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אב/ קיסר מובילה את הטרנד 
התעשייתי ע1 קולקציית 

מטרופוליט/ החדשה
קולקציית המטרופוליט' של אב' קיסר עוצבה מתו+ רצו' לשק# את 

המראה האותנטי של חומרי4 תעשייתיי4.

כל משטח בקולקציה עוצב באופ' המשק# מרקמי4 אותנטיי4 של 

ייצור כדוגמת פלדה מחומצנת, מריחות טיח ובטו' גולמי.

הוריאציות השונות במראה אוצרות בתוכ' הבדלי4 של עומק 

ותנועה, והופכות כל משטח ליחיד במינו.



4046 Excava

4001 Fresh Concrete

4033 Rugged Concrete 4044 Airy Concrete

4003 Sleek Concrete

4601 Frozen Terra

4004 Raw Concrete

4011 Cloudburst Concrete

Ne
w
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Ne
w

Ne
w

Ne
w
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w



 4046 Excava
Metropolitan

עיצוב פור: דר+ במשטחי קוור: – דג4 במראה 
חלודה והשראת פטינה. הדג4 שנראה כאילו נחפר 

מ' האדמה, ומתבטא בגווני חו4 ונחושת, מבטא את 
היופי המשתק# בתהליכי הבלייה בטבע



4023 Topus Concrete
Metropolitan

דג4 בהשראת שכבות טופולוגיות, מרקמי מאובני4 
שנבנו לאור+ זמ' בשכבות חבויות. הדג4 מגל4 

במראהו את התצורות המינרליות המצויות בטבע, לצד 
ההתיישנות המחוספסת של החומרי4 התעשייתיי4 



4044 Airy Concrete
Metropolitan

דג4 בטו' בגוו' אפור בהיר ובגימור בטו' גס 
אותנטי. המרקמי4 האווריריי4 הוויזואליי4 שלו 
מבטאי4 עומק לאור+ המשטח, המועצ4 על ידי 

שילוב של אזורי4 בגווני אפור כהה ולב'

* דג4 בלעדי לרשתות המטבחי4 הנבחרות עד מר: 2019



4601 Frozen Terra
Metropolitan

פרשנות עכשווית ומעניינת לשילוב מפתיע של 
מראה הטרצו הקלאסי ומראה הבטו' הבהיר



4011 Cloudburst Concrete
Metropolitan

דג4 בטו' המאופיי' בגווני4 בהירי4 המעניקי4 
למשטח הכבד מראה קליל כענ', המהווה פרשנות 

רומנטית ורכה יותר לסגנו' התעשייתי



4643 Flannel Grey
Classico

מערבולות של אפור כהה לאור+ המשטח 
המעניקות לדג4 זה עומק ותחושת תנועה. נית' 

בקלות להעצי4 את הגוו' לצד שימוש בגווני4 
טרנדיי4 ניטרליי4 אחרי4



6011 Intense White 
Classico

לאלו השואפי4 ליצור אווירה אורגנית וחמימה, 
מציע הדג4 שכבת בסיס בהירה במיוחד, המאירה 

את המטבח באור ייחודי. חלקיקי הזכוכית הפזורי4 
באופ' שווה בתו+ החומר, מעניקי4 תחושה של אב' 

טבעית, לצד תחכו4 בוהק של אור לב'

* דג4 בלעדי לרשתות המטבחי4 הנבחרות עד מר: 2019



4004 Raw Concrete
Metropolitan

מגל4 את הרוח התעשייתית והטרנדית של 
משטחי בטו' קלאסיי4, ע4 היתרונות של אב' 

קיסר – איכות, עמידות ותחזוקה קלה



5131 Calacatta Nuvo
Supernatural

השראה ממראה אב' ה-Calacatta הטבעית. 
הדג4 מציג מראה אלגנטי וטבעי של עורקי4 

 עבי4 בגוו' אפור מעוד' על רקע לב'.
Calacatta Nuvo משאיר חות4 עיצובי בלתי 
נשכח ומשדרג כל חלל ליצירת מופת עיצובית



6313 Turbine Grey
Supernatural

השילוב הנכו' של גווני אפור בהשראת איתני 
החור# הסוערי4. דג4 אפור עשיר בתתי גווני4 של 
אפור ומעט גווני4 לבני4. שילוב בי' מראה טרנדי 

לאב' במראה טבעי



1111 Vivid White
Classico

הגוו' הלב' האולטימטיבי, מתאי4 במיוחד לאלו 
המבקשי4 מראה מינימליסטי וקלאסי מתו+ 

הערכה לפשטות, והבנת היופי הנצחי של הלב'



5111 Statuario Nuvo
Supernatural

דג4 הסטטואריו נובו מאופיי' בעורקי4 כהי4 
מזוככי4 ומרשימי4 המועצמי4 על גבי רקע לב'



5141 Frosty Carrina
Supernatural

לב' אפרפר עשיר בעורקי4 אפורי4 עדיני4 
המרחפי4 על המשטח ומעניקי4 לו מראה טבעי



4033 Rugged Concrete 
Metropolitan

עיצוב פור: דר+ במשטחי קוור: במראה בטו' 
מחוספס, גולמי וגס, המודגש על ידי פגמי4 

יחודיי4, פיזור כתמי צבע ברבדי4 שוני4 ע4 כל 
היתרונות של משטחי אב' קיסר. הדג4 משתלב 

בעיצוב אורבאני ותעשייתי



5031 Statuario Maximus 
Supernatural

דגStatuario Maximus 4 עוצב בהשראת אב' 
השיש הטבעית ומאופיי' בגוו' בסיס לב' עשיר 
בעורקי4 אפורי4 יוקרתיי4 השזורי4 לכל אורכו



6131 Bianco Drift
Supernatural

הפרשנות של אב' קיסר למראה גרניט עכשווי 
ומעוד'. הדג4 משלב מראה קלאסי ואלגנטי של 

לב' ע4 מערבולות עדינות של גווני4 בהירי4 
ואפורי4. אידיאלי עבור עיצובי פני4 מסורתיי4 

ועכשויי4 כאחד



בואו לעצב את החלו) ע) אב% קיסר.
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