
מפרט מוצרים

חברה מנהלת קבלן מבצע

מכון וייצמן  

שכונת המדענים החדשה 

ח"פרוייקט שמ
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לסטודיו קיימת האופציה להוריד דגמים שירדו מקולקציה או לחילופין להוסיף דגמים חדשים עם הודעה מראש 5

ריצוף חדרים יבשים 

100/100גרניט פורצלן מט  

אליסון גריס פרלהאליסון אליסון לבן

'בודו בזבודו אפור

לבןאמלפידקו סטון סביהדקו סטון אפור

לקו גרפיטביאנקודקו בטון דקו בטון אפור

לקו לבן'לקו בז לקו גריס

בריקון אפור בריקון לבן



ריצוף חדרים יבשים 

100/100גרניט פורצלן מט 

6

'בזאידרהאפוראידרה

איירון אפור

אפוראסן דקוטה אפור קררה מט

אפוררייזןרוקי 

לסטודיו קיימת האופציה להוריד דגמים שירדו מקולקציה או לחילופין להוסיף דגמים חדשים עם הודעה מראש



דקוטה שרה אפור

אפוררייזןרוקי 

קראה לבןקראה טאופהקראה ארק אנטרציט נרוקראה סילבר ארק אפור

קררה מט משי

מונטריאול לבןמונטריאול אפור

אמאני לבןאמאני אפור

אפוראידרה'בזאידרה

פאבריקה לבןפאבריקה סילבר

'לילה בז

דקו בטון לבן דקו בטון אפורדקו אנטרציט

מרפילרסי 'ג מלרוז לבןמלרוז אפור

רסי אפור'ג

דקו סטון סביהדקו סטון אפור 

אפורגאיוס 'בזגאיוס

7

ריצוף חדרים יבשים

80/80גרניט פורצלן מט 

לילה אפור



גריילייט מידטרנורסי לבן'ג בוןמידטרנו

8

בטוןספליט איבוריספליט דקו בטון אפוראפורספליט דקו סטון סביה דקו בטון לבןדקו סטון אפור

אמאני אפור לבןפבריקה אמאני לבןסילברפבריקה

פורטו איבוריפורטו אפור מרפילרסי 'ג רסי אפור'ג

מטיס בלאקיורק איבורי יורק אפור בהיר

ריצוף חדרים יבשים

60/60גרניט פורצלן מט 

לסטודיו קיימת האופציה להוריד דגמים שירדו מקולקציה או לחילופין להוסיף דגמים חדשים עם הודעה מראש
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פורטו איבורי

10

מלרוז אפור דקומלרוז לבןפורטו אפור פורטו אנטרציט

אמאני אפוראגורה אנטרציטדקו בטון אנטרציטדקו בטון איבורידקו בטון אפור

קולור בלאקקולור וייטטרצו אפורטראצו שחורטראצו לבן

ריצוף חדרים רטובים ומרפסות שמש

33/33גרניט פורצלן אנטי סליפ 

גריידארקמידטרנו בוןמידטרנוגריילייט מידטרנו

לסטודיו קיימת האופציה להוריד דגמים שירדו מקולקציה או לחילופין להוסיף דגמים חדשים עם הודעה מראש
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ריצוף חדרים רטובים ומרפסות שמש

33/33גרניט פורצלן אנטי סליפ דמוי פרקט 

מדרה טיקמדרה לבן מדרה אגוזאוקמדרה 

לסטודיו קיימת האופציה להוריד דגמים שירדו מקולקציה או לחילופין להוסיף דגמים חדשים עם הודעה מראש

ריצוף חדרים רטובים ומרפסות שמש

33/33גרניט פורצלן אנטי סליפ מצוירים 

גרייאוקספורד  ' אוקספורד בזגרייניו קסטל  שחוראפסוסגרייטרמו
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סוהו אפור                              מט

לאורי בלנקו דקור                         מט לאורי בלנקו                               מט

מטפרלהלאורי 

לאורי סילבר                             מטלאורי סקאי                               מט

מטו'רוגלאורי 

מטנאודלאורי מטאזוללאורי 

לאורי טאופה                           מט

דקור                מטקונקריטסוהו 

לבן                            מבריקקאסל

סוהו לבן                                  מט

מרידיאן  לבן                           מט

13

חיפוי חדרים רטובים

20/60

לסטודיו קיימת האופציה להוריד דגמים שירדו מקולקציה או לחילופין להוסיף דגמים חדשים עם הודעה מראש

מט(                     סוהו)וולטה גוגל 



בלויו לבן איווריבלויו בלויו אפור

חיפוי חדרים רטובים

30/60

לבן              מבריקמליניום שייני לבן                 מבריקשייני לבן                       מט

דקור פסים     מט' מונה בז פסים דקוראייבורימיירהמבריקאייבורימיירה

מט'                        מונה בז מטרלייףמונה אפור מונה אפור               מט

לבן דקור            מטדאנטה אפור                מטדאנטהלבן                   מטדאנטה

מטדארקלמיניה  למיניה לבן                     מטמטרלייףדארקלמיניה 

14

דקוראיווריבלויו  בלויו לבן דקורבלויו אפור דקור



דקורפרלהלואנגלאוס בלנקו

15

חיפוי חדרים רטובים

25/70

חיפוי חדרים רטובים

25/75

דקור                     מבריקפולפיסלבןפולפיס

אפור דקור                   מטאקלטיקמטפרלהאקלקטיקמטבלאנקואקלקטיק

דקורנסטרנססמיל חום                     מבריקרנססקרם                           מבריקרנסס

דקור             מטמרפילאקלקטיקמטמרפילאקלקטיק

סמפר לבן גאומטרי                   מבריקסמפר לבן                                  מבריק

סמפר שחור גאומטרי                 מבריק סמפר שחור                               מבריק

מטרילייבלבן מידטאוןלבן                                    מטמידטאון

לבן דקור                          מטהורטון לבן                                      מטהורטון

אפור                                   מטהורטוןמט'                                    בזאקסיס

מטאפור דקור                       אקסיס אפור                                 מטאקסיס

לסטודיו קיימת האופציה להוריד דגמים שירדו מקולקציה או לחילופין להוסיף דגמים חדשים עם הודעה מראש
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חיפוי מטבח

20/20

10/30

וראנו גרפיט     מבריקוראנו  לבן         מבריק וראנו טורקיז     מבריקוראנו טאופה

פסטל שחור   מבריקפסטל לבן         מט פסטל לבן    מבריק

מטפלייגראונד

לסטודיו קיימת האופציה להוריד דגמים שירדו מקולקציה או לחילופין להוסיף דגמים חדשים עם הודעה מראש17
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19

כלים סניטריים

כיורי נטילת ידיים

לאגוארט25/50ברום 40ברום  ליקיה

מטרופולאידאה

כלים סניטריים

אסלות תלויות
מושב אסלה תואם

לחצנים
גבריטמיכל הדחה נמוך / גבריטמיכל הדחה סמוי 

כרום עגולמוברש עגוללבן עגול

כרום מרובעמוברש מרובעלבן מרובע

לסטודיו קיימת האופציה להוריד דגמים שירדו מקולקציה או לחילופין להוסיף דגמים חדשים עם הודעה מראש
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160/70אמבטיה אקרילית מרובעת 

160/70אמבטיה אקרילית מעוגלת 

כלים סניטריים

אמבטיות
כולל קונסטרוקציה

מוט רומא

נקודת מים עגולה

כלים סניטריים

אביזרים

לסטודיו קיימת האופציה להוריד דגמים שירדו מקולקציה או לחילופין להוסיף דגמים חדשים עם הודעה מראש

מוט רחצה

ברז מים קרים



21

זן פרו

מודוטקססיערה 

ברזים

ברזי מטבח

טורונטובוסטוןמיאמי

ערבה

לסטודיו קיימת האופציה להוריד דגמים שירדו מקולקציה או לחילופין להוסיף דגמים חדשים עם הודעה מראש



סדרת פרו

סדרת ערבה

סדרת זן

סדרת יערה

דרך3פרח פיה קצרה

דרך3פרח פיה קצרה ברבור

דרך3פרח פיה קצרה

דרך3פרח פיה קצרה

22

ברזים

ברזי חדרי רחצה 

סוללה קומפלט

סוללה קומפלט

סוללה קומפלט

סוללה קומפלט



גרוהההאנס  FOCUS סדרת

גרוהה FLOW סדרת

דרך3פרח פיה קצרה

דרך3פרח פיה קצרה

23

ברזים

ברזי חדרי רחצה 

לסטודיו קיימת האופציה להוריד דגמים שירדו מקולקציה או לחילופין להוסיף דגמים חדשים עם הודעה מראש

סוללה קומפלט

סוללה קומפלט



דרך3פרח פיה קצרה

סדרת אומגה מוברש

דרך3פרח פיה קצרה

סדרת אומגה שחור

24

ברזים

ברזי חדרי רחצה 

לסטודיו קיימת האופציה להוריד דגמים שירדו מקולקציה או לחילופין להוסיף דגמים חדשים עם הודעה מראש

סוללה קומפלט

סוללה קומפלט



ארונות אמבטיה

לסטודיו קיימת האופציה להוריד דגמים שירדו מקולקציה או לחילופין להוסיף דגמים חדשים עם הודעה מראש
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