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تسعى المجموعة المصرية لالستثمارات الصناعية - سيراميكا پريما - أن تقدم إنتاجًا متميزًا من السيراميك والصناعات المكملة من خالل اإلبداع واألناقة 

وروعة التصميمات المستوحاه في مجملها من الطبيعة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية بما يحقق رضاء عمالئنا وااللتزام بمعايير التفوق فى الخدمة 

.. واألمانة من أجل  من خالل االستثمار فى موظفينا وتطوير مجتمعنا وحماية بيئتنا لنحقق دائمًا القيم والمبادىء التى آمنا بها؛  فاالتقان لضمان الجودة 

الثقة .. والذوق من أجل الجمال .. واألمان للبيئة والبشر .. وااللتزام بالقيم والقوانين .. ويتم ذلك من خالل ادارة تغيير قادرة علي توقع المتغيرات و تعمل 

دائمًا على التطوير والتحسين المستمر .      

پريما سيراميكا 

The Egyptian Group for Manufacturing Investments - Ceramica Prima – aim to present a distinguish production of ceramic and completing 
industries that will appear through creativity and elegance and amazing designs which are inspired generally from nature, and also the quality 
of the product which is equivalent to the international quality. To end up by satisfying our customers and committing to the winning standers 
in this service, throughout the investment we make in the employees, developing the society and protecting the environment, to achieve the 
principles and ethics which we believe in. Mastering guarantees assurance, honesty to insure trust, taste for beauty, safety for the environment 
and humans, commitment for ethics and rules, and all this is done by the changing management



Values:
 • The perfection: to ensure quality.
 • The integrity: for confidence.
 • The taste: for design.
 • The safety: for people and environment.
 • The compliance: with values and laws.

Our Vision:
Our vision is the superiority in ceramics’ industry, 
in addition to the other complementary industries 
through a “Change Management” that is able 
to expect the variables by the continuous 
development.
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in addition to the other complementary industries 
through a “Change Management” that is able to 
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Our Vision:
Our vision is the superiority in ceramics’ industry, 
in addition to the other complementary industries 
through a “Change Management” that is able to 
expect the variables by the continuous development.

Our Mission:
That the company provides a distinguished production 
of ceramics and complementary industries, through 
creativity, elegance, and splendor designs, as well as its 
compliance with the international quality standard, in 
order to achieve our customers’ satisfaction, as well as 
the commitment to the service standards of excellence 
through investing in our customers, developing our 
society, and protecting our environment.

Certificates: 
We have gained various ISO certificates i.e. ISO 9001 (International Quality System Standard 
ISO 9001:2000) and the ISO14001 (Environment Management System Standard ISO 
14001:2004) which correspondingly asserts our wide efforts of taking care of the environment. 
Recently, on September 2006, the central laboratories Prima have been accredited by the 
Egyptian Accreditation Council (EGAC) in compliance with the requirements of ISO/IEC 
17025:2005 in the field of physical, chemical & mechanical testing of ceramics. 
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Afra 15x60

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The woods have different types and forms, and to choose a suitable wooden floor it is 
often confusing that is why in this wooden collection the designer mastered in pleasing 
all different tastes to match with all type of fancy furniture and various areas.

ان في االخشاب اكتر من نوع و شكل، و الختيار ارضية خشبية مناسبة غالبا ما يكون امر محير لذلك في هذه 
المجموعة الخشبية اتقن المصمم في ارضاء كل االذواق لتناسب االثاث الراقي و المساحات المختلفة.

FLAT

MATTE

Floor Tiles (Strips)
Grey
15x60
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Alabaster 1152

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

Thousands of years ago, the humans have known many usages of marbles either in 
building and construction or in the decorations of luxurious buildings because of its 
value and beauty. In a classical soft form we represent a selection of shiny marble with 
the color of soft beige which reflects warmth and relieve, in addition to giving the feeling 
of extension and amplitude.   

تجميل  في  او  التشييد  و  البناء  في  سواء  للرخام  عدة  استخدامات  االنسان  عرف  قد  و  السنين  االف  منذ 
المباني الفخمة بسبب قيمته و جماله. و في قالب كالسيكي ناعم نقدم مقطعا رخاميا المع بدرجات اللون 

البيج الهادئ الذي يعكس الدفئ و االرتياح، باالضافة الي انه يعطي احساس بالسعة و االمتداد.

FLAT

Floor Tiles
Light Beige
50x50

GLOSSY

Zocalo
8x40 

50x50
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FLAT

GLOSSY

Alicante 1357

50x50

Floor Tiles
Décor
50x50

Floor Tiles
Light Beige 1
50x50

Floor Tiles
Light Beige 2
50x50

Floor Tiles
Dark Havan 1
50x50

Floor Tiles
Dark Havan 2
50x50

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

Floors have a great importance in any house, as they are the center of beauty and 
attractiveness which must be chosen carefully. After studding this importance we chose 
a well neat design from soft luxurious marble, with a modern style and catchy colors such 
as beige and Havana, which added the feeling of obvious expansion on the floor and 
also gave it elegance that is reflected on showing the house beautiful furniture.

االرضيات في المنازل لها اهمية كبيرة و هي من محاور الجمال و الجاذبية و يجب اختيارها بدقة. بعد دراسة 
البيج، مما اضفى  الهافان و  الوان جذابة من  الراقي بطابع عصري و  الناعم  الرخام  اخترنا تصميمًا متقنًا من 

على االرضية احساس االتساع الواضح و منحها فخامة تبرز اثاث المنزل الجميل.  
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Arrow 1257

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

Wood is considered as one of the most used floor type because of its natural beauty and 
strength, in addition to the diversity in usage as a decor either in inscription or drilling or 
other types of artistic and beautiful values. This design takes the classical look of wood in 
all its grace and dividing it into connected slices with strong veins that reflects the warm 
and tranquil feeling. 

تعدد  الي  باالضافة  تحملها،  قوة  و  الطبيعي  جمالها  بسبب  استخداما  االرضيات  انواع  اكثر  من  تعد  االخشاب 
الشكل  يأخذ  التصميم  و هذا  جمالية.  و  فنية  قيم  غيره من  و  حفر  او  نقش  الديكور سواء  في  استخدماتها 

الكالسي للخشب برشاقته و تقسيمه لشرائح متصلة بها عروق قوية تعكس الشعور بالدفئ و الطمأنينة. 

FLAT

GLOSSY

Floor Tiles
Brown
50x50

Floor Tiles
Mix Brown 
50x50

50x50
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Avalon 1102

FLAT

GLOSSY

Floor Tiles
Light Beige
50x50

50x50

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The floor is always a mirror for the soul of the room, and in this elegant design the artist 
used a beige marble piece with some simple veins to add the spirit of simplicity and grace 
to any room

االرضية دائما ما تعكس روح المكان و في هذا التصميم الراقي استخدم الفنان قطعة رخامية من اللون البيج 
مع تعرقات بسيطة تضفي على اي مكان روح البساطة و االناقة 
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Brazillian

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The woods have different types and forms, and to choose a suitable wooden floor it is 
often confusing that is why in this wooden collection the designer mastered in pleasing 
all different tastes to match with all type of fancy furniture and various areas.

ان في االخشاب اكتر من نوع و شكل، و الختيار ارضية خشبية مناسبة غالبا ما يكون امر محير لذلك في هذه 
المجموعة الخشبية اتقن المصمم في ارضاء كل االذواق لتناسب االثاث الراقي و المساحات المختلفة.

FLAT

MATTE

Floor Tiles (Strips)
Brown
15x60

15x60
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Cake 8277

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

From new artistic vision, the artist introduced a design of floors decoration which was 
based on the formation similar to the character and by the values of arts such as mass 
and space, in addition to the movement as a creative vision with the depth to specify 
dimensions, without leaving behind the effect of shadows and light to have the 
embodiment and persuasion. All of the above is joined with the effect of marble lined 
with dark brown and warm beige to create a special artistic melody for a unique and 
modern house.

و  التشكيل مشابهللحروف،  بقيمة فنية معتمدين على  ارضيات  رؤية فنية عصرية قدمنا تصاميم  من خالل 
القيم االساسية للفن مثل الكتلة و الفراغ، باالضافة للحركة كرؤية ابداعية مع عمق لتأكيد االبداع، من دون ترك 
الظل و النور للتجسيم و االقناع، كل ما سبق مع تأثير رخامي قوي ذو عروق رائعة باللون البني الداكن الجميل 

و البيج الدافئ اللذان كونا معًا لحنًا فنيًا رائعًا لمنزل متفرد و عصري. 

FLAT

GLOSSY

Floor Tiles
Beige
50x50

Floor Tiles
Brown
50x50

Zocalo
8x40 

50x50
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Carrara 1 171

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

All the Experts in the world of decorations recommend that the choice of floors should 
be simple to show the beauty of the furniture. That is why we represent the unique 
marble design which is simple and shiny that gives the romantic and elegant mood. With 
simple decors chosen from the degrees of joyful white and grey, makes the viewer feels 
a phase of great emotion relief. 

بشكل  فريد  تصميم  نقدم  لذلك  االثاث.  جمال  تظهر  بسيطة  ارضيات  باختيار  الديكور  خبراء  ينصح  ما  دائمًا 
و  االبيض  من  مبهجة  لونية  بدرجات  رقيقة  بديكورات  و  معًا،  االناقة  و  بالرومانسية  يوحي  المع  بسيط  رخامي 

الرمادي يصل باحساسك لحالة من االرتياح النفسي الرائع. 

FLAT

GLOSSY

Zocalo
8x40 

Floor Tiles
Décor
50x50

Floor Tiles
Décor ( Corner )
10x10

Floor Tiles
Décor ( Border )
10x50

Floor Tiles
Light Grey
50x50

50x50
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Collage 5187

Wall Tiles
Dark Havan
25x50

Wall Tiles
Midell Beige
25x50

Wall Tiles
Light Blue
25x50

MATTE

PUNCH

25x50

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

A long time ago, humans knew stones and its usage in the building and construction. 
We created a design with a new artistic vision inspired by stones with the distinguished 
colors such as dark Havana, medium brown and light blue. This design can fit a modern 
room especially for the lovers of prosperity and elegance. 

جديدة  فنية  برؤية  خرجنا  التشييد.  و  البناء  عمليات  في  استخدمه  و  الحجر  الزمان  قديم  من  االنسان  عرف 
التصميم يصلح لغرفة  الفاتح. و هذا  االزرق  المتوسط مع  البني  الغامق،  الهافان  بالوان  لتصميًا حجريًا مميزًا 

عصرية خاصة لمحبي الرفاهية و الذوق الرفيع. 
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FLAT

Crystal Marble 1342

50x50

GLOSSY

Floor Tiles
Light Beige1
50x50

Floor Tiles
Light Beige2
50x50

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The crystal marble is one of the prettiest elements of the rich nature, and with its beige 
color mixed with pieces of crystal adding so many accurate details to its look. From the 
spirit of the crystal marble the artist created this mouthpiece floor with beauty and warms 
which is appropriate to all kinds of furniture and suits different tastes.

المتواجدة  الكريستال  قطع  و  المتدرج  البيج  بلونه  الغنية،  الطبيعة  عناصر  اجمل  احدى  هو  البلوري  الرخام 
بداخله في تفاصيل دقيقة. من وحي الرخام البلوري اخر لنا الفنان هذه االرضية الناطقة بالجمال و الدفئ التي 

تناسب جميع انواع االثاث و تتماشى مع اذواق مختلفة.
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Duchess

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The black color is the title for luxury and the golden color is the source of richness and 
mixing them together add a new meaning for the elegancy, the designer used this 
natural creation in combining the colors in this marvelous marble peace to create this 
design for those who have a great taste.

اللون االسود هو عنوان الفخامة و اللون الذهبي هو منبع الغناء و امتزاجهم معنا يضفي معنى اخر لالناقة، و 
هنا استغل المصمم ابداع الخالق في مزج هذه االلوان في لوحة رخامية خالبة ليخرج لنا هذا التصميم الصحاب 

الزوق الرفيع

FLAT

GLOSSY

Floor Tiles
Black
50x50

50x50
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From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The nature is always stunning us with its spectacular colors and from the inspiring nature 
with all the mountains and colored rocks the artist has created this design with the soft 
beige and brown colors mixed with some veins of the olive color and its shades, and 
turned out to us in this amazing unique scene which provide the distinctive, elegant and 
quite mood.  

دائما ما تبهرنا الطبيعة بالوانها الخالبة، و من وحي الطبيعة و الجبال و الصخور الملونة ابدع الفنان في هذا 
التصميم الذي يتمتع بدرجات البيج الفاتح الهادئ و البني الممزوج بتعرقات من اللون الزيتي بدرجاته، و ظهر 

لنا هذا المشهد الجمالي الفريد الذي يبحث عنه من يريدون التميز و االناقة و الهدوء. 

FLAT

Emerald 1322

50x50

GLOSSY

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Dark Olive
50x50
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Empress 1277

50x50

Floor Tiles
Décor
50x50

Floor Tiles
Light Beige 1
50x50

Floor Tiles
Light Beige 2
50x50

Floor Tiles
Dark Olive 1
50x50

Floor Tiles
Dark Olive 2
50x50

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The green marble or what’s called the Indian marble is one of the oldest and most 
distinctive kinds of marble used in home decorations. And from the spirit of the green 
marble and its mix with beige soft marble, the artist created this special and unique 
design which conducts the karmic rest and it is suitable for the modern decoration for 
those who have a distinctive taste.

الرخام االخضر او ما يسمى بالرخام الهندي هو واحد من اميز و اقدم انواع الرخام المستخدم في تزيين المنازل. 
و من وحي الرخام االخضر مع مزجه بالرخام البيج الهاديء اخرج لنا الفنان هذا التصميم المتميز و الفريد الذي 

يبعث الراحة النفسية و يتماشى مع الديكورات العصرية لذوي الزوق الرفيع. 
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Everest

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Dark Beige
50x50

5322

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

Mountains were and still are human’s refuge even they lived in its dependents and 
benefits from it. From the mountains components, we shaped in a modern way; either 
in the structure or the method of installation, a stony design uneven engineered edge 
inspired from the structure of giant mountains, colored with beige, Havana, grey and 
dark brown, to create a widely employed design that suitable for the seekers of luxury. 
This design is consider as a milestone in the method of installation and the form of 
ceramic itself. 

كانت و ال تزال الجبال مالذ لالنسان حتى انه عاش في كنفها و استفاد منها. و من مكونات الجبال، صغنى 
منتظمة  غير  هندسية  بحواف  حجريًا  تصميمًا  التركيب،  طريقة  او  الشكل  في  سواء  حديثة؛  عصرية  بطريقة 
ليكون  الغامق،  البني  و  والرمادي  الهافان  و  البيج  اللون  بدرجات  الشاهقة،  الجبال  تقسيمات  من  مستوحاه 
و  تركيب  طريقة  في  نوعية  نقلة  يمثل  التصميم  هذا  و  الراقية.  االذواق  اصحاب  مع  يتناسب  واسع  توظيفها 

شكل السيراميك. 

Wall Tiles
Light Beige
25x50

MATTE

PUNCH

30x60
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Freeze

FLAT

MATTE

Floor Tiles
Dark Grey
60x60

Have you ever notices something so beautiful that you wished that you could freeze the 
time to enjoy it longer? In his simple design for a light marble tile the artist has wowed us 
with a new meaning for beauty and elegance for those who wants excellence. 

هل رأيت قبل ذلك شيء من شدة جماله تمنيت ان يتجمد الوقت لبرهة حتى تستمتع به مدة اطول؟ في هذا 
التصميم البسيط لبالطة رخامية فاتحة ادهشنا الفنان بمعنى جديد للجمال و االناقة للباحثين عن التميز.

60x60
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Geo 1492/A/F

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The geometric shapes are not exclusively used in science only but it could be employed 
in other areas, and from there the geometric shapes the designer was inspired to create 
a different model with a wooden color to present this unique model for those with a 
high taste. 

ان االشكال الهندسية ليست حكرا على العلوم فقط لكن من الممكن توظيفها في مجاالت اخرى، و من هنا 
استوحى المصمم ادخال االشكال الهندسية مع الوان الخشب المختلفة و تعريقاتها ليخرج لنا هذا التصميم 

الفريد الصحاب الذوق العالي.

Floor Tiles
Mix
50x50

50x50

FLAT

MATTE
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Kashan 1177

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

Since ages ago, the wooden floors have been the most popular because it intimidate 
luxury and elegance and gives the feeling of relaxation that is why the decoration 
specialists are still advising it. As we believe in all that elegant and retouched, we were 
creative in choosing the wooden style in all its shades but with adding a touch of 
modernity in the decorations, which are characterized by flower trappings from the deep 
majestic Persian civilization and the blue color which shines with elegance. 

منذ زمن و االرضيات الخشبية هي االكثر رواجًا النها توحي بالفخامة و االناقة و تعطي احساس بالراحة، لذلك 
مازال خبراء الديكور ينصحون بها. و ايمانًا منا بكل ما هو انيق و منمق ابدعنا في اختيار الشكل الخشبي 
الفارسية  الحضارة  عمق  من  نباتية  بزخارف  تتسم  التي  الديكورات  في  حداثة  لمسة  بأضافة  لكن  بدرجاته 

العريقة و باللون االزرق الذي يشع فخامة. 

FLAT

MATTE

Floor Tiles
Mix 
50x50

Floor Tiles
Dark Beige
50x50

50x50



CERAMICA PRIMA 
140

Kempas

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

What makes the wood very distinguished away from its natural beauty is the easiness in 
blinding with most of the types of decor either classical or modern. This design is unique 
because of the deepness and simplicity at the same time, in which we used the shades of 
brown and beige colors, to give us at the end a charming floor that is sophisticated and 
elegant at the same time.

الديكور  اذواق  الطبيعي هو سهولة مزجها مع معظم  الخشبية بعيدًا عن جمالها  االرضيات  يميز  اكثر ما  ان 
تداخل  استخدم  واحد حيث  ان  بساطة في  و  بعمق  يتميز  الذي  التصميم  حديثة. في هذا  او  سواء كالسيكة 

درجات اللون البني و اللون البيج، لتظهر لنا ارضية ساحرة توحي بالرقي و االناقة معًا. 

FLAT

MATTE

Floor Tiles (Strips)
Brown
15x60

15x60
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Lava 1212

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

To select the floors of your house is an important factor that will affect the beautiful 
appearance of your furniture. That’s the reason we are presenting a glossy luxurious 
marble design, with the elegant dark brown color with the interference of the degrees of 
beige color in addition to a strict orange vein color which amplified its beauty. No doubt 
that the decors here gave the floors the artistic feeling of warmth and luxury because of 
its beautiful trappings. 

االثاث. لذا نقدم تصمم رخامي المع فخم  المنازل هو عامل مهم و مؤثر في ظهور جمال  االرضيات في  اختيار 
بااللون البني الغامع مع تداخل درجات اللون البيج الهادئ و اضافة عروق برتقالية دقيقة مما ادى لزيادة جماله، 

و باال شك الديكورات الزخرفية الجميلة منحت االرضية شكل فني ادى للشعور بالدفء و الرفاهية.

FLAT

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Dark Beige
50x50

Floor Tiles
Décor
50x50

GLOSSY

50x50
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Locust 60x60

FLAT

MATTE

Floor Tiles
Beige
60x60

Nature always exist us with its glooming beauty, and from this spirit the artist created this 
calm marble piece with the light beige color to suits all tastes.  

دائما ما تبهرنا الطبيعة بجمالها الخالب، و من هنا استوحى الفنان مقطع رخامي هادئ من اللون البيج الفاتح 
يتماشى مع جميع االذواق.

3002/F
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From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The Country of Madera in Portugal is known for the shape and quality and colors of their 
wood with the diversity in colors like mahogany color and the dark brown till the light 
brown color. The designer came out with this work of art in the form of a tile in which 
you will find coherent colors and lines. This design works with the modern furniture 
because of it special shape and it is suitable for those with distinctive taste.

و  النبيتي  البني  من  جدا  المميزة  الخشب  الوان  و  جودة  و  شكل  عنها  معروف  البرتغالية  »ماديرا«  بلدة  إن 
البني الغامق وصوال للبني الفاتح. اخرج لنا المصمم لوحة فنية في شكل بالطة ارضية حيث تناسق االلوان و 

الخطوط. هذا التصميم يتماشى مع االثاث العصري  بشكل مميز و يناسب اصحاب الذوق الرفيع. 

FLAT

Madera 1312

50x50

GLOSSY

Floor Tiles
Beige
50x50
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Maple

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The woods have different types and forms, and to choose a suitable wooden floor it is 
often confusing that is why in this wooden collection the designer mastered in pleasing 
all different tastes to match with all type of fancy furniture and various areas.

ان في االخشاب اكتر من نوع و شكل، و الختيار ارضية خشبية مناسبة غالبا ما يكون امر محير لذلك في هذه 
المجموعة الخشبية اتقن المصمم في ارضاء كل االذواق لتناسب االثاث الراقي و المساحات المختلفة.

FLAT

MATTE

Floor Tiles (Strips)
Brown
15x60

15x60
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Marquetry 1207

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

Nature is the basic thread of inspirations to the seekers of beautiful art. And yet the 
element of wood is one of the richest sources because of its beauty, warm and authentic 
details, and the harmonious feeling in it. Providing the deep brown color with the elegant 
beige color creating a beautiful artistic painting with a special vision in the outstanding 
decors that suits those who look for beauty either in a classical or modern form. 

الطبيعة هي اولى خيوط االلهام للباحثين عن الفن الجميل. وال يزال عنصر الخشب من اغنى مصادر االلهام 
البيج  اللون  روعة  البني و  اللون  ادخلنا عمق  به.  التناغم  بسبب جماله، و دفئ و اصالة تفاصيله، و احساس 
كلوحة فنية برؤية مميزة في ديكور جميل يناسب الباحثين عن الجمال سواء في شكل كالسيكي او حديث. 

FLAT

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Brown
50x50

Floor Tiles
Décor ( 8 Tiles )
50x50

GLOSSY

50x50
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Maya 1487/F

50x50

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

This marble design with its gradient light mixing colors gives the atmosphere of comfort 
and the soul calmness and it is suitable for those who are searching of a dreamy place 
to live in. 

هو  و  النفسي  الهدوء  و  بالراحة  الشعور  يضفي  المتداخلة  الفاتحة  الوانه  بتدرجات  الرخامي  التصميم  هذا 
مناسب لمن يبحثون عن مكان حالم للعيش به. 

FLAT

MATTE

Floor Tiles
Dark Grey
50x50
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FLAT

Medallion 1327

50x50

GLOSSY

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Brown
50x50

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

للجمال  رمز  بالفعل  هو  بالميدالية  المسمى  التصميم  هذا  و  لنجاحه،  رمز  هو  الفائز  به  يتوج  الذي  الوسام 
االرضية  على  اضفت  حالمة  و  راقية  رسمة  بهما  ادخل  و  البيج  و  البني  اللون  اختار  الفنان  ان  حيث  التفوق،  و 

شخصية قوية و مستقلة و ناجحة. هذا التصميم هو للشخصية التي تبحث عن التألق.

The medal that crowns the winner is a sign of excellence, and this design which is named 
medallion is actually a symbol for beauty and superiority. The artist chose the beige and 
brown colors and entered in the tile a delicate and dreamy drawing which added on the 
floor a strong, independent and successful character. This design is for those who look 
for brilliance.
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Ocean 1197

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The ocean is a true embodiment of mystery and magic in nature, we have in our hands a 
marble pattern that represents this live beauty in an artistic vision full of exact details and 
creative lines in the elegant degrees of beige and brown, which adds to the place the 
feeling of warmth and beauty that suits the modern house. 

الجمال  هذا  يمثل  رخاميًا  ايدينا مقطعًا  بين  و  الطبيعة،  في  السحر  و  الغموض  لمعنى  تجسيد  المحيط هو 
الحي برؤية فنية غنية يالتفاصيل الدقيقة و خطوط ابداعية بدرجات لونية راقية من البيج و البني، تضفي على 

المكان احساس مليئ بالدفئ و الجمال مناسب لمنزل عصري. 

FLAT

Floor Tiles
Beige
50x50

GLOSSY

Zocalo
8x40 

50x50
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Palessandro 1226

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

This amazing design inspired by nature in its marble which form is the center of beauty 
and symmetry, because it shows what is above it from furniture in an attractive way, and 
also the availability of the marble form with its shade of colors graded from dark grey till 
the white color which conclude in harmony and correspondences, presented for those 
who have a unique taste and reflects on their artistic feeling and strong personality. 

ما  يظهر  فهو  التناسق  و  الجمال  محور  الرخامي هو  بشكله  الطبيعة  من  المستوحى  الخالب  التصميم  هذا 
الرمادي  المتدرجة من  القوية  االلوان  درجات  و  الرخامي  الشكل  توافر  ملفتة، بسبب  بطريقة  اساس  فوقه من 
الغامق الي االبيض مما يشكل انسجامًا و توافقًا، و ذلك ما يبحث عنه اصحاب الذوق الفريد ويعكس االحساس 

الفني و الشخصية القوية. 

FLAT

GLOSSY

Floor Tiles
Light Grey
50x50

Floor Tiles
Dark Grey
50x50

50x50
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Picaso 60x60

FLAT

MATTE

Floor Tiles
Beige
60x60

The international artist Pablo Picasso impressed the world with his painting due to its 
difference and expressiveness, and from this spirit the artist impressed us with a different 
marble piece colored in beige with some colorful veins to present a beautiful painting 

ان الفنان العالمي بابلو بيكاسو ابهر العالم بلوحاته النها مختلفة و معبرة و من هنا ابهرنا المصمم بقطعة 
رخامية مختلفة باللون البيج مع تجزيعات لونية مختلفة تمثل لوحة فنية.

3012/F
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Potro 1186

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The black color is the title of elegance and adding other colors such as white it becomes 
an artistic painting. That is the reason we give you a marble design from the black color 
which represent the night and its silence, mixed with the white color which represent the 
moon in its beauty, all blends together with a simple decor that creates a unique beauty 
floor for an elegant house full of optimism.  

اللون االسود هو عنوان االناقة دائمًا و باضافة االلوان مثل االبيض يصبح لوحة فنية. لذلك فقد قدمنا تصميم 
رخامي من اللون االسود يمثل الليل و السكون ممزوج باللون االبيض الذي يمثل البدر في جماله، يمتزجا معا 

مع ديكور بسيط يعطي جماالً فريدًا ألرض منزل انيق يبعث على التفاؤل.

FLAT

GLOSSY

Floor Tiles
Light Grey
50x50

Floor Tiles
Black
50x50

Floor Tiles
Décor
50x50

Zocalo
8x40 

50x50
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Pricia 1252

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

If you are fortunate to have a special and elegant floor then you have achieved one of 
the most important parts, in particular if this floor has strong decors with amazing plants 
trims that creates an artistic painting. Presenting the floor in a delicate marble form, with 
the degrees of the beige colors and its veins, this leaves the house floor full of authentic 
artistic sensation.

اذا حظيت بارضية مميزة و فخمة فقد حققت اكثر االركان اهمية، و ال سيما ان كانت االرضية تتمتع   
بديكورات قوية مع زخارف نباتية رائعة تشكل لوحة فنية. ُتقدم في شكل رخامي رقيق بدرجات اللون البيج و 

عروقه تجعل ارضية منزلك مفعمة بالحس الفني االصيل. 

FLAT

GLOSSY

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Zocalo
8x40 

50x50
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Ramin 60x60

FLAT

MATTE

Floor Tiles
Beige
60x60

To look for a unique and expressive marble piece it requires time and effort, but the artist 
found this special piece that will light up the room with life and elegance by its beige 
color degrees.

التي  المميزة  القطعة  المصمم وجد  لكن  و مجهود  و معبرة يستلزم وقت  فريدة  رخامية  للبحث عن قطعة 
تملئ الغرفة بالحياة و االناقة بدرجات اللون البيج.

307/F
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Rosino 1169

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The Egyptian granite has a global eco whence its quality and beauty, and the biggest 
example is the Egyptian obelisk that was transferred to Paris. From here we have chosen 
a design that has a wide range of usage, which reflects the soul and strength and 
hardness of granite with the degrees of soft beautiful rose color. 

للجرانيت المصري صدى عالمي من حيث الجودة و الجمال، و اكبر مثال على ذلك المسلة المصرية التي نقلت 
لباريس. و من هنا اخترنا تصميمًا مرنًا في توظيفه يعكس روح و قوة و صالبة الجرانيت بدرجات اللون الوردي 

الهادئ الجميل. 

FLAT

CUT

GLOSSY

Floor Tiles
Bourdeaux
50x50

50x50

LASER
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Savannah

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The woods have different types and forms, and to choose a suitable wooden floor it is 
often confusing that is why in this wooden collection the designer mastered in pleasing 
all different tastes to match with all type of fancy furniture and various areas.

ان في االخشاب اكتر من نوع و شكل، و الختيار ارضية خشبية مناسبة غالبا ما يكون امر محير لذلك في هذه 
المجموعة الخشبية اتقن المصمم في ارضاء كل االذواق لتناسب االثاث الراقي و المساحات المختلفة.

FLAT

MATTE

Floor Tiles (Strips)
Brown
15x60

15x60
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FLAT

MATTE

Floor Tiles
Beige
60x60

From the African forests spirit the artist created this design for a rich wooden floor, and 
we chose the Swahili language because it is rich with words and simple vocabulary. 
And from this spirit the designer gave us this deep tile design that suits those who seek 
elegance and beauty.

اللغة السواحيلية  الفنان هذا التصميم الرضية من الخشب الغني و استخدمنا  وحي غابات افريقية اخرج لنا 
االفريقية النها لغة غنية بالكلمات و المفرادات السلسة و من هنا خرج لنا هذا التصميم العميق الذي يناسب 

الباحثن عن الجمال و االناقة.

60x60Simba 3017/F
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Tatoin 2162

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

Inspired by the Andalusian architecture and with soft plants trappings in addition to the 
wood patterns with all its wonderful details, we produced a beautiful artistic painting 
with the soft beige color and the elegant blue to create a unique modern house floor.

استوحينا من الطابع المعماري االندلسي و بزخارف نباتية رقيقة باالضافة الي قلب الخشب الطبيعي بتجزيعاته 
الرائعة لوحة فنية جميلة باللون البيج الرقيق و االزرق االنيق الرضية منزل عصري مميز. 

FLAT

GLOSSY

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Décor
50x50

50x50
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Teak 1271

FLAT

GLOSSY

Floor Tiles
Grey
50x50

50x50

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The woods have different types and forms, and to choose a suitable wooden floor it is 
often confusing that is why in this wooden collection the designer mastered in pleasing 
all different tastes to match with all type of fancy furniture and various areas.

ان في االخشاب اكتر من نوع و شكل، و الختيار ارضية خشبية مناسبة غالبا ما يكون امر محير لذلك في هذه 
المجموعة الخشبية اتقن المصمم في ارضاء كل االذواق لتناسب االثاث الراقي و المساحات المختلفة.
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Tempio

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

Those who seek elegance and calmness are always looking for a beige colored marble 
with its simple veins, that is why the artist created this painting that provides the sense of 
comfort and harmony.

الباحثين عن االناقة و الهدوء دائما ما يميلون الي لون الرخام البيج و تعرقاته الفاتحة البسيطة، لذلك صمم 
لنا الفنان هنا لوحة تضفى الشعور بالراحة و االنسجام.

FLAT

Floor Tiles
Light Beige
50x50

50x50

Floor Tiles
Décor
50x50

MATTE
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Travertino 1192

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The Art is an international language, because it is featuring the creative condition that 
is mostly different from the reality even though it is emerging from it. In a unique artistic 
case we represent an elegant marble design for those who seek privacy and luxury, with 
beautiful decors that give a natural elegance for the owners of deluxe houses.

كان  ان  و  الواقع حتى  تختلف عن  االحيان  الذي في بعض  االبداع  حالة  تعبر عن  بانها  تتميز  عالمية  لغة  الفن 
منبثق منه. في حالة فنية منفردة نقدم تصميمًا رخاميًا راقيًا الصحاب الخصوصية و الباحثين عن الفخامة، و 

معه ديكورات جميلة تعطي رونقًا طبيعيًا مناسب الصحاب المنازل الفاخرة. 

FLAT

GLOSSY

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Dark Havan
50x50

Floor Tiles
Décor
50x50

50x50
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Wild 50x50

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The black color is named the king of colors by unanimous, that is why it was selected by 
the designer to create this special and daring marble floor that is suitable for those who 
have a wild taste.

اللون االسود هو ملك االلوان باالجماع لذلك وقع االختيار عليه من قبل المصمم حينما فنن في هذه االرضية 
الرخامية المميزة و الجريئة التي تناسب اصحاب الذوق الجامحة.

FLAT

MATTE

Floor Tiles
Black
50x50
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Zebrino 1216

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The white marble statuses with its grey strips have an unusual charm which used to 
coexist in several palaces and vast buildings in history. We considered in this marble 
design to give the floors the luster beauty of the white and grey colors with soft brown 
veins, which gives the place the elegant and sophisticated feeling and reflects the beauty 
and glamour of the used furniture.    

المباني  الكثير من القصور و  الرمادي سحر خاص و تواجدت في  البيضاء ذات الخطوط  الرخامية  ان للتماثيل 
الرمادي  و  االبيض  باللون  الجمال  رونق  االرضيات  اعطاء  الرخامي  التصميم  هذا  في  راعينا  و  قديمًا.  الفخمة 
روعة  و  جمال  تعكس  و  الرقي  و  االناقة  احساس  المكان  ارجاء  على  تضفي  و هي  رقيقة،  بنية  عروق  باضافة 

االثاث المستخدم.

FLAT

GLOSSY

Floor Tiles
Light Grey
50x50

50x50
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30x60

8387Bricks

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The ancient Egyptians did unique achievements in building and constructions; they 
impressed the whole world by their culture and they did benefit from the environment 
surrounding them. They sculptured rocks which were considered as the base of their 
architect miracles such as the great pyramids, towering obelisks and magnificent temples. 
The skilled and distinctive innovating artist cited a Pharaonic rocky design from the same 
source with a wide range of usage, with its rocky texture and shape and the harmony 
in the colors. 

ابدع المصريون القدماء بناة االهرام في البناء و التشييد مما اذهل العالم بحضاراتهم العريقة و استفادتهم 
من مفردات الطبيعة من حولهم التي صنعوا و نحتوا احجارًا  تمثل لليوم معجزات معمارية سواء االهرامات او 
المسالت و حتى المعابد الضخمة. من ذلك المنهج اقتبسنا تصميمًا ذا هيئة حجرية فرعونية مرنًا في توظيفه 

بتأثير و ملمس و تجسيم للحجر مع تناغم االلوان بمهارة و اتقان من الفنان و الصانع المبدع.

MATTE

PUNCH

Wall Tiles
Light Beige
30x60

30x60

Wall Tiles
Mix
30x60
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Gravel 2252

GLOSSY

PUNCH

40x40

Floor Tiles
Décor
40x40

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The artist was inspired to create this amazing design from the gravel look with its different 
dark and light colors. This design with the embodiment effect in it and the variety of the 
brown color with its degrees and the beige color with its degrees gives the floor a special 
shape that suites the modern decoration and can be used in many position.  

استلهم الفنان من شكل الزلط بألوانه المختلفة الداكنة و الفاتحة هذا التصميم المميز. ان هذا التصميم ذو 
خاصية التجسيد يعطي ملمس قريب من الزلط الطبيعي و ايضا مع تنوع االلوان من درجات البني و درجات 
البيج يضفي على االرضية شكل مميز يتناسب مع الديكورات العصرية و يمكن استخدامه في اكثر من موضع. 

Floor Tiles
Dark Havan
50x50

Floor Tiles
Light Beige
50x50
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Sandstone 1442A

From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

It is hard to pick up an appropriate floor tile to be an external interface, and from the best 
selections would be the stony figure, because it is suitable either it is alone or between a 
green space. In this model with the stony crossed design we could see a beautiful piece 
that suites all tastes.

الحجري فهو  الشكل  يكون  االختيارات  افضل  و من  خارجية،  واجهة  لتكون  مناسبة  ارضية  اختيار  الصعب  من 
مناسب سواء منفردًا بنفسة او وسط مساحة خضراء. و في هذا الموديل بالشكل الحجري المتداخل نرى منظر 

جمالي يناسب جميع االذواق.

Floor Tiles
Brown
50x50

50x50

FLAT

MATTE
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From the deep places of the forest ..a brilliant idea from trees..with the nice fine details and 
the cool styles.. and with its distinctive color shades .. we offered a design in a wooden 
form and a distinctive glossy colors of Havana and attractive beige tunes..decorated with 
modern artistic vision expressing the beautyof modern kitchen spaces in any elegant 
home.

EN الديكور في   & السيراميك  واألرضية  الجدار  عالية  واحدة من كبرى شركات تصنيع جودة  پريما هي  سيراميكا 
الشرق االوسط وأفريقيا.

 .)egmi سيراميكا بريما هو اسم العالمة التجارية أحد فروع المجموعة المصرية لصناعة االستثمار
مصنع بريما تأسس في 1996 يقع في المنطقة الصناعية الخامسة » السادات » في منتصف الطريق الصحراوى.
أيار/ في  التشييد  أعمال  بدأت  وقد   .1995 نيسان/أبريل  في  وضعت  مصر  في  بريما  سيراميكا  االساس  حجر 
مايو 1996 عملية الناعمة في آب/أغسطس 1997. في نفس العام ، سيراميكا بريما هو أول مصنع في الشرق 
كل  حرق  من  تتكون  التقنية  هذه  اإلنتاج  عملية  في  »التكنولوجيا  النار  »مزدوجة  باستخدام  وأفريقيا  األوسط 

طبقة على حدة.

The stones with its different shape and colors both rhinestones or cinder blocks or others, 
represent an essential part in nature and it is used in many fields and the most famous in 
the industry of home decorations and jewelries and others. From here the artist created 
a design from the brown and beige colors with some grey details that gives the feeling 
of a 3D floor, and adds a beautiful touch from the incredible natural. This floor is suitable 
for indoors or outdoors spaces and with all type of furniture either classical or modern. 

ان االحجار بمختلف اشكالها و الوانها سواء احجار كريمة او صخرية او غيرها، تمثل جزء اساسي من الطبيعة و 
تستخدم في مجاالت كثيرة و من اشهرها صناعة الزينة المنزلية و الحلي و غيرها. و من هنا ابدع الفنان في 
تصميم من اللون البني و البيج مع تفاصيل رمادية تعطي ايحاء بتجسيد لالرضية و و تضفي لمسة جمالية 
من الطبيعة الخالبة. هذه االرضية تتناسب مع المساحات سواء داخلية او خارجية و مع جميع انواع االثاث سواء 

العصري او الكالسيكي. 

FLAT

Valley 1367 A

50x50

Floor Tiles
Dark Beige
50x50

MATTE
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Décor Décor

Tableau ( 4 Tiles )
Luxor Temple
60x120

Tableau ( 3 Tiles )
Al Ghoria
60x90

Tableau ( 4 Tiles )
Sultan Hasan
60x120

Tableau ( 3 Tiles )
Arabic Cafe
60x90

Tableau ( 4 Tiles )
Edfu Temple
60x120

Tableau ( 3 Tiles )
Abu Simble Temple
60x90

Pharaonic Old Cairo
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Décor Décor WildlifeRoman

Tableau ( 12 Tiles )
Romanian Temple
120x180

Tableau ( 4 Tiles )
Horses
60x120
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Décor Décor DolphinsBeach & Seabed

Tableau ( 6 Tiles )
Beach
100x150

Tableau ( 6 Tiles )
Seabed
100x150

Tableau ( 6 Tiles )
Two Dolphins
100x150

Tableau ( 6 Tiles )
Three Dolphins
100x150
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Décor Dolphin

Tableau ( 6 Tiles )
Dolphin
100x150
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Zocalo

Alabaster
8x40

Oak
8x40

Cake
8x40

Potro
8x40

De-Ligno
8x40

Dover
8x40

Carara
8x40

Alicanti
8x40

Pricia
8x40

Ocean
8x40
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