
מזרחי
משטחים     חיפויים כיורים



חברת שיש מזרחי נוסדה בשנת 1987. החברה מבצעת 

הפרטי  המגזר  עבור  הארץ  ברחבי  מגוונים  פרוייקטים 

והציבורי. מפעל החברה נחשב למוביל בתחומו בזכות 

השימוש בטכנולוגיות חדישות, שיטות ייצור מתקדמות 

וציוד משוכלל.

בכל  ומיומנים  מנוסים  מקצוע  אנשי  מעסיקה  החברה 

תחומי פעילותה - החל מצוות טכני, אנשי שטח )מודדים 

ומרכיבים(  וכלה בנציגי שירות מכירות.

השילוב בין ידע ונסיון רבי שנים לבין תפיסה עיצובית 

ומקורית, מבטיחים ללקוחות החברה מוצרים איכותיים 

בקו ייחודי ושירות מקצועי ואמין.

התמחויות החברה כוללת:

משטחי שיש, גרניט וקיסר

כיורים, קמינים ומוצאי אבן שונים

לחברה מספר תחומי התמחות:

יבוא, אספקה והתקנה של כל סוגי השיש, גרניט, אבן קיסר, קוריאן ניאוליט זכוכית נירוסטה חיפויי קיר למטבח ולאמבט.

עם  וביחד  בענף,  תוכנת מטבחים ממוחשבת, מהמתקדמות  בעזרת  תכנון מראש המתבצע  פי  על  גבוה,  בסטנדרט  ארונות אמבטיה 

מעצבת מקצועית ומנוסה.

מכירת כל סוגי הכיורים למטבח ולאמבט -  מהחברות הידועות והמובילות בענף. ייצור כיורי אבן על פי תכנון ובמידות מיוחדות על 

פי הזמנה. עבודה מול אדריכלים על פי תוכניות ובשיתוף מעצבי הבית.

בין לקוחותינו:

מנרב,  מליבו,  זקן,  חיים  סיבוס,  דניה  דונה,  לוי,  ודורון  גיא  התיכון,  בוני  אשטרום,  ישראל,  אפריקה  אלקטרה,  דורי,   א. 

משולם לוינשטיין, סולל בונה, צ. לנדאו, שפיר ועוד חברות רבות.

חברתינו מיתמחה ומעורבת בעבודות שיש וחיפוי בפרוייקטים ציבוריים רבים ברחבי הארץ כגון: אינטל, קרית גת, HP קרית גת  
מלון ממילא ירושלים,  בית מיגדל פ"ת,  מלון קרית ענבים, קניון באר שבע ועוד רבים אחרים.
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אולמות תצוגה:

ירושלים והסביבה 

יפו 214 )בנייני אלה(, ירושלים

חניה פרטית במלון קיסר )הכניסה לחניה דרך רחוב שרי ישראל(

טלפון: 5000008 - 02 ׀ פקס: 5004425 - 02

mizrachi155@barak.net.il :דוא"ל

שעות פעילות: 09:00 - 20:00 ׀ מומלץ לתאם פגישה מראש

אזור המרכז 

בן גוריון 1, בני -ברק פינת ששת הימים )מיגדל בסר 2(

חניה ברח ששת הימים או חנייה חינם בסמוך לחניון קניון אילון 

טלפון: 6051199 - 03 ׀ פקס: 6023215 - 03

ilana@scic.co.il :דוא"ל

שעות פעילות: 09:00 - 21:00

www.caesarstone.co.il www.dupont.comwww.ben-eli.co.il
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