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כלים סניטרים

ברזים
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אין כמו בבית .אין כמו נגב.
אתם כבר מדמיינים את הבית החדש שלכם ,הבית שתמיד חלמתם עליו :מעוצב בדיוק
לפי טעמכם האישי ומעניק אווירה נעימה ומזמינה .בית שכיף לחזור אליו כל יום מחדש.
עיצוב בית יכול להיות עניין מייגע ומסובך ,אך עם נגב הוא הופך להיות חוויה .חוויה של
הגשמת חלומות.

החזון שלכם ,הביצוע שלנו
בנגב תוכלו ליהנות ממספר רב של מותגים בינלאומיים מובילים לאריחים ואביזרי אמבט ,ביניהם
 Groheו Villeroy & Boch -ומקולקציית אריחי הפורצלן החדשה –  – NOVOגאווה ישראלית מבית נגב,
קו המוצרים היחיד המיוצר ומעוצב בישראל.
הצוות המקצועי והמיומן של נגב ילווה אתכם ויעניק לכם חופש יצירתי בלתי מוגבל ,כדי
שתוכלו לעצב לפי הטעם האישי שלכם.
אתם מוזמנים לחנות הקונספט הקרובה לביתכם לפגישת ייעוץ עם צוות המעצבים שלנו,
ליהנות מיחס מסור ומשירות הדמיות ייחודי ,שיעזור לכם להפוך את חזונכם למציאות
מרהיבה ,בדרך ליצירת הבית המושלם שלכם.
לתיאום פגישות03-9433495 :
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התמונות הנן להתרשמות והמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהדירה .הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי מלאי
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ארזים – איכות .חדשנות .מצוינות.
רק חברה עם שילוב של ניסיון ותעוזה חשיבתית
של
הקרקע
מעתודות
יכולה אחת
על
האחרונותכל כך
ייחודי ומרענן
concept
להציע לכם
וצומחת
פסטוראלית,
בסביבה
כיום
הולכתהקיים
הסטנדרט
באיכות מעל
המרכזדירות
של מגוון
רוטשטיין הירוקה בבאר יעקב .מתחם
שכונת
העמק.
במגדל
והשקעותעל
אחזקות נבנים
אורוןהבניינים
מקבוצתשבו
ארזיםהחדש,
המגורים
חברת

תוך לחיים
שער
הפותח
ומקימההירוקה
יוזמתהבנייה
בע"מ תקן
פי
היכרות
בנדל"ן,
פרויקטים
נגיעה.
במרחקנרחב
והכלמקצועי
ואיכותיים,וידע
ירוקים המגורים
חדשים,עם שוק
מעמיקה

רוטשטיין,
הוותיקה
חברת הנדל”ן
רעיונות
והמובילה של
בדיקה מתמדת
ההנדסה ,תוך
בתחום
מתחם מגורי העל רוטשטיין הירוקה,
את
הבונה
חדשים ורעננים.

סטנדרטיםלזהות
ומשפחות איכותיות
זוגות
מציעה לכם
גבוהים
הקפדה על
ייבנה –תוך
הפרויקט
בשכונת
מצוין
לחיות
ולבחור
ההזדמנות
את
ואיכות בניה לא מתפשרת המציבים את הדייר
רחובות נעימים,
הנכסושלווה
שקטה
מגורים
עםעבורו.
המושלם
לבניית
במרכז,
קהילה חמה ופארק ענק וירוק .זה הזמן לעשות
את ההחלטה הטובה של חייכם .המקום הטוב
בשכונה ,צופה לפארק של כ 20-דונם ,מפרט
פרימיום עשיר ,בנייה ירוקה ,דירות גדולות
ומרפסות מרווחות.
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לאילוצימלאי
כפופותלאילוצי
המוצגותכפופות
הקולקציות המוצגות
מהדירה .הקולקציות
חלק מהדירה.
אינו חלק
כאן אינו
והמוצג כאן
בלבד והמוצג
והמחשה בלבד
להתרשמות והמחשה
הנן להתרשמות
התמונות הנן
מלאי
התמונות
דעתם .ט.ל.ח.
שיקול דעתם.
על פיפי שיקול
ערך על
שווי ערך
בפריטים שווי
מהקולקציה בפריטים
פריטים מהקולקציה
להחליף פריטים
הזכות להחליף
שמורה הזכות
לנגב שמורה
משתנות .לנגב
וסדרות משתנות.
וסדרות
ט.ל.ח.

תוכן עניינים

9
13
17
29
33

חדרי מגורים

מטבחים

חדרי רחצה

כלים סניטריים

ברזים
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חדרי מגורים
ריצוף כללי
פורצלן
60/60

NOVO

White, Beige, Antracite

סדרת  MIDTOWNבגוונים:
Grey, Light Grey
סדרת  ALMERAבגווניםTaupe, Greige, Gray, Light :

Cream

סדרת  CONCRETEבגוונים:

Silver, Beige, Brown,

Greige, Grey, White, Black

סדרת  ARCHITECTURAבגוונים:

Bianco, Beige,

Grigio, Graphito

סדרת  SHELLSTONEבגוונים:

Greige, Taupe, White

בסדרה זו קיים שוני גוון בין האריחים בגימור  R9לאריחים בגימור
R10, R11

פורצלן לפאטו
60/60 NOVO

סדרת  ARCHITECTURAבגוונים:
 – Bianco, Beige, Grigioגימור לפאטו

ריצוף כללי ולפאטו ת .חוץ – 60/60
פורצלן לפאטו
60/60

Bone, Grey

סדרת  FIRENZEבגוונים:
סדרת  DOLOMITבגווניםSoft, Sand :
סדרת  TOKYOבגווניםBeige, Grey :
Cement Natural

'ריצוף כללי מאט ת .חוץ – 60/60
פורצלן מאט
60/60

Grey, Cream

סדרת  MIRAבגוונים:
סדרת  DOLOMITבגווניםSoft, Sand :
סדרת  MOMENTUMבגווניםBone, Grey :
Cement Natural

סדרת  DENVERבגוונים:

Beige, L.brown, Grey

'
פרקט למינציה KRONO SWISS
פנינה לבן ,אלון שפילד ,אגוז אמריקאי ,אלון
ממויין ,אלון קורדובה ,נוורה פיין ,אלון ריפט,
אלון ניו יורק,
Diamant, Sutter, Oristano,Strabour, Boathous
8

התמונות הנן להתרשמות והמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהדירה .הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי מלאי
וסדרות משתנות .לנגב שמורה הזכות להחליף פריטים מהקולקציה בפריטים שווי ערך על פי שיקול דעתם .ט.ל.ח.
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CONCRETE

60x60

Silver

White

MIDTOWN

Beige

60x60

Greige
White

Brown

Grey

ARCHITECTURA

60x60

Graphito

Grigio

SHELLSTONE

Black

Antracite

Grey

Taupe

Cream

Grey

Light Grey

ALMERA

Bianco

Beige

Beige

Greige

60x60

60x60

Light
Greige
11

Taupe

White
10

פרקט למינציה Krono Swiss

12

אלון ממויין

Sutter

Diamant

אלון קורדובה

Boathous

Strabour

אלון שפילד

פנינה לבן

Oristano

אלון ריפט

אגוז אמריקאי

נוורה פיין
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מטבחים
חיפוי
קרמיקה
10/30

עם פאזה :לבן מבריק ,אפור מבריק ,שחור מבריק,
קרם מבריק
ללא פאזה :לבן מבריק ,קרם מבריק ,אפור מבריק,
שחור מבריק
ללא פאזה :לבן מאט ,קרם מאט

קרמיקה
 20/20מחולק
ל 10/10

לבן מבריק ,לבן מאט ,אפור מבריק ,הוסו מבריק,
הוסו מאט

ברזי מטבח
פרח נשלף רמון
פרח נשלף רנו
פרח נשלף דלינאה
פרח נשלף גולן
פרח נשלף דגם ולנטיני
פרח תעשייתי דגם צדק

כיורי מטבח
אקרילי דגם חן
אקרילי דגם סטאר
נירוסטה דגם קוראל
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לאילוצי מלאי
מלאי
כפופות
המוצגותלאילוצי
המוצגות כפופות
הקולקציות
הקולקציות
מהדירה.
מהדירה.
אינו חלק
כאןחלק
כאן אינו
והמוצג
והמוצג
בלבד
בלבד
והמחשה
להתרשמותוהמחשה
הנןלהתרשמות
התמונות הנן
וסדרות משתנות .לנגב שמורה הזכות להחליף פריטים מהקולקציה בפריטים שווי ערך על פי שיקול דעתם .ט.ל.ח.
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10x30

Black Glossy

Grey Glossy

קרמיקה

ברזי מטבח

White Glossy/Mate

נשלף דגם דלינאה

נשלף דגם גולן

נשלף דגם רמון

Cream Glossy/Mate

20x20

קרמיקה
תעשייתי דגם צדק

נשלף דגם ולנטיני

נשלף דגם רנו

כיורי מטבח
מחולק ל White (Glossy/Mate) 10/10

אקרילי דגם חן

ט.ל.ח התמונות הינן להמחשה בלבד
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נירוסטה דגם קוראל

אקרילי דגם סטאר

ט.ל.ח התמונות הינן להמחשה בלבד
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חדרי רחצה
ריצוף חדרים רטובים ומרפסות
פורצלן NOVO

R11 + R10
33.5/33.5

סדרת  MIDTOWNבגוונים:
Beige, Antracite, Grey, White, Light Grey
סדרת  ARCHITECTURAבגוונים:
Bianco, Beige, Grigio, Graphito
סדרת  CONCRETEבגוונים:
Silver, Beige, Brown, Greige, Grey, White, Black
סדרת  ALMERAבגוונים:
Taupe, Gray, Light
סדרת  SHELLSTONEבגוונים:
Greige, Taupe, White
בסדרה זו קיים שוני גוון בין האריחים בגימור  R9לאריחים בגימור
R10, R11

פורצלן
33/33

R10

סדרת  MIRAבגוונים:
Grey, Cream
סדרת  DUNEבגוון:
Beige

סדרת  DENVERבגוונים:
Beige, Grey, L.brown
סדרת  MOMENTUMבגוונים:
Bone, Grey

ריצוף מרפסות שמש דמוי פרקט –
17.5/50

סדרת  KIVUבגוונים:
Cenezia, Roble
אריח דקור סדרת  KIVUבגוונים:
Dec.kivu Ceniza, Dec.kivu Roble

קרמיקה

סדרת  ORGANICבגוונים:
Vanila, Honey, Cacao, Walnut

קרמיקה

15/50
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התמונות הנן להתרשמות והמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהדירה .הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי מלאי
וסדרות משתנות .לנגב שמורה הזכות להחליף פריטים מהקולקציה בפריטים שווי ערך על פי שיקול דעתם .ט.ל.ח.

R10

19

ARCHITECTURA

Bianco

ALMERA

MIDTOWN

33.5x33.5

Beige

Grigio

Graphito

Beige

33.5x33.5

Antracite

Grey

White

Greige

33.5x33.5

Light Grey

CONCRETE
Taupe

SHELLSTONE

Greige
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Gray

33.5x33.5

Light

33.5x33.5

Taupe

Silver

Beige

Brown

Grey

White

Black

White

20

15x50

Cacao

Organic

Vanila

Honey

Walnut
17.5x50

Cenezia

Roble

17.5x50

33X33

22
22

התמונות הנן להתרשמות והמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהדירה .הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי מלאי
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Dec.Kivu

Roble dec

ceniza dec

L.brown

Kivu

Grey

DENVER

Beige
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חדרי רחצה
חיפוי
קרמיקה
20/50

White Mate, White Glossy

קרמיקה
20/60

מבריק סדרת  SOFTGLOSSבגוונים:
Negro, Blanco
מאט סדרת  SOFTMATTבגוונים:
Marfil, Negro, Blanco
מאט סדרת  ANDRIAבגוונים:
Nacar, Arena, Perla, Plata
מבריק סדרת  ANCONAבגווניםNacar, Arena, :
Perla, Plata

קרמיקה
25/40

Mh.duo Marfil

קרמיקה
25/50

Mh.duo Blanco, Aura Blanco
Dark, Cream, White

מבריק סדרת  SERPENבגוונים:
גידים מאט סדרת  ATHENAבגווניםBrown, White, :
Grey

קרמיקה
25/70

סדרת  ATRIUMבגוונים:
מבריק סדרת  ATRIUM SIGMAבגווניםCenezia :
Marfil, Perla, Taupe

קרמיקה
30/60

סדרת  LINEבגוונים:
דמוי שיש :מרפיל מאט

קרמיקה
31.6/45.2

סדרת  DREAMבגוונים:
Blanco, Perla, Marengo, Marfil, Vison

קרמיקה
31.6/63.2

Brillo Blanco, Mate Blanco

White, Ivory, Black

סדרת  ETERNITYבגוונים:

Cream, Tortola, Pearl

Grafito

סדרת  MADISONבגוונים:
סדרת  SILUETAבגוונים:

Acero, Grapito

Blanco Mate, Blanco Brilo

2424
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DREAM

Blanco

Perla

SOFTMATT

Arena

ATRIUM

Marfil

Nacar

Plata

25x70

Blanco Brillo

MADISON

31.6X63.2

Grafito

20x60

Perla

20x60

Blanco

Cream

Vision

Merango

Marfil

ETERNITY

ANDRIA

31.6X45.2

Tortola

Grapito

Blanco Mate

31.6x63.2

Acero

Pearl
27
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חדרי רחצה
דקורים
דקור
20/60

דקור
25/40

דקור
25/70

דקור
30/60
דקור
31.6/45.2
דקור
31.6/63.2
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 CLIMBסדרת  SOFTמאט או מבריק בגוונים:
Marfil, Negro, Blanco
מיקס סדרת  AVIZבגוונים:
Nacar, Plata, Arena
דמוי פסיפס סדרת  SERPENבגוונים:
Dark, Cream, White
פסים סדרת  SERPENבגוונים:
White-Cream, White-Dark
פסים מאט סדרת  ATHENAבגוונים:
White-Grey, Cream-Brown
פסים מאט סדרת  ATHENAבגוונים:
Brown, Grey
דמוי דמוי פסיפס  CIRCEסדרת  ATRIUMבגוונים:
Blanco ,Perla
פסים  CEOסדרת  ATRIUMבגוונים:
Blanco ,Perla
דמוי פסיפס  CUBICסדרת  ATRIUM SIGMAבגוונים:
Marfil ,Perla
פסים  BANDסדרת  ATRIUM SIGMAבגוונים:
Marfil ,Perla
גלי לבן מבריק
מובלט יהלום לבן White Diamond
Wave White

סדרת  DREAMמחורץ בגוונים:
Vison, Perla, Merengo, Marfil
תלת מימד גלי סדרת  SILUETAבגוונים:
Blanco Mate, Blanco Brillo
תלת מימד גלי סדרת  ETERNITYבגוונים:
Tortola, Grafito
סדרת  MADISONבגווןAcero :
דמוי פסיפס סדרת

 ETERNITYבגווניםCream, Pearl:
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DECOR DREAM

DECOR ETERNITY

31.6x45.2

Marfil

Marengo

Vision

DECOR MIX AVIZ

20x60

Blanco

DECOR SILUETA

Blanco Mate

31

Cream פסיפס

Tòrtola גלי

Pearl פסיפס

Plata

Arena

Grafito גלי

Perla

DECOR SOFT

31.6x63.2

Marfil

Negro

20x60

Nacar

DECOR MADISON

31.6x63.2

31.6x63.2

Blanco Brillo

Acero

30

כלים סניטריים
אסלות תלויות

דגם
דגם סופר אריקה
דגם MONDIAL VB

אסלות מונובלוק

דגם טרוי
דגם פוקוס

אמבטיות
אקריליות

דגם סוהו כולל קונסטרוקציה
דגם בלאנס כולל קונסטרוקציה

כיורי רחצה

דגם 3039
דגם 3020
דגם סול
דגם מילוס
דגם להב
דגם 45/28

KV

KV

ארונות אמבטיה

כולל מראה וכיור אינטגרלי

תלויים

עומד

32
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התמונות הנן להתרשמות והמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהדירה .הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי מלאי
וסדרות משתנות .לנגב שמורה הזכות להחליף פריטים מהקולקציה בפריטים שווי ערך על פי שיקול דעתם .ט.ל.ח.

דגם אלבה מגירה בגוונים :לבן ,שמנת
דגם אלבה דלתות בגוונים :לבן ,שמנת
דגם סופיה בגוונים :לבן מבריק ,אפור מבריק,
חאקי מבריק
דגם מידטאון בגוונים :לבן מבריק  ,אפור מבריק,
שחור מבריק
דגם אלבה מגרות +דלתות בגוונים :לבן ,שמנת
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ארונות אמבטיה תלויים

אמבטיות אקריליות

דגם באלאנס

דגם סוהו

כיורי רחצה

דגם אלבה מגירה

כולל מראה וכיור אינטגראלי

דגם סול

דגם להב

דגם 3039

דגם 45/28

דגם 3020

דגם מילוס

דגם סופיה

כולל מראה וכיור אינטגראלי

דגם מידטאון

כולל מראה וכיור אינטגראלי

דגם אלבה דלתות

כולל מראה וכיור אינטגראלי

ארון אמבטיה עומד

אסלות תלויות

דגם MONDIAL VB

דגם סופר אריקה

דגם KV
ט.ל.ח התמונות הינן להמחשה בלבד
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ט.ל.ח התמונות הינן להמחשה בלבד
יתכנו שינויים בחלוקות דלתות /מגירות בהתאם למידה התואמת באתר

דגם אלבה מגרות או דלתות
כולל מראה וכיור אינטגראלי
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ברזים
ברזי רחצה
G2

GROHE

סדרת
פרח קצר ,אינטרפוץ  3דרך ,סוללה לאמבטיה
סדרת LOOP
פרח קצר ,אינטרפוץ  3דרך ,סוללה לאמבטיה
סדרת EDGE
פרח קצר ,אינטרפוץ  3דרך ,סוללה לאמבטיה

ART DESIGN

סדרת
פרח קצר ,אינטרפוץ  3דרך ,סוללה לאמבטיה
סדרת DELINEA
פרח קצר ,אינטרפוץ  3דרך ,סוללה לאמבטיה

מדגל

סדרת רמון
פרח קצר ,אינטרפוץ  3דרך ,סוללה לאמבטיה

RENO

אביזרים נלווים
מוט קומפלט מדגל  3מצבים
מוט קומפלט מדגל ,כולל צינור ומזלף מיקרופון
מוט קומפלט בולוניה
נקודת מים עגולה

36 36

התמונות הנן להתרשמות והמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהדירה .הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי מלאי
וסדרות משתנות .לנגב שמורה הזכות להחליף פריטים מהקולקציה בפריטים שווי ערך על פי שיקול דעתם .ט.ל.ח.
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G2

RENO

סוללה לאמבטיה
סוללה לאמבטיה

אינטרפוץ  3דרך

אינטרפוץ  3דרך

פרח קצר

אביזרים נלווים

LOOP

סוללה לאמבטיה

מוט קומפלט
בולוניה

מוט קומפלט
מהודר מדגל

פרח קצר

אינטרפוץ  3דרך

פרח קצר

מוט קומפלט  3מצבים
מדגל
EDGE

סוללה לאמבטיה
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התמונות הנן להתרשמות והמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהדירה .הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי מלאי
וסדרות משתנות .לנגב שמורה הזכות להחליף פריטים מהקולקציה בפריטים שווי ערך על פי שיקול דעתם .ט.ל.ח.

אינטרפוץ  3דרך

פרח קצר

ט.ל.ח התמונות הינן להמחשה בלבד

* הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי מלאי וסדרות משתנות .לנגב שמורה הזכות להחליף פריטים מהקולקציה בפריטים שווה ערך על פי שיקול דעתם .ט.ל.ח
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נגב גאה להציג את הקונספט העדכני בעולם העיצוב

הקו האורבאני מאזן בין הדינמיקה המרתקת של
החיים לבין הקצב והסגנון שלך .המראה משלב
ניקיון גרפי ,אלגנטיות ושקט רב עוצמה ,עם משחק
בין חומרי גלם ,מרקמים ,גוונים וגדלים .יחד הם
יוצרים מרחבים מלאי חופש ,אנרגיה ותנועה.

הקולקציה הקלאסית משלבת ערכי עיצוב מסורתיים
עם נגיעות מודרניות .יש בה גוונים בהירים ופסטליים,
מרקמים טבעיים ,סימטריה מודגשת ושילוב מרתק
בין פשטות צרופה ותחכום .השילוב הנכון מבטיח
לך אותנטיות תקופתית ומראה מעודכן בכל חדר.

נגב גאה להציג את הקונספט העדכני בעולם העיצוב
חנויות הקונספט של נגב כוללות מפלסים יוקרתיים ו 4-אזורי
עיצוב מושקעים המחולקים לפי קונספט חדשני של קווי
עיצוב העדכניים והמובילים בבוטיקים לעיצוב ברחבי העולם.
הקונספט העדכני ממשיך את החלוקה לסגנונות עיצוב ,כאשר הקונספט
המנצח של נגב בחלוקה לטרנדים ,שהושק לראשונה לפני שמונה שנים
נשאר בגרסתו העדכנית .הקונספט מעדכן את מגמות העיצוב העכשוויות
בחלוקת החנות לארבעה אזורים שונים  – �URBAN, CLASSIC, VINTAGE, FASH
 .IONבכל אחד מהם תציג “נגב“ את הקולקציות החדישות ,העכשוויות
והאופנתיות ביותר בפסיפס מגמות העיצוב המובילות.
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קו ה Fashion-הוא תחילתה של ידידות מופלאה בינך
לבין הטרנדיים העדכניים והחמים ביותר בעולם העיצוב.
הקולקציה פותחת בפניך שער לשילובים מסעירים,
צבעוניות בולטת וטכניקות חדשניות .כאן ,אין גבול
לדמיון ואין גבול לאפשרויות.

כמו יין טוב ,גם קו ה Vintage-משתבח ומתמלא
ערך עם השנים .הוא חולק מקום לאומנות מלאכת
היד עם אפיונים אתניים ,עיטורים ,הדפסים
ומרקמים ייחודיים .ניחוחות העבר עם נגיעה עדכנית.
קווים ,צבעים וצורות שגורמים לזמן לעצור מלכת.
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סטנדרט חדש לדירה שלך

אריחי  NOVOוהדפסה דיגיטאלית
 ,NOVOמותג אריחי הפורצלן של נגב ,מפגיש בין סגנון החיים שאוהבים לבין
איכות חיים ומייצג את הקלאסיקה הישראלית במיטבה וחדשנות טכנולוגית
דיגיטאלית.
ההדפסה הדיגיטאלית החדשנית מאפשרת להגיע לגוונים ,מרקמים ושונות
בין האריחים שלא התאפשרו עד כה ,לעיצוב של "הדבר האמיתי“  -אבן,
שיש ,בטון מוחלק ,פרקט ,עץ ,טראצו ועוד ,וכל זאת בגימורי מט ועד מבריק.

ריצוף וחיפוי קרמיקה ופורצלן
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פרקט ,עץ ודק
בשנים האחרונות ,המודעות לטרנד הטבעי הפך לחלק בלתי נפרד מחיי
הצרכנים ,שמשקיעים בבחירה ורכישת מוצרים בעלי המראה הקרוב ביותר
לטבע .ריצפת פרקט יכולה להפוך כל חלל לכפרי ורומנטי ,מינימליסטי
ואורבני ,בהתאם לאופי העץ והאביזרים המשלימים.
נגב מייצגת בלעדית בישראל של מותגים אירופאים כגוןBaltic Wood, :
 Parador, Foglie D’oroואחרים ,המציעים מגוון רחב של מחירים ,גוונים
וגימורים.

כלים סניטרים

קולקציית אריחי הריצוף של נגב בולטת בחופש שהיא מציעה ,ביישום כל
סגנון עיצובי ובהגשמת כל חלום .קו המוצרים המגוון מאפשר ביטוי מדויק
ומקצועי באמצעות אריחים במגוון גדלים ,צבעים ,מרקמים וגימורים.

חדר האמבטיה הוא המקום שבו הגוף והנפש זוכים לפינוק ולשקט .המרחב
נוצר בזכות מגוון רחב מאוד של כלים סניטרים ואביזרים איכותיים ,נוחים
לשימוש ובעלי עיצוב זורם .חדר האמבט מהווה חלק מרכזי בחוויה הביתית.
היצע הכלים הסניטרים של נגב רחב ומגוון במראה שעונה על כל דמיון .בין
אם אמבט ויקטוריאני ,ספא יוקרתי באירופה ,חמאם תורכי מפנק או מרחב
מינימליסטי ושקט  -קו המוצרים מאפשר יצירה שלמה של חווית רחצה
ומיישם טכניקות חדשניות.

אבן ושיש

ברזים

אחת מהאפשרויות היוקרתיות ביותר של ריצוף וחיפוי היא ללא כל ספק
שימוש בשיש ואבן טבעיים .ריצוף שיש ואבן הוא אידיאלי בכל מקום המעוניין
לשדר יוקרה ,ייחודיות ואיכות מיוחדת במינה.
בנגב קיימות קולקציות אבן ושיש טבעיות במבחר דגמים ,גוונים ומרקמים
היוצרים אינסוף אפשרויות מרהיבות וסגנונות עיצוב שמקורם מכל העולם:
איטליה ,ספרד ,פורטוגל ,הודו ,סין ועוד...

קו הברזים של נגב מציע התאמה מלאה לכל סגנון והקפדה על איכות
ועיצוב הפרטים הקטנים .קולקציית הברזים כוללת קשת רחבה של דגמים
בסגנונות ובגימורים שונים ,המשלימים את המראה הכללי ומספקים מגע
של יוקרה .עם המראה הרצוי משולבות גם יכולות שימוש מתקדמות
בטכנולוגיות חדשניות .בין המותגים המובילים – Visentin, Zucchetti, Webert
 Fir Italia, Art Designועוד.

האביזרים הנלווים הופכים את המרחב הביתי משלם למושלם .שימוש נכון
ומוקפד בהם יוצר חוויה טבעית וזורמת.
קולקציות האביזרים של  WIND&WATERבנויות בהתאמה לטרנדים העיצובים
של נגב URBAN, CLASSIC, VINTAGE :ו.FASHION-

שירות ההדמיה המקצועי המוענק בלעדית ללקוחות נגב
שירות ההדמיה המקצועי מאפשר ללקוחות שעד לאחרונה נאלצו להיעזר
בדמיונם בלבד ,לראות בהדגמה תלת ממדית כיצד המוצרים הנבחרים
משתלבים בסביבה העיצובית בבית או במשרד.
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