בס״ד

MAKE IT PERFECT

הברושים  ,30קרית ביאליק

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.
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 :
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:
להתרגש ,להתחדש וליהנות משירות מקצועי ,אישי וחם שכולו חווית עיצוב.

ריצוף וחיפוי

אבן ושיש

פרקטים

ברזים

כלים סניטריים

אביזרי אמבטיה
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דיירים יקרים,
חברת  TRטופולסקי-רצף ,החברה המובילה בתחום תרבות העיצוב
בישראל ,מברכת אתכם לרגל רכישת דירתכם בפרויקט הברושים ,30
ק .ביאליק של חברת מעגן.
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.
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

התמונות להמחשה בלבד והמוצג בהן אינו חלק מהדירה .ייתכנו שינויים בפריטים המוצגים ,צבעם ,גודלם,
סוגם ,מחירם ,זהות היצרן וכיוצ”ב .הדגמים עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לצו האופנה ולחדשנות.
בכל מקרה האפשרות להזמינם הינה בכפוף למלאי הספק ולנהליו ,ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי
של החברה .לרוכש לא תהיינה טענות מכל מין ו/או סוג שהוא בעינן זה .להסרת ספק ,מובהר בזאת כי
החברה תהיה מחוייבת כלפי הרוכש אך ורק בהתאם לחוזה ,למפרט המכר ,ולתוכניות המצורפות אליו.
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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  80x80גרניט פורצלן
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סושיאל אנטרסיט רט
129191

סושיאל וייט רט מט
129186

קור וויט מט
8133960

ויסטה גרי
8141103

סושיאל אנטרסיט רט מט
129192

קור בז לפטו
8134218

קור פיום לפטו
8134219

ויסטה ליד גרי
8122262

סושיאל בז' רט מט
129188

קור בז מט
8133962

קור פיום
8133963

אינפיניטי דארק
גריי רט .מט 463406

סושיאל גריי רט לפ
129189

קור גרי מט
8133961

ויסטה בון
8121364

אינפיניטי גריי
רט .מט 463403

סושיאל גריי רט  .מט
129190

קור וויט לפטו
8135285

ויסטה גרי לפטו
8121363

אינפיניטי מרפיל
רט מט 463405

ריצוף לבית 80x80

אמאני וייט
471873

אינפיניטי וייט
רט מט 463404

ריצוף 15x60

גרניט פורצלן

MAKE IT PERFECT

אמאני קרם
471875

אמאני גריי
471874

אנטי סליפ

פקאן בז׳ 8156664

פקאן גריס 8156665

פקאן טאופה 8156666

ריו גרנדה ביאנקו
55531

ריו גרנדה קרמה
55528

ריו גרנדה גריי
55532

ריו גרנדה נאט
55529

ריו גרנדה וונגה
55530

ריצוף חדרים רטובים

20x50

לבן מבריק
8103962

לספציה ביאנקו
8106864

לבן מט
8106868

גלוסי סנד פרגמון
22696

סאטן סנד פרגמון
30763
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ריצוף רטובים
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33x33

A.S

סושיאל אנטרסיט
36327

סושיאל גריי
36326

קור בז
8133969

קור וייט
8133967

סושיאל בז
36325

סושיאל וייט
36324

קור גריי
8133968

קור פיום
8133970

ויסטה בון
8121471

ויסטה בז
8121472

אמאני וייט
471880

אמאני קרם
471879

ויסטה גרי
8121467

ויסטה ליד גרי
8128995

אמאני גריי
471881

ריצוף רטובים

33x33

נגד החלקה

MAKE IT PERFECT

מרסלינה
466111

חיפוי קירות

ויטוריה
466110

20x60

לבן מבריק
8138747

סרנדה בלנקו בירלו
8125345

סנסט שאטר גריי
8125341

סנסט שאטר איבורי
8125342

לבן מט
8138748

סנסט שאטר וויט
8125323

סנסט איבורי
8125336

סרנדה בלנקו מט
8125349

סרנדה בלנקו
8125344

סנסט גריי
8125335

סנסט סמוק
8125337

סרנדה בלנקו בירלו
8125479
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חיפוי רטובים
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25x70

האנט גריס מט
470812

האנט מרפיל
מט
470814

האנט נוצה מט
470815

האנט פרלה מט
470813

האנט רלייב
גריס מט
470816

האנט רלייב
נוצה מט
470817

הופ גריס
מבריק
470824

הופ מרפיל
מבריק
470826

הופ רלייב
גריס מבריק
470828

הופ נוצה
מבריק
470827

הופ רלייב
נוצה מבריק
470829

הופ פרלה
מבריק
470825

חיפוי רטובים

30x60

MAKE
MAKE IT
IT PERFECT
PERFECT

גרפין וייט
59861

גרפין הגזגון
וייט
59865

גרפין בז'
59862

גרפין בראון
מט ולא נסור
470932

גרפין גריי
59863

גרפין הגזגון בז'
59866

גרפין
הגזגון בראון
מט ולא נסור
470933

גרפין הגזגון
גריי
59867

לבן מט ביג'ין
18848

לבן מבריק
ביג'ין 60P004
18849

אמזון בראון
מט ולא נסור
470927

אמזון גריי
מט ולא נסור
470926
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חיפוי מטבח

10x30

שייני וויט מבריק
8090820

שייני גרי מבריק
8100779

פרגמון מבריק
8090841

לייט גרי
8117888

לבן מט
8093530
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מעצב הבית של חברת  ,DURAVITמותג
הכלים הסניטריים מספר אחת בעולם
שמשווקת חברת  TRטופולסקי-רצף ,הוא
פיליפ סטארק ,שיש המכנים אותו כוכב
הרוק של עולם העיצוב.

S ARCK
מאז שסטארק זוכר את עצמו ,הוא הוגה
רעיונות ומממש אותם .למרות שחדרי
העינויים שעיצב לשימוש מוריו עוד
כשהיה ילד בבית הספר הוחרמו כבר
בשלב התכנון ,הוא בנה לעצמו מוניטין
כמעצב פנים ואדריכל בינלאומי כבר
בשנות העשרים המוקדמות לחייו .מקפה
קוסטאס האגדי ,דרך החדרים הפרטיים
של פרנסואה מיטראן בארמון האליזה ועד
למפעל לשריפת פסולת ,מדובון צעצוע דרך
טלפון ועד למנורת שולחן  -אין דבר שפיליפ
סטארק אינו יכול להמציא מחדש.
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אסלה

אסלה תלויה  +מושב
מוניק

אמבטיה
אמבטיה אקרילית 160/70
170/70

כיור
כיור מטבח התקנה שטוחה
אקרילי
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ארון אמבטיה

ליברטי  100/80/60ס" מ תלוי  +מראה
דלתות פורמייקה

בלגרד  100/80/60ס" מ תלוי  +מראה
מגרות פורמייקה
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פינק

 100/80/60ס" מ תלוי  +מראה
מגרות פורמייקה

MAKE IT PERFECT
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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

סדרת רותם

ברז פרח קצר

ברזים

סוללה לאמבטיה

סדרת גלבוע

אינטרפוץ  4דרך (גוף  +כיסוי)
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חמת

חמת

ברז מטבח

MAKE IT PERFECT

חמת ״גלבוע״

אביזרי אמבטיה
ראש טוש עגול
 20ס"מ 91015 -
זרוע לראש טוש
91214

נקודת מים  +מאחז 33292

צינור גמיש  +מזלף
8147666
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 TRטופולסקי רצף
אולם תצוגה ראשי מתחם redesign
דרך חיפה  ,50כביש קרית אתא
טלפון079-5556100 :
פקס079-5556010 :

TR-STONE
אולם תצוגה אבן ושיש
רחוב הנפח  ,32צ׳ק פוסט
טלפון04-8465507 :
פקס04-8465501 :

TR-OUTLET
רחוב הנפח  ,34צ׳ק פוסט
טלפון04-8465500 :
פקס04-8723498 :

מרכז לוגיסטי
משרדי הנהלה
א.ת .מילואות מזרח (כפר מסריק)
טלפון079-5556300 :
פקס079-5556030 :

מחסני שיש ופרקט
קיבוץ יגור
טלפון04-8299000 :
פקס04-9040455 :

ת.ד10287 .
מפרץ חיפה 2611201

www.tr-design.co.il

