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MAKE IT PERFECT

CARMEL 66
טבעון

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 המגורים בטבעון
של חברת רימונים.
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.

רימונים הינה חברת נדל"ן מובילה וידועה הפועלת בתחומי היזמות והבנייה מזה  30שנה .במהלך השנים
יזמה ובנתה רימונים מגדלי יוקרה ,בנייני בוטיק ,בנייה רוויה וצמודי קרקע מפנקים במיוחד ,ובנוסף
מחזיקה החברה באלפי מטרים של מסחר ומשרדים .מאות משפחות מאושרות מתגוררות כיום בעשרות
הפרויקטים אותה בנתה החברה בכל רחבי הארץ המתאפיינים בסטנדרט בנייה גבוה ובמפרט איכותי
ועשיר במיוחד .החברה בעלת התמחות ספציפית בפרויקטי הרחבות במושבים ובקיבוצים ופעילותה
מושתתת על ארבעה אדנים מרכזיים :שירות וליווי מקצועי מקצה לקצה ,מעטפת פיננסית ,מקצועית
ומשפטית ,יזום תכנון וביצוע תחת קורת גג אחת ורמת אבזור ברמת פרימיום.
בית ללקוחות
החברה חרטה על דגלה להוות בית ללקוחותיה ,ואלו נהנים מיחס חם ומשפחתי כבר בצעד הראשון אותו
הם עושים על מפתן משרדי החברה .לשם מקסום חווית הלקוח בחברה מקפידה רימונים לעבוד עם
אנשי המקצוע הטובים ביותר ,החל מהמתכננים ,דרך היועצים ועד הספקים המובילים בארץ על מנת
להעניק ללקוחותיה את המוצר הסופי הטוב ביותר .יתירה מכך החברה שמה בראש מעייניה את שביעות
רצונם של הלקוחות ונציגיה מעניקים תשומת לב אישית לכל דייר ומלווים את הרוכשים לאורך כל הדרך
מתהליך הרכישה ,דרך שלבי הבניה השונים ,מסירת הדירה וכמובן גם לאחר הכניסה לבית החלומות.
יזמות וביצוע תחת קורת גג אחת
בראש חברת רימונים עומד הבעלים והמנכ”ל אבי סיסו .אבי הינו יזם נדל"ן מנוסה אשר יזם ובנה לאורך
השנים פרויקטים רבים של נדל"ן למגורים ,מסחר ומשרדים ומלבד ניסיונם העשיר של אבי ,וחברי המטה
שלצידו ,עוצמתה הגדולה של רימונים מגיעה מהשילוב המתקיים בה בין יזמות ליכולות ביצוע ברמות
הגבוהות ביותר .כך ,החברה בונה את הפרויקטים היזמיים שלה באמצעות חברת הבת א.ב רימונים
בע"מ ,חברת ביצוע בעלת סיווג קבלני ג – 5-סיווג בלתי מוגבל המקנה לה את האפשרות לבנות בכל
היקף פיזי ,הנדסי ופיננסי.
החברה מדורגת ב  - DUNS 100דירוג החברות המובילות במשק בתחום הבניה ויזמות.

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 100x100
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ריצוף רטובים

גרניט פורצלן

מינדור גריי /וייט  מט

לונדון אייבורי מט

ונציה גריי נט

גונסטון  וייט רקט

אוסקה גרי גלוסי

סמוק איבורי מט

דיון קרמה מט

בודו גרי מט רקט סליפסטופ

אינפיניטי גריי

ניורק  Lגרי מט

דונה גרי מט

סמוק גריי מט

אליסון גריס סילק (מט מש)

אינפיניטי דארק גריי

אינפיניטי מרפיל

33x33

A.S

סושיאל וייט

סושיאל גריי

סושיאל אנטרצ’יט

MAKE IT PERFECT

קור וייט

קור בז׳

קור גריי

ויסטה בז’

קור אנטרצ’יט

טימבר גריי

דיון גריי מט

דונה אייבורי מט

ניורק גרי מט

רואנו אוקסידו מט

פורטלנד בז׳

סושיאל בז׳

ויסטה בון

טימבר נוט

רואנו פרלה מט רקט

רואנו גריס ט רקט

אליסון פרל סילק (מט משי)

ליאנז פרלה רקט.

פורטלנד גריי

פורטלנד דארק גריי

ויסטה גריי

טימבר קרם
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ריצוף רטובים

קור פיום

33x33

 A.Sנגד החלקה

פרימיום אייבורי

פולסייד וולנוט

ריצוף רטובים  +מרפסות

פולסייד גריי

פולסייד אייבורי

אנג׳ליקה

אלכסה

מרסלינה

ויטוריה

15x60

נגד החלקה

ריו גרנדה ביאנקו

בארון בז אנטיסליפ

ריו גרנדה קרם

בארון וייט אנטיסליפ

ריו גרנדה ונגה

בארון טאופה אנטיסליפ

ריו גרנדה גריי

בארון גריי אנטיסליפ

MAKE IT PERFECT

פקאן בז’

פקאן גריס

פקאן טאופה
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חיפוי קירות

חיפוי קירות

30x60

לבן מבריק

וויאנה גריי מולד 1

גריי אנטיק סקוואר

לבן מט

איירון גריי מט

גריי אנטיק ליין

שמנת מט

איירון גריי שייני

וויאנה גריי

שמנת מבריק

סאנד גריי מט

קררה שייני

לנד קרם שייני

קררה שייני מולד 2

וויט מולד ליין מט

לנד קרם מט

קררה שייני אנט/סקוור

דמוי שיש אפור מבריק

גריפין וייט  +דקור

דמוי שיש מט

דמוי שיש קרם מבריק

גריפין בז׳  +דקור

דמוי חול מט

20x50
גלוסי לבן מבריק

גלוסי סנד פרגמון מבריק

אטן סנד פרגמון מט

סטאן וייט לבן מט

גלוסי סאנד פרגמון בז׳

MAKE
MAKE IT
IT PERFECT
PERFECT

סושיאל בון

סושיאל לייט גריי

סושיאל דקור רנדומלי

לבן מבריק

לבן מט

גריפין גריי  +דקור
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חיפוי רטובים

חיפוי רטובים

20x60
ליברמור סמוק

סנסט טאופה

ליברמור אבוני

סנסט סמוק

ליברמור אלמונד

סנדרה בלוק מט 1

ליברמור וויט

סנדרה בלוק בריל 1

ליברמור נוצ’ה

סנדרה בלוק מט 2

ליברמור סטון

סנדרה בלוק בריל 2

סנסט אייבורי

מיטלארט אנטרצ’יט

סנסט גריי

מיטלארט אייבורי

סנסט וויט

מיטלארט אוקסיד

מרנגו

מרפיל

Shiny Carera

Mat Carera

Mona Gray Dekor

Mona Gray

פרלה

מרפיל Rlv

Mona Light Gray Dekor

מרנגו Rlv

פרלה Rlv

Mona Light Gray

Venzia Gray Shiny
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25x75

MAKE
MAKE IT
IT PERFECT
PERFECT

Stone Anrecite

Venzia White Shiny

Stone Crema

Stone Gray
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חיפוי מטבח

10x30

MAKE IT PERFECT

שייני וייט

לבן מבריק

שייני גריי

לבן מט

שייני לייט גריי

פרגמון מבריק

שייני פרגמון

פרגמון מט

אפור בהיר מבריק

אפור בהיר מט

שחור מבריק
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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+מיכל הדחה סמוי+מושב+לחצן סדרת  nero/glemלבן/סטו/כרום

MAKE IT PERFECT

אסלה תלויה+מיכל הדחה סמוי+מושב+לחצן סדרת  nero/glemלבן/סטו/כרום

אמבטיה
אמבטיה אקרילית 160/70
 + 170/70קונסטרוקציה

כיור
כיור מטבח התקנה שטוחה

כרם

שחור/אנטרצ׳יט

19

לבן

אפור

20

ארון אמבטיה

MAKE IT PERFECT

סורנטו

ליברטי

סדרת מרידיאן

מידת ארון

מחיר תחתון +כיור

60
70
80
90
100
120

5.3
35303
35303
723
723
..1

מחיר מראה
אלומיניום
5.03
3.03
3.03
27
27
..

דואט

מחיר קומפלט
53503
3.5
3.5
252
252
1071

ון +כיור

7
7

1

מידת ארון מחיר תחתון +כיור
מבחר צבעים
מחיר קומפלט
33.
60
35503
723
70
723
723
80
לבן משי
723
תכלת משי
2.5
90
גריי משי
.52
2.5
100
סטון משי
.52
1.21
120
1171

אוזו
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לבן מבריק
לבן משי
תכלת משי
גריי משי
סטון משי

החומר :ארון גוף סנדויץ' צבוע אפוקסי0
פרזול :צירים בסגירה שקטה
כיור :אינטגרלי מחרס לבן0
מראה :מקריסטל בלגי עם מסגרת אלומיניום0

מרידיאן

סדרת דרבי

סדרת אוזו
מחיר מראה
אלומיניום
5.03
3.03
3.03
27
27
..

מבחר צבעים

מפרט טכני:

מחיר מראה
מפרט טכני:מחיר קומפלט
אלומיניום
607.5
5.03
0
אפוקסי
צבוע
סנדויץ'
גוף
ארון
:
החומר
לבן מבריק
733.5
58.5
כפתורמשי
733.5שקטה וידיות לבן
פרזול :צירים בסגירה
58.5
תכלת משי
מעוצבות0
855
72
גריי משי
855
72
סטון משי
כיור :אינטגרלי מחרס לבן0
1161
90
מראה :מקריסטל בלגי עם מסגרת אלומיניום0
מבחר צבעים

מפרט טכני:
החומר :ארון גוף סנדויץ' צבוע אפוקסי0
פרזול :מסילות בסגירה שקטה
כיור :אינטגרלי מחרס לבן0
מראה :מקריסטל בלגי עם מסגרת אלומיניום0

דרבי

22

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.

23

24

ברזים

ברזים
נמוך
קצרקצר
סטןניקל
אובלו
גבוה
גבוה
קווארדו
BM4003
- 8161024
BM4006
BM4023
8151593
- 153547

ברזים

/₪יח׳
׳

MAKE IT PERFECT

/₪יח׳
350
| |
504
/₪יח׳
600

MAKE IT PERFECT

| /₪ 504יח׳

אובלו

/₪יח׳
/₪יח׳
/₪יח׳
׳

קווארדו סטן קצר גבוה

אובלו ניקל קצר גבוה

אובלו ניקל קצר
גבוה ++
גוף
דרך
אובלו
BM4023
- 153547
גוף
ניקל  34דרך
ניקל
אובלו
BM4006
- 8151593
BM4009
BM4012- -8157447
כיסוי 133162
כיסוי

/₪יח׳

(גוף+כיסוי)
דרך
אינטרפוץ
- 8151593
BM4006גוף +
ניקל  44דרך
אובלו
אובלו סטן
BM4012 - 133162
כיסוי

| /₪ 504יח׳

| /₪ 600יח׳

| /₪ 504יח׳
| 407
/₪ 284יח׳

/₪יח׳
/₪יח׳

BM4009
- 8157447
כיסוי
דרך גוף +
אובלו ניקל 4
כיסוי BM4012 - 133162

| /₪ 484יח׳

/₪יח׳
דאלי ניקל קצר נמוך

לוגיסטי
מרכז10287
ת.ד.
הנהלה
2611201
משרדיחיפה
מפרץ

TR-OUTLETשיש ופרקט
מחסני

טי
T
להאבן ושיש
ה
צ׳ק(כפר
מזרח
הנפח יגור
מסריק)רחוב קיבוץ
פוסט
ת,32
 ,34צ׳ק פוסט
079-555
04-8299000
טלפון:טלפון:
04-8465
04-8465500
079-55
04-9040455
פקס :פקס:
04-846
04-8723498

אובלו ניקל  4דרך גוף +

טלפון079-5556300 :

www.tr-design.co.il
כיסוי BM4012 - 133162פקס079-5556030 :

ת.ד10287 .
מפרץ חיפה 2611201

מחסני שיש ופרקט

טי
לה

079-555

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

טי
לה
ת מזרח (כפר מסריק)
079-555
079-555

25

פקס04-9040455 :
TR-OUTLET
רחוב הנפח  ,34צ׳ק פוסט
טלפון04-8465500 :
פקס04-8723498 :

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

www.tr-design.co.il
מרכז לוגיסטי
משרדי הנהלה
א.ת .מילואות מזרח (כפר מסריק)
טלפון079-5556300 :
פקס079-5556030 :

ת.ד10287 .
מפרץ חיפה 2611201

www.tr-design.co.il

| /₪ 600יח׳

קיבוץ יגור
טלפון04-8299000 :
פקס04-9040455 :

ברז פרח קצר גבוה
קצר גבוה
קווארדו 4סטן
(גוף+כיסוי)
אינטרפוץ
שחור
PEZZI
גבוה
קווארדו סטן
(גוף+כיסוי)
דרך+דרך
אובלו4
אינטרפוץ
BM4023
קצר -
153547
גוף
דרך
אובלו4
קווארדו -סטן
שחור
קווארדו–
8150602
BM4007גוף +
ניקלדרך
סטן 4
BM4023
153547
קוואדרו
BM
4032
-150599
כיסוי
BM4013
150604
כיסוי BM 4032 -150599

| /₪ 600יח׳
/₪יח׳
| 600
/₪ 484יח׳
| | 484
/₪יח׳

אובלו שחור
BM4013 - 150604

ת.ד10287 .
מפרץ חיפה 2611201

www.tr-design.co.il

MAKE IT PERFECT

אובלו ניקל קצר גבוה
BM4006 - 8151593

קווארדו סטן  4דרך גוף +

| /₪ 350יח
| /₪ 504יח

דרך קצר גבוה
אובלו4ניקל
(גוף+כיסוי)
אינטרפוץ
גוף +
ניקל  3דרך
אובלו
BM4006
שחור -
8151593
קוואדרו
BM4009 - 8157447
כיסוי

| /₪ 504יח׳

/₪יח׳
600504
| |
/₪יח׳
/₪יח׳
284
|| |
/₪יח׳
484284
/₪יח׳
אובלו ניקל  3דרך גוף +
כיסוי BM4009 - 8157447
דרך גוף +
גוף4
סטן
דרך
ניקל 3
אובלו
גוף+ +
דרך
קווארדו4
ניקל
אובלו
BM 4032
BM4009
8157447
כיסוי
BM4012
- -133162
כיסוי
+-150599
דרך גוף
כיסוי4
ניקל
אובלו

| /₪ 484יח׳ כיסוי /₪ 284 | BM4012 - 133162יח׳
/₪יח׳
407
/₪יח׳
484284
|| |
/₪יח׳
484
/₪יח׳
/₪יח׳
| |484

| /₪ 484יח׳

שחור
קוואדרו
ניקל קצר נמוך
אובלו
נמוך קצר
BM4003
- 8161024
גבוה
ניקל קצר
אובלו
BM4006 - 8151593

| /₪ 504יח׳

| /₪ 600יח׳
/₪יח׳
600
| |
/₪יח׳
600
/₪יח׳
484
| | |
/₪יח׳
484
/₪יח׳
484

(גוף+כיסוי)
אינטרפוץ  4דרך
BM 4032 -150599
כיסוי
שחורגוף +
אובלו 4דרך
קווארדו סטן
BM 4032- 150604
כיסוי -150599
BM4013

| /₪ 350יח

407350
|| |
/₪יח׳
/₪יח׳
/₪יח׳
350
/₪יח׳
600504
| |
/₪יח׳

סטן גבוה
קווארדו קצר
אובלו ניקל
קצר גבוה
דרךגבוה
קצר
אובלו ניקל
אובלו
BM4006
- 8151593
ניקל 3
 BM4023גוף +
דרך
גוף4
סטן
קווארדו
153547
גוף+ +
דרך
3
ניקל
BM4006
אובלו -
8151593
BM4009
- 8157447
BM 4032
-150599
כיסויכיסויכיסוי
BM4009
- 8157447

MAKE IT PERFECT

MAKE IT PERFECT

/₪יח׳
407350
| |
/₪יח׳
קוואדרו
ברזים /₪יח׳
| 350

| /₪ 600יח׳

| /₪ 504יח
| /₪ 284יח

אובלו ניקל  3דרך גוף +
BM4009
- 8157447
כיסוי
דרך גוף +
אובלו ניקל 4
כיסוי BM4012 - 133162

| /₪ 284יח
| /₪ 407יח

| /₪ 407יח׳

אובלו ניקל  4דרך גוף +
כיסוי BM4012 - 133162

דאלי שחור
נמוך קצר

אובלו ניקל  4דרך גוף +

| /₪ 407יח׳

אינטרפוץ  4דרך (גוף+כיסוי)
דאלי סטן
מחסני שיש ופרקט

קווארדו סטן קצר גבוה
BM4023 - 153547

/₪יח׳
407
/₪יח׳
407
| | |
/₪יח׳
407
/₪יח׳
600
/₪יח׳
| |600

אובלו ניקל קצר נמוך
BM4003 - 8161024

MAKE IT PERFECT

נמוךקצר נמוך
קצרסטן
קווארדו
ניקל
סטן נמוך
קווארדו -קצר
ניקל
אובלואובלו
150596
BM4020גבוה
קצר
גבוה
קצר
ניקל
אובלו
BM4003
- 8161024
BM4003
- 8161024
BM4023
- 153547
BM4006
- 8151593

כיסוי /₪ 407 | BM4012 - 133162יח׳

www.tr-design.co.il

| /₪ 407יח׳

יגור דרך גוף +
ניקל 4
ת מזרח (כפר מסריק)דאליקיבוץ
079-555
כיסויטלפון04-8299000 :

ברז פרח קצר נמוך
שחור
אובלו
PEZZI
ניקלגבוה
קוואדרוקצר
פרח
קווארדוברז
קצר
סטן
נמוךקצר נמוך
סטן
קווארדו
קצר
נמוך
גבוה
קצר
קווארדו -סטן
BM404
- PEZZI
128857
שחור
אובלו
BM4020
150596
BM4020
- 150596
BM4007 BM4023
– 8150602- 153547

| /₪ 600יח׳

ברז פרח קצר גבוה
ברז פרח קצר גבוה
אובלו שחור
PEZZI
(גוף+כיסוי)
אינטרפוץ 4
דרךשחור
אובלו
PEZZI
(גוף+כיסוי)
אינטרפוץ  4דרך
BM4007
– 8150602
אובלו
שחורBM4007
– 8150602
אובלו שחור
BM4013 - 150604
BM4013 - 150604

אובלו ניקל קצר נמוך
BM4003 - 8161024

ברזים | /₪ 407יח׳
ברזים

| /₪ 484יח׳

ופרקט +
שישדרך גוף
סטן 4
ניקל
אובלו
מחסני
דאלי
כיסוי BM4012 - 133162
טלפון04-8299000 :
פקס04-9040455 :

/₪יח׳
407
/₪יח׳
| |407

/₪ 407יח׳
| | 407
/₪יח׳

דאלי

א.ת .מילואות מזרח (כפר מסריק) נמוך קצר
קיבוץ יגור

ת.ד10287 .
מפרץ חיפה 2611201

ברז פרח קצר נמוך

גבוה פרח קצר נמוך
ברז פרח קצר ברז
אובלו שחור
PEZZI
 PEZZIאובלו שחור
שחור
- PEZZIאובלו
BM404
128857
BM404
128857
BM4007פרח קצר גבוה
ברז
– 8150602
 PEZZIאובלו שחור
BM4007 – 8150602

אינטרפוץ  4דרך (גוף+כיסוי)
אובלו שחור
(גוף+כיסוי)
BM4013
אינטרפוץ  4דרך- 150604

| /₪ 284יח׳

/₪ 407יח׳
|| 284
/₪יח׳

קווארדו סטן קצר נמוך
BM4020 - 150596

| /₪ 407יח׳

| /₪ 407יח׳

אובלו ניקל  3דרך גוף +
כיסוי BM4009 - 8157447

קווארדו סטן  4דרך גוף +
BM
4032
גוף +
-150599דרך
כיסוי ניקל 3
אובלו

/₪יח׳

| /₪ 350יח׳

| /₪ 284יח׳

נמוךקצר נמוך
קצרסטן
קווארדו
אובלו ניקל
BM4020
- 150596
BM4003
- 8161024

BM404BM4020
- 128857- 150596

| /₪ 407יח׳

אובלו סטן
גוף +
דרך
ניקל 3
אובלו
נמוך
קצר
אובלו ניקל
קצר
נמוך
BM4009
- 8157447
כיסוי
BM4003
- 8161024

/₪יח׳
/₪350יח׳
| | 407
/₪יח׳
504
| |
/₪יח׳
284
484

קווארדו סטן
נמוךשחור
קצראובלו
PEZZI
ברזים

ברז פרח קצר נמוך
 PEZZIאובלו שחור
BM404 - 128857

ברזים
אובלו ניקל קצר נמוך
נמוך+
גוף
דרך
ניקל 3
ניקל
אובלו
גוף +
דרך
סטן
קווארדו
קצר
סטן
קווארדו
גבוה
קצר
אובלו
BM4003
-48161024
BM4009
- 8157447
כיסויכיסוי
BM4020
150596
BM
4032
-150599
BM4006
--8151593

ברז פרח קצר נמוך

ברז פרח קצר נמוך
 PEZZIאובלו שחור
BM404 - 128857

אובלו ניקל קצר גבוה
BM4006 - 8151593

MAKE IT PERFECT

 TRטופולסקי רצף
אולם תצוגה ראשי מתחם redesign
דרך חיפה  ,50כביש קרית אתא
טלפון079-5556100 :
פקסTR-STONE 079-5556010 :

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

אינטרפוץ  4דרך (גוף+כיסוי)
דאלי שחור

מרכז לוגיסטי
TR-OUTLET
TR-STONE
משרדי הנהלה
אולם תצוגה אבן ושיש
א.ת .מילואות מזרח (כפר מסריק)
קיבוץ יגור
רחוב הנפח  ,32צ׳ק פוסט
רחוב הנפח  ,34צ׳ק פוסט
טלפון079-5556300 :
טלפון04-8299000 :
טלפון04-8465507 :
טלפון04-8465500 :
טופולסקי רצף
פקסTR 04-8465501 :
TR-OUTLET
TR-STONE
שיש ופרקט
מחסני
 04-8723498מרכז
לוגיסטי 079-5556030
פקס:
04-9040455
פקס:
TR-OUTLETפקס:

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

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

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

מחסני שיש ופרקט

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 :

| /₪ 407יח

| /₪ 407יח׳
ת.ד10287 .
מפרץ חיפה 2611201

לוגיסטי
ת.ד 10287 .מרכז
www.tr-design.co.il
משרדי הנהלה
redesign
הנהלה אולם תצוגה אבן ושיש
אולם תצוגה ראשי מתחםמשרדי
מפרץ חיפה 2611201
א.ת .מילואות מזרח (כפר מסריק)
קרית אתא
צ׳קכביש
,50,34
חיפה
רחובדרך
מסריק)צ׳ק פוסט
הנפח ,32
רחוב
קיבוץ יגוררחוב הנפח  ,34צ׳ק פוסט
(כפר
א.ת .מילואות מזרח
פוסט
הנפח
טלפון079-5556300 :
079-5556100
טלפון:
04-8465500
טלפון 04-8465507 :טלפון :טלפון:
טלפון079-5556300 :
04-8299000
04-8465500
טלפון:
079-5556030
פקס:
079-5556010
פקס:פקס:
04-8723498
פקס:
www.tr-design.co.il
פקס079-5556030 :
04-9040455
פקס 04-8465501 :פקס:
04-8723498

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

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

אובלו ניקל  4דרך גוף +
כיסוי BM4012 - 133162

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

ת.ד10287 .
מפרץ חיפה 2611201

www.tr-design.co.il

ת.ד10287 .
מפרץ חיפה 2611201

www.tr-design.co.il

 TR-OUTLETת.ד 10287 .מרכז לוגיסטי
טופולסקי רצף
TR
מרכז לוגיסטי TR-STONE
מחסני שיש ופרקט
TR-OUTLET
משרדי הנהלה
redesign
הנהלה אולם תצוגה אבן ושיש
אולם תצוגה ראשי מתחםמשרדי
מפרץ חיפה 2611201
א.ת .מילואות מזרח (כפר מסריק)
אתא
קרית
כביש
,50
חיפה
דרך
מסריק)צ׳ק פוסט
הנפח ,32
רחוב
קיבוץ יגור רחוב הנפח  ,34צ׳ק פוסט
א.ת .מילואות מזרח (כפר
רחוב הנפח  ,34צ׳ק פוסט
טלפון079-5556300 :
079-5556100
טלפון:
04-8465500
טלפון 04-8465507 :טלפון :טלפון:
טלפון079-5556300 :
04-8299000
04-8465500
טלפון:
079-5556030
פקס:
079-5556010
פקס:פקס:
04-8723498
פקס:
www.tr-design.co.il
פקס079-5556030 :
04-9040455
פקס 04-8465501 :פקס:
04-8723498

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

ת.ד10287 .
מפרץ חיפה 2611201
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www.tr-design.co.il

ברבור נשלף ניקל
KM7023 - 161040

MAKE IT PERFECT

ברזי מטבח

אביזרי אמבטיה

| /₪ 388יח׳

ברזי מטבח

MAKE IT PERFECT

ברבור נשלף שחור
KM7025 - 158131

ברז קפיץ תעשייתי KM7021
שחור/ניקל – 463832

| /₪ 388יח׳

נקודת מים+מאחז ניקל ST9008
126608

נקודת מים+מאחז סאטן

מזלף ניקל – HA5001
8161027

מזלף סאטן
134199

מזלף שחור HA5004-
158782

ראש מקלחת  30ס"מ
SH2021 - 468007

ראש גשם סאטן
580022

ראש מקלחת  30ס"מ
שחור 150652 – 580027

זרוע לראש מקלחת ניקל
153804 – 580010

ראש גשם סאטן
580043

זרוע לראש מקלחת שחור
150651 – 580021

| /₪ 732יח׳

ברבור נשלף סטן KM7026
158132

ברבור נשלף ניקל
KM7023 - 161040

| /₪ 388יח׳

| /₪ 715יח׳

ברבור נשלף שחור
KM7025 - 158131

| /₪ 732יח׳
 TRטופולסקי רצף
אולם תצוגה ראשי מתחם redesign
דרך חיפה  ,50כביש קרית אתא
טלפון079-5556100 :
פקס079-5556010 :

ברבור נשלף סטן KM7026
158132

קיבוץ יגור
טלפון04-8299000 :
פקס04-9040455 :

ign.co.il

| /₪ 715יח׳

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

27

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

ת.ד10287 .
מפרץ חיפה

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
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CARMEL 66
טבעון

MAKE IT PERFECT

 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

