
A room 
should start a conversation 
before people actually start 

exchanging words.

חברת MODY המובילה את תרבות העיצוב בישראל 
מברכת אתכם לרגל רכישת דירתכם בפרויקט זהב על 
הפארק וגאה להיות ספק מוביל בפרויקט ייחודי זה.

עיצוב ובחירת חומרים לביתכם החדש יכולים להיות 
פרויקט מרתק ומאתגר ולכן אנו מזמינים אתכם 
למפגש הכרות אישי באולם התצוגה המרכזי שלנו 
בבני ברק, על מנת שתוכלו להכיר ולהתרשם ממגוון 
העיצובים והפריטים האיכותיים שנבחרו עבורכם. 

רשת MODY זכתה בפרס היוקרתי הבינלאומי הנחשב
“BEST SHOWROOM AWARD 2012” בקטגוריית 
אולם התצוגה המציג מותגים איטלקיים בצורה היפה 
והמכובדת ביותר, ביוזמת מגזין il-bagno היוקרתי. 

באולם התצוגה הייחודי שלנו ניתן להתרשם ממיטב 
המותגים המובילים בעולם בכל תחומי עיצוב הבית: 
שיש, פרקט, קרמיקה, ברזים, כלים סניטריים, ארונות 
אמבט ועוד. נשמח לראותכם ברשת MODY, לעיתים 

ביקור אחד שווה אלף מילים.

חשוב! בקרוב אחד מנציגנו ממחלקת זימון דיירים 
יפנה אליכם באופן אישי על מנת להזמינכם לפגישה 

באולם התצוגה הקרוב למקום מגוריכם.

בכבוד רב,
MODY אייל דואניאס, מנכ”ל

דיירי הפרויקט שלום,

לתיאום פגישה ניתן לפנות למחלקת זימון דיירים: 
טלפון: 073-2603064

zimun_projects@mody.co.il :מייל
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זהב על הפארק

MODY ריצוף מבית

ריצוף משחק תפקיד חשוב בתהליך העיצוב. הריצוף 
הוא זה שמגדיר את המרחב וקובע את הטון ואת 
הסגנון המוביל בבית והינו בעל השפעה מכריעה 
על האווירה בחלל. בעוד שריצוף מחומרים טבעיים 
יעניק לבית תחושה כפרית, רומנטית ונגיעות של 
חמימות, הרי שריצוף בחומרים מודרניים בגימור 

מבריק יקנה לבית דימוי תוסס ואורבאני יותר. 

בשנים האחרונות זירת הריצוף מתחדשת והרצפה 
נחשפת לחומרים, עיבודים וגוונים מעניינים המעניקים 
לה מראות המשתנים בהתאם לצרכי השימוש והסגנון 
המועדף. כמו כן, זירת הריצוף העכשווית מציעה 
שלל טכניקות מתקדמות לשיבוץ האריחים. אולם, 
כדי לקבל ריצוף משובח חשוב להכיר היטב את שוק 
הריצוף ולבחור אריחים איכותיים שיאריכו ימים.

התמונות הנן להמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהסטנדרט, הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי 
מלאי והסדרות משתנות, הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה, ל-MODY ולקבלן 

הזכות להחליף פרטים מהקולקציות בפרטים שווי ערך על פי שיקול דעתם ט.ל.ח.
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זהב על הפארק

ריצוף דירות 5-4 חדרים • ריצוף 120/120                                                            

 סילברטופיאיבורי

פורצלן מט ריימס

 אפור בהיראפורשקד

פורצלן מט נורטון

ריצוף דירות 5-4 חדרים • ריצוף 120/120                                                            

מבריק / סילק מטסטטואריו ונציאנו . 120/120

איבורי סאטןטיבר . 120/120

לבן סאטןאייס  . 120/120

איבוריבאיונה  . 120/120

ריצוף דירות 3-2 חדרים  • ריצוף 100/100  

אפורגרייז'

פורצלן מסדרת דיימונד רקטיפייד

אפור ביאנקואפור לבן

פורצלן סדרת מייד רקטפורצלן מסדרת סושיאל רקטיפייד

גריי סאטןבז' בהיראפור בהירמולבן

פורצלן אלבסטרו לייטפורצלן מסדרת קליירפורצלן מסדרת רונדו רקט
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זהב על הפארק

ריצוף  דירות 3-2 חדרים • ריצוף 100/100  לפטו

אפור גרייז'אפור לבן

פורצלן מסדרת דיימונד רקטיפיידפורצלן מסדרת סושיאל רקטיפייד

ריצוף דירות 3-2 חדרים  • ריצוף 100/100  

ריצוף דירות 3-2 חדרים • ריצוף 100/100  לפטו

לבן מטפורצלן ונציה . 100/100

קרמה מטפורצלן דיון . 100/100

גריי / אייבוריפורצלן מסדרת סמוק מט . 100/100

גריי מטפוצרלן ניו יורק לייט . 100/100

אייבורי מטפורצלן לונדון . 100/100

בז׳פורצלן מסדרת דיימונד רקט . 100/100

אפור בהיר / אפור כהה / טופי פורצלן מסדרת קלייר . 100/100

אפור כההפורצלן מסדרת רונדו רקט . 100/100

בז׳פורצלן מסדרת דיימונד רקט . 100/100

ריצוף דירות 3-2 חדרים • ריצוף 100/100  מבריק  

אפור מבריקקרמה מבריקבז' מאובנים מבריק

פורצלן וולף

ריצוף  דירות 2-4 חדרים • ריצוף 100/100  

ריצוף  דירות 3-2 חדרים • ריצוף 90/90 

לבן מבריק / אפור מבריקפורצלן ונציה . 100/100

לבןקלקסטן . 90/90

ריצוף  דירות 3-2 חדרים • ריצוף 90/90 

אמפרדוראפור בהירלבןאפור בהיראפור בהיר

פורצלן מט סדרת מרבלפורצלן מט ורזהפורצלן מט פירנצה

אנטרציטשחוראפורמולבן

פורצלן קלקסטן
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זהב על הפארק

אפור כההלייט מבריק

LEVIGATO 60/120 ריצוף דירות 3-2 חדרים • ריצוף

סטוריקררה

ריצוף דירות 3-2 חדרים • ריצוף 60/120 מט + לפטו

פורצלן קררה לייט

מט לבןאפור גרייז' גמר סאטןבז' מולבן

פורצלן מסדרת סושיאל רקט'פורצלן מסדרת דיימונד רקט'

ריצוף דירות 3-2 חדרים • ריצוף 60/120 מט + לפטו

LEVIGATO 60/120 ריצוף דירות 3-2 חדרים • ריצוף
לבן מטפורצלן ונציה .  60/120

אייבורי מטפורצלן לונדון . 60/120

פורצלן סילבר מרבל מבריק . 60/120

גריי מטפוצרלן ניו יורק לייט . 60/120

אפור כהה / טופיפוצרלן מסדרת רונדו . 60/120

גרייג׳ מלוטשסטורי .  60/120

לייט גריי מלוטשקלקטה . 60/120

סילבר מרבל מבריק . 60/120

אפור בהירבז' בהיר לבןאפור בהיר

פורצלן מסדרת אקפולקו

 מולבןאפורגרפיט

פורצלן מסדרת סטיל מעונן

פורצלן מסדרת ביירון 
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זהב על הפארק

בז׳אפור אפור בהירטופילבן

פורצלן מסדרת אקפולקו

אפור כההאפורלבןבז׳

פורצלן מסדרת סושיאל

ריצוף דירות 3-2 חדרים • ריצוף 80/80 מט 

גרייז'אפור בז׳ מולבן

פורצלן מסדרת דיימונד

אפור כהה אפור בז׳לבן

פורצלן מסדרת ליימסטון 

ריצוף  דירות 3-2 חדרים • ריצוף 79.5/79.5 מט רקטיפייד

 
  

אפורבז'גרייז אפורלבן

פורצלן מסדרת לנד פורצלן מסדרת סיגמא 

אפור בהירביאנקו

פורצלן סדרת מייד

אפוראפור בהיראיבורי

פורצלן מסדרת פורטו

גריי סאטןSNOW WHITEבז׳

SHELL פורצלן אלבסטרו לייט פורצלן קררהפורצלן
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זהב על הפארק

ריצוף דירות 3-2 חדרים • ריצוף 80/80 לפטו 

  

 

אפורבז'גרייז׳אפורלבן

פורצלן לפטו מסדרת לנד פורצלן לפטו מסדרת סיגמא

SNOW WHITEבז'אפור כההאפורלבן

פורצלן לפטו מסדרת סושיאל פורצלן לפטו קררה

פורצלן לפטו מסדרת ליימסטון 

אפורלבןגרייז'אפור בז׳ מולבן

פורצלן מסדרת דיימונד

SHELL פורצלן

ריצוף דירות 3-2 חדרים • ריצוף 80/80 מבריק  

שיש רומאבז' מאובנים מבריק

LEVIGATO 80/80 ריצוף דירות 3-2 חדרים • ריצוף

LEV וינה גרייLEV מרפיל גריי

LEV -אפור בהירLEV - מרפילLEV - SNOW ICE  

 קררה סנדרוסדרת מונקו

LEVIGATO 80/80 ריצוף דירות 3-2 חדרים • ריצוף

80/80  . LEV דיאנה בז׳

80/80  . LEV דזרט גריי

80/80  . LEV מרפיל לייט גריי
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זהב על הפארק

ריצוף • ריצוף R10 חדרים רטובים ומרפסות

 בז׳אפור כההאפורלבן

פורצלן מסדרת סושיאל . 33/33  

לייט גרייבז'אפור כההאפור בהירלבן

פורצלן מסדרת גרין ויל/שרלוט .  33/33

ריצוף • ריצוף R10 חדרים רטובים ומרפסות

אפור כההאפור בז׳לבן

פורצלן מסדרת ליימסטון .  33/33

30/30 .

 אלכסהאנג׳ליקהמרסלינהויטוריה

פורצלן מצוייר . 33/33

אפור בהירביאנקובז׳אפוראפור בהיר

פורצלן סדרת מייד .  33/33פורצלן מסדרת אקפולקו .  33/33

אפורבז׳גרייז'אפור בז׳

פורצלן מסדרת SHELL פורצלן מסדרת דיימונד .  33/33  

פורצלן מסדרת לנד . 30/30אלבסטרו . 33/33

אפורבז׳אפורשחור לבןצבעוני

פורצלן  אינג'וי טרצו . 33/33

שחור  . 33/33

ריצוף • ריצוף R10 חדרים רטובים ומרפסות
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זהב על הפארק

ריצוף • ריצוף R11 למקלחון בלבד

 בז׳אפור כההאפורלבן

פורצלן מסדרת סושיאל . 33/33  

לייט גרייבז'אפור כההאפור בהירלבן

פורצלן מסדרת גרין ויל/שרלוט .  33/33

ריצוף • ריצוף R11 למקלחון בלבד

אפור כההאפור בז׳לבן

פורצלן מסדרת ליימסטון .  33/33

30/30 .

 אלכסהאנג׳ליקהמרסלינהויטוריה

פורצלן מצוייר . 33/33

אפור בהירביאנקובז׳אפוראפור בהיר

פורצלן סדרת מייד .  33/33פורצלן מסדרת אקפולקו .  33/33

אפורבז׳גרייז'אפור בז׳

פורצלן מסדרת SHELL פורצלן מסדרת דיימונד .  33/33  

פורצלן מסדרת לנד . 30/30אלבסטרו . 33/33

אפורבז׳אפורשחור לבןצבעוני

פורצלן  אינג'וי טרצו . 33/33

שחור  . 33/33

ריצוף • ריצוף R11 למקלחון בלבד
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זהב על הפארק

ריצוף דירות 5-4 חדרים • דמוי פרקט R10 לחדרים רטובים ומרפסות

אפור בז'אופוייט

  33/33 . TIMBER פורצלן דמוי פרקט סדרת

חוםבז'אפורלבן    

סדרת דינגל דמוי עץ . 20.6/61.5  

לבןאפורוונגהאגוז

פורצלן דמוי פרקט סדרת גרין . 15/60  

מולבןוונגהאפוראפורחוםמולבןוונגהאפוראפורחום

סדרת בוס דמוי פרקט . 17.5/50  סדרת בוס דמוי פרקט . 17.5/50   סדרת דור עץ . 33/33  סדרת דור עץ . 33/33  

ריצוף דירות 5-4 חדרים • דמוי פרקט R11 למקלחון בלבד

אופוייטאפור בז'

  33/33 . TIMBER פורצלן דמוי פרקט סדרת

 
 

  

חוםבז'אפורלבן

סדרת דינגל דמוי עץ . 20.6/61.5  

לבןאפורוונגהאגוז

פורצלן דמוי פרקט סדרת גרין . 15/60  
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זהב על הפארק

טיק / אפור בהיר / בז׳לונפורד R10 עץ  . 20/120

23/120 .  R10 לבן / אפור / נטורל / וונגהטרק דמוי עץ

15/90 .  ARHUS

ריצוף דירות 5-4 חדרים • ריצוף דמוי פרקט מאורכים

 התמונות הנן להמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהסטנדרט, הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי מלאי והסדרות משתנות, 
הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה, ל-MODY הזכות להחליף פרטים מהקולקציות בפרטים שווי ערך על פי שיקול דעתם ט.ל.ח 
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זהב על הפארק

דירות פנטהאוז  • ריצוף  • ריצוף 60/60  

בז׳

 SHELL מסדרת R10 פורצלן

פורצלן מסדרת סושיאל

אפוראפורשחור לבןצבעוני

פורצלן R10 אינג'וי טרצו

60/60 .  R11 אנטאציטקסרטה קיוב

האלי . 90/180

אטנה . 90/180

בקסטייג' . 90/180

סטארט . 90/180

קונקריט . 90/180

אטנה . 75/150

בקסטייג' . 75/150

סטארט . 75/150

קונקריט . 75/150

וולקן טיח . 29/89

צא'ק . 40/120

גלסייר . 30/90

גרביטי . 30/90

קליף . 30/90

גאלויי . 30/90

הנדלס . 80/160

דירות פנטהאוז  • ריצוף  • ריצוף 60/60  

דירות פנטהאוז  • ריצוף  • ריצוף 90/180  

דירות פנטהאוז  • ריצוף  • ריצוף 75/150  

דירות פנטהאוז  • חיפוי 

דירות פנטהאוז  • ריצוף  • ריצוף 80/160  
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זהב על הפארק

 

קירות הבית זוכים בשנים האחרונות להתייחסות 
עיצובית מרשימה המעניקה לחלל חזות ססגונית ואווירה 
ייחודית. בין הדקורציות לקיר ניתן לראות וילונות, 
טפטים, מדבקות וציורי קיר והבשורה המרעננת ביותר 
בתחום - חיפוי קירות בדמותם של אריחים דקורטיביים 
 המגיעים בצבעים מרהיבים וטקסטורות מעניינות. 
חיפויי קירות פולשים לכל חלקי הבית, החל מחדר 
האמבטיה, דרך המטבח ועד חדרי האירוח, כשלחיפויים 
תרומה אסתטית נכבדת ביצירת האווירה המבוקשת 

וגם חשיבות גדולה בשפה העיצובית השלטת בבית. 

כך למשל, ניתן ליצור חיבור רעיוני בין המטבח לסלון 
על ידי שילוב של אריחי קיר מעניינים המקשרים בצורה 
עיצובית בין החדרים או להסב את תשומת לב המתבונן 

לעבר קיר נבחר שחופה באריחי קיר ססגוניים.

התמונות הנן להמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהסטנדרט, הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי 
מלאי והסדרות משתנות, הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה, ל-MODY ולקבלן 

הזכות להחליף פרטים מהקולקציות בפרטים שווי ערך על פי שיקול דעתם ט.ל.ח.
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זהב על הפארק

חיפוי חדרי רחצה • חיפוי קרמיקהחיפוי חדרי רחצה • חיפוי קרמיקה

20/60 • CLIMB קרמיקה סדרת קיוב

לבן מטלבן מבריקמבריקלבן מטלבן מבריק

קלקטה • 30/60קרמיקה לבן • 30/60

אפרפר מטאיבורי מבריקפנינה מבריקאיבוריפנינה מט

קרמיקה קרנבי • 20/60קרמיקה סדרת ניו טיים • 20/60קרמיקה סדרת ניו אייג' • 20/60

אפור כההאפורטורקיזתכלתלבן

קרמיקה סדרת קמארג' • 20/50

לבן מט מעונןקרמה מטקרמה מבריק

מלאנג' • 25/60 30/60 •  T7 קרמיקה

אפור בהירטופיבון

קרמיקה סדרת ברלינגסטון  • 20/60

מולבןבז'אפורסילבר

קרמיקה קילים יוטה  • 25/75

איבוריאפור בהירלבן

קרמיקה סדרת פסקל • 25/75

קרמה מטאפור מט

קרמיקה סדרת קארבי אבן  • 25/75

קרמיקה צייס  • 30/60

אפור פנינהאפור

קרמיקה סדרת מטרופולי • 20/50
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זהב על הפארק

חיפוי חדרי רחצה • חיפוי קרמיקה

20/60 • DOT פנינה מט / לבן מטקרמיקה

מטסדרת קלקטה  • 30/60

אפור כההקרמיקה סדרת ברלינגסטון  • 20/60

לבןקרמיקה מסדרת פסקל  • 25/75

מבריקקרמיקה לבן בלנקו  • 25/70

בז' בהיר / אפור בהירקרמיקה מסדרת ביירון  • 33.3/100

מולבן מבריק / אפור מבריקקרמיקה מסדרת בריזה  • 33.3/100

33/90 •  NEWLYNE

33/90 •  TALO

33.3/100 •  CLAIRE

איבורי מטפנינה מטאיבורי מבריקפנינה מבריק

קרמיקה סדרת דאון • 25/70קרמיקה סדרת אפ • 25/70

 אפורמולבןאפורבז' בהירמולבן

קרמיקה מסדרת מיסטרי   • 25/60קרמיקה מסדרת קלקסטן  • 25/50

אפורפרלמרפיל

קרמיקה טנגו מגוייד  • 20/60

חיפוי חדרי רחצה • חיפוי קרמיקה

קרמה מטקרמה מבריקמט מבריק

קרמיקה T7 • 30/90לבן • 30/90לבן  • 30/90

חיפוי חדרי רחצה                                                                

גריי מבריקלייט מטגרייז' מבריקגריי מבריק

קלאודי • 30/90קררה • 30/90מילנו • 30/90
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זהב על הפארק

דקור • לחיפוי חדרי רחצה

איבוריאפור בהירלבןבז׳אפור

דקור קארבי קוביות אבן • 25/75

איבורי מעוייניםפנינה מעוייניםאיבורי מעוייניםפנינה מעויינים

דקור סדרת אפ • 25/70דקור סדרת דאון • 25/70

לבן מלבניםאפור לבן

 דקור MALANGE • 25/60דקור מיסטרי בריקים • 25/60

דקור קילים יוטה • 25/75

איבורי מבריקלבן מטלבן מבריקאפרפר מט

דקור ניו טיים • 20/60דקור קיוב CLIMB • 20/60דקור קרנבי • 20/60

דקור • לחיפוי חדרי רחצה

חוםאפורחוםאפור

דקור איזולה סדרת מטרופולי • 20/50

דקור מולד 1 • 30/60

לבן מבריקלבן מט

דקור ברלינגסטון פסים • 20/60

פסיפס אפור כההבון

פסים סדרת מטרופולי • 20/50

תכלתטורקיזחוםלבן

דקור מלבנים סדרת קמארג' • 20/50
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זהב על הפארק

דקור • לחיפוי חדרי רחצה

דקור • לחיפוי חדרי רחצה                                                                 

גלים ליסה קרםדקור מולד 1 • 30/60

מבריק גלים מובלט / ריבועים מטדקור קלקטה • 30/60

20/60 • DOT פנינה מסורק / לבן מסורקדקור

 מולבן / בז בהיר / אפורדקור קלקסטן • 25/50

נטורללבן מטלבן מטריבועים

דקור אוריגמי 
30/60 

דקור פסי עץ 
30/60

דקור עץ בהיר 
30/60

דקור תבליטי דגם צייס
30/60

 התמונות הנן להמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהסטנדרט, הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי מלאי והסדרות משתנות, 
הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה, ל-MODY הזכות להחליף פרטים מהקולקציות בפרטים שווי ערך על פי שיקול דעתם ט.ל.ח 
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זהב על הפארק

כלים סניטריים

ישנם שני קווים עיקריים בבחירת כלים סניטרים: הקו 
הפונקציונלי והקו העיצובי. כל אחד מהם ישפיע על הן על 
חוויית השימוש והן על חוויית האווירה. המצב האידיאלי 
הוא לבחור מוצרים שיתפקדו בצורה הטובה ביותר ויחד עם 
זאת ישתלבו בעיצוב הכולל ויתרמו לאסתטיקה הספציפית 

שאותה אתם רוצים לייצר במרחב הביתי.
 

בשיקולים פונקציונליים כדאי להתרכז ברמת התפקוד של 
כלים סניטריים, ובאופן בו הם הופכים את השימוש בהם 
ליעיל ואת התחזוקה לנוחה כגון כיור מטבח רחב מחומרים 
המתקנים בקלות, ברזים חסכוניים, שטיפה טובה של המים 

באסלות השירותים וכו'.

בשיקולי עיצוב יש לכלול אלמנטים של צבע וגוון, מרקם, 
מידה, צורה וכדומה, וכן שיקולים מורכבים יותר כמו מיקום, 

פרופורציות, קווי זרימה, סגנון עיצוב וכדומה.

התמונות הנן להמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהסטנדרט, הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי 
מלאי והסדרות משתנות, הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה, ל-MODY ולקבלן 

הזכות להחליף פרטים מהקולקציות בפרטים שווי ערך על פי שיקול דעתם ט.ל.ח.
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זהב על הפארק

אסלה תלויה רימלס 
אופטימום לבן

מושב אופטימום לבן

אסלה תלויה מתוצרת 
IDEAL STANDARD

דגם קונקט רגיל 

מושב קונקט 
מושב קונקט פנאומטי

אסלה תלויה מרובעת
דגם רנובה לבן

 
מושב אסלה תואם

אסלה תלויה דגם פרימה לבן 

מושב תואם 
מושב תואם פניאומטי

אסלות • אסלות תלויות

אסלות • מיכלים סמויים

מיכל סמוי פיקס דו כמותי

מיכל מיכל הדחה סמוי נמוך

לחצנים תואמים לנ"ל

 

אמבטיות • אמבטיות אקריליות  

אמבטיה אקרילית
 דגם קאזה

מידות 170/70

אמבטיה אקרילית
 דגם סימפליסיטי

מידות 170/70,

קונסטרוקציה היקפית לאמבטיה דגם קאזה

קונסטרוקציה היקפית לאמבטיה דגם סימפליסיטי

אביק אוטומטי עם פיית מילוי

אביק אוטומטי רגיל
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זהב על הפארק

מטבחים

בשנים האחרונות המגמה בתפיסת המטבח בחיינו 
השתנתה ללא היכר, מחדר פונקציונלי מבודד שהתקיים 
כיחידה נפרדת עד סוף שנות ה-80, הפך המטבח 
לצומת מרכזית בחיינו והוא מהווה את מרכז הבית. 
משום כך, חשוב מאד לשלב פונקציונליות ועיצוב 
ויש הקפדה יתרה על בחירה של ברזים מעוצבים 

ומיוחדים וכיורים מחומרים איכותיים.

התמונות הנן להמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהסטנדרט, הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי 
מלאי והסדרות משתנות, הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה, ל-MODY ולקבלן 

הזכות להחליף פרטים מהקולקציות בפרטים שווי ערך על פי שיקול דעתם ט.ל.ח.
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זהב על הפארק

כיור מטבח מלבן 
60/50/22 נירוסטה + 

חור לברז

כיור שף ליין לבן 
20/47/61

בהתקנה שטוחה 

כיור טופ שף 
 22 / 50.5 / 60.5

לבן חור אמצע 
כיור אקרילי

כיור מטבח חרס דגם 
קוראל בהתקנה שטוחה

חור לברז מהמשטח 
בלבד

כיור אקרילי כפול
טופ שף

מידה 84/48
חור לברז מהמשטח בלבד

כיור נירוסטה כפול
מידה 80/46

חור לברז מהמשטח 
בלבד

מטבחים • כיורי מטבח  מטבחים • חיפוי מטבח 

20/ 20לבן מבריק מחולק                                                     10/ 10

20/ 20לבן מבריק מחולק                                                    2.5/ 10

20/ 20לבן מבריק/שנהב מבריק מחולק                       5/ 20

20/ 20אפור כהה מבריק מחולק                                    2.5/ 10

20/ 20אפור כהה מחולק                                     5/ 20

10/30לבן מבריק / לבן מט

10/30לבן מט עם פאזה

10/30אפור מט ללא פאזה

10/30שחור מט

10/30שחור מבריק

חוםאפורחוםאפור

20/50 20/50מטרופולי איזולה •  מטרופולי דקור פסים • 

תכלתטורקיזחוםלבן

דקור מלבנים סדרת קמארג' • 20/50

מטבחים • ברזי מטבח 

ברז מטבח נשלף קשת כרום 
GESSI מתוצרת

ספרינג ברז נשלף 
למטבח כרום

ברז מטבח נשלף קשת שחור/
GESSI כרום מתוצרת

ברז מטבח נשלף קשת לבן/
GESSI כרום מתוצרת

ברז נשלף שחור/כרום 
HOT BATH מתוצרת

ברז מטבח שליפה נסתרת 
GESSI מתוצרת
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זהב על הפארק

ארונות אמבטיה

ארונות אמבטיה הם חלק בלתי נפרד מהחזות הכוללת 
של החדר, מהווים פריט עיצובי ופתרון אחסון 
פונקציונאלי ברהיט אחד. ארונות האמבטיה מגיעים 
במגוון חומרים העמידים בפני רטיבות, בגרסאות 
מודולאריות כיחידות הניתנות לפירוק ולמיקום 
באזורים שונים בחדר או לחיבור לכדי יחידה אחת. 

התמונות הנן להמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהסטנדרט, הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי 
מלאי והסדרות משתנות, הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה, ל-MODY ולקבלן 

הזכות להחליף פרטים מהקולקציות בפרטים שווי ערך על פי שיקול דעתם ט.ל.ח.
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זהב על הפארק

דירות פנטהאוז  • ארונות אמבטיהארונות אמבטיה

ארון 2 מג' רוחב 100 סמ'
ארון + משטח בוצר + כיור

מונח + מראה מרחפת

ארון 4 מג' רוחב 200 סמ'
.ארון + משטח בוצר +

כיור מונח + מראה
מרחפת

מראה רוחב 180 סמ'

דגם ניו ספייס
ארון תלוי שתי מגירות 

כולל כיור אינטגרלי 
ומראה מסגרת אלומיניום

גדלים: 60/80/100

גימור צבע בגוונים:
לבן מבריק אפוקסי

לבן מט אפוקסי
גרפיט מט אפוקסי
אפור מט אפוקסי

דגם באלי תלוי
ארון תלוי מגירה גדולה
בשילוב מגירה נסתרת, 

כולל כיור אינטגרלי
ומראה מסגרת עץ

גדלים: 60/80/100

גימור צבע בגוונים:
לבן מאט

תכלת מאט
בוס מאט

דגם סופיה 
ארון תלוי

שתי מגירות

גדלים: 60/80/100

גימור צבע בגוונים:
אלון
אגוז

דגם קסטרו
ארון תלוי

שתי מגירות

גדלים: 60/80/100

גימור צבע בגוונים:
לבן / דובדבן

דגם וייב
אלון תלוי 

שתי מגירות

גדלים: 60/80/100

גימור צבע בגוון: 
לבן מט אפוקסי

דגם אופן ניו
תלוי מגרות

עומק 46 ס"מ
גדלים: 60/80/100

בגוונים:
לבן דובדבן

לבן אפור
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זהב על הפארק

ברזים

עולם הברזים העכשוי שופע עיצובים מוקפדים 
ומקוריים, טכנולוגיות חדשניות וחומרים מתקדמים. 
מעבר לחוויית שימוש נעימה מעניקים הברזים, 
כתכשיטים עיצוביים, את הטאץ' הסופי לחדר 
האמבטיה והמטבח ומשלימים את האמירה הכוללת 
של עיצוב החלל. בשנים האחרונות הפך הברז 
לאובייקט שזוכה להתייחסות עיצובית מעניינת, בעל 
סגנון ואופי משלו, דרכי הפעלה מיוחדים ומראה 
מסוגנן. למעשה, ברזים מודרניים הם הרבה יותר 
ממובילי מים וחותרים מעבר לאלמנט הפונקציונאלי. 
הנדסת אנוש מתקדמת וגימורים מושלמים, עוצבו 
יחד לכדי תכשיטים המביאים עימם טעם אישי, 

אופי ותרבות אל חדר הרחצה ואל המטבח.

התמונות הנן להמחשה בלבד והמוצג כאן אינו חלק מהסטנדרט, הקולקציות המוצגות כפופות לאילוצי 
מלאי והסדרות משתנות, הסטנדרט המוצג בחוברת בכפוף למפרט הקיים בכל דירה, ל-MODY ולקבלן 

הזכות להחליף פרטים מהקולקציות בפרטים שווי ערך על פי שיקול דעתם ט.ל.ח.
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זהב על הפארק

ברזים • סדרת קאזה פלוס   

אינטרפוץ 3 דרך
פנימי

חיצוני

אינטרפוץ 4 דרך
פנימי

חיצוני

פרח קצר

ברזים • סדרת קאזה נובה  שחור  ברזים • סדרת קאזה נובה   

אינטרפוץ 3 דרך
פנימי

חיצוני

אינטרפוץ 4 דרך
פנימי

חיצוני

פרח קצר

אינטרפוץ 3 דרך
פנימי

חיצוני

אינטרפוץ 4 דרך
פנימי

חיצוני

פרח קצר

ע.פ לאינטרפוץ 
יציאה 1 או 2 כרום    

ע.ח לאינטרפוץ 
יציאה אחת כרום

ע.פ לאינטרפוץ 
יציאה 1 או 2 כרום                 

+
ע.ח לאינטרפוץ 

שתי יציאות כרום

ברז פרח כרום

ברזים • סדרת אלפא

5455



זהב על הפארק

ע.פ לאינטרפוץ יציאה 1 
או 2

+
מרה ע.ח לאינטרפוץ יציאה 

1 כרום

ע.פ לאינטרפוץ יציאה 1 
או 2

+
מרה ע.ח לאינטרפוץ 2 

יציאות כרום

פרח לכיור כרום

ברזים • תוצרת IDEAL STANDRD  • סדרת מרה/ סארה ליין                                                                                             

אינטרפוץ 3 דרך
פנימי

חיצוני

אינטרפוץ 4 דרך
פנימי

חיצוני

פרח קצר

                                                                                   CORSO VENECIA איטליה • סדרת GESSI ברזים מתוצרת

אביזרים וברזי מים קרים

ברז מים קרים מוט קומפלט מזלף 4 מצבים

זרוע לראש מקלחת 40 ס"מזרוע לראש מקלחת 30 ס"מ 

 ABS קאזה + מוט + מאחז בלבדראש גשם עגול 20 ס"מ

קאזה+ מוט קומפלט+ מזלף 2 
מצבים+ צינור+ מאחז

ראש גשם מרובע 20 ס"מ

סט מזלף, צינור גמיש, מאחז
ראש גשם מרובע

קאזה פלוס

5657



THANK 
YOU.


