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אתר נירלט 
øצובעים את הבית וצריכים עזרה

באתר האינטרנט שלנו ריכזנו עבורכם את כל הכלים 
שיעזרו לכם לעבור את תהליך הצביעה בקלותÆ באתר ריכזנו 
עבורכם מגוון כלים שיעזרו לכם למצוא את המוצר המתאים¨ 

Æמניפת גוונים דיגיטלית¨ הדמיית חדרים ועוד

מחשבון כמויות
øולכל הבית øולחדר שלם øכמה צבע צריך לקיר אחד

מחשבון הכמויות הדיגיטלי¨ שבאתר שלנו¨ יעזור לכם להעריך 
מראש כמה צבע תצטרכו לפרויקט הצביעה הבא שלכם ויבנה 

Æעבורכם תוכנית צביעה אופטימאלית

מניפת הגוונים
øצובעים את הבית ורוצים לבחור גוונים

את כל מניפות הגוונים והטקסטורות של נירלט תוכלו
Æלמצוא במניפה הדיגיטלית ולקבל את כל המידע הדרוש

שילובי גוונים
øבוחרים גוונים ולא יודעים מה מתאים למה

באתר נירלט תוכלו לקבל עשרות שילובי גוונים מומלצים 
Æשנבחרו על≠ידי מומחי העיצוב בצבע שלנו

הזמנת דוגמאות
 øמתלבטים אילו גוונים יתאימו לבית שלכם

באתר שלנו תוכלו להזמין דוגמאות צבע מרוחות¨ אשר ייסעו לכם 
Æלבחון את הגוונים בחלל הבית אותו אתם מתכננים לצבוע

Æהשירות כרוך בתשלום¨ פרטים נוספים באתר נירלט ™

YOU-TUBE≠ערוץ סרטוני הדרכה ב
 øרוצים ללמוד מהמומחים איך צובעים

בערוץ נירלט תוכלו למצוא עשרות סרטונים מקצועיים¨ 
Æאשר ילוו אתכם צעד אחר צעד בתהליך הצביעה

מחברת הצביעה
øאיפה תשמרו את הגוונים האהובים עליכם

במחברת הצביעה הדיגיטלית שלנו באתר ניתן לשמור 
את בחירות הגוונים ותמונות מהאתר שאהבתם בעזרתם

 Æתוכלו ליצור תוכנית צבע לבית על≠פי טעמכם

כלים  
דיגטליים

חשוב לנו ללוות אתכם בתהליך הצביעה¨ במידת הצורך¨ להדריך¨ 
לכוון ולייעץ לכם על≠מנת שתקבלו את התוצאה המושלמתÆ לשם כך¨ 
יצרנו עבורכם מגוון רחב של כלים דיגיטליים¨ אשר עומדים לרשותכם 

www.nirlat.com בכל רגע באתר נירלט



NWC 022 צהבהב עשיר

EXTRA
WHITE

הכי לבן שיש

EXTRA WHITE

NWC 021 חרצית עדינה

* NWC 024 שושן צחור* NWC 025 אורז לבן

NWC 023 שמנת חלבית

NWC ∞≤∞ לבן עם נגיעה של שמנת

* NWC 026 שוקולד לבן

∞≤∞
נגיעות 

של שמנת 

לאווירה רגועה ונינוחה



NWC 042 אפור ערפילי

* NWC 045 שלגיה

∞≥∞
נגיעות 

של מוקה 

לאווירה חמה ועוטפת

לאווירה אורבנית מודרנית

NWC ∞¥± אפור מסתורי

* NWC 044 ענני כבשה

NWC 040 אפור אבן

NWC 043 אפור קפוא

NWC 031 פינה קולדה

NWC 033 ציפוי סוכר NWC 032 וניל קרמי

NWC 030 לבן עם נגיעה של מוקה

∞¥∞
נגיעות 

של אפור 



NWC 050 נבט החיטהNWC 051 שקד בהיר

NWC 063 מייפל חם

∞µ∞
נגיעות 

של ירוק 

לאווירה מרעננת ומתחדשת

NWC 053 מנטה עדינה* NWC 054 סחלב יפני NWC 052 אור הירח

NWC 061 ורדרד חיוור

NWC 062 פודרה צרפתית* NWC 064 אנטרטיקה

NWC 060 קרמל תפוחים
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לאווירה רכה עם שיק צרפתי

∞∂∞
נגיעות 

של פודרה 



דן דיזיין סנטר (מול קניון איילון) בקומה התחתונה רח‘ הלחי 2, בני ברק
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נירלט להשראה בצבע מרכז 

יועץ הצביעה שלך 1700-500-004 
* לוח זה משמש כמדריך גוונים בלבד. הגוונים המופיעים בקטלוג זה נצבעו על גבי
 נייר ולכן ייתכנו הבדלים בין הגוונים בקטלוג לבין הגוונים שיתקבלו בצביעה על קיר.
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לפני שמחליטים ְלַנְרֵלט מתייעצים!
אנו במרכז נירלט מחכים לכם עם יועצי 

השראה בצבע אשר ישמחו להעניק לכם 
השראה, הדרכה ויעוץ לצביעת ביתכם 
תוך התרשמות ממגוון רחב של גוונים,

טקסטורות ותצוגות מוחשיות.
מרכז נירלט הנו מרכז קונספט ייחודי - 
הראשון בתחומו בארץ המאפשר לכם 
להגיע אלינו עם תמונות, תכניות בנייה, 

חומרים, פנטזיות ורצונות ואנו נבנה ביחד 
אתכם תכנית צבע שתהפוך את כל אלה 

לבית אחד יחיד ומיוחד- הבית שלכם.

מי שצובע יודע


