מבריק 30/60

מרבל גריי גידיס 60/30לבן מט 25/50

פלנט גריס 25/50
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אסלה תלויה דגם מוניק

מושב יקנטון לבןמושב יקינתון לבן

אסלה  תלויה דגם יקינתון

לחצן נרו מרובע לחצן גלוב עגול
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כיור 40 לבן עם חור

כיור 50 לבן עם חור

אמבטיה אוריון אקרילית 160/70
170/70

קונסטרוקציה לאמבטיה
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אינטרפוץ 3 דרך קליר

800777

900141

801610

801618900523

אינטרפוץ 4 דרך 900142305388
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ברז פרח ארוך 5550

מזלף מטרו

גרוע לראש מקלחת 1412

ראש טוש 20 סמ׳ 213נקודות מים

אינטרפוץ 4 דרך 5565אינטרפוץ 3 דרך 5560ברז פרח קצר 5540

ברז פרח בינוני 5590
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ארון חצב 80 סמארון איה 80 סמ
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סטון בז מט

סטון גריי מט מיכאלנגלו גריי 
פול פוליש

בריסל גריי

לאגו גריי פול פולישסטון בז מבריקבריסל דארק

סטון וויט מט אלניה גריי

רומבה גרגיו מבריקזר גריי מט
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מרבלו רובלה

דמוי פרקט טרימה רובל

דמוי פרקט ארטיץ ווד ארגנט

דמוי פרקט טארק גריס
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סדרת סודלייט

ברז פרחי לכיור 
רחיצה מקר 213

אינטרפוץ 4 דרך סודלייט ZV0433CHברז S 225אינטרפוץ 3 דרך 108

ברז כיור מים קרים 859

ארון תלוי DANNYארון תלוי ליברטי 80 סמ
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סדרת סודלייט

אסלה אלפא

אסלה דלפי

ZV0433CH אינטרפוץ 3 דרך סודלייט

ברז מיקסר לכיור רחיצה 
WR0721CH

ברז מיקסר לכיור רחיצה
PL0631 CH

ZV0432CH אינטרפוץ 3 דרך סודלייט



מחכים שתצטרפו ותהיו חלק ממשפחתנו
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