
One wall

IS 1130
Obsession

מי שצובע יודע

נירלוט של קיר אחד משנה את כל החדר!



צביעת קיר אחד בחדר הינה הדרך הקלה, המהירה, הזולה והפשוטה ביותר לשינוי החלל ועיצובו מחדש. 

דרך צביעת קיר אחד ניתן לעצב תפאורה ססגונית לבית כך שתיצור עניין, גירוי לעין ותעניק לחדר 
מראה מחודש. לצורך זה נירלט ייצרה עבורכם פתרון מותאם שיעזור לשנות את החלל דרך שילוב של 

צבע ואוירה. המוצר החדש מבית נירלט, ONE WALL, מותאם לצביעת קיר אחד בגימור מהודר, 
כך שישנה את התחושה ומראה החדר. ניתן להדגיש בכל חדר קיר שונה בגוון אחר, כך שיתאים לאופי 

הרצוי, הייחודי והאישי שלכם. 

לא תמיד פשוט לבחור את הגוון המתאים, ולצורך כך אנחנו שמחים להציג סקאלת גוונים מומלצת 
שתעזור לכם להתאים את הגוון לכל חדר ולכל חלל: בין אם לסלון, פינת משפחה, חדר הורים, 

חדרי ילדים, מבואה, מטבח ועוד. עיצוב חלל בצבע יכול להפוך חדר לשמח ונועז, למי שלא ״מפחד״ 
להשתמש בצבעים כהים ועזים, או שימוש בגוונים רכים ועדינים שיגדירו את החלל רגוע ורומנטי.

יצרנו עבורכם בקטלוג זה מבחר של חדרים, על מנת שתוכלו לקבל השראה ולראות איך החדר משנה 
את פניו דרך שינוי גוון הצבע. מכאן נותר רק לבחון את הגוון במניפות הצבעים של נירלט ולבחור את 

הגוון שלכם.

בברכה,

שיר זכאי, 

סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי

למה סתם לצבוע כשאפשר לנרלט?!



ONE WALL משמש לצביעת קיר אחד מרכזי כאלמנט דקורטיבי ומרענן.

• אריזת 2 ליטר, המתאימה במיוחד לצביעת קיר אחד.
• ניתן לקבל בכל גווני מניפת נירלט.

• גימור מט - מהודר.
• כושר כיסוי מירבי*: כ- 13 מ"ר / ליטר.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, 
גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא

מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי.



הסלון משמש אותנו להתכנסות אינטימית עם בני המשפחה 
הקרובים לנו, בו מתרחשים מרבית חיינו ובו נרקמים כמה 

מהרגעים, הסיפורים והזיכרונות הצבעוניים ביותר שלנו.
סלון באווירה כפרית קלילה, בגוון כללי ניטרלי וחם, יצבע כגוון 
כללי בלבן עם נגיעת מוקה או לבן עם נגיעת שמנת, כשהריהוט 
בגווני מוקה או שמנת בהירה ישתלבו בצורה מושלמת בנגיעות 
רכות ופחות נועזות כגון ירקרק כחלחל, פודרה גווני קפה 

ואבן. לנגיעות צבע כהות יותר ונועזות באותו חלל יתאימו מאד 
ירוקי זית, סגולי חציל וכחולים מעושנים.

סלון בעיצוב מודרני אורבני יקבלו גוון כללי לבן עם נגיעות אפור,  
או לבן extra white וישתלבו נהדר באפורי גרפיט, כחול 

כהה וצהובי חרדל.  

is 0794

is 1207

is 0864

is 0198

is 1068

עלון זה משמש זה משמש כמדריך גוונים בלבד. 
יתכנו הבדלים בין הגוון המודפס בקטלוג לבין הגוון המתקבל בצביעה.



Stormy Bay
IS 0484



Pendula Graden
IS 0429

Pumpkin
NTC 016

המטבח, מכל חללי הבית, הוא הלב הפועם בו נרקמת ההוויה המשפחתית, המקום בו הכל מתרחש, גווני האדום והכתום ידועים 
כמעוררי תאבון לכן שימוש בהם על רקע לבן עם נגיעות מוקה או לבן עם נגיעות ירקרק יאירו את החלל. 

עלון זה משמש כמדריך גוונים בלבד.  יתכנו הבדלים בין הגוון המודפס בקטלוג לבין הגוון המתקבל בצביעה.



Bush Buck
IS 0141

Captain Nemo
IS 0542

הגוון הלבן משדר ניקיון וניטרליות, גוון כללי לקירות בלבן עם נגיעת אפור מיסתורי וארונות לבנים בשילוב עץ , קיר אחד נועז בגוון 
אפור או אפור גרפיט, יצור איזון בחלל ומראה טרנדי, תעשייתי ולופטי.

NWC 041
אפור מסתורי



NTC 055
China Aster

is 0114

is 0575

is 0499

is 0774

is 0928

בסוף יום אנו רוצים להגיע למקום בו ניתן להסיר את המסכות 
ולהתרווח בנוחיות.

המקום אמור לחבר ולמזג בין העולמות והקצוות השונים. 
רצוי שסקאלת הגוונים תשלב מארג הרמוני ומלא אופי של 

גוונים כהים, בעלי נוכחות גברית, לצד גוונים נשיים עדינים 
ורכים. כמו בחיים, ניגודים נמשכים והמרכיבים השונים 

מחזקים זה את זה ויוצרים תמהיל מושלם של חלל משותף, 
רומנטי ומרגיע.

ניתן לבחור בגוון קירות מונוכרומטי, אפור אבן, אפור חם בהיר 
או פודרה ולשלב באבזור ובטקסטיל גוונים רווים, מקפיצים 
ועזים. כחול עמוק, ירוק נועז, סגול חציל כהה ועשיר או 

אפור כחול ולרכך את הבחירה הנועזת עם אביזרים 
משלימים בגוונים רכים יותר, כמו גווני פסטל או אביזרים 

בקווי מתאר עגולים ומלטפים.

עלון זה משמש זה משמש כמדריך גוונים בלבד. 
יתכנו הבדלים בין הגוון המודפס בקטלוג לבין הגוון המתקבל בצביעה.





Petunia Patty
IS 1228

Gedney Green
NTC 096

לדעתי בכפולה זו הצבעים שמוצעים דומים מידי... מספרי הצבעים נכונים אך שמותיהם לא. ברגע שנסגר על צבעי קיר עבור 
כפולה זו הניח את השמות הנכונים

עלון זה משמש כמדריך גוונים בלבד.  יתכנו הבדלים בין הגוון המודפס בקטלוג לבין הגוון המתקבל בצביעה.



Indian Hill s
IS 0561

North Sea
IS 0625

כשהארונות לבנים – החלל משדר ניקיון ניטרליות ומצוחצח 
בשילוב עם גווני גרפיט– אפור כהה יוצר איזון בחלל כטרנד תעשייתי ולופטי.



הילדים הם הדבר החשוב ביותר בחיינו, ככאלו חשוב לנו 
שחדרם יהיה נעים וישדר את אותם ערכים שאנו רוצים להקנות 

להן: בטחון, רוגע ויחודיות.
התפיסה העכשווית בעיצוב חדרי ילדים נותנת פרשנות בוגרת 

יותר לגווני הפסטל המוכרים.
בחדר שינה של נסיכות, ניתן לבחור קיר אחד או שניים בגוון 
דומיננטי יותר ואת שאר הקירות להשאיר ניטרליים בגווני הלבן. 
לבן עם נגיעות שונות כגון פודרה שהוא לבן שמנתי חמים עם 

נגיעה ורודה, מתאים לגוונים מקפיצים אדמדמים, חומים, וורודים 
מעושנים, גוונים אלו ילוו את הנסיכה בחדרה עד בגרותה.

לעומת זאת נוכל ליצור השלמה בגוון רקע בהיר יותר מאותה 
משפחת צבעים: לבן עם נגיעת ורוד או ירקרק ישתלב נפלא עם 
קיר אחד דרמתי, מלא בהומור ושמחה בגוונים ורוד פוקסיה או 

טורקיז נועז.

is 0682

is 1311

is 0806

is 0113

is 0612

עלון זה משמש זה משמש כמדריך גוונים בלבד. 
יתכנו הבדלים בין הגוון המודפס בקטלוג לבין הגוון המתקבל בצביעה.



IS 1151 
Fuscia Fizz



Warm Fuzzies
IS 0830

Blue Bliss
August Moon

IS 0675

IS 0194

בחדרי בנים באזור השולחן וסביבת הלימודים נרצה לייצר אווירה נעימה ומזמינה, לכן נשתמש בגווני כחול, טורקיז, ירוק ואפור 
בשילוב צבעוניות עזה שתתווסף מהפריטים.

עלון זה משמש כמדריך גוונים בלבד.  יתכנו הבדלים בין הגוון המודפס בקטלוג לבין הגוון המתקבל בצביעה.



Star Mist
IS 0630

Science Experiment
IS 0781

בחירת גוון כללי ניטרלי ובהיר ישתלב בגוונים שמחים וצוהלים עם קיר אחד בגוון צהוב, ירוק וטורקיז עם נגיעות שונות 
של פריטים בכתום ואדום.



לסביבת עבודה נעימה ומתוחכמת ניתן לשלב גוונים רגועים 
ומעושנים לצד פריטים עם נגיעות צבע נועזות לקבלת אוירה קלילה 

ושמחה. לבן עם נגיעה של אפור יכול להתאים עם גוונים קצת
יותר נועזים כמו כתום, ירוק תפוח, שחור פחם ואדום.

is 0984

is 0751

is 0421

is 0646

is 0556

עלון זה משמש זה משמש כמדריך גוונים בלבד. 
יתכנו הבדלים בין הגוון המודפס בקטלוג לבין הגוון המתקבל בצביעה.



Frozen Blue
IS 0606



Sin City

Phelps Putty

IS 0816

NTC 109

Dove s Wing
IS 0537

,

מבואה או מעבר מאפשרים גישה לשאר חללי הבית, בחלל זה לא שוהים יותר מכמה דקות. ניתן ליצר חלל נעים, מעוצב וקליל 
דרך נגיעת צבע קטנה ורכה או נועזת וחזקה. על ידי צבע ניתן להפוך קיר אחד למוקד בחלל, כאילו התווסף רהיט חדש.

עלון זה משמש כמדריך גוונים בלבד.  יתכנו הבדלים בין הגוון המודפס בקטלוג לבין הגוון המתקבל בצביעה.



Obsession

Deep Lagoon

IS 1130

IS 0507



לפני שמחליטים 
לנרלט מתייעצים!

מרכז נירלט להשראה בצבע
www.nir lat .com דיזיין סנטר )מול קניון איילון( בקומה התחתונה רח’ הלחי 2, בני ברק | 

חפשו אותנו ב-          ב-          וב-         |  יועץ הצביעה שלך 1700-500-004
* הגוונים המופיעים בקטלוג זה מודפסים על גבי נייר ולכן יתכנו הבדלים בין הגוונים בקטלוג זה לבין הגוונים שיתקבלו בצביעה. 

מי שצובע יודעמראה הקיר והגוון המתקבל על הקיר מושפעים משיטת היישום, כמות האור וזווית התאורה על הקיר.

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.


