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 פיתוח 
סביבה ונוף



חברת איטונג מייצרת מוצרי פיתוח סביבה ונוף כבר יותר מעשרים שנה ומוצריה 
מעטרים מאות פרויקטים מובילים ברחבי הארץ. 

שלושת הערכים המרכזיים המובילים אותנו הם:

אופקים חדשים בפיתוח סביבתי

 אנו באיטונג מאמינים כי אדריכלות נוף אסתטית ושימושית היא כזו המאדירה את הטבע ומשתלבת בסביבה מבלי 
לפגוע בה. לכן אנו משווקים מגוון רחב של מוצרים המיטיבים עם הסביבה ועושים שימוש בחומרים ממוחזרים.

 בנוסף אנו פועלים רבות לקידום ופיתוח מוצרי נגישות מתוך הכרה בחשיבות יצירת סביבה מתחשבת ונגישה 
לבעלי מוגבלויות.

קטלוג איטונג 2015 מציג מגוון רחב של פתרונות ומוצרים לאדריכלות נוף, כאשר לצד המוצרים המוכרים והותיקים 
ניתן למצוא מגוון פיתוחים חדשים בתחומי הריצוף, הנגישות, החיפויים וריהוט הגן.

אנו מודים ללקוחותינו הנאמנים ולאנשי המקצוע המעולים, שותפינו לדרך, על שיתוף הפעולה הפורה ומבטיחים 
להמשיך להתחדש ולהתפתח.

הצוות המקצועי שלנו פועל לקידום מוצרי עזר לתכנון ויישום, וישמח לעמוד לרשותכם בכל פניה ושאלה.

 בברכה,
צוות פיתוח סביבה ונוף איטונג

מקצוענות

 בקרת איכות מוקפדת ומתן 
שירות מקצועי

חדשנות

 פיתוח מוצרים בהתאם 
לדרישות הלקוח והובלת מגמות 

חדשות בתחום

בנייה ירוקה

 פיתוח ושיווק מוצרים ירוקים 
בתחום הריצוף, הנגישות 

והבטיחות
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גומות ומדרגות  

46-47 גומות 

48 מדרגות  

קופינג, משרביות, גדרות, חיפויים 

52-58 קופינג ומושבים 

59 משרביות 

60 חיפוי כורכרית מבוקעת 

61 חיפוי כורכרית מנוסרת 

62 חיפויי סהרה 

63 חיפוי סטייל בטון 

64 חיפוי סדרת ברוש 

64-65 בלוק מבוקע 

ריהוט רחוב וגן 

68-69 עמודי מחסום 

70 ספסלים, אשפתונים 

71 אדניות 

72 עמודים דקורטיביים 

74 אריחי גומי 

75 מוצרים מיצקת, ספסלי מתכת 

76 יריעות ניקוז 

77 קירות אקוסטיים 

78 נתוני אריזה 

79 תנאי אספקה  

טרצו 

82 טרצו לריצוף חוץ, אריחים מוטבעים 

83 אבן משתלבת חושן עם טרצו 

תוכן ענינים

4-5 גוונים 

ריצופים 

8 נטורה קובית, מולטי קובית, מבוקעת 

9 סנטרום, מישושית ת"א 

10 נטורה חופשית 1, 2 

11 נטורה 15/16, 15/24, מנקזת 

12-13 אריחים של פעם 

13 מעויין, סטייל בטון 

14 קרדו 

15 פרובנס 

16 ונציה 

17 עשרונים 

18 סהרה, קלאסונית 

19 פבולה, אוני 

20 אבני סימון 

מוצרים ירוקים, נגישות 

26 מוצרים ירוקים 

27 נגישות   

28 המלצות לריצוף אבנים משתלבות 

29 טבלת ניגוד חזותי 

אבני שפה וגן 

32-35 אבני שפה   

36-39 אבני גן ותיחום 

40 במפר, אלמנט בלימה 

41 תעלות וראשי שוקת 
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הערות: ■ הגוונים הינם להמחשה בלבד. ■ בגווני קוקטייל קיימת שונות רבה מאבן לאבן מבחינת מופע הגוונים ואבן אחת אינה דומה לאחרת ואינה משקפת את פיזור הגוונים בקוקטייל. 
יש לרצף עם שלוש חבילות במקביל. ■ מחיר כחול וירוק ע"פ הסכם.

גוונים וגמר
חדש12345  67

גווני סטנדרט 
על בסיס מלט אפור

גווני פסטל
על בסיס מלט לבן

גוונים וגמר למוצרי רחוב, חושן - דמוי טרצו מלוטשגווני ליטושגווני סיתות / SWגווני קוקטייל
גן ואלמנטים משלימים

חדשקוקטייל 3לבןאפור חדשגרניט אפור כהה 9ירושלמי לבןאפור קלאסי 5ירושלמי לבןקוקטייל 11  כורכרי מסותתלשם 

חדשקוקטייל 4חברונישחור 330 חדשגרניט אפור בהירלבן זכוכיתגרניט אפור בהירכורכריקוקטייל 12  שנהב מסותתתרשיש 

חדשקוקטייל 5כורכריחציל 655 חדשגרניט אפור ת"אחברוניגרניט אפור זכוכיתחברוניקוקטייל 13  בזלתי מסותתברקת 

חדשקוקטייל 6ירוקחום 610 חדשאפור קלאסי 5שנהבשחור מנוקדחברוני משובץקוקטייל 14  גרניט אפור מסותתשבו 

חדשקוקטייל 7שנהבחום בהיר 960 חדשקוקטייל 15  חדששחור מנוקדצהוב משובץשחור בזלתיגרניט חדש דגם ת"א  אפור חלקיהלום 

חדשקוקטייל 8חום בהיראדום 110 חדששחור בזלתיאפרסקכחולשנהבקוקטייל 16  אחלמה 

חדשקוקטייל 10אדום 110 חדשכחולורונהירוקצהוב משובץקוקטייל 17  ישפה 

חדשירוקחום בהיר מנוקדכורכר החוףאפרסקכחול שוהם 

חדשורונה ספיר 

חום בהיר מנוקד
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■ הגוונים הינם להמחשה בלבד.

חדש12345  67
גווני סטנדרט 

על בסיס מלט אפור
גווני פסטל

על בסיס מלט לבן
גוונים וגמר למוצרי רחוב, חושן - דמוי טרצו מלוטשגווני ליטושגווני סיתות / SWגווני קוקטייל

גן ואלמנטים משלימים

חדשקוקטייל 3לבןאפור חדשגרניט אפור כהה 9ירושלמי לבןאפור קלאסי 5ירושלמי לבןקוקטייל 11  כורכרי מסותתלשם 

חדשקוקטייל 4חברונישחור 330 חדשגרניט אפור בהירלבן זכוכיתגרניט אפור בהירכורכריקוקטייל 12  שנהב מסותתתרשיש 

חדשקוקטייל 5כורכריחציל 655 חדשגרניט אפור ת"אחברוניגרניט אפור זכוכיתחברוניקוקטייל 13  בזלתי מסותתברקת 

חדשקוקטייל 6ירוקחום 610 חדשאפור קלאסי 5שנהבשחור מנוקדחברוני משובץקוקטייל 14  גרניט אפור מסותתשבו 

חדשקוקטייל 7שנהבחום בהיר 960 חדשקוקטייל 15  חדששחור מנוקדצהוב משובץשחור בזלתיגרניט חדש דגם ת"א  אפור חלקיהלום 

חדשקוקטייל 8חום בהיראדום 110 חדששחור בזלתיאפרסקכחולשנהבקוקטייל 16  אחלמה 

חדשקוקטייל 10אדום 110 חדשכחולורונהירוקצהוב משובץקוקטייל 17  ישפה 

חדשירוקחום בהיר מנוקדכורכר החוףאפרסקכחול שוהם 

חדשורונה ספיר 

חום בהיר מנוקד

8
גווני גרנוליט

רביבים

מצרי

גלעדי

5לא איטונג לא קונה!    קטלוג מוצרים 2015


