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קוריאן מקורי – אנטי קורונה!
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 COVID-19 התפרצות וירוס הקורונה
העלה דרמטית את החשיבות של משטחים 

היגיינים ואנטי בקטריאלים, הן במרחב 
הבייתי והן בציבורי.

הקוריאן הוא משטח למטבח או לאמבט ללא 
חיבורים, אינו סופג אליו דבר ואינו מאפשר 

הידבקות של חיידקים אליו. בנוסף לתכונות 
החשובות הללו הוא גם מעוצב ויפיפה.

הקוריאן הוא אנטי קורונה! היגייני, 
בלתי נקבובי וקל לניקוי ותחזוקה.

הבחירה החכמה למשטח למטבח, לאמבט 
ולכל מקום בו חשובה לנו השמירה על 

בריאות היקרים לנו!

 Corian® המלצות לניקוי וחיטוי של משטחי
עומדות בקנה אחד עם המלצות הרשמיות 

של האיחוד האירופי למניעה ובקרת 
מחלות )ECDPC( - פשוט מנקים עם 

אקונומיקה ביתית מדוללת במים, בנוסף 
ניתן לנקות בכל חומר חיטוי או ניקוי שקיים! 

הקוריאן עמיד בפני כל חומרי הניקוי, הם 
אינם מזיקים לו ורק מסייעים לחיטוי מיטבי 

של המשטח.

מכיוון ש®Corian הוא משטח שאינו 
נקבובי, ועמיד בפני כימיקלים, הוא מאפשר 

פרוטוקולי ניקוי וחיטוי קלים ביותר. 
במשטחי קוריאן אין חיבורים מורגשים כך 

שמתקבל משטח רציף ללא חריצים או 
חיבורים שיכולים להכיל זיהום נגיפי.

סרקו את הסרטון שלהלן ותראו כמה 
מהיר ויעיל יכול להיות לנקות משטח 

®Corian עם אקונומיקה ביתית מדוללת.

 משטחי קוריאן ללא
חיבורים מורגשים

 משטחי קוריאן לא נקבוביים, לא
סופחים ולא סופגים שום כתם

 משטחי קוריאן קלים לניקוי
וטיהור נגד מזהמים
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תעודת קוריאן מקורי
בשוק קיימים חיקויים רבים לקוריאן אשר קוראים לעצמם בשם 

קוריאן, אך הם אינם המוצר המקורי של דו פונט, ארה"ב.

על מנת לוודא כי אתם מקבלים את המוצר הטוב ביותר המעובד 

ומותקן על ידי יצרן מורשה, דרשו מאתנו מראש לדעת האם מציעים 

לכם קוריאן מקורי – שילחו לנו מייל nyga@nyga.co.il או השאירו 
פרטים באתר www.nyga.co.il ונעדכן אתכם מיד.

קוריאן דופונט מקורי מבית ניגא
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המערכות המושלמות של ניגא לאמבט

המערכות המושלמות של ניגא למטבח

חומרי גלם של ניגא לתעשיית העיצוב

טוחני אשפה 
מערכות מים  

תוצרת ארה״ב

ברזי מטבח  
תוצרת שוויץ

ברזי אמבט  
תוצרת שוויץ

מטהרי מים
תוצרת 3M ארה"ב 

דו פונט המקורי  
תוצרת ארה"ב 

פורמייקה איכותית   
תוצרת גרמניה

קנטים תואמים לפורמייקה  
תוצרת גרמניה

לוחות לקה 
תוצרת פורטוגל

ברזים  
תוצרת צרפת

כיורים וברזים למטבח 
תוצרת גרמניה וקנדה 

כיורים מונחים, כיורים 
עומדים ואמבטיות 

מאבן יצוקה  

 

ניגא תקן iso 9001:2015אישור צומת קוריאן אישור אמון הציבור 

חברת ניגא מוצרי איכות בע”מ מייבאת ומשווקת בלעדית מוצרי איכות למטבח ולאמבט ולפרויקטים ממיטב היצרנים בשוק העולמי מעל 40 שנה.
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אישורים ותעודות לקוריאן דו-פונט

אישור קוריאן כחומר ירוק 
 GreenGuard וממחוזר

תקן היגיינה לכיורי קוריאן

תקנים בינלאומיים 

ונתוני עמידות

תקנים בינלאומיים ונתוני 

עמידות

תעודה על עמידות קוריאן 

בפני הכתמות

תעודה על עמידות קוריאן 
בפני חום, שריפה, ספיגות 

ושבר

תעודת תקן אש מעודכנת

תקן לקוריאן כחומר 

אקולוגי וידידותי 

לסביבה

תקן 4491 למשטחים של 

משרד הבריאות: עמידות 

בהכתמה לחומרים 

מיוחדים

קוריאן כחומר 
מאושר 

לבנייה ירוקה

אישור פיקוד העורף 
לשימוש בקוריאן

שימוש הקוריאן 
במקלטים ומרחבים 

מוגנים

אישור כשרות 
לשימוש בקוריאן

אישור בטיחות 
שימוש בקוריאן

תקן אירופאי נגד 
החלקה 2017 

untislip

תקן נגד החלקה 
של מכון התקנים

תקן נגד החלקה

P80 תקן נגד החלקה

P120 תקן נגד החלקה
הקוריאן נחשב לחומר ירוק

על היותו משטח מוצק מקורי ע"י 
דופונט, הקוריאן מחזיק מעמד זמן רב,

עמיד בפני חום וכתמים, ניתן לתיקון
ולשימוש חוזר. ואינו פולט מזה מים.

החומר מאושר לביצוע כיורים 
בתוך מקלטים

קוריאן דופונט מקורי מבית ניגא

תואם את תקן התוכן הממוחזר 
SCS V6-0

נבדקו דגמי כיורים 
לאמבט ולמטבח

נבדק הרכב הקוריאן, משטח מוצק, 
לא נקבובי, הומוגני, חומר נבדק הרכב 

הקוריאן, משטח מוצק, לא נקבובי, 
הומוגני, חומר שמורכב מ-1/3 

אקריליק שרף ו-2/3 מינרלים טבעיים

UL 2013-2818 תקן זהב 

לפליטות כימיות לחומרי בניין, 

גימורים וריהוט

בדיקת עמידות בכתמה לחומרים 

מיוחדים לפי שיטת התקן הישראלי 

ת"י 4491" לוחות אבן פולימרית 

למשטחי עבודה"

נבדק עמידות כימית, מאפייני 

אש של קוריאן דופונט במוצרים 

ומאפייני ביצוע של מוצרי הקוריאן

בדיקת עמידות בכתמה לחומרים 

מיוחדים לפי שיטת התקן הישראלי 

ת"י 4491 " לוחות אבן פולימרית 

למשטחי עבודה"

בדיקת עמידות התאמה לדרישות 
התקן הישראלי ת"י 4491 

"לוחות אבן פולימרית למשטחי 
עבודה"

שימוש בלוחות חיפוי במקלטים 
ומרחבים מוגנים

ת"י 755

אישור כשורת ע"י 
צמת- צוותי מדע 

ותורה

תקן SDS זה עומד בתקנים 
ובדרישות הרגולטוריות של 

בריטניה׳

BBV 1719092-01
SAP 94638724

C143615

C143614

C143615

ת"י 2279
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מהו
קוריאן?

איך מייצרים 
קוריאן?

אילו מוצרים
מייצרים מקוריאן?

אקריליק

אלומיניום הידרוקסיד
אבן טבעית

30%
70%

קוריאן עשוי מנוסחה בלעדית וייחודית

של 70% אלומיניום הידרוקסיד- מינרלי

טבעי, ו-30% אקריליק- חומר קשיח 

ממנו עשויה חופת תא הטייס

סרקו לסרטון
על יישומי הקוריאן

הקוריאן נשמר לאורך שנים, עשוי בשלמות 
ללא חיבורים, היגייני לחלוטין ועמיד בחום, בנוסף 

לכל תכונותיו הפרקטיות, קוריאן מרהיב בצבעיו 
ומציג פנינו מעל ל- 100 גוונים ומעל ל- 40 סוגי כיורים 

שונים הקוריאן ניתן לכיפוף, לעליה על הקיר עם רדיוסים, 
ניתן לעצב כיד הדימיון הטובה עליכם. 

הקוריאן מקנה לכל חדר מראה אלגנטי ועל זמני.

הקוריאן מגיע כחומר גלם לעיבוד - משטחים , כיורים
ודבקים. את הפלטות אנחנו מלטשים מספר פעמים

לקבלת משטח אחיד, אטום ונוח לעבודה. אנחנו חותכים 
את המשטחים לפי מידות ומדביקים ממש כפי שמעבדים 

עץ גושני. הקוריאן ניתן לחימום, דבר המאפשר כיפוף 
החומר לכל צורה. טכנולוגיה זו נקראת טרמופורמינג- 

עיבוד הקוריאן בחום. קיימת קולקציית מוצרי 
טרמופורמינג במחירון הקוריאן בכיורי האמבט ובאגניות.

ניתן לייצר משטחי עבודה למטבח ולאמבט,
דלפקים, כיורים, ריהוט, חיפוי קיר, חיפוי חוץ

דלתות ואלמנטים מיוחדים

מיוצר בארה״ב על ידי חברת דופונט העולמית
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שאלות ותשובות

פסל קוריאן חוץ  | במרכז פרס לחדשנות  

שלמות
קוריאן אינטגרלי לחלוטין

משטח ללא חיבורים

עמיד בחום
קוריאן עמיד בחום, ניתן

להניח סירים חמים עד ° 250
UV עמיד בפני קרני

היגייני
קוריאן אנטיבקטריאלי

ואינו סופג דבר

עמיד וחזק
קוריאן חזק כמו יהלום, 
ניתן לניקוי עם כל חומר,

במיוחד לאוהבי האקונומיקה

ניתן לתיקון
ללא צורך בהחלפת המשטח

חומרי ירוק
ידידותי לסביבה

אדריכל אמיר זהבי. צילום באדיבות ניגא
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קוריאן
שאלות ותשובות

כמה צבעים יש לקוריאן?
לקוריאן מעל 100 גוונים שונים. גוונים חלקים, גוונים מנוקדים עדין 

וגוונים מנוקדים גס, גוונים כהים בטכנולוגיית הדיפ קולורס שפותחה 

תחת פטנט על ידי דופונט ומאפשרת שימוש גוונים מנוקדים, גוונים 

רנדומליים המדמים אבן טבעית, גוונים כהים גם לסביבות עבודה 

פעילות מאד. המגוון הרחב מאפשר לך למצוא את הגוון שהכי מתאים 

לך וליצור מראה הרמוני ואהוב לאורך זמן.
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שאלות ותשובות

בבית ובחוץ
הקוריאן ניתן לשימוש פנים ולשימוש חוץ. 

עמידות הקוריאן בפני חום וקור ועמידות הגוון מאפשרים לנו להשתמש 

בקוריאן גם במגוון שימושי חוץ – מטבחי חוץ, ספסלים, כסאות 

ושולחנות לחצר וכמובן חיפוי בניינים בקוריאן.

איך קוריאן נראה אחרי 10 שנים? 
הקוריאן עמיד ביותר, אינו משנה את צבעו וניתן לליטוש.

עמידות מפני כתמים ואפשרות לתיקון המשטח, יוצרים מראה חדש 

גם לאחר שנים רבות של שימוש. אנו ממליצים ללטש את המשטח 

לחידוש ולשימור אחת לשבע שנים או לפי הצורך וכך לשמר מראה 

נפלא לאורך זמן.

איך מנקים את הקוריאן?
משטחי הקוריאן קלים לתחזוקה. מים, סבון או אקונומיקה יסירו את 

רוב הלכלוך. לכלוך עקשן ניתן להסיר באמצעות סקוטש ברייט וקרם 

אקונומיקה או חול ניקוי. בישראל קיימת אבנית במים ולכן מומלץ אחת 

לשבוע לנקות את המשטח והכיור עם חומר בעל מסיר אבנית, בכדי 

למנוע את הדבקות הלכלוך לאבנית.

האם מותר להניח כלים חמים על הקוריאן?
כלים רותחים כמו סירים מיד לאחר הבישול או תבניות שיוצאות 

מהתנור, יש להניח על מצע מבודד כמו קרש עץ או קרש חיתוך 

מקוריאן. כלים מסוג זה עלולים להגיע לטמפרטורות גבוהות מאד 

והנחתם ישירות על משטח העבודה יכולה לייצר כוויה. 

הדבר נכון לרוב סוגי המשטחים וגם למשטחי הקוריאן העמידים.

חשוב לדעת כי קוריאן עמיד בפני באש ועומד בתקנים המחמירים 
בעולם וכן בתקן האש הישראלי. משטח הקוריאן שכבר מותקן על 
הארון ובא במגע עם חום אינטנסיבי, מתרחב בתגובה לחום, כמו כל 

חומר, וכאשר אין לו מקום להתרחב עלול להיווצר סדק. 

האם הקוריאן ניתן לתיקון?
הקוריאן ניתן לתיקון! תמיד! בשל יכולות העיבוד של החומר, ניתן 

לתקן סדקים וללטש עד שלא ניתן להבחין שהיה סדק. ניתן לחתוך 

חתיכה עם מכה או כוויה, לשתול במקומה חתיכה חדשה, להדביק 

וללטש והמשטח יראה כחדש. 

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בנושא שירות ותחזוקה
corian@nyga.co.il

חדש!
אי מטבח בגוון סנד סטורם
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שנות
5אחריות יצרן

10

מי היבואן הבלעדי?
הקוריאן מיובא בלעדית לישראל על ידי חברת ניגא מוצרי איכות 

בע"מ, כבר 40 שנים. בנוסף לקוריאן, חברת ניגא מייבאת ומשווקת 
את המותגים המובילים בתחומם למטבח ולאמבט: בלנקו, כיורים 

וברזים תוצרת גרמניה וקנדה, KWC ברזים למטבח ולאמבט תוצרת 

שוויץ, ISE טוחנים אשפה ומערכות מים תוצרת ארה"ב, דורופל 

ודקודור פורמייקות תוצרת גרמניה, דלבי ברזים יעודיים לפרוייקטים 
תוצרת צרפת, ניקלס מוטות פינוק שוויץ ו-KA אמבטיות וכיורים 

מונחים ועומדים מאבן יצוקה.

מי הם היצרנים?
בישראל יצרני קוריאן מורשים, יצרנים שעברו הכשרה של 

דו פונט בישראל ובבלגיה במרכז ההדרכה העולמי של דו 

פונט. עבודת עיבוד חומר הגלם היא מהותית, מכיוון שגם 

החומר הטוב בעולם, צריך להיות מעובד בידיים טובות 

ומיומנות. אנו ממליצים לכם לוודא כי אתם מייצרים את 

הקוריאן אצל יצרן קוריאן מורשה. 

 פנו אלינו לקבלת רשימת יצרנים מורשים ואישור

 לשימוש בקוריאן מקורי.

nyga@nyga.co.il רוצים לדעת עוד – פנו אלינו

או באתר – www.nyga.co.il ותקבלו את כל המידע.

קוריאן
שאלות ותשובות

55
כמה שנים קיים הקוריאן בישראל? 

הקוריאן הומצא בסוף שנות השישים ומתחילת שנות השמונים הוא מיובא 

לישראל על ידי חברת ניגא מוצרי איכות בע"מ. 

לקוריאן יש 40 שנות ניסיון בארץ. 

40 שנים של משטחים למטבחים, משטחים לאמבטיות, כיורים, חיפויים, 

חדרי ניתוח בבתי חולים, דלפקים ושולחנות בחנויות נוחות 

ובמתחמי מזון מהיר. 

קוריאן הינו החומר האקרילי בעל הניסיון הרב ביותר בישראל, החומר 
עם היצרנים הוותיקים המנוסים בישראל, החומר שמיובא על ידי אותה 

החברה במשך כל השנים.

נשמח להמשיך ולשרת אתכם. 

מחלקת הקוריאן של חברת ניגא מוצרי איכות בע״מ.

הקוריאן כבר בן

שנים



שנות
5אחריות יצרן
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משטחי קוריאן
מעובדים

משטח גימור לחזית אחת

משטח גימור שתי חזיתות ]דלפקים[

| 1

| 2

קבוצה 4קבוצה 3קבוצה 2קבוצה 1קבוצה 0עומקֿֿ /  צבע

1,940 1,864₪ 1,770₪ 1,571₪ 1,455₪ ₪עד 35 ס"מ

2,734 ₪ 2,629 2,450₪ 2,161₪ 2,006₪ ₪עד 65 ס"מ

3,562 3,418₪ 3,258₪ 2,856₪ 2,657₪ ₪עד 85 ס"מ

3,996 3,837₪ 3,663₪ 3,187₪ 2,960₪ ₪עד 105 ס"מ

4,934 4,741₪ 4,494₪ 3,920₪ 3,638₪ ₪עד 130 ס"מ

קבוצה 4קבוצה 3קבוצה 2קבוצה 1קבוצה 0עומקֿֿ /  צבע

2,349 2,266₪ 2,157₪ 1,930₪ 1,791₪ ₪עד 35 ס"מ

3,148 ₪ 3,032 2,882₪ 2,514₪ 2,348₪ ₪עד 65 ס"מ

3,986 3,831₪ 3,645₪ 3,219₪ 2,988₪ ₪עד 85 ס"מ

4,415 4,245₪ 4,045₪ 3,440₪ 3,192₪ ₪עד 105 ס"מ

5,468 5,259₪ 5,005₪ 4,327₪ 4,018₪ ₪עד 130 ס"מ
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שנות
5אחריות יצרן

עיגול כפול קטן

כלול במחיר מטר רץ קנט 36/24/12 מ״מ

גמר חזית מ-12 מ״מ עד 36 מ״מ

גמר חזית בתוספת מחיר למטר רץ

| 3

| 4

36 מ״מ

מקור ציפוראף מים+ קנט צףאף מיםעיגול מלא מעובה 10-3.6 ס״מ

₪ 330

שיפוע נסתרבומבה משופע

₪ 617

12 מ״מקנט צף

24 מ״מ

משטחי קוריאן
מעובדים

₪ 772
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שנות
5אחריות יצרן

הגבהה אחורית

הגבהה אחורית

הגבהה אחורית

חיבור פינה

הגבהה אחורית עד 7 ס"מ 90° ]זוית ישרה[

יחידת חישוב מטר רץ

הגבהה אחורית עם רדיוס עד גובה 7 ס"מ

יחידת חישוב מטר רץ

הגבהה אחורית עם רדיוס עד גובה 1 ס"מ

יחידת חישוב מטר רץ

חיבור פינה בחיפוי קיר עם רדיוס

יחידת חישוב מטר רץ

₪ 414

₪ 654

₪ 208

| 5| 6

| 7

| 8

5

משטחי קוריאן
הגבהה אחורית | ירידה קדמית | ציפוי קיר

₪ 414



שנות
5אחריות יצרן
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חיתוך לכיוררבע עיגול
רבע עיגול פנימי או חיצוני במשטח

רדיוס מ - 30 מ״מ ועד 500 מ״מ

יחידת חישוב יחידה

חיתוך לכיור בהתקנה עילית

חיתוך לכיור בהתקנה תחתונה

חיתוך והרכבת כיור נירוסטה/ סילגרניט בהתקנה שטוחה

יחידת חישוב יחידה

₪483₪331 
₪699 
₪1050

| 12| 13

ציפוי קיר או חזית קדמית

פנלים לרצפה

ציפוי קיר או חזית קדמית בכיפוף ) מעוגל (
ציפוי קיר החל מ-7 ס״מ 

ירידה קדמית החל מ-10 ס״מ

יחידת חישוב מטר מרובע

יחידת חישוב מטר מרובע

במיקרים של עבודה מאד מיוחדת תיתכן תוספת 

של עד 50%  בכפוף לצורת וסוג ההתעגלות.

קבוצה 1  ₪2,866

קבוצה 2  ₪3,302

קבוצה 3  ₪3,528

קבוצה 4  ₪3,672

קבוצה 1  ₪4,295

קבוצה 2  ₪4,956

קבוצה 3  ₪5,304

קבוצה 4  ₪5,513

| 9

| 11

| 10

משטחי קוריאן
עבודות מיוחדות

עד

 ריצוף מלא לרצפת חדרים רטובים:

חדש!

קבוצה 1  ₪4,095 | קבוצה 2  ₪4,720 | קבוצה 3  ₪5,040 | קבוצה 4  ₪5,245
 יחידת חישוב מטר רבוע



שנות
5אחריות יצרן
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אפשרות למסגרת נירוסטהפתח תקני לכיריים כולל חיזוק 
בהתקנת כיריים גז/הלוגןיחידת חישוב יחידה

ניתן להתקין מסגרת נירוסטה לחיזוק נוסף.

יחידת חישוב יחידה

₪1,628₪1,500

| 14| 15

בליטה ממשטח ישר
₪352יחידת חישוב יחידה

| 17 פינה קטומה

חיזוק למשטח קוריאן

חיזוקים

חיזוק אי ״מרחף״ מקוריאןחיזוק למשטח קוריאן

יחידת חישוב מטר רץ

חיזוק מעץ/ברזל לעובי קנט 2.4 +

מחיר למטר רץ

חיזוק מעץ/ברזל לעובי קנט 1.2 -

מחיר למטר רץ

לאי בעובי 1.2 מ"מ יש לבצע 

קונסטרוקציית ברזל או עיבוי 

מרכז המשטח

₪662

₪546₪630 ₪1,785 - 
₪3,675

| 16

| 18| 19| 20

משטחי קוריאן
עבודות מיוחדות

המחיר תלוי בגודל המשטח והאם יש/אין רגל
ויקבע על פי תוכנית אדריכל
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שנות
5אחריות יצרן

״חמסיר״
5 מוטות נירוסטה באורך 35 ס״מ

להנחת סירים חמים

יחידת חישוב כולל חריטה
*קיימים חמסירים בהדבקה בעמוד 42

| 19
₪1,103

חריטת משטח טפטוף
חריטת משטח טפטוף לכיור

עד 7 חריצים באורך 40/45 ס״מ

יחידת חישוב יחידה

₪1,323

| 20

משטחי קוריאן
עבודות מיוחדות

מנורת קוריאן, סדרת צמודי קיר יוקרתית ואיכותית ביותר, מנורה מאפשרת פיזור 

אור דו כיווני Up&Down המיועדת להתקנה בתוך ומחוץ למבנים פרטיים וציבוריים 

ניתן להזמין בכל הגוונים. 

אלה | קוסמוס פרימהאלה | גריי אוניקסאלה | איבנינג פרימה 
EP LIGHT 500 GQ LIGHT 500PX LIGHT 500 ₪945₪945₪945

3 גוונים קיימים במלאי, 
שאר הגוונים מותנה בהזמנה 

של מינימום 6 יחידות

*

מנורות קוריאן צמודי קיר 

עיצוב | יואב וספי- ינאי 
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17מחירון מומלץ לצרכן | המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | המידות במ"מ אלא אם סומן אחרת | ט.ל.ח | תאריך הפקה 10.10.21

שנות
5אחריות יצרן

קערית בעל פינות ברדיוס מינימלי

מתאים לארון 25 ס"מ

Spicy 967 ספייסי

₪3,205

| 1

קערית בעל פינות ברדיוס מינימלי

מתאים לארון 25 ס"מ

Spicy 9910 ספייסי

₪3,211

Spicy 9910

All dimensions in mm

* overflow

CROSS-SECTION

TOP VIEW

400

195

250
200

450

122

176

400

R10

R10

*

Spicy 9910

All dimensions in mm

* overflow

CROSS-SECTION

TOP VIEW

400

195

250
200

450

122

176

400

R10

R10

*

| 2

חדש!

גליישר וויט

גליישר וויט

גליישר וויט

דיזיינר וויט

דיזיינר וויט

דיזיינר וויט

ונילה

ונילה

קמאו וויט

קמאו וויט

בון

בון

בוןקמאו וויטונילהדיזיינר וויטגליישר וויט

Spicy 969 ספייסי | 3

כיור קטן בעל פינות ברדיוס מינימלי

₪3,691מתאים לארון 42 ס"מ

Spicy 965 ספייסי | 4

כיור ריבועי בעל פינות ברדיוס מינימלי 

₪4,330מתאים לארון 48 ס"מ
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שנות
5אחריות יצרן

Tasty 9610

All dimensions in mm

* overflow

CROSS-SECTION

TOP VIEW

500

680
630

223

550500

*

215

R10

R10

Ø30

100

196

Tasty 9610

All dimensions in mm

* overflow

CROSS-SECTION

TOP VIEW

500

680
630

223

550500

*

215

R10

R10

Ø30

100

196

כיור מלבני בעל פינות ברדיוס מינימלי

מתאים לארון 60 ס"מ

Spicy 970 ספייסי

₪5,089

| 6

5 |כיור ספייסי Spicy 970 בייצור מיוחד

₪6,195

כיור מלבני בעל פינות ברדיוס מינימלי 

כולל מכסה ניקוז | ניתן להזמין בכל גוון 

מתאים לארון עד 60 ס"מ

*ניתן לייצר את הכיור בכל מידה
עד לגודל ארון 60

גליישר וויט

גליישר וויט

גליישר וויט

דיזיינר וויט

דיזיינר וויט

דיזיינר וויט

בוןקמאו וויטונילה

Spicy 9920 חדש!7 |ספייסי

חדש!

כיור מלבני עם משטח בעל פינות ברדיוס 

₪5,678מינימלי מתאים לארון 60 ס"מ

Spicy 9920

All dimensions in mm

* overflow

CROSS-SECTION

TOP VIEW
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Spicy 9920

All dimensions in mm

* overflow

CROSS-SECTION

TOP VIEW

950

195

1002
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*
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450400
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R5

500

Tasty 9610 טייסטי | 8

כיור מלבני בעל מדרגה לברז ופינות 

ברדיוס מינימלי

מתאים לארון 70 ס"מ
₪5,678

מסופק עם פקק דקורטיבי

מגרעת למקום ברז. 

מסופק עם פקק דקורטיבי
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שנות
5אחריות יצרן

Rounded 9310

All dimensions in mm

* overflow

CROSS-SECTION

TOP VIEW

500
450

225

450

*

450 495

195

450

R10

Ø30 176

גליישר וויט

גליישר וויט

גליישר וויט

דיזיינר וויט

דיזיינר וויט

דיזיינר וויט

בוןקמאו וויטונילה

כיור ספייסי Spicy 966 בייצור מיוחד | 9

כיור מלבני בעל פינות ברדיוס מינימלי 

כולל מכסה ניקוז | ניתן להזמין בכל גוון 

מתאים לארון בין 60-90 ס"מ

*ניתן לייצר את הכיור בכל מידה 
עד לגודל ארון 90

₪7,770

Spicy 966 ספייסי | 10

כיור גדול בעל פינות ברדיוס מינימלי 

₪6,195מתאים לארון 78 ס"מ

Salty 9410 סולטי | 11

חדש!

חדש!

כיור כפול בעל פינות ברדיוס מינימלי

₪6,720מתאים לארון 85 ס"מ

Salty 9410

All dimensions in mm

* overflow

CROSS-SECTION

TOP VIEW

800

195

850
800

450

122

176

400

R10

R10

*

Ø30

Salty 9410

All dimensions in mm

* overflow

CROSS-SECTION

TOP VIEW

800

195

850
800

450

122

176

400

R10

R10

*

Ø30

Rounded 9310 ראונדד | 12

כיור מטבח עגול 

₪3,570מתאים לארון 60 ס"מ

Rounded 9310

All dimensions in mm

* overflow

CROSS-SECTION

TOP VIEW

500
450

225

450

*

450 495

195

450

R10

Ø30 176



כיורי קוריאן למטבח
בהתקנה אינטגרלית ללא תפר
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שנות
5אחריות יצרן

קערית בעל פינות מעוגלות

מתאים לארון 24 ס"מ

Sweet 857 סוויט

₪2,326

| 13

קערית בעל פינות מעוגלות

₪2,363מתאים לארון 34 ס"מ

בוןקמאו וויטונילהדיזיינר וויטגליישר וויט

בוןקמאו וויטונילהדיזיינר וויטגליישר וויט

בוןקמאו וויטונילהדיזיינר וויטגליישר וויט

בוןקמאו וויטונילהדיזיינר וויטגליישר וויט

Sweet 809 סוויט | 15

כיור קטן בעל פינות מעוגלות

₪3,003מתאים לארון 36 ס"מ

כיור ריבועי בעל פינות מעוגלות

מתאים לארון 45 ס"מ

Sweet 804 סוויט

₪3,675

| 16

Sweet 802 סוויט | 14



כיורי קוריאן למטבח
בהתקנה אינטגרלית ללא תפר
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שנות
5אחריות יצרן

בוןקמאו וויטונילהדיזיינר וויטגליישר וויט

בוןקמאו וויטונילהדיזיינר וויטגליישר וויט

Sweet 805 סוויט | 17

כיור ריבועי בעל פינות מעוגלות

₪3,906מתאים לארון 48 ס"מ

Sweet 859 סוויט | 18

כיור מלבני בעל פינות מעוגלות

₪3,675מתאים לארון 50 ס"מ

כיור ריבועי בעל פינות מעוגלות

מתאים לארון 76 ס"מ

Sweet 881 סוויט

₪5,723

כיור יחיד אמריקאי בעל פינות מעוגלות

מתאים לארון 60 ס"מ

Sweet 871 סוויט

₪5,140

| 20

| 19

בוןקמאו וויטונילהדיזיינר וויטגליישר וויט

בוןקמאו וויטונילהדיזיינר וויטגליישר וויט



כיורי קוריאן למטבח
בהתקנה אינטגרלית ללא תפר
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שנות
5אחריות יצרן

כיור וחצי בעל פינות מעוגלות

מתאים לארון 90 ס"מ

Smooth 873 סמות׳

₪6,195

כיור כפול בעל פינות מעוגלות

מתאים לארון 80 ס"מ

Smooth 850 סמות׳

₪5,597

| 22

| 21

בוןקמאו וויטונילהדיזיינר וויטגליישר וויט

בוןקמאו וויטונילהדיזיינר וויטגליישר וויט

כיור קטן בעל בעל פינות ברדיוס מינימלי

תחתית נירוסטה 

מתאים לארון 25 ס"מ

Sparkling 9501 ספרקלינג

₪4,200

| 23

כיור קטן בעל פינות ברדיוס מינימלי

תחתית נירוסטה

מתאים לארון 30 ס"מ

Sparkling 9502 ספרקלינג

₪4,725

| 24

גליישר וייט - מלאי שוטף. 

ניתן להזמין כל גוון בהזמנה מיוחדת

גליישר וייט - מלאי שוטף. 

ניתן להזמין כל גוון בהזמנה מיוחדת



כיורי קוריאן למטבח
בהתקנה אינטגרלית ללא תפר
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שנות
5אחריות יצרן

גליישר וייט - מלאי שוטף. 

ניתן להזמין כל גוון בהזמנה מיוחדת

גליישר וייט - מלאי שוטף. 

ניתן להזמין כל גוון בהזמנה מיוחדת

גליישר וייט - מלאי שוטף. 

ניתן להזמין כל גוון בהזמנה מיוחדת

Sparkling 9503 ספרקלינג | 25

כיור קטן בעל פינות ברדיוס מינימלי 

תחתית נירוסטה

₪5,355מתאים לארון 40 ס"מ

Sparkling 9504 ספרקלינג | 26

₪5,880

כיור קטן בעל פינות ברדיוס מינימלי 

תחתית נירוסטה

מתאים לארון 48 ס"מ

כיור מלבני בעל פינות ברדיוס מינימלי

תחתית נירוסטה

מתאים לארון 55 ס"מ

Sparkling 9505 ספרקלינג

₪5,880

| 27



כיורי קוריאן למטבח
בהתקנה אינטגרלית ללא תפר
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שנות
5אחריות יצרן

דואו 0012 | 28

| 29
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כיור מטבח עגול עם תחתית קוריאן 

מתאים לארון 50 ס"מ
₪4,478 גליישר וויט

 
442
418

209

90

114

442

175

 

418

 
442
418

209

90

114

442

175

 

418

כיור מטבח עגול עם תחתית נירוסטה 

מתאים לארון 50 ס"מ

דואו 012

₪4,478
גליישר וויט

גליישר וויט

דואו 023

דואו 024

| 30

| 31

כיור מרובע בעל פינות רדיוס מינימלי 

תחתית נירוסטה

מתאים לארון 58 ס"מ
₪4,830

114

90

529
505

442 418

529

205

 

505

114

90

529
505

442 418

529

205

 

505

כיור מרובע בעל פינות רדיוס מינימלי 

תחתית נירוסטה

מתאים לארון 50 ס"מ
₪4,935

114

90

442
418

442
418

442 418

205

 

114

90

442
418

442
418

442 418

205

 

גליישר וויט



כיורי קוריאן למטבח
בהתקנה אינטגרלית ללא תפר
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שנות
5אחריות יצרן

כיור9504 מסדרת ספרקלינג 
עם גוף הכיור בגוון לבה רוק ותחתית נירוסטה



מחירון מומלץ לצרכן | המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | המידות במ"מ אלא אם סומן אחרת | ט.ל.ח | תאריך הפקה 10.10.21 26

שנות
5אחריות יצרן

ארון 90ארון 80ארון 70ארון 60

804
809

804804

805

873

965

9505

805

881

850

850**

9669410

969

9504
9610  9920

9310 + דואו 23 + דואו 24

95039503

9502

969

804857

809
802804

805

965

9502

802 805

871

859

859*** 859***

802

965

970

9504

9504 9310 + דואו 12

9501

9501 + דואו 23

967

871**

965

970**

 9505 + דואו 23 + דואו 24

969967

  * אובר פלואו
 ** דרושות התאמות קלות לארון

*** סיבוב 90 מעלות

כיורי קוריאן למטבח
התאמה לארון
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שנה
1אחריות יצרן

מיבש צלחות וכוסות

מתאים לסדרת 900 וספרקלינג

21.8X39.9/41/41.8 ס"מ

BASKET 7 39.2

כיורי קוריאן
אביזרים

משולש לכיור  

]בסקט זויתי[ 

מתאים לסדרת 900 וספרקלינג

9X20 ס"מ

S-660

₪550

₪1001₪154

₪550 

₪550 

₪651

₪330

 ₪1,297₪440

רשת לתחתית כיור 966

GRID4 

קערית שאריות 

תוצרת BLANCO גרמניה
227689 

רשת לתחתית כיור 970

GRID5

משטח יבוש מתקפל

מתאים לכל כיורי המטבח

277X440 מ"מ

BN-436

סלסלה מתכוננת לכיור

מתאים לכל כיורי המטבח

250X340 מ"מ

3625-BN

סל כלים ]מונח בכיור[

תוצרת BLANCO גרמניה
223297

מחזיק צלחות מנירוסטה ]מונח בכיור[ 

תוצרת BLANCO גרמניה
120X110 מ"מ

203198

מוצרים לתוך הכיור

מוצרים לשפת הכיור
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שנה
1אחריות יצרן

משטח טפטוף לצד הכיור

יציאות

כיורי קוריאן
אביזרים

₪541 ₪276₪506 משטח טפטוף מקרולון אפור 

תוצרת BLANCO גרמניה
230734 

משטח חיתוך מקוריאן

עובי 6 מ"מ 
משטח טפטוף 

שקוף לבן/שקוף אפור

תוצרת BLANCO גרמניה
214502 

קרשי חיתוך

₪825₪1,653₪1,101 קרש חיתוך מעץ מלא 

תוצרת BLANCO גרמניה
W225362 

קרש חיתוך בעל רגליות גומי

תוצרת BLANCO גרמניה
229125

משטח חיתוך מזכוכית

220X424 מ"מ

BP13

₪98₪551
₪441
₪397
₪221

רשת ליציאה+כיסוי נירוסטה

 4030

פקק אטימה מקוריאן לכיור אמבט

POP-UP GW לבן

POP-UP COLOR צבעוני

POP-UP NICKEL ניקל

סיפון נעלם לכיור אמבט חוסך 

מקום ובעל מכלול נשלף 

תוצרת PREVEX פינלנד
1502001
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שנה
1אחריות יצרן

6 מוטות באורך משתנה

מ- 125 מ״מ עד 300 מ״מ

תוצרת איטליה

01530

חמסיר לקוריאן 125 עד 300 מ״מחמסיר לקוריאן 300 מ״מ
6 מוטות באורך 300 מ״מ

תוצרת איטליה
₪1,023₪1,023 01520

כיורי קוריאן
אביזרים

חדש! מוטות חמסיר להדבקה על המשטח עשויים נירוסטה, 

תוצרת איטליה. 
מומלץ להדביק את המוטות במרחקים של כ 2 ס"מ או עפ"י קוטר הסיר. 

מומלץ להכין שבלונה להדבקה מדוייקת של החמסיר. 

6 עיגולים בקוטר 30 מ״מ 

+ עיגול אחד בקוטר 55 מ״מ

תוצרת איטליה

0152501550

חמסיר לקוריאן בעיצוב טיפותחמסיר לקוריאן 125 מ״מ
6 מוטות באורך 300 מ״מ

תוצרת איטליה
₪1,023₪1,023

קערת קוריאןחמסיר לקוריאן בעיצוב גלים
₪1,023 ₪473  01540 5 מוטות בצורת גל

אורך כל אחד 240 מ״מ נטו

תוצרת איטליה

קערת קוריאן דקורטיבית.

22X384

ניתן להזמין בכל הגוונים.

החמסיר מגיע עם דבק דו צדדי של חברת 3M ארה"ב. 

הדבק עמיד בטמפרטורות גבוהות.



כיורי קוריאן לאמבט
בהתקנה אינטגרלית ללא תפר
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שנות
5אחריות יצרן

סדרת פיוריטי
סדרת כיורים עגולים לאמבט. 

הכיורים מגיעים עם כיסוי דקורטיבי
ממותג ליציאת המים.

תמונה באדיבות ניגא שף . אדריכל איתי גרשי



כיורי קוריאן לאמבט
בהתקנה אינטגרלית ללא תפר
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שנות
5אחריות יצרן

כיור עגול לאמבט כולל יציאה 

דקורטיבית ממותגת

מתאים לארון 45 ס"מ

Purity 7220 פיוריטי

₪3,260

כיור עגול קטן

מתאים לארון 40 ס"מ

Purity 7210 פיוריטי

₪3,003

| 2

| 1

מסופק עם פקק דקורטיבי

מסופק עם פקק דקורטיבי גליישר וויט

גליישר וויט

דיזיינר וויט

דיזיינר וויט

Calm 810 קאלם | 3

כיור רחצה אליפטי קלאסי

מתאים לארון 50 ס"מ
₪2,260 בוןקמאו וויטונילהדיזיינר וויטגליישר וויט

בוןקמאו וויטונילהדיזיינר וויטגליישר וויט

כיור רחצה אליפטי 

למשטחים צרים במיוחד

מתאים לארון 45 ס"מ

Calm 820 קאלם | 4

₪2,260



כיורי קוריאן לאמבט
בהתקנה אינטגרלית ללא תפר
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שנות
5אחריות יצרן

כיור רחצה אליפטי גדול ועמוק

מתאים לארון 60 ס"מ

Calm 815 קאלם | 5

בוןקמאו וויטונילהדיזיינר וויטגליישר וויט

דיזיינר וויטגליישר וויט

דיזיינר וויטגליישר וויט

דיזיינר וויטגליישר וויט

₪2,751

כיור אובלי לאמבט 

מתאים לארון 50 ס"מ

Relax 7310 רילקס

₪3,476

| 6

כיור אובלי לאמבט

מתאים לארון 60 ס"מ

Relax 7330 רילקס

₪4,032

כיור אובלי לאמבט

מתאים לארון 55 ס"מ

Relax 7320 רילקס

₪3,665

| 8

| 7

מסופק עם פקק דקורטיבי

מסופק עם פקק דקורטיבי



כיורי קוריאן לאמבט
בהתקנה אינטגרלית ללא תפר
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שנות
5אחריות יצרן

דיזיינר וויטגליישר וויט

דיזיינר וויטגליישר וויט

Serenity 7510 סרינטי | 9

כיור מלבני בעל פינות מעוגלות

₪4,200מתאים לארון 45 ס"מ
מסופק עם פקק דקורטיבי

Serenity 7520 סרינטי | 10

כיור מלבני בעל פינות מעוגלות

₪4,862מתאים לארון 57 ס"מ מסופק עם פקק דקורטיבי

Serenity 7530 סרינטי | 11

כיור מלבני בעל פינות מעוגלות

₪5,093מתאים לארון 60 ס"מ מסופק עם פקק דקורטיבי

מסופק עם פקק דקורטיבי

דיזיינר וויטגליישר וויט

דיזיינר וויטגליישר וויט

Peace 7610 פיס | 12

כיור בודד, צר וגדול הנותן פתרון 

למשטחים צרים 

₪4,715מתאים לארון 63 ס"מ



כיורי קוריאן לאמבט
בהתקנה אינטגרלית ללא תפר
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שנות
5אחריות יצרן

Refresh 7410 ריפרש | 13

כיור מלבני עם תחתית מעוגלת

₪4,410מתאים לארון 55 ס"מ
מסופק עם פקק דקורטיבי

דיזיינר וויטגליישר וויט

Refresh 7420 ריפרש | 14

דיזיינר וויטגליישר וויט

דיזיינר וויטגליישר וויט

דיזיינר וויטגליישר וויט

כיור מלבני עם תחתית מעוגלת

מתאים לארון 60 ס"מ
מסופק עם פקק דקורטיבי

מסופק עם פקק דקורטיבי

מסופק עם פקק דקורטיבי

₪5,093

Energy 7710 אנרג'י | 15

כיור מלבני בעל פינות מעוגלות

₪3,885מתאים לארון 53 ס"מ

| 16Energy 7720 אנרג'י

כיור מלבני

₪4,095מתאים לארון 60 ס"מ



כיורי קוריאן לאמבט
בהתקנה אינטגרלית ללא תפר
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שנות
5אחריות יצרן

מסופק עם פקק דקורטיבי
דיזיינר וויטגליישר וויט

דיזיינר וויטגליישר וויט

דיזיינר וויטגליישר וויט

גליישר וויט

Energy 7730 אנרג'י | 17

כיור מלבני

₪4,253מתאים לארון 65 ס"מ

Quiet 7110 18 |קוואייט

כיור מלבני בעל רדיוס מינימלי

מתאים לארון 55 ס"מ

Quiet 7110

311

All dimensions in mm

450
500

350

* overflow

CROSS-SECTION

TOP VIEW

125

134

R11

*

300

R9

10

Ø46

115

Quiet 7110

311

All dimensions in mm

450
500

350

* overflow

CROSS-SECTION

TOP VIEW

125

134

R11

*

300

R9

10

Ø46

115

Quiet 7120 19 |קוואייט

כיור מלבני בעל רדיוס מינימלי

₪4,095מתאים לארון 65 ס"מ

₪3,885
Quiet 7120

320

All dimensions in mm

600
550

* overflow

CROSS-SECTION

TOP VIEW

129

R9

*

320

R11

10

Ø46

110

370

125

Quiet 7120

320

All dimensions in mm

600
550

* overflow

CROSS-SECTION

TOP VIEW

129

R9

*

320

R11

10

Ø46

110

370

125

Care 5310 קייר | 20

כיור אמבט גדול וייחודי לרחיצת תינוקות

₪4,463מתאים לארון 70 ס"מ



כיורי קוריאן לאמבט
בהתקנה אינטגרלית ללא תפר
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שנות
5אחריות יצרן

כיור אובלי מיוחד להכנסת כסא 

גלגלים תחתיו

מתאים לארון 55 ס"מ

Care 5510 קייר

₪3,360

| 21

גליישר וויט

משטח-כיור 7710 גליישר וייט וחיפוי אחורי
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שנות
5אחריות יצרן

 

    * אובר פלואו
  ** דרושות התאמות קלות לארון

ארון 40

72107220

7510

7710**

810

820

ארון 50

ארון 55

ארון 60

ארון 45

7310

7410

5510**

7320

7420

7720

7520

ארון 65

ארון 70

7330

7730

7530

7610

815**

5310

כיורי קוריאן לאמבט
התאמה לארון
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שנות
5אחריות יצרן

 CLASSIC 810 45X36X14

 מתאים לארון 55 ס"מ

עומק משטח מינימלי-
ברז מהצד/מהקיר: 46 כולל דלתות
ברז מאחורי הכיור: 51 כולל דלתות  

   

 AGAS 65X37X12.8

מתאים לארון 75 ס"מ
עומק משטח מינימלי- 

ברז מהצד/מהקיר: 44 כולל דלתות
ברז מאחורי הכיור: 49 כולל דלתות

 YEHELI 65X35X13

מתאים לארון 55 
ס"מ

דגם קלסיק

 530

400

140

MATERIAL: DWG NO.

corian
WEIGHT: 

815 vacuum

 650 

 200 

 400 

 128 

MATERIAL:

corian אגס

Date Installation : _____Glacier White
radius _ mm kant _ mm

| 1

דגם אגס

דגם יהלי

AR-CO כיור רחצה וואקום

| 2

| 3

| 4

₪4,673

₪4,673

גוון בהיר בלבד מקבוצות צבע 1/2. 

המחיר אינו כולל את המשטח

גוון בהיר בלבד מקבוצות צבע 1/2. 

המחיר אינו כולל את המשטח

גוון בהיר בלבד מקבוצות צבע 1/2. 

המחיר אינו כולל את המשטח

גוון בהיר בלבד מקבוצות צבע 

1/2. המחיר אינו כולל את 

המשטח

 647 

 367 

 130

MATERIAL:

corian

Date Installation : _____Glacier White
radius _ mm kant _ mm

כיורי קוריאן לאמבט
כיורים מעוצבים טרמופורמינג

 CLASSIC 825 69X43X14

מתאים לארון 75 ס"מ
ברז מהצד/מהקיר: 53 כולל דלתות 
ברז מאחורי הכיור: 58 כולל דלתות 

₪3,526
₪4,734

₪6,253 ₪4,301

CLASSIC 815 53X40X14

 מתאים לארון 60 ס"מ

ברז מהצד/מהקיר: 50 כולל דלתות
ברז מאחורי הכיור: 55 כולל דלתות  

 CLASSIC 8538 85X38X14

מתאים לארון 90 ס"מ
מתאים לשני ברזים

50X37X13 50 כיור

מתאים לארון 60 ס"מ

60X37X13 60 כיור

מתאים לארון 70 ס"מ

 

370

500 / 600

₪4,851

₪5,240
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שנות
5אחריות יצרן

| 6

גוון בהיר בלבד מקבוצות צבע 1/2. 

המחיר אינו כולל את המשטח

כיורי קוריאן לאמבט
כיורים מעוצבים טרמופורמינג

דגם האח הגדול

₪4,673
₪4,673
₪4,673

₪5,040

₪5,145

₪5,145
₪5,145
₪5,145
₪5,355
₪5,586

₪5,723
₪5,828

₪5,933
₪6,038
₪6,143
₪6,248
₪6,353
₪6,773
₪6,563
₪6,668
₪6,773
₪6,878
₪7,403

 | 5

גוון בהיר בלבד מקבוצות צבע 1/2. 

המחיר אינו כולל את המשטח

BROTHER  85X32X13 - 11 | מתאים לארון 95 ס"מ

BROTHER 90X32X13 - 12 | מתאים לארון 95 ס"מ

עומק משטח מינימלי - ברז מהצד/מהקיר: 42 כולל דלתות
ברז מאחורי הכיור: 47 כולל דלתות

BROTHER 95X32X13 - 13 | מתאים לארון 100 ס"מ

BROTHER 100X32X13 - 14 | מתאים לארון 100 ס"מ

BROTHER 105X32X13 - 15 | מתאים לארון 115 ס"מ

BROTHER 110X32X13 - 16 | מתאים לארון 120 ס"מ

BROTHER 115X32X13 - 17 | מתאים לארון 125 ס"מ

BROTHER 120X32X13 - 18 | מתאים לארון 130 ס"מ

BROTHER 125X32X13 - 19 | מתאים לארון 135 ס"מ

BROTHER 130X32X13 - 20 | מתאים לארון 140 ס"מ

BROTHER 135X32X13 - 21 | מתאים לארון 145 ס"מ

BROTHER 140X33X13 - 22 | מתאים לארון 150 ס"מ

BROTHER 190X33X13 - 23 | מתאים לארון 210 ס"מ

BROTHER 49X32X13 - 1 | מתאים לארון 55 ס"מ

BROTHER 56X26X13 - 2 | מתאים לארון 65 ס"מ

מתאים לארונות צרים, ברז קיר 32, ברז משטח 40.

BROTHER 55X32X13 - 3 | מתאים לארון 65 ס"מ

עומק משטח מינימלי - ברז מהצד/מהקיר: 40 כולל דלתות
ברז מאחורי הכיור: 45 כולל דלתות

BROTHER 60X37X13 - 4 | מתאים לארון 70 ס"מ

BROTHER 63X34X13 - 5 | מתאים לארון 70 ס"מ

עומק משטח מינימלי - ברז מהצד/מהקיר: 46 כולל דלתות
ברז מאחורי הכיור: 51 כולל דלתות

BROTHER 66X40X13 - 6 | מתאים לארון 80 ס"מ

BROTHER 70X32X13 - 7 | מתאים לארון 80 ס"מ

BROTHER 70X41X13 - 8 | מתאים לארון 80 ס"מ

BROTHER 75X32X13 - 9 | מתאים לארון 85 ס"מ

BROTHER 80X32X13 - 10 | מתאים לארון 90 ס"מ

 550 

 310 

130

MATERIAL:

corian

Date Installation : _____Glacier White
radius _ mm kant _ mm

*השרטוט ממחיש את הכיור שמתאים לארון 65. 

ישנם דגמים נוספים. 

דגם קפסולה וואקום

₪4,673
₪5,039
₪5,249
₪5,408

כיור 50X35X13 50 | מתאים לארון 60 ס"מ

כיור 60X37X13 60 | מתאים לארון 70 ס"מ

כיור 70X37X13 70 | מתאים לארון 80 ס"מ

כיור 80X37X13 80 | מתאים לארון 90 ס"מ

370

600

130

*השרטוט ממחיש את הכיור שמתאים לארון 60.

 ישנם דגמים נוספים. 
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שנות
5אחריות יצרן כיורי קוריאן לאמבט

כיורים מעוצבים טרמופורמינג

 כיור רחצה 810

 כיור רחצה 815

 כיור רחצה 825

כיור רחצה 820

 | 2

 | 3

 | 4

| 1

כיור רחצה מונח
42.5X31X14 או אינטגרלי

₪2,205מתאים לארון 50 ס"מ
מחיר לייצור כיור בגוון גליישר וויט,

ייצור בשאר הגוונים בתוספת 20%

מחיר לייצור כיור בגוון גליישר וויט,

ייצור בשאר הגוונים בתוספת 20%

מחיר לייצור כיור בגוון גליישר וויט,

ייצור בשאר הגוונים בתוספת 20%

מחיר לייצור כיור בגוון גליישר וויט,

ייצור בשאר הגוונים בתוספת 20%

₪2,205

כיור רחצה מונח או אינטגרלי 

45X36X14

מתאים לארון 50 ס"מ

 335  365 

 417 

 450 

 140 

MATERIAL:

corian 810

Date Installation : _____Glacier White
radius _ mm kant _ mm

140

140

310

155

 335  365 

 417 

 450 

 140 

MATERIAL:

corian 810

Date Installation : _____Glacier White
radius _ mm kant _ mm

365

450

335

417

₪2,541

כיור רחצה מונח או אינטגרלי 

53X40X14

מתאים לארון 60 ס"מ

 400 

 530 

 369 

 494 

 140 

MATERIAL:

corian 815

Date Installation : _____Glacier White
radius _ mm kant _ mm

140

 400 

 530 

 369 

 494 

 140 

MATERIAL:

corian 815

Date Installation : _____Glacier White
radius _ mm kant _ mm

140

 400 

 530 

 369 

 494 

 140 

MATERIAL:

corian 815

Date Installation : _____Glacier White
radius _ mm kant _ mm

400

530

369

494

כיור רחצה מונח או אינטגרלי 

68X43X14

₪3,812מתאים לארון 75 ס"מ

 433  401 

 629 
 670 

 140 

MATERIAL:

corian 825

Date Installation : _____Glacier White
radius _ mm kant _ mm

433

670

401

629
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שנות
5אחריות יצרן כיורי קוריאן לאמבט

כיורים מעוצבים טרמופורמינג

5 |  כיור רחצה מונח דגם 888

 | 6

 | 7

כיור מונח ללא צורך התאמה 
45X45X15 לארון

₪2,798התקנה עליונה/תחתונה/חצי שקוע 
 178 

 420 

 210 

MATERIAL: DWG NO.

corian
WEIGHT: 

888

450

200

 178 

 420 

 210 

MATERIAL: DWG NO.

corian
WEIGHT: 

888

150

מחיר לייצור כיור בגוון גליישר וויט,

ייצור בשאר הגוונים בתוספת 20%

מחיר לייצור כיור בגוון גליישר וויט,

ייצור בשאר הגוונים בתוספת 20%

מחיר לייצור כיור בגוון גליישר וויט,

ייצור בשאר הגוונים בתוספת 20%

מחיר לייצור כיור בגוון גליישר וויט,

ייצור בשאר הגוונים בתוספת 20%

כיור רחצה 812 גלי

כיור רחצה מונח 817 גלי

₪2,462
45X36X14 כיור רחצה מונח גלי

כיור מונח ללא צורך התאמה לארון

 450 

360

 140
 110

MATERIAL:

corian 812

Date Installation : _____Glacier White
radius _ mm kant _ mm

450

360

 450 

360

 140
 110

MATERIAL:

corian 812

Date Installation : _____Glacier White
radius _ mm kant _ mm

140100

₪2,798

כיור רחצה מונח גלי 

53X37X14

כיור מונח ללא צורך התאמה לארון

530

370 140100

כיור רחצה מונח גלי גדול 

68X41X15.7

כיור מונח ללא צורך
₪4,200התאמה לארון 

 116 
 157 

 670 

 342 

MATERIAL: DWG NO.

corian
WEIGHT: 

827

670

400

כיור רחצה 827 גלי8 | 

 116 
 157 

 670 

 342 

MATERIAL: DWG NO.

corian
WEIGHT: 

827

157116
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שנות
5אחריות יצרן כיורי קוריאן לאמבט

כיורים מעוצבים טרמופורמינג

כיור רחצה מונח 

שפת הכיור דקה במיוחד בעובי 6 מ"מ

כולל מכסה ניקוז

 43X43X13

כיור מונח ללא צורך
התאמה לארון 

כיור רחצה מונח AR-CO עגול

₪3,045

| 9

AR-CO 50 10 |כיור רחצה מונח

| 11

| 12

כיור רחצה מונח

שפת הכיור דקה במיוחד בעובי 6 מ"מ

כולל מכסה ניקוז

 50X41X13

כיור מונח ללא צורך
התאמה לארון 

₪3,602

130

430

50

500

130

410

130

430

50

500

130

410

מגיע בגוון גליישר וייט בלבד 

מגיע בגוון גליישר וייט בלבד 

מגיע בגוון גליישר וייט בלבד 

מגיע בגוון גליישר וייט בלבד 

AR-CO 60 כיור רחצה מונח

AR-CO 90 כיור רחצה מונח

כיור רחצה מונח

שפת הכיור דקה במיוחד בעובי 6 מ"מ

כולל מכסה ניקוז

 60X41X13

כיור מונח ללא צורך
התאמה לארון 

₪4,253

60

600

130

410

60

600

130

410

כיור רחצה מונח

שפת הכיור דקה במיוחד בעובי 6 

מ"מ

כולל מכסה ניקוז

 90X47X13

כיור מונח ללא צורך
התאמה לארון 

90

900

130

470

90

900

130

470

₪4,914
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שנות
5אחריות יצרן כיורי קוריאן לאמבט

כיורים מעוצבים טרמופורמינג

כיור לשטיפת תינוקות | 13

70X42X16 70 בייבי

מתאים לארון 75 ס"מ

84X43X19 80 בייבי

מתאים לארון 85 ס"מ

₪5,345

₪5,943
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corian

Date Installation : _____Glacier White
radius _ mm kant _ mm

160

 700

 420 

 160 

MATERIAL:

corian

Date Installation : _____Glacier White
radius _ mm kant _ mm

420

700

מחיר לייצור כיור בגוון גליישר וויט,

ייצור בשאר הגוונים בתוספת 20%

כיור פיס 7610 גליישר וייט
על משטח בגוון ג'וניפר
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שנות5אחריות יצרן

 משטח גוון ארטיסטה בז׳ וכיור 810
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קוריאן
קירות תלת מימדיים

קירות תלת מימדיים בהשראת המעצב מריו 
רומנו, מעוצבים מקוריאן בקו בלעדי ומביאים 

אליכם עיצוב ללא גבולות בטקסטורות שיהפכו 
את החלום הפרטי שלכם למציאות שתמיד 

חלמתם. והכל בזכות טכנולוגיה פורצת דרך 
שמאפשרת לנו ליצור אצלכם חיפוי חוץ וחיפוי 

פנים עם טקסטורות בהשראת הטבע.

יתרונות חיפוי קוריאן - ניתן להתקנה בחדרים רטובים, מקלחות ומטבחים.
החיפויים הם אנטי בקטריאלים והיגיניים. עמידים במים ובפני כל תנאי מזג האויר. 

מנעים התפתחות של עובש או חיידקים. שומרים על הגוון המקורי שלהם.
ללא צביעה, ללא ליטוש, ללא שכבות. רק קוריאן מקוריאן של דו פונט באיכות הגבוהה ביותר!

3 שלבים פשוטים:
1. בוחרים את הדוגמה האהובה עליכם

2. מתאימים לגודל הקיר
3. אנחנו מייצרים ומתקינים! 

המחירים למ"ר 3000 ש"ח - 4000 ש"ח

ניתן לבחור מבנק טקסטורות או טקסטורה בעיצוב אישי. 
המחיר תלוי בגוון, כמות מ"ר ועבודה בגובה.
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קוריאן
קירות תלת מימדיים

חיפויים תלת מימד מקוריאן בהשראת האמן מריו רומנו, מעוצבים בהזמנה אישית , מעובדים אצלנו 
 )כן כן... כחול לבן( ומותקנים במהירות המרבית. ללא צורך לחכות.

ייצור החיפויים באמצעות מכונות CNC, מאפשרת לנו לתת לכם אינסוף אפשרויות: פראי, נקי, 
מחוספס, חלק, מרקם פשוט או מרקם מורכב, בסגנון הייחודי והמתאים לכם ביותר. 

אנו איתכם לאורך כל 
הדרך, וגם אחריה.

קירות רבים כבר 
יכולים לדבר 

ומותקנים בארץ 
ובעולם. התקשרו 

אלינו וביחד נשאיר 
חותם ייחודי
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קוריאן
קירות תלת מימדיים



אמבטיות
קוריאן
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שנות
5אחריות יצרן

Ø55

CROSS-SECTION

TOP VIEW
DELIGHT 8410
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All dimensions in mm 

2030
1630

2030

440

200

200
200

1015

530/545

1100

Ø50

465 465

Ø55

CROSS-SECTION

TOP VIEW
DELIGHT 8410
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All dimensions in mm 
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1100

Ø50
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מסופק עם פקק יציאה דקורטיבי ממותג

מסופק עם פקק יציאה דקורטיבי ממותג

אמבטיה פנים מלבנית בעלת רגליות מתכווננות עד 15 ס"מ

ניתנת להתאמה לנישה

Delight 8410 דילייט

₪ 35,385

| 1

חדש!

חדש!

במסגרת המהפכה של דו פונט בשנים האחרונות לחידוש מתמיד 

"Evolution Endless", הקוריאן לוקח צעד אחד קדימה על ידי הרחבת 

אוסף הפתרונות שלו עם שני חידושים שיהוו נקודה מפנה במגוון 

המוצרים מקוריאן לחדרי הרחצה.

עם העיצוב המודרני והמגוון בשילוב התכונות הטכניות של הקוריאן, 

מושקות שתי קולקציות החדשות של משטחי רחצה )אגניות( 

ואמבטיות שעשויות מהקוריאן המקורי דו פונט.

דילייט וויט

דילייט וויט

)קרוב מאוד לגוון גליישר וויט(

)קרוב מאוד לגוון גליישר וויט(

Delight 8420 דילייט | 2

Ø55

CROSS-SECTION

TOP VIEW
DELIGHT8420
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All dimensions in mm 
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CROSS-SECTION

TOP VIEW
DELIGHT8420

1025

650
325

1050

200

All dimensions in mm 
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1650

2050

440

200

200
200

530/545

900

Ø50

575 575

אמבטיה פנים מעוגלת בעלת רגליות מתכווננות עד 15 ס"מ

ניתנת להתאמה לנישה
₪ 33,600



אמבטיות
קוריאן
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שנות
5אחריות יצרן

דילייט וויט

)קרוב מאוד לגוון גליישר וויט(

Free Standing| עשוייה מקוריאן דופונט Delight 8430 אמבטיית דילייט

אמבטיה Free standing אובלית

Delight 8430 דילייט | 3

CROSS-SECTION

TOP VIEW
DELIGHT 8430

770

382

804

All dimensions in mm 

1700
1643

1700

500

42

450

Ø55

15

450

1225 238238

חדש!

מסופק עם פקק יציאה דקורטיבי ממותג

₪ 33,600

CROSS-SECTION

TOP VIEW
DELIGHT 8430

770

382

804

All dimensions in mm 

1700
1643

1700

500

42

450

Ø55

15

450

1225 238238

Free Standing  | עשויה מקוריאן דו פונט Delight 8430 אמבטיית דילייט



אגניות
קוריאן
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שנות
5אחריות יצרן

אגנית עם שפה חיצונית | יציאה לבנה ממותגת | התקנה 

שטוחה או עליונה | אגנית קוריאן ניתנת להתאמה אישית

ניתנת להתאמה ולעיבוד 

סמארט Smart 8211-8216 רוחב 80 | 1

Smart 8211 – 8212 – 8213 – 8214 – 8215 – 8216

A
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CROSS-SECTION

TOP VIEW
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All dimensions in mm 
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Smart 8211 – 8212 – 8213 – 8214 – 8215 – 8216

A
250

30

CROSS-SECTION

TOP VIEW

A
250

CB

700

400

800

50

All dimensions in mm 

Ø90

A B C
SMART 8211

80X120

SMART 8212
80X120

SMART 8213
80X140

SMART 8214
80X160

SMART 8215
80X180

SMART 8216
80X200

1200

1200

1400

1600

1800

2000

700

1100

1100

1100

1100

1100

450

50

250

450

650

850

מגיע בגוון גליישר וויט

יש לפלס ולרצף את האזור לפני התקנה.

מחירABCמידהדגם

821180X1201200700450₪ 7,350

821280X1201200110050 ₪ 7,649

821380X14014001100250₪ 8,647

821480X16016001100450₪ 9,345

821580X18018001100650₪ 10,343

821680X20020001100850₪ 11,099

חדש!



אגניות
קוריאן
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שנות
5אחריות יצרן

מחירABCמידהדגם

821180X1201200700450₪ 7,350

821280X1201200110050 ₪ 7,649

821380X14014001100250₪ 8,647

821480X16016001100450₪ 9,345

821580X18018001100650₪ 10,343

821680X20020001100850₪ 11,099

אגנית עם שפה חיצונית | יציאה לבנה ממותגת | התקנה 

שטוחה או עליונה | אגנית קוריאן ניתנת להתאמה אישית

ניתנת להתאמה ולעיבוד

סמארט Smart 8221-8226 רוחב 90 | 2

מגיע בגוון גליישר וייט

 יש לפלס ולרצף את האזור לפני התקנה.

מחירABCמידהדגם

822190X1201200800350₪ 8,327

822290X1201200110050 ₪ 8,327

822390X14014001100250₪ 9,345

822490X16016001100450₪ 10,217

822590X18018001100650₪ 11,235

822690X20020001100850₪ 12,075

CROSS-SECTION

TOP VIEW

All dimensions in mm 

Smart 8221 – 8222 – 8223 – 8224 – 8225 - 8226

This drawing represents Smart 8224 (90x160) 
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CROSS-SECTION

TOP VIEW

All dimensions in mm 

Smart 8221 – 8222 – 8223 – 8224 – 8225 - 8226

This drawing represents Smart 8224 (90x160) 

A B C
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חדש!



אגניות
קוריאן
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שנות
5אחריות יצרן אגניות

קוריאן מעוצבות תרמופורמינג

אגנית בעיצוב אישי

ספסל קוריאן

| 1

| 2

אגנית בשיטת תרמופורמינג עם פתח ניקוז נשלף.

יצור מיוחד לפי המידות.

המחיר למטר רץ ואינו כולל מדידה, התקנה ומע״מ.

תוספת מדידה והתקנה 
)אם לקוח רכש את אגנית בנוסף למשטחים 

למטבח / אמבט, ניתן לוותר על דמי התקנה(

מינימום לתשלום לאגנית 1 מטר רץ
פתח הביוב נסתר וניתן למקם אותו בכל מקום 

באגנית, לפי תנאי השטח

ספסל קוריאן למקלחת

רגליות מסיליקון בתחתית למניעת החלקה | 

ניתן להזזה בקלות |  נושא עד 120 קילוגרם

דגם ליה
40X34X40

דגם נגה 
60X34X40

דגם עלמה
80X34X40

דגם מיה
100X34X40

קבוצה 4קבוצה 3קבוצה 2קבוצה 1עומקֿֿ /  צבע

6,806 6,605₪ 6,250₪ 5,959₪ ₪עד 75 ס"מ

8,896 ₪ 8,608 8,142₪ 7,760₪ ₪עד 90 ס"מ

9,701 9,386₪ 8,860₪ 8,188₪ ₪עד 105 ס"מ

11,651 11,261₪ 10,620₪ 9,923₪ ₪עד 120 ס"מ

₪1,500

₪2,035

₪2,403

₪2,756

₪3,124

* גובה אגנית 5 ס"מ מינימום, יש לפלס ולרצף לפני מדידה.

* לגובה אפס עם ריצוף, יש להנמיך את הריצוף ב-5 ס"מ

 *תוספת לגוון - 20%
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שנות
5אחריות יצרן
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פנלים של קוריאן לחיפוי חיצוני בתלייה יבשה!
מחפים מבנים בקוריאן דופונט מקורי ארה"ב. 

קוריאן מאפשר חיפוי חיצוני של מבנים בשל עמידותו 
וחוזקו בתנאי מזג האוויר משתנים, אינו סופג כתמים, עמיד 
בפני ונדליזם ושומר על מבנה לאורך שנים רבות, תוך כדי 

תחזוקה פשוטה, קלה וזולה לצד עיצובים שונים.

לא רק לבן

דופונט ארה"ב פתחו בפנינו מגוון רחב של צבעים, 

מעל 30 גוונים המתאימים לחיפוי חוץ.

+

עמידות החומר בפני מזהמים סביבתיים

חיידקים, בקטריות, אבק.

+
גמישות החומר

מאפשר עיצוב וייצור צורות מורכבות והתאמה 

למבנה.

+

התקנה קלה

לוחות קוריאן מגיעים מותאמים לפי מידות מבנה, 

ומותקנים בתליה יבשה על בסיס קונסטרוקציית 

אלומיניום.

+ תחזוקה קלה ופשוטה

תחזוקה בעזרת שטיפת לחץ ומים, הסרת כתמים 

כמו גרפיטי או כתמים אחרים בעזרת שטיפה 

בלחץ וחומר ניקוי.

+

עמידות החומר בפני שינוי מזג האוויר 

קוריאן עמיד לטווח ארוך לחשיפה של מזג האוויר 

)חום קיצוני, קור קיצוני, עמידות הצבע מפני השמש, 

אינו סופג לחות(, שמירה על מבנים הממוקמים 

בקרבת ים מפני נזקי מלח וחול. 

+

חיפוי חוץ
קוריאן

חיפוי חוץ בקוריאן 
לוילה בתליה יבשה 

אדריכלית רויטל אגוזי 
מעצבת מיכל שיש| צילום עודד סמדר
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שנות
5אחריות יצרן חיפוי חוץ

קוריאן
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שנות
5אחריות יצרן צבעי קוריאן חדשים

2021-2022

סימנים חדשים

Kמתאים למטבחים

Eמתאים לשימוש חוץ

DDeep colors - טכנולוגיה צבעים עמוקים

Vגוונים רנדומלים

T)חומר שקוף )מעביר אור 

Rמכיל חומר ממוחזר

V  )2( ארטיסטה בז׳

V )2( ארטיסטה דאסט

KV )4( קררה קרמה

KV  )2( ארטיסטה קנבס

KV )2( ארטיסטה גריי

KV )4( קררה לינו

KV )4( סנד סטורםK )3( ספרקלינג גרניטה
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שנות
5אחריות יצרן צבעי קוריאן

הקולקציה המלאה
יס

אי
עי 

צב
יפ

 ד
עי

צב

DCT

DCT

DCT

DCTDCT

DCTDCT

DCTDCT

DCTDCT

 KT ]4[ סילבר לינאר KT ]4[ ספיה לינאר

T ]1[ גליישר אייס KT  ]3[ ארקטיק אייס

 T ]1[ מינט אייס  KT ]2[ סולט

 V ]4[ מהגוני ניו-ווד  KV ]4[ ביץ' ניו-ווד

 D ]3[ דיפ סטורם  D ]3[ דיפ מינק D ]3[ דיפ קוויאר  D ]2[ דיפ סבלה  D ]2[ דיפ אספרסו

 KDF  ]3[ דיפ נייט סקיי DF ]4[ דיפ אנטריסט KD ]3[ דיפ בלאק קוורץ D ]2[ דיפ קלאוד  DF ]2[ דיפ טיטניום

 DF ]2[ דיפ נוקטורן

קבוצה גוון חדשה!

קבוצה גוון חדשה!
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שנות
5אחריות יצרן צבעי קוריאן

הקולקציה המלאה
ים

יד
אח

א 
 ל

ים
בע

צ

 K ]3[ ווילו

KV ]4[ נטורל אגריגט

  K ]3[ 'סילבר בירץ   K ]2[ לינן  KV ]4[ קלם של  K ]3[ אבלון K ]2[ אוורסט

 KV ]2[ ונרו ווייט  K ]3[ אנטארקטיקה  K ]2[ ווייט ג'סמין K ]2[ רפיה K ]3[ סהרה

K ]2[ ספרקלינג ווייט KVT ]4[ ווייט אוניקס KVT ]4[ גריי אוניקס KVT ]4[ ג'ייד אוניקס  KVT ]4[ גולדן אוניקס

 V  ]4[   וודארד אגריגט  V  ]4[  אש אגריגט V ]4[  קרבון אגריגט

 KV ]3[ נטורל קונקריט V ]4[ קוסמוס פרימה  V ]3[ וודרד קונקריט  V ]3[ אש קונקריט V ]3[ קרבון קונקריט

 KV ]4[ ליימסטון פרימה  KV ]4[ דיון פרימה  V ]4[ קוקואה פרימה V ]4[ איבנינג פרימה  KV ]4[ נימבוס פרימה

KV ]4[ סמוקט דרפט פרימה KV ]4[ וינד סוופט פרימה  

קבוצה גוון חדשה!

קבוצה גוון חדשה!

קבוצה גוון חדשה!

קבוצה גוון חדשה!
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שנות
5אחריות יצרן צבעי קוריאן

הקולקציה המלאה
ים

יד
אח

א 
 ל

ים
בע

צ

 KR ]4[ בזלת טרצו  KR ]4[ פבל טרצו  KR ]4[  דומינו טרצו

 K ]3[ סוואנה K ]2[ אורורה K ]2[ סילט

 KV ]4[ סייג' בראש K ]2[ דאב

  KV ]4[ ארורוט

 KR ]4[ מטרהורן K ]4[ ג'וניפר  KR ]3[ פלטיניום

 KR ]4[ לבה רוק

 R ]3[ קוקה בראון K ]4[ רוזמרי KV ]4[ הייזלנאט KV ]3[ ריין קלאוד

 KV ]4[ וויצ' הייזל KV ]4[ סנדלווד K ]3[ אספן

קבוצה גוון חדשה!

קבוצה גוון חדשה!

קבוצה גוון חדשה!

קבוצה גוון חדשה!

קבוצה גוון חדשה!
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שנות
5אחריות יצרן צבעי קוריאן

הקולקציה המלאה
ים

יד
אח

ם 
עי

צב

לגונה ]2[  ורדנט ]2[ 

 KE ]1[ דיזיינר ווייט  K ]1[ בון

הוט ]2[ 

KE ]1[ וונילה

K ]2[ אימפריאל ילו

 KE ]0[ גליישר ווייט

ביסק ]1[ KEאתנה גרי ]1[   K ]1[ אלגנט גריי

סיטרוס אורנג' ]2[ 

 KE ]1[ קמאו ווייט

 K ]1[ סיגראס

KE  ]1[ לייט אש

K  ]1[ סילבר גריי

בלומינג גרין ]2[ 

 K ]1[ פרל גריי
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שנות
5אחריות יצרן

צילום איתי אבירן. באדיבות ניגא שף
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שנות
5אחריות יצרן
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שנות
5אחריות יצרן צבעי קוריאן

ארטיסטה בז׳

ארטיסטה דאסט

קררה קרמה

ארטיסטה קנבס

ארטיסטה גריי

קררה לינו

סנד סטורם 

ספרקלינג גרניטה



63מחירון מומלץ לצרכן | המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | המידות במ"מ אלא אם סומן אחרת | ט.ל.ח | תאריך הפקה 10.10.21

שנות
5אחריות יצרן

RAL CLASSICRAL DESIGNPANTONENCSEGB*L*a*bCMYK

c 663s 0603-r80b255|255|2550|0|1000|0|0|0-9003דיזיינר ווייט

110cool gray 1cs 0500-n220|230|2356.3|0.67|92.30|14|9|8 90 901005קמאו ווייט

c 663s 0300-n229|234|2362.9|0.3|93.10|11|7|8-9010גליישר אייס

7047werm gray 1 cs 1000-n198|205|2073.95|0.46|83.10|20|15|20אייס ווייט

075c 7527s 0804-y10r197|216|22311|1|871|24|13|12 92 900105ביסק

090c 454s 1005-y10r186|210|21814.3|1.1|852|29|14|14 90 101310בון

c 633s 0300-n244|254|2541.3|1.2|950|6|6|5 -9016גליישר וויט

085c 7527s 0804-y10r199|224|23314.5|1|90.51|25|10|8 90 900110ונילה

000cool gray 1 cs 0502-r50b222|225|2262|-0.2|90.31|12|9|13 90 00 -לייט אש

000werm gray 2 cs 1005-n190|197|1993.6|0.1|79.84|23|18|23 85 900200פרל גריי

000cool gray 5 cs 2002-b173|174|1770.7|0.6|728|25|25|31 75 704000סילבר גריי

000cool gray 10 cs 6500-n95|97|970.8|0.4|41.537|47|46|55 40 700400דיפ קלאוד

000c 447s 8005-n58|58|580.1|0|2362|56|59|69 25 702100דיפ טיטניום

075c 7528s 3005-y20r164|181|19011.3|2.4|72.57|34|23|24 70 10 -אלגנט גריי

060c 408s 4005-y50r138|146|1556.2|3.8|62.116|37|35|35 70 05 -אתנה גריי

000c 426s 9000-n49|48|47-0.2|0.2|18.568|58|63|73 15 900500דיפ נוקטורן

080c 122s 0560-y10r74|200|23973.2|9.1|84.50|83|22|1 80 102170אימפריאל ילו

צבעי קוריאן
התאמה למניפות צבעים ראל
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שנות
5אחריות יצרן

RAL CLASSICRAL DESIGNPANTONENCSEGB*L*a*bCMYK

050c 7577s 1070-y60r76|133|21450.8|37.2|66.70|75|56|1 60 200360סיטרוס אורנג' 

0307628cs 2070-r50|49|14429.8|49.8|39.529|72|89|11 40 303160הוט

020c 7622s 3060-r49|38|12422.2|46.7|3341|61|92|13 30 300340רויאל רד

060warm gray 4 cs 2002-y50r165|173|1806.5|2.3|72.18|31|26|28 70 704405קליי

080c 453s 2010-y20r151|183|19820|4|767|41|24|18 80 101510סנד

0802336s 7005-y20r84|88|953.9|3.6|38.542|51|51|53 30 702205דיפ סבלה

black 7 cs 8502-r56|57|601.3|2|22.761|57|61|66 -8022דיפ אספרסו

warm gray 8 cs 4010-y70r119|128|1459.2|7.7|56.521|43|42|35 - -דיסטינקט טן

350c 5205s 5020-r30b102|91|1190.1|18.5|43.131|38|60|41 40 15 -שיק אוברג'ין

210c 566s 1020-b40g212|205|230-0.8|-12.9|85.60|19|1|31 90 10 -מינט אייס

250c 537s 0520-r80b220|202|190-10.9|-3.2|81.11|8|14|31 80 10 -בלוברי אייס

250c 537s 0515-r8ob216|201|193-8.7|-2.5|81.31|10|15|29 80 10 -אטריאל אזור

260c 536s 1030-r80b148|170|181-13.9|-2.7|70.84|13|23|42 80 15 -דיאמונד בלו

110c 607s 0520-g60y164|231|22234.2|-10|89.90|47|1|17 90 30 -ליים אייס

100c 584s 0550-g50y85|205|19563.3|-18|79.91|82|2|32 80 80 -גרייפ גרין

180c 5803s 2005-g20y173|194|19010|-4.65|78.14|33|15|28 80 05 -סיגראס

1207491s 3050-g40y71|133|11734|-17.6|52.525|81|18|52 50 602550בלומינג גרין

צבעי קוריאן
התאמה למניפות צבעים ראל 
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שנות
5אחריות יצרן קוריאן

פרויקטים נבחרים

אי במטבח כולל כיור ודופן צדדית 
גוון גליישר וויט

אי במטבח כולל כיור 
גוון גליישר וויט

תמונה באדיבות קוריאן שיק
 צלם: רגב כלף

תמונה באדיבות קוריאן שיק 
 צלם: מושי גיטליס
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שנות
5אחריות יצרן קוריאן

פרויקטים נבחרים

תמונה באדיבות דופונט 

תמונה באדיבות דופונט 
 גוון ארטיסטה דאסט

 גוון קררה לינו
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שנות
5אחריות יצרן

תמונה באדיבות דופונט 

קוריאן
פרויקטים נבחרים

ריהוט פנים  | נמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון

ריהוט פנים  | נמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון

תמונות באדיבות:
משה צור, אמיר מן, אורנה צור, עמי שנער אדריכלים 

ראש צוות התכנון: אמיר מן, אדריכל
עיצוב ריהוט: מאיה מן, אורי כהן
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שנות
5אחריות יצרן

אזור שולחנות אוכל
בגוון קררה לינו 

קוריאן
פרויקטים נבחרים

תמונה באדיבות דופונט 
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שנות
5אחריות יצרן

תמונה באדיבות בוריסטון | צלם: אלעד גונן

תמונה באדיבות בוריסטון | צלם: אלעד גונן

אי במטבח כולל דופן צדדית 
בגוון גליישר וויט 

ג'קוזי 
בגוון גליישר וויט 

קוריאן
פרויקטים נבחרים
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שנות
5אחריות יצרן

מכון אסטטיקה
בגוון ארטיסטה גריי 

תמונה באדיבות דופונט 

קוריאן
פרויקטים נבחרים
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שנות
5אחריות יצרן

דלפק
בגוון ספרקלינג גרניטה
תמונה באדיבות דופונט

קוריאן
פרויקטים נבחרים
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שנות
5אחריות יצרן

בר מסעדה
בגוון ארטיסטה בז׳

תמונה באדיבות דופונט

קוריאן
פרויקטים נבחרים



אי בגוון לבה רוק. צלם – שי אפשטיין

אדריכלית – דנה וישקין

תמונה באדיבות בוריסטון

-  אדריכלית – דנה וישקין



לראות, לגעת, להתאהב...
בקוריאן דו פונט תמצאו מגוון צבעים מקורי, מגווני לבן 

נטרליים ועד לצבעים כהים, עמוקים ועוצמתיים שנבחרו 
בקפידה. בין 100 גווני הקוריאן תמצאו צבעים טבעיים, צבעים 
רנדומליים, צבעים חלקים, הכל על מנת שתוכלו ליצור מראה 

הרמוני המתאים בדיוק עבורכם.

משרדים, לוגיסטיקה, שירות ותצוגה המלאכה 10 ת.ד. 8670 א.ת. פולג נתניה
שירות ותצוגה, הלח”י 28 בני ברק 51200  | בפייסבוק: ניגא מוצרים למטבח ולאמבט

www.nyga.co.il | nyga@nyga.co.il | 03-6196763 .טל. 03-6157700 פקס

 corian@nyga.co.il  03-6196762 .הזמנות חומר גלם טל. 03-6157706 פקס


