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לקוחות יקרים,
צביעת הבית מביאה איתה תחושת התחדשות ומכניסה רוח חדשה לבית, 

אפילו כאשר מדובר בשינוי קטן. נירלט הינה חברת צבע מובילה המתמחה בצביעה 
וככזו אנחנו פועלים ללא הפסק על-מנת לחדש, לייצר מוצרים מתמחים ומשופרים, 

להביא את הגוונים הכי טרנדיים ולהוות מקור השראה. 
אנחנו גאים להגיש לכם את "צובעים בית מקטלוג" אשר יציג לכם הצעות צבעוניות 
ומעוררות השראה אותן תוכלו להכניס לחללים בביתכם, מגוון רחב של מוצרים לצביעה 
.Timeless  Color Collection פנימית וחיצונית של הבית וקולקציית צבעים על-זמנית

לנו בנירלט, חשוב ללוות ולעזור לכם בתהליך צביעת הבית ולכן אנחנו דואגים כל הזמן 
לשפר ולייעל את המוצרים ואת הכלים שאנחנו מגישים לכם. כחלק מהפעילויות שלנו 
דאגנו שמשפחת צבעי הקירות נירוקריל EXTRA תהיה בעלת כושר כיסוי והסתרה 

גבוהים במיוחד, מה שהופך אותה לסדרת צבעים EXTRA משתלמת. 

אני מזמינה אתכם להגיע למרכז נירלט להשראה בצבע שם תוכלו לקבל ייעוץ 
להתאמת הגוונים והמוצרים, ללא תשלום, וליצור לעצמכם תוכנית צבע מותאמת לכם.

כל מה שנותר זה לאחל לכם צביעה מהנה!

שלכם,
שיר זכאי, 

סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי



ועם תאורות שונות על הקיר שאתם מתכננים לצבוע.תמיד חשוב לראות דוגמא של הגוון בצורה מוחשית

מחכים לראותכם!

מרכז נירלט לעיצוב בצבע, דיזיין סנטר, קומה תחתונה, 
רחוב הלח"י 2, בני-ברק )מול קניון איילון( 03-6194244 

בואו למרכז נירלט בדיזיין סנטר לייעוץ ונכין עבורכם תכנית צבע מקצועית לכל הבית, ללא תשלום.

בחרו את 
הצבעים שיעשו 
לכם את הבית



אפקט הקטיפה ]קיר מרכזי[
צבע דקורטיבי על בסיס מים,

היוצר אפקט בעל גימור משי קטיפתי
LK081 ירקרק מעושן

3 ליטר

בחזרה לרומנטיקה
סקאלות של ירוקים ואפרפרים עדינים יוצרים חלל רומנטי 

ואישי, תחושת הקטיפה על הקיר מעניקה לחלל מראה 
רך ונעים, התוצאה אוורירית ועוטפת באותה נשימה 

ומאפשרת רגיעה בסופו של יום.

NTC 051
Winter Harbor 

LK 81
ירקרק מעושן

NTC 103
Plymouth Beige

נירוקריל EXTRA ]גוון רקע קיר מרכזי[
צבע אקרילי על בסיס מים, בעל כושר 

כיסוי גבוה במיוחד והסתרה מעולה
IS 0342 China Aster

1, 3, 5, 10, 16, 18 ליטר





זכרונות מטוסקנה
חיים בצבע, בריחות וטעמים. מטבח בו התנועה 

והמפגשים הינם חלק בלתי פוסק מהיום יום.
ניתן כמעט לחוש את הצלילים והטעמים, הצבעוניות 
הצהבהבה כתמתמה עם נגיעת קאמל מעניקה חום 

וחיוניות וממלאת את חלל המטבח באווירה ובטעם טוב.

צבע טיח ]קיר מרכזי[
צבע על בסיס מים, במראה טיח טבעי

NTC 015 india trade

5 ליטר

NTC 143
Quincy Granite

 NTC 015
India Trade

NTC 136
Burnt Umber





נירוקריל EXTRA ]קיר מרכזי[

אונירלק על בסיס מים ]סולם[

צבע אקרילי על בסיס מים, בעל כושר 
כיסוי גבוה במיוחד והסתרה מעולה

צבע אטום על בסיס מים בגימור מבריק במיוחד,
לצביעת משטחי עץ, מתכת וקירות. ללא ריח לוואי, בעל תו ירוק

NTC 055 China Aster

IS 0659 Lasting Thoughts

1, 3, 5, 10, 16, 18 ליטר

0.75, 3 ליטר

תעוזה  קלאסית
התרחשות צבע ללא פילטרים, בשילוב עם לבן ושחור 

על זמני הממתן כל צבעוניות נועזת באשר תהיה. 
הצבע מגדיר חוויה, אזור המובדל סיגנונית משאר חלקי 

הבית, אך יחד עם זאת יוצר הרמוניה מאוזנת.

IS 0661
Charybdis

NTC 055
China Aster

NTC 101
sayward pine
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ווגה ]אמבטיה וקירות פנים[

אוניאור על בסיס מים ]ארון[

פוליאוריתן עליון לרצפות ]רצפה[

טיח מינרלי במראה טבעי

צבע אטום על בסיס מים, בגימור משי, 
לצביעת משטחי מתכת, עץ וקירות

צבע עליון דו רכיבי בגימור מבריק, 
משמש כציפוי עליון לרצפות.

G-50 Coal Mine 

NTC 051 Winter Harbor

RAL 9002 GrauweiB

30 ק�ג  

0.75, 4.5 ליטר

5, 18 ליטר



אורבניות כפרית
בעולם פונקציונאלי ומדויק, אנו כמהים למפלט המעניק לנו 
שקט ואיזון. גווני אפור ולבן משולבים בעיצוב נקי ומודרני. 
הממד הטבעי מגיע ממרקמם הגס של הקירות ומאביזרי 

עיצוב משלימים. מפגשים מרתקים בין אדריכלות מודרנית 
ומאופקת לבין צבע ומרקם, יוצרים את התמהיל המושלם.

 NTC 051
Winter Harbor

RAL 9003 
SignalweiB

G-50
Coal Mine





נירוקריל EXTRA 2000 ]קיר מרכזי[

לזור על בסיס מים ]שולחן[

SKETCH PAINT ]קיר מרכזי[
צבע אקרילי על בסיס מים בגימור מהודר, בעל 

כושר כיסוי גבוה במיוחד והסתרה מעולה

לכה מגוונת חצי שקופה על בסיס מים לצביעה פנימית וחיצונית, 
המעניקה לעץ הגנה ומראה מרהיב

צבע שקוף על בסיס מים, 
שהופך כל קיר ללוח מחיק

NTC 072 Marrett Apple

LW 506 ערמון

שקוף
1, 5, 10, 18 ליטר

0.75, 4.5 ליטר

500 מ"ל 

חשיבה יוצרת
סקאלה טבעית ,ירוקה ומרעננת ביחד עם החופש לכתוב 

ולהמחיש, יוצרות סביבת עבודה חדשה ומתקדמת, 
המאפשרת לשמר את העבר אך לרוץ כל הזמן קדימה. 

הצבע תוחם פינה בתוך החלל  כמו אומר
זה המקום לעבוד ,לבנות ולהבנות.

LW 506
ערמון

NTC 072
Marrett Apple

IS 0550
Gargoyle



שליכט צבעוני E    TRA נטורה ]קיר שמאלי[
טיח אקרילי במראה מינרלי- טבעי, במרקם בינוני, 

משמש כציפוי דקורטיבי של קירות חיצוניים ופנימיים, 
המוצר גמיש ומגשר על פני סדקים

NTC 148 Polished Pewter

26 ק"ג

משפחה מודרנית
 בעידן בו אנו נעים על הציר בין הפונקציונאלי לאמוציונאלי,
 הצורך בחלל המחבר בין כל בני הבית חשוב מתמיד.
 סקאלה מתוחכמת של אפורים המשולבים בנגיעות של

 צהובי חרדל וירוקים רעננים, מעניקים לחלל תחושה
עדכנית, מדויקת, אחידה ומלכדת

IS 0836 
Basket of Gold

NTC 148
Polished Pewter 

IS 0788
Green Glow





NST 02 אפור ערפילי

שליכט צבעוני E    TRA טראצו ]קירות חיצוניים[

שמן מגן לדק ]רצפת דק[

שליכט אקרילי גמיש במראה מוחלק ומיוחד, 
הנוצר משילובי גווני האגרגטים הטבעיים 

המרכיבים אותו 

שמן להגנה מקסימלית לעץ, 
החודר לעומקו ומקנה לו מראה עשיר, 

מגן על העץ מפני קרינת שמש, 
חדירת מים ומזיקים

DOC 305 אגוז כהה

24 ק"ג

1, 3.8, 18 ליטר

מפגש בין כפר לעיר
שילוב של גוונים חמים וקרים יוצר מראה רך ונעים, 
נגיעות אורבניות עם רכות כפרית מאפשר גמישות 

סגנונית  שתשתלב בצורה מושלמת בכל אזור.

DOC 304
אגוז

NST 02
אפור ערפילי

IS 0788
Green Glow
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שליכט אקרילי גמיש בחמישה סוגי מרקמים, 
משמש לציפוי דקורטיבי ולהגנה על קירות חיצוניים ופנימיים.

M100 מרקם עדין

M150 מרקם בינוני

M200 מרקם גס

M250 מרקם גס מעודן

M300 מרקם גס מאוד

טיח אקרילי במראה מינרלי, במספר מרקמים, 
משמש כציפוי דקורטיבי של קירות חיצוניים ופנימיים.

G1 מרקם עדין, G2 מרקם בינוני, G3 מרקם גס

שליכט אקרילי גמיש במראה מיוחד, הנוצר משילובי גווני האגרגטים 
טבעיים המרכיבים אותו. לשימוש חיצוני ופנימי. זמין ב-7 גוונים.

שליכט צבעוני E    TRA קלאסי
ציפויים חיצוניים

שליכט צבעוני E    TRA נטורה

שליכט צבעוני E    TRA טראצו



אפקטים 
דקורטיבים

BRUSH סהרה
צבע דקורטיבי עדין על בסיס מים, 

היוצר על הקיר מראה של סופת חול 
עם נגיעות מטאליות.

 BRUSH 32 גווני מניפת סהרה
3 ליטר

אפקט הקטיפה
צבע דקורטיבי עדין על בסיס מים, 

היוצר אפקט בעל גימור משי קטיפתי.
25 גווני מניפת קטיפה 

3 ליטר

BRUSH קריסטל
צבע דקורטיבי מיוחד, 

המקנה לקיר מראה מטאלי מנצנץ.
 BRUSH 25 גווני מניפת קריסטל

0.9, 4.5 ליטר

דומיננטית, לבחור גימור אהוב ובשילוב עם תאורה זולה באופן יחסי. ניתן לקחת קיר מרכזי או נישה וחיזוק הסגנון המבוקש במהירות, בקלות ובעלות שימוש באפקט דקורטיבי מאפשר יצירת אוירה 
נכונה לשדרג כל חלל.



SKETCH PAINT
צבע שקוף על בסיס מים, שהופך כל קיר ללוח מחיק.

שקוף 
500 מ"ל

צבע טיח
צבע על בסיס מים במראה טיח טבעי. 

כל גווני מניפת נירלט
5 ליטר

אונירלק על בסיס מים
צבע על בסיס מים, אטום, בגימור מבריק במיוחד,  

לצביעת משטחי עץ, מתכת וקירות.
כל גווני מניפת נירלט 

0.75, 3 ליטר

אוניאור על בסיס מים 
צבע על בסיס מים, אטום, בגימור משי מהודר, 

לצביעת משטחי עץ, מתכת וקירות.
כל גווני מניפת נירלט

0.75, 4.5 ליטר



אתר נירלט 
צובעים את הבית וצריכים עזרה?

באתר האינטרנט שלנו ריכזנו עבורכם את כל הכלים שיעזרו לכם 
לעבור את תהליך הצביעה בקלות. באתר ריכזנו עבורכם מגוון כלים 
שיעזרו לכם למצוא את המוצר המתאים, מניפת גוונים דיגיטלית,

הדמיית חדרים ועוד.
www.nirlat.com

YOU-TUBE-ערוץ סרטוני הדרכה ב
רוצים ללמוד מהמומחים איך צובעים? 

בערוץ נירלט תוכלו למצוא עשרות סרטונים מקצועיים, אשר 
ילוו אתכם צעד אחר צעד בתהליך הצביעה.

כלים 
אשר עומדים לרשותכם בכל רגע.יצרנו עבורכם מגוון רחב של כלים דיגיטליים, שתקבלו את התוצאה המושלמת. לשם כך, במידת הצורך, להדריך, לכוון ולייעץ לכם על-מנת חשוב לנו ללוות אתכם בתהליך הצביעה, דיגיטליים

נירלט בפייסבוק
רוצים להישאר מעודכנים? 

בעמוד ה-     שלנו תוכלו ליהנות מטיפים, עידכונים, השראות ועוד.

חפשו אותנו גם ב-           וב-



מחשבון כמויות
כמה צבע צריך לקיר אחד? ולחדר שלם? ולכל הבית?

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

עבורכם תוכנית צביעה אופטימאלית.
www.nirlat.com/calculator

מניפת הגוונים
צובעים את הבית ורוצים לבחור גוונים?

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

www.nirlat.com/fan/#color is

שילובי גוונים
בוחרים גוונים ולא יודעים מה מתאים למה?

באתר נירלט תוכלו לקבל עשרות שילובי גוונים מומלצים שנבחרו
על-ידי מומחי העיצוב בצבע שלנו.

www.nirlat.com/combination-category

מחברת הצביעה
איפה תשמרו את הגוונים האהובים עליכם?

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

ליצור תוכנית צבע לבית על-פי טעמכם. 
www.nirlat.com/notebook

הזמנת דוגמאות
מתלבטים אילו גוונים יתאימו לבית שלכם? 

באתר שלנו תוכלו להזמין דוגמאות צבע מרוחות, אשר ייסעו 
לכם לבחון את הגוונים בחלל הבית אותו אתם מתכננים לצבוע.
* השירות כרוך בתשלום, פרטים נוספים באתר נירלט.

www.nirlat.com/order-sample



עומדים לפני צביעה או שיפוץ הבית? 
רוצים ליצור תכנית צבע ייחודית לכם?

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.

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
צילום: סטודיו דן לב. סטיילינג: דלית רוסו. צולם בבית: אורלי רובינזון. אביזרים פינת עבודה: רשת חנויות סוהו. 

ריהוט ואקססוריז: גלריית דליה ארמוני מתחם מלט מול תחנת רכבת בית יהושוע 09-8995442. 
טקסטיל חדר נוער: סטודיו אמן-workshop. צביעת ארון עץ בחדר מקלחת: מירב כהן- מזרחי, עיצוב בצבע.

* הגוונים המופיעים בקטלוג זה מודפסים על גבי נייר ולכן יתכנו הבדלים בין הגוונים בקטלוג זה לבין הגוונים שיתקבלו בצביעה. 
   מראה הקיר ןהגוון המתקבל על הקיר מושפעים משטית היישום, כמות האור וזווית התאורה על הקיר.


