MAKE IT PERFECT

הפרויקט

העלייה  ,4נהריה

במיקום הטוב ביותר שנהריה יכולה להציע ,ברחוב הכי שקט בין מרכז
העיר השוקק לחוף הים הקסום ,הולך ומוקם פרויקט פרנק ,פרויקט
יוקרה חדש ואקסקלוסיבי ,שישמר את ערכי מלון פרנק הידוע ,אחד
משכיות החמדה הידועות בהיסטוריה של נהריה ,ויעניק פינוק אמיתי
לאוהבי החיים הטובים תוך שימת דגש על הפרטים הקטנים ביותר

חברת  TRטופולסקי-רצף הינה תולדה של מיזוג בין שתי ענקיות בתחום מוצרי
הגמר לבית כגון :פורצלן ,כלים סניטרים ,ברזים ,שיש ,אבן ,פרקטים ועץ.
MAKE IT PERFECT

חברת טופולסקי ,אשר הוקמה בשנת  1977וחברת רצף אשר הוקמה בשנת
 ,1929צברו לאורך כל שנות פעילותן ,וותק ,מקצועיות ,תודעת שרות גבוהה,
מגוון רחב ועכשווי ,קשרים אישיים עם הלקוחות וחוסן כלכלי.
במיקום הטוב ביותר שנהריה יכולה להציע ,ברחוב הכי שקט בין מרכז
העיר השוקק לחוף הים הקסום ,הולך ומוקם פרויקט פרנק ,פרויקט
יוקרה חדש ואקסקלוסיבי ,שישמר את ערכי מלון פרנק הידוע ,אחד
משכיות החמדה הידועות בהיסטוריה של נהריה ,ויעניק פינוק אמיתי
לאוהבי החיים הטובים תוך שימת דגש על הפרטים הקטנים ביותר
למען נוחיות הדיירים.

חברת  TRטופולסקי-רצף באמצעות “חברות האם” שותפה בפרויקטים ומייזמים
רבים בארץ ובעולם.
החברה מעמידה לקהל לקוחותיה ,ואיתם גם לאדריכלים ומעצבי פנים את מיטב
המוצרים מהחברות והמותגים המובילים בעולם ,ביניהם קולקציות בבלעדיות
מבית.Duravit, Porcelanosa, Nobili, Imola, Venis :

היזם

חברת  TRטופולסקי-רצף מציגה סטנדרטים עיצוביים גבוהים במיוחד במספר
אולמות תצוגה:
אולם תצוגה ראשי  -חדשני ומרהיב במתחם העיצוב redesign
בקרית אתא המשתרע על פני שטח מעל  2,500מ”ר .אולם התצוגה מגדיר
מחדש את חוויית הקנייה בתחום העיצוב והבנייה ומציע מגוון נרחב של מוצרי
 ריצוף ,חיפוי ,גרניט פורצלן ,אבן ,שיש ,פרקט ,ברזים ,כלים סניטריים וריהוטחדרי אמבט ,ביבוא אישי ,בבלעדיות ובאיכות בלתי מתפשרת.
אולם  - TR stoneמתמחה באבן טבעית ושיש ממוקם בצ’ק פוסט ,חיפה.
אולם  - TR outletמתחם העודפים בצ’ק פוסט ,חיפה.
בנוסף מרכז לוגיסטי רחב ,טכנולוגי ומתקדם הפרוס על שטח של  30,000מ”ר
בכפר מסריק ומחסני שיש ופרקט הממוקמים בקיבוץ יגור.
 TRטופולסקי-רצף ,החברה הגדולה בצפון והחדשנית בישראל ,מזמינה אתכם:
www.frank.org.il
info@frank.org.il
072-3970000
עיצוב.
שכולו חווית
מקצועי ,אישי וחם
להתרגש ,להתחדש וליהנות משירות

לוחמי הגטאות 18
בית אפרים קומה ג‘
נהריה

ריצוף וחיפוי

אבן ושיש

פרקטים

ברזים

כלים סניטריים

אביזרי אמבטיה

חברת 'מ.ארזים יזמות בע"מ' הוקמה בשנת  2005ע“י מאיר ארז
לאחר  21שנות פעילות כמהנדס בחברת רפאל.
מאיר הביא עמו לתחום הנדל“ן את אותם ערכים עליהם גדל והתחנך
כמהנדס באחת החברות החשובות ,הגדולות ובעלות הסטנדרטים הגבוהים
ביותר בישראל.
מאיר ארז עסק בתחום הנדל“ן משנת .1997
חברת מ.ארזים בעלת ניסיון מוכח בתחום הנדל“ן ועוסקת ביזום ,פיתוח,
שיווק ,וניהול של פרוייקטים למגורים ומסחר.
החברה מתמחה בייזום פרויקטי יוקרה בתחום הנדל"ן והנה מהחברות
המובילות והחדשניות בנהריה ומחוצה לה .החברה חרטה על דגלה ערכי
יסוד של איכות ,מצויינות ,תודעת שרות גבוה וכן עבודה בסטנדרטים
גבוהים ובלתי מתפשרים בענף הנדל“ן ,וזאת בכדי להעניק ללקוחותחווית
מגורים ואיכות חיים.
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דיירים יקרים,
חברת  TRטופולסקי-רצף ,החברה המובילה בתחום תרבות העיצוב
בישראל ,מברכת אתכם לרגל רכישת דירתכם בפרויקט המגורים החדש
״פרנק נהריה״
אני מזמין אתכם להתרגש ,להתחדש וליהנות משירות מקצועי ,אישי
וחם שכולו חווית עיצוב ,באולם התצוגה הראשי במתחם העיצוב
 .redesignלהתרשם ממגוון העיצובים המובילים והאיכותיים שנבחרו
עבור דירתכם החדשה.
גאה להזמין אתכם למיפגש היכרות אישי ולהכיר את מוצרי הגמר
החדשניים לבית כגון :פורצלן ,כלים סניטריים ,ברזים ,קרמיקה ,שיש,
אבן ,פרקטים ,ארונות אמבטיה ועוד ,ממיטב החברות והמותגים
המובילים בעולם.

מפרט טכני

דיירים יקרים ,נציג ממחלקת זימון דיירים יפנה אליכם באופן אישי על
מנת להזמינכם לפגישה באולם התצוגה.
אשמח לראותכם ואאחל לכם ליהנות מחוויה שכולה עיצוב
וחדשנות.

בכבוד רב,
ארז סלע ,מנכ״ל
טופולסקי-רצף

דירות מעוצבות שיהפכו
את החלומות שלכם
למציאות של חיים נוחים,
שקטים ומפנקים.

התמונות להמחשה בלבד והמוצג בהן אינו חלק מהדירה .ייתכנו שינויים בפריטים המוצגים ,צבעם ,גודלם 3,מעליות
בעיצוב אדריכלי
סוגם ,מחירם ,זהות היצרן וכיוצ”ב .הדגמים עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לצו האופנה ולחדשנות.לובי כניסה יוקרתי
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בית אפרים קומה ג‘
בכל מקרה האפשרות להזמינם הינה בכפוף למלאי הספק ולנהליו ,ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדילובי קומתי
נהריה
פטיו פנימי ,ייחודי לדיירי המתחם
כי
בזאת
מובהר
ספק,
להסרת
זה.
בעינן
של החברה .לרוכש לא תהיינה טענות מכל מין ו/או סוג שהוא
חניון תת קרקעי -מקום חנייה לכל דירה
החברה תהיה מחוייבת כלפי הרוכש אך ורק בהתאם לחוזה ,למפרט המכר ,ולתוכניות המצורפות אליו.מחסן
דלת כניסה-פלדלת מעוצבת
דלתות פנים איכותיות -פנדור
מרפסת לכל דירה

חלונות זיגוג כפול ורשתות.
ריצוף גרניט פורצלן .80/80
ריצוף "אנטי סליפ" בחדרים
רטובים מספר גוונים לבחירה.
חיפוי קירות עד התקרה בחדרים רטובים.
באריחי קרמיקה )פורצלן( .
ארון אמבטיה תלוי ,מראה וכיור אינטגרלי
)שירותים מרכזיים ויחידת הורים(.
ברזים של חמת.

ארונות מטבח – מטבחי רגבה/אביבי
שיש מטבח מסוג אבן קיסר 5 ,מטר.
כיור מטבח אקרילי או נירוסטה בהתקנה
שטוחה,
אסלות תלויות בחדרי השירותים.
אמבטיה אקרילית.
מערכת אינטרקום  TVמסך צבעוני.
בתוספת נק' ביחידת ההורים.
 90נק' חשמל.
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תריסים חשמליים בכל הדירה למעט ממ"ד
וחדרים רטובים.
חיבור חשמל תלת פאזי בכל הבית )(25*3
והכנה לכיריים חשמליות במטבח.
מפסקי חשמל איכותיים )גוויס ,ניסקו או ש"ע(
מערכת מיזוג מיני מרכזית  5כ"ס.
חלון ממ"ד דריי קיפ ,מערכת סינון אויר.
בממ"ד עפ"י תקן הג"א.
דוד שמש סולארי.

MAKE IT PERFECT

הכל מתחיל ברצפה
חברת  TRטופולסקי-רצף מציעה ללקוחותיה
מבחר אדיר של אפשרויות לריצוף הבית מתוך
הבנה שריצוף נכון מעצב את אופיו של הבית,
משפיע על כל חלליו ויוצר אווירה ייחודית.
החברה מעניקה פתרונות ריצוף יצירתיים
ואיכותיים מהחומרים הטובים ביותר
המתוכננים והנעשים על ידי אנשי מקצוע
מנוסים המומחים בתחומם ,הכוללים גם
מגמות עכשוויות כמו אזורים שונים בבית
המרוצפים בסוגים שונים של חומרים.
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ריצוף לבית 80x80
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ריצוף לבית 80x80

גרניט פורצלן

גרניט פורצלן

MAKE IT PERFECT

סושיאל אנטרסיט רט
מט

סושיאל וייט רט לפטו

ויטוריה גריי מט

מון בון מט סילק

פורטלנד גריי מט

ציטו וויט מט

קור בז לפטו

קור וויט לפטו

סושיאל אנטרסיט רט
לפטו

סושיאל וייט רט מט

ויטוריה לייט גריי מט

מון גריי מט סילק

פטרה גריי מט

מינדור וויט מט

קור בז מט

קור וויט מט

סושיאל בז' רט מט

סושיאל גריי רט מט

ונציה גריי מט

מון וייט מט סילק

פטרה לייט גריי מט

רוקי בז מט סילק

קור גרי לפטו

קור פיום לפטו

סושיאל גריי רט לפטו

ויטוריה אייבורי מט

ונציה וייט מט

פורטלנד בז' מט

ציטו גרי מט

רוקי גריי מט סילק

קור גרי מט

קור פיום מט
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ריצוף חדרים רטובים  +מרפסות

פקאן בז׳

פקאן גריס

פקאן טאופה

ריו גרנדה ביאנקו

ריו גרנדה קרמה

ריו גרנדה גריי

ריו גרנדה נאט

ריו גרנדה וונגה

ריצוף מצויירים 33x33
בארה מרפיל
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15x60

MAKE IT PERFECT

A.S

לניסטר מרפיל

מרסלינה

ויטוריה

לרצפת הפרקט נוכחות כובשת ,שמצליחה להעניק תחושה כפרית לצד אווירה יוקרתית בעת ובעונה אחת.
תחושת הביתיות החמה שיוצר הפרקט ,התקנתו הפשוטה ותרומתו בשמירה על הסביבה הפכו אותו
לפתרון ריצוף מבוקש בישראל ובעולם.
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ריצוף רטובים

33x33

A.S

חיפוי רטובים

סושיאל אנטרסיט

שרלוט גרי

קור גרי

ויסטה גרי

סושיאל בז'

שרלוט וויט

קור וויט

ויסטה ליד גרי

סושיאל גריי

שרלוט לייט גרי

קור פיום

סושיאל וייט

קור אנטרצ’יט

ויסטה בון

שרלוט אנטרציט

קור בז

ויסטה בז

איירון גרי שייני

לבן מבריק ביג'ין

פרגמון מב' ביג'ין

קררה שייני מולד מרובע

אנטיק גריי ליין

לבן מט ביג'ין

פרגמון מט איבורי

שייני וויט מולד ליין דק

וייט דיאמונד מט

וייט דיאמונד שייני
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30x60

MAKE IT PERFECT

לנד קרם מט

לנד קרם שייני

קררה מט

קררה מט מולד מרובע

וייט מט מולד ליין

נאפולי בז' מב'

קררה שייני

וייט שייני מולד מרובע

נאפולי לייט גריי מב'

קררה שייני מולד  2דק

שיני וייט

גרפין הגזגון וייט

גרפין וייט
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חיפוי קירות

חיפוי מטבח

90x30
לבן מט

לבן מבריק ביג'ין

לבן מט

קררה מט

10x30
שייני וויט מבריק

MAKE IT PERFECT

שייני לייט גרי מבריק

שייני פרגמון מבריק

שייני גרי מבריק

חיפוי קירות
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60x20

סרנדה 2בלנקו מט

סנסט  10היט שאטר
סמוק

סנסט וויט

סנסט  10היט שאטר
גריי

סנסט אייבורי

סנסט סמוק

סרנדה 4בלנקו מט

סנסט  10היט שאטר
וויט

סנסט גרי

סרנדה 2בלנקו ברילו

סרנדה 5בלנקו מט

סנסט  10היט שאטר
אייבו
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כיורים

כיור מטבח התקנה שטוחה
אקרילי

אסלות

כיור מטבח התקנה שטוחה
נירוסטה

MAKE IT PERFECT

אסלה תלויה  +מושב
דגם  464231חברת

GUANGDONG TREND

דגם מוניק חברת SANITANA
אסלה תלויה  +מושב

אסלה תלויה  +מושב
דגם  454233חברת

GUANGDONG TREND

מיכל הדחה סמוי גבוה  +לחצן MEPA

אמבטיה
אמבטיה אקרילית 170/70 ,160/70
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ארון אמבטיה

MAKE IT PERFECT

דגם ליברטי דלתות פורמיקה 60 / 80 / 100/ 120/

דגם פינק דלתות פורמיקה 60 / 80 / 100/ 120/

דגם בלגרד אפוקסי מגרות 60 / 80 / 100/ 120/

דגם מישיגן אפוקסי מגרות 60 / 80 / 100/ 120/

דגם בלגרד אפוקסי מגרות 60 / 80 / 100/ 120/
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MAKE IT PERFECT

איך תרצו את המים
שלכם?
תחום הברזים מתפתח בקצב מסחרר,
ומוליד מתוכו מוצרים והמצאות שהם
בבחינת פלאי טכנולוגיה של ממש .חברת
 TRטופולסקי-רצף מתעדכנת כל העת
בפתרונות בעלי מעוף ,בין אם אלה ברזים
למטבח ,למקלחת או לגינה .עיצוביהם
החדשניים של הברזים האיכותיים ,שהם
בבחינת פאר העיצוב האיטלקי ,משרתים את
הצרכים השונים ומהווים חלק מהפתרונות,
כשבראש ובראשונה הם נדרשים להיות
נוחים לשימוש ,קלים לניקוי ומשתלבים
בצורה נכונה עם שאר האלמנטים שסביבם.
באולמות התצוגה של חברת  TRטופולסקי-
רצף תוכלו למצוא קולקציות מיוחדות
בעיצובי רטרו ,קלאסי ,תעשייתי ,מודרני,
רומנטי וסגנונות רבים נוספים המיוצרים
בטכנולוגיה חדישה ואיכותית.
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ברזים
ברז פרח קצר

ברזים
ברז פרח קצר
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סדרת יערה

MADGAL

אינטרפוץ  3דרך (גוף  +כיסוי)

סדרת גליל

ברזים
אינטרפוץ  4דרך (גוף  +כיסוי)

סוללה לאמבטיה

ברזים

MADGAL

אינטרפוץ  3דרך (גוף  +כיסוי)

ברזים

איטלקי

ברז פרח קצר

אינטרפוץ  3דרך (גוף  +כיסוי)

ברז פרח קצר

אינטרפוץ  4דרך (גוף  +כיסוי)

סוללה לאמבטיה

ברז פרח קצר

ברזים

BLUES
אינטרפוץ  4דרך (גוף  +כיסוי)

סוללה לאמבטיה

ברז פרח קצר

איטלקי

ABC

אינטרפוץ  3דרך (גוף  +כיסוי)

סדרת פוקוס

H.G

אינטרפוץ  3דרך (גוף  +כיסוי)

סדרת אלגרו

אינטרפוץ  4דרך (גוף  +כיסוי)

סוללה לאמבטיה

אינטרפוץ  4דרך (גוף  +כיסוי)

סוללה לאמבטיה

חמת

אינטרפוץ  3דרך (גוף  +כיסוי)

סוללה לאמבטיה
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MAKE IT PERFECT

פרח נשלף למטבח
מדגל יערה

מדגל גליל

134921

134920

פסיפיקס

אביזרי אמבטיה
ראש גשם
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נקודת מים

מוט קומפלט

26

פרויקט

במיקום הטוב ביותר שנהריה יכולה להציע ,ברחוב הכי
העיר השוקק לחוף הים הקסום ,הולך ומוקם פרויקט פר
יוקרה חדש ואקסקלוסיבי ,שישמר את ערכי מלון פרנק
משכיות החמדה הידועות בהיסטוריה של נהריה ,ויעניק
לאוהבי החיים הטובים תוך שימת דגש על הפרטים הקט
למען נוחיות הדיירים.
MAKE IT PERFECT
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