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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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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. 



054 Amelia
056 Arabesque
058 Balsa
060 Carrara
062 Dewdrops
064 Dover
066 Grey Line
068 Iceland 
070 Imperial
072 Laurent

074 Lebombo
076 Lotus
078 Lovely
080 Maiestic
082 Marbella
084 Matches
086 Plain
088 Quadro
090 Renaissance
092 River

094 Seascape
096 Serpeggiante
098 Shades
100 Sieste
102 Soft

Index
K

it
ch

en

188 Bricks
190 Gravel 
192 Sandstone
194 Valley

208 Zocalo

B
at

h
ro

o
m

In
d

o
o

r

O
u

td
o

o
r

D
é

co
r

Z
o

cc
a

lo

198 Pharaonic
199 Old Cairo
200 Roman
201 Wildlife
202 Beach & Seabed
203 Dolphens 
204 Dolphen

106 Afra
108 Alabaster
110 Alicante 
112 Arrow
114 Avalon
116 Brazillian
118 Cake
120 Carrara
122 Collage
124 Crystal Marble 

126 Duchess
128 Emerald 
130 Empress
132 Everest
134 Freeze
136 Geo
138 Kashan
140 Kempas
142 Lava
144 Locust

146 Madera
148 Maple
150 Marquetry
152 Maya
154 Medallion
156 Ocean
158 Palessandro
160 Picaso
162 Potro
164 Pricia

166 Ramin
168 Rosino
170 Savannah
172 Simba 
174 Tatoin 
176 Teak
178 Tempio
180 Travertino
182 Wild
184 Zebrino

012 Antique Wood 
014 Cake
016 Carter
018 Collage
020 Di-Legno
022 Grey Line
024 Iroko
026 Marbella
028 Mica
030 Moraco

032 Oak 
034 Ply Wood
036 Renaissance
038 Rimu
040 River
042 Serpeggiante
044 Sophia
046 Veneer
048 Vyara
050 Wave



Kitchen

 

Section
012 Antique Wood 
014 Cake
016 Carter
018 Collage
020 Di-Legno
022 Grey Line
024 Iroko
026 Marbella

028 Mica
030 Moraco
032 Oak 
034 Ply Wood
036 Renaissance
038 Rimu
040 River
042 Serpeggiante

044 Sophia
046 Veneer
048 Vyara
050 Wave



CERAMICA PRIMA 
12

Wall Tiles
Light Beige
30x60

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Brown
50x50

Wall Tiles
Brown
30x60

Wall Tiles
Décor
30x60

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 a source of inspiration specifically woods, because of its rich details with the soft 
colors degrees. The dark brown and the soft beige embody a great harmony and colorful 
consistency for a modern kitchen. Adding a new decor shown with simple drawing, 
diversity and coordination in colors, elegance in formation and design; to create a kitchen 
with elements and tools of daily usage which establish a new vision in the world of decor 

الطبيعة هي مصدر لاللهام و تحديدًا االخشاب حيث انها غنية بالتفاصيل مع درجات الوان رقيقة. ُيّشكل اللون 
اتسمت  بديكورات حديثة  و  لمطبخ عصري حديث.  لونيًا  توافقًا  و  رائعًا  انسجامًا  الهادئ  والبيج  الغامق  البني 
ببساطة الرسم، التنوع و التاغم في االلوان، الرقي في التكوين و التصميم لتنتج لنا مطبخ ذو عناصر و ادوات 

لالستخدام اليومي ُمشكاًل رؤية جديدة في عالم الديكور.

FLAT

Antique Wood 8366

 Listello
10x60

MATTE

30x60
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 Listello
10x60

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.

Floor Tiles
Beige
50x50

Floor Tiles
Brown
50x50

Zocalo
8x40 

Wall Tiles
Beige
30x60

Wall Tiles
Brown
30x60

GLOSSY

30x60

Wall Tiles
Décor
30x60

Artists in the ancient times were creative in drawing the calligraphy either Arabic or Foreign 
and to express portrait. Based on the value of the character in the artistic formation & from 
new artistic vision, we introduced a design for a kitchen decoration which was based on the 
character form & 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 & light to have the embodiment & persuasion. All this joined with the effect of 
marble with dark brown & warm beige to create an artistic melody for a unique & modern 
kitchen. 

ابدع الفنانون قديمًا في رسم الخطوط سواء العربية اواالجنبية الستخراج لوحات فنية معبرة. استنادًا الي قيمة 
الحرف في التشكيل الفني و من خالل رؤية فنية عصرية قدمنا تصاميم ديكورات مطبخ بقيمة فنية معتمدين 
على التشكيل بالحروف، 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 تأثيرًا رخاميًا قوي ذو عروق رائعة 

باللون البني الداكن الجميل و البيج الدافئ اللذان كونا معا لحنًا فنيًا رائعًا لمطبخ متفرد و عصري. 

BEVELED
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Carter

Floor Tiles
Light Grey
50x50

Floor Tiles
Dark Grey
50x50

8681

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 delicate and fancy design is unique because of its calm colors which are scaled 
between the dark grey and the light grey that adds a beautiful majestic touch to any 
modern kitchen. With the existence touch of an elegant décor that gives a workflow 
feeling for those who have a distinctive taste.

هذا التصميم االنيق و الراقي يتميز بهدوء االلوان التي تتدرج بين الرمادي الغامق و الرمادي الفاتح مما يضفي 
باالنسيابية  الشعور  تعطي  و  تزينه  انيقة  ديكور  لمسة  وجود  مع  عصري.  مطبخ  على  ساحرة  جمالية  لمسة 

لذوي الزوق الرفيع. 

GLOSSY

30x60

Wall Tiles
Décor
30x60

 Listello
10x60

Wall Tiles
Light Grey
30x60

Wall Tiles
Dark Grey
30x60

BEVELED
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Collage

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Dark Beige
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.

Wall Tiles
Dark Havan
25x50

Wall Tiles
Medell Coffee
25x50

Wall Tiles
Light Blue
25x50

MATTE

PUNCH

25x50

5187

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 
kitchen 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 
لتصميًا حجريًا مميزًا بالوان الهافان الغامق، البني المتوسط مع االزرق الفاتح. و هذا التصميم يصلح لمطبخ 

عصري خاصة من محبي الرفاهية و الذوق الرفيع. 
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Di-Legno 8282

Wall Tiles
Beige
30x60

Wall Tiles
Brown
30x60

Wall Tiles
Mix
30x60

Wall Tiles
Décor
30x60

 Listello
10x60

Floor Tiles
White
50x50

Floor Tiles
Red
50x50

Floor Tiles
Black
50x50

GLOSSY

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.

 Zocalo
8x40

30x60

We get inspired by our rich nature, se we produced a braided wooden cohesive design 
which appears as handmade. Allowing a new vision, we linked between the dark brown 
and the light beige in a way of wrap and weft, which resemble to textile production. 
This decor bonds in a smooth way but yet luxurious, classic and powerful touch, which 
appears in an optimistic way to start your day with a cup of coffee that impact the soul 
with happiness. Upon this spirit the luxurious modern Di-Legno kitchen was designed.

من الطبيعة الغنية انتجنا تصميمًا خشبيًا ذو ضفائر متماسكة و الذي يبدو كما انها صناعة يدوية. ادخلنا 
رؤية حديثة بتواجد شبه بصناعة النسيج من حيث ِسداها و ُلحَماها. تربط بين البني الغامق يتداخل معه 

اللوان البيج الفاتح في انسيابية مع الديكورات التي تتميز بالقوة و الكالسيكية و الفخامة باالضافة للمسة 
تفائل لصباح جديد يبدأ بفنجان قهوة يضفي على النفس سعادة. بهذه الروح صممنا مطبخ الديلينيو 

الفخم الحديث. 

BEVELED
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FLAT

GLOSSY

Grey Line 8562

30x60

Wall Tiles
Light Beige
30x60

Wall Tiles
Décor ( 3 Tiles )
30x60

Wall Tiles
Dark Gray
30x60

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Dark Gray
50x50

Floor Tiles
Dark Gray
40x40

Wall Tiles
Décor
30x60

 Listello
13x60

Both the beige and the grey colors are considered from the colors that have a deep 
impact on the human soul, and what is mostly special about them is that any specific 
detail can be clearer if it was added in between of them. And as it is shown in this design 
that the artist used a gold décor and some kitchen utilities such as teapots and cups in a 
gentle touch but very effective and clear in the middle of the light beige and dark grey 
colors to create a master piece for a modern elegant kitchen with a classical touch.

ان اللوني البيج و الرمادي من اكثر االلوان ذات التأثير العميق على النفس البشرية، فان اكثر ما يميزهم هو 
انسجامهم مع اي لون اخر و اي تفصيل دقيق يكون واضح اذا وضع بينهم. و كما هو ظاهر في هذا التصميم 
الفناجين في لمسة بسيطة  و  االباريق  المطبح مثل  و بعض مستلزمات  الذهبي  الديكو  استخدم  الفنان  ان 
جدا لكنها مؤثرة و واضحة في وسط اللونين البيج الفاتح و الرمادي الغامق ليصنع تحفة فنية لمطبخ عصري 

انيق بطابع كالسيكي.
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Iroko 8687

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.

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Dark Beige
50x50

Wall Tiles
Light Beige
30x60

Wall Tiles
Dark Beige
30x60

GLOSSY

30x60

Editing with new and modern style we represent a design with a European character which 
shows all the specifications of wood from strength, charm and harmony. This design is 
special in its look and the content; represented to a kitchen with a new and glossy décors 
and modern writings.

تناغم.  و  الخشب من قوة و سحر  اوروبي تظهر فيه كل مميزات  نقدم تصميم بطابع  بتوظيف عصري جديد 
هذا التصميم مميز من حيث الشكل و المضمون، يقدم لمطبخ بديكورات جديد و المعة و بكتابات عصرية.

 Listello
10x60

Wall Tiles
Décor
30x60

FLAT
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Marbella 8227

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.

GLOSSY

BEVELED

Floor Tiles
Beige
50x50

Floor Tiles
Brown
50x50

Wall Tiles
Beige
30x60

Wall Tiles
Brown
30x60

Wall Tiles
Décor
30x60

30x60

God have created nature with its entire elements to serve humanity in different ways, 
which became a vast artistic field and domain for creation. With no doubt the human 
race have been profiting from this natural beauty, we were inspired by the famous 
bohemian crystal glasses a decor that represents a dreamy painting giving the feeling of 
relaxation and peacefulness, with the special marbles in the dark brown and soft beige, 
and for sure the beautiful decoration for a classic gorgeous kitchen that meets those who 
have elegant taste. 

ُسخرت لنا الطبيعة بكل ما تحتويه من عناصر لتصبح ميدانًا و مجاالً فنيًا فسيحًا لالبداع، و مما ال شك فيه ان 
المعروفة  البوهيمي  الكريستال  الجمال ليبدع. لقد استوحينا من من شكل االكوب  االنسان استفاد من هذا 
البني  باللون  المميزة  الرخاميات  مع  االسترخاء  و  بالراحة  االحساس  تعطي  حالمة،  فنية  لوحة  يمثل  ديكورًا 
الذوق  مناسب الصحاب  رائعًا  لمطبخ كالسيكيًا  الجميلة  الديكورات  لبعض  باالضافة   ، الهادئ  البيج  و  الغامق 

الرفيع.
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FLAT

GLOSSY

Mica 8542A

30x60

Floor Tiles
Light
50x50

Wall Tiles
Light
30x60

Wall Tiles
Dark
30x60

Listello
10x60

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.

ان فكرة تقطيع الخشب الي شرائح و رصها بجانب بعضها بمقاسات موحدة كانت تستخدم ايضا في الحوائط 
و ليس فقط االرضيات، و هي ليست بفكرة حديثة ولكنها كانت تستخدم منذ زمن ليس فقط في بناء المنازل 
المميز  و  الراقي  التصميم  هذا  مجسملدينا  بملمس  الجمالي  الشكل  هذا  من  اقتباسا  و  زينتها.  في  ولكن 
الذي يعطي احساس الخشب في رونقه و سحره و درجات الوانه البنية الفاتحة و الغامقة مع ديكورات تناسب 

الباحثين عن مطبخ عصري انيق. 

Wall Tiles
Décor ( 3 Tiles )
30x60

Cutting wood into strips and pasting is side by side is also used in walls not only in floors, 
and it is not new idea but it is used from a long time and not only in building houses but 
also in decorating it. And quoting from this beautiful style with an embodied touch we 
created this elegant and special design with gives the feeling of wood with all its charm 
and elegance with the degrees of light and dark brown and the décors that is suitable for 
those who want an elegant and modern kitchen.

Floor Tiles
Dark
50x50
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Moraco 87 1 2

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.

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Brown
50x50

Wall Tiles
Light Beige
30x60

Wall Tiles
Brown
30x60

GLOSSY

30x60

Coffee lovers are many and when you ask them what they love the most about coffee the 
answers are different, some say its taste, and others say it’s the extraordinary refreshing smell, 
and some others say the warm dark brown color and sometimes it’s the texture. And from 
this diversity we were inspired to create this design with the different brown and beige colors 
which reflect the color of the coffee and with the special décors and its embodied effect you 
will almost feel the coffee existence in front of you. This elegant kitchen gives the fresh and 
relaxed feeling and it is designed for those who are looking for elegance.

و  المذاق  يقول  البعض  االجابة مختلفة حيث  القهوة كثيرون و حين تسألهم ماذا يحبون فيها تكون  عشاق 
البعض يقول الرائحة الذكية المنعشة و البعض االخر يقول لونها البني الدافئ و احيانا ملمسها. و من هنا 
استوحينا هذا التصميم بالوان البني و البيج المتختلفة التي تمثل لون القهوة و ايضا بديكورات مميزة مع 
التجسيم تكاد تشعر بوجود القهوة حقيقية امامك. هذا المطبح االنيق يحي باالنتعاش و الراحة و هو مصصم 

لمحبي االناقة. 

FLAT

Wall Tiles
Décor ( 4 Tiles )
30x60

Listello
10x60
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Oak

 Listello
10x60

Wall Tiles
Light Beige
30x60

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Dark Beige
50x50

Zocalo
8x40 

Wall Tiles
Dark Beige
30x60

Wall Tiles
Mix
30x60

Wall Tiles
Décor
30x60

8282

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 has its own charm, beauty, strong colors, and wonderful delicate details which 
are considered as a source of inspiration for those who appreciate fine arts and have 
great taste. From the natural beech wood we were inspired to create the Oak design 
which suits every modern kitchen. By adding a high artistic treatment and various 
attractive decors using degrees of the elegant beige color until reaching the beautiful 
light brown, incarnating the power and gracefulness of nature with a soft European 
touch that added to the design the modern and elegant spirit. 

محبي  لكل  إلهام  مصدر  تعتبر  التى  الرائعة  الرقيقة  وتفاصيلها  القوية،  ألوانها  جمالها،  سحرها،  للطبيعة 
الفنون الجميلة و الذوق الرفيع. استوحينا من الخشب الزان الطبيعى موديل األوك و الذى يناسب كل مطبخ 
الفاتح  للبنى  الراقى وصوالً  البيج  اللون  بدرجات  عصرى حديث بمعالجة فنية عالية و ديكورات متنوعة جذابة 

الجميل مجسدًة قوة و رشاقة الطبيعة بلمسة أوروبية رقيقة أضفت على التصميم روح الحداثة و االناقة. 

GLOSSY

BEVELED

30x60
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Ply Wood 8602

GLOSSY

BEVELED

30x60

Wall Tiles
Beige
30x60

Wall Tiles
Brown
30x60

Wall Tiles
Décor
30x60

Floor Tiles
Beige
50x50

 Listello
10x60

Floor Tiles
Brown
50x50

Wood harmony in nature represents a painting and from this spirit the artist was inspired 
in this design from the wood beige and brown colors to create a kitchen where you feel 
in harmony and compatibility.

الخشب  الوان  من  التصميم  هذا  الفنان  استوحى  هنا  من  و  فنية  لوحة  يمثل  الطبيعة  في  االخشاب  تناسق 
البني و البيج ليخرج لنا تصميم مطبخ تشعر فيه بتناغم و انسجام
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Renaissance 8267

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Brown
50x50

Wall Tiles
Light Beige
30x60

Wall Tiles
Brown
30x60

FLAT

MATTE

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.

Wall Tiles
Décor ( 4 Tiles )
30x60

Listello
10x60

30x60

From the era of Italian renaissance; that had the main contribution in the creation of 
arts with all the pioneers like Da-Vinci and Mikael Anglo and others, whom founded this 
great civilization which is extended until this time. From this breakthrough, the designer 
was creative to mix the ancient past with all the elegant arts with the present we are 
living and breathing its contemporary details. From this spirit we present decorations for 
a kitchen with a classical character from the fragrant of the beautiful past and the deep 
emotions also the strong colors that suit the owner of luxurious taste. 

من عصر النهضة االيطالية حيث اسهاماتها في االبداع الفني و رواده مثال دافنشي و مايكل انجلو و غيرهم 
من الذين اسسوا لهذه الحضارة العظيمة التي تمتد اثارها حتى هذا الزمان. من هذه االنطالقة ابدع المصصم 
الروح  هذه  من  المعاصرة.  تفاصيله  نتنفس  و  نحيا  الذي  الحاضر  مع  الراقية  بفنونه  العتيق  الماضي  مزج  في 
تناسب  القوية  االلوان  و  عميق  باحساس  الجميل  الماضي  بعبق  كالسيكي  طابع  ذو  مطابخ  ديكورات  نقدم 

اصحاب الذوق الرفيع. 
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Rimu 8757

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.

Wall Tiles
Beige
30x60

Wall Tiles
Havan
30x60

30x60

This design is a true clarification of the word classic, because it accurately describes the 
meaning of classical with its glory and soft colors. The artist chose the light beige and the 
brown colors; with a calm dreamy décor in between, which represent the elegancy, to create 
this magnificent kitchen tile. This model is for the classical and elegance lovers.

ان هذا التصميم افضل توظيف لكلمة كالسيكي، فهو يجسد معنى الكالسيكية بفخامتها و هدوء الوانها. 
اختار الفنان اللون البيج الفاتح مع البني و بينهم ديكور هادئ و حالم يمثل الرقة و يخرج لنا هذا االبداع في 

شكل بالط مطبخ. هذا الموديل هو لعشاق الكالسيكية واالناقة.

Wall Tiles
Brown
30x60

Floor Tiles
Beige
50x50

Floor Tiles
Brown
50x50

Wall Tiles
Décor
30x60

Wall Tiles
Olive
30x60

GLOSSY

PUNCH
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River 8407

GLOSSY

BEVELED

30x60

Wall Tiles
Light Beige
30x60

Wall Tile
Décor
30x60

Wall Tiles
Brown
30x60

Wall Tiles
Décor ( 2 Tiles )
30x60

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Brown
50x50

Simplicity is the key in this design as the designer depended on a marble piece from both 
the brown and the beige colors with total coherence with the elegant décor for a neat 
kitchen 

البساطة هو عنوان هذا التصميم حيث اعتمد الفنان على قطعة رخامية من اللون البيج و البني في تناسق 
تام مع ديكور راقي لمطبخ انيق 
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Wall Tiles
Light Beige
30x60

Wall Tiles
Dark Beige
30x60

Wall Tiles
Décor
30x60

 Listello
10x60

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Dark Beige
50x50

Serpeggiante 8337

30x60

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.

History may record that marble has begun to be used in the ages where civilizations were 
known. From the spirit of the ancient Egyptian marble, the designer chose a beautiful 
section of marble with charming and lighting appearance and a harmony in its lines with 
the degree of soft beige, adding modern decors with simple trappings gave the spirit of 
trendiness for a modern kitchen. By the same style we created a decor special for a simple 
and elegant bathroom ornamented by flowers pattern.

المصري  الرخام  وحي  من  و  المدنية.  عرفت  التي  العصور  جميع  في  يستعمل  كان  الرخام  ان  التاريخ  سجل 
البيج  بدرجات  و  خطوطه  في  متناغم  بريق  و  ساحر  مظهر  له  جمياًل  رخاميًا  مقطعًا  المصمم  اختار  العتيق 
الحداثة للمطبخ و اعطت شكل زخرفي رقيق. و على نفس  التي اضافت روح  الديكورات العصرية  الهادئ، مع 

المنوال ابدعنا في ديكور بشكل الورود مناسب لحمام فخم و رقيق.

FLAT

GLOSSY
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Sophia 8731

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.

Floor Tiles
Light Grey
50x50

Floor Tiles
Dark Grey
50x50

Wall Tiles
Light Grey
30x60

Wall Tiles
Dark Grey
30x60

GLOSSY

30x60

The elegant design must distinguished with a special name, since the name “Sophia” in Greek 
means the wise one and also it is the name of the most popular and prettier actresses of all 
time, we chose this name for this elegant design consisting of the light grey color with the 
white color veined with beautiful golden color and in addition to special and simple décors. 

التصميم االنيق دائما يتميز بأسم مميز حيث ان في اللغة االغريقية اسم »صوفيا« يعني صاحبة الحكمة وهو 
اسم الشهر و اجمل الفنانات على مر الوقت، لذلك اخترنا هذا االسم لهذا التصميم االنيق المكون من اللون 

الرمادي الفاتح و االبيض مع تعريقات ذهبية خالبة باضافة ديكورات رقيقة و مميزة. 

 Listello
10x60

Wall Tiles
Décor
30x60

BEVELED
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GLOSSY

Wall Tiles
Décor ( 3 Tiles )
30x60

Wall Tiles
Light Beige
30x60

Wall Tiles
Dark Beige
30x60

Veneer 8517

30x60

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.

مازالت االحجار في الطبيعة تدهشنا من حيث االلوان و الملمس و لن يجف وحي الفنان من ان يستلهم من 
االجحار تصميمات متنوعة و جديدة. فلقد ابدع الفنان في تصميم حجري من اللون البني و البيج بدرجاتهم مع 
راحة للعين و ارضية متناسبة معها. هذا التصميم لباحثين عن ذوق كالسيكي بروح  ديكورات مالئة تعطي 

عصرية.

Floor Tiles
Light Beige 
50x50

Listello
10x60

The stones in nature are still surprising us in terms of colors and touch, and the artist flow 
of ideas inspired by the stones to create new and diversities designs will not dry. The artist 
has created a stony design from the brown and beige colors with their degrees adding 
suitable décors that gives the relief feeling for the eye and a matching floor to complete 
the image. This design is for those who want a classical design but with a modern spirit.

BEVELED
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Vyara 8702

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.

Floor Tiles
Brown Wood
50x50

Wall Tiles
Brick
30x60

Wall Tiles
Brown Wood
30x60

30x60

In the old day’s houses used to be built with stones and wood, and in a nostalgic moment 
for the simplicity and elegance at the same time, the artist was inspired to create this kitchen 
with the redolence of the past and a touch of modernity.

من  يشمل  ما  بكل  الماضي  الي  حنين  لحظة  في  و  االخشاب،  و  االحجار  من  تبنى  البيوت  كانت  السابق  في 
بساطة و اناقة في نفس ذات الوقت، استوحى الفنان هذا المطبخ بعبق الماضي مع لمسة عصرية. 

FLATWall Tiles
Mix
30x60

 Listello
10x60

Wall Tiles
Décor
30x60

MATTE
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Wave

Floor Tiles
White
40x40

5 1 8 1

Wall Tiles
White
25x50

Wall Tiles
Dark Red
25x50

Wall Tiles
Black
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.

GLOSSY

PUNCH

Wall Tiles
Décor
25x50

 Listello
8x50

Floor Tiles
Black
40x40

25x50

From the successive wave’s movement with its charm and rush which gives the refreshing 
feeling and suggests optimism, we created a design that took the wavy smooth and fluid 
consecutive shape, clear pure colors such as white, dark mauve and black that fulfills 
the meaning of optimism with simple soft decors that ends with an attractive modern 
kitchen.

في  ابدعنا  بالتفاؤل،  توحي  و  االنتعاش  على  تبعث  التي  انطالقها،  و  بسحرها  المتالحقة  االمواج  حركة  من 
تصميم يأخذ شكل الموج المتتالي بنعومة و انسيابية، بالوان صافية نقية مثل االبيض و البنفسجي الغامق 

و االسود تحقق معنى التفاؤل و ديكوراته يصبح لدينا مطبخ عصري جذاب.



Bathroom

 

Section
054 Amelia
056 Arabesque
058 Balsa
060 Carrara
062 Dewdrops
064 Dover
066 Grey Line
068 Iceland 

070 Imperial
072 Laurent
074 Lebombo
076 Lotus
078 Lovely
080 Maiestic
082 Marbella
084 Matches

086 Plain
088 Quadro
090 Renaissance
092 River
094 Seascape
096 Serpeggiante
098 Shades
100 Sieste

102 Soft
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Amelia 8722

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.

Floor Tiles
Light Simon
50x50

30x60

The light pink color or what is called salmon color; because its similarity to the smoked salmon 
fish color, is one of the most delicate and calm colors, which suit all tastes and that the reason 
the designer was creative in entering some details to this rich color and shaped this master 
piece, with an artistic touch in the décor made from different flower shapes to make a warm 
bathroom for those who are seeking quietness. 

الفاتح او ما يسمى بلون السلمون؛ النه يشبه لون سمك السلمون المدخن، هو من ارقى و  الوردي  اللون  ان 
اهدى االلوان التي تناسب جميع االذواق و لذلك ابدع المصمم في ادخال تفاصيل لهذا اللون الغني و اخرج لنا 

لوحة فنية بلمسة ديكور من الورود باشكالها المختلفة لتكون حمام دافئ لمحبي الهدوء.

GLOSSY

PUNCH

Wall Tiles
Dark Simon
30x60

Wall Tiles
Light Simon
30x60

Wall Tiles
Décor 
30x60
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Arabesque

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.

30x60

The Arabian architecture has always been depending on the tangling and connection of 
their designs, and the arabesque is a reliable art. The artist designs this artistic model from 
the spirit of arabesque and choses the white and blue colors adding a little of golden color to 
them to give a touch of originality.

لطالما كانت الهندسة العربية التي تعتمد على تشابك و ترابط التصميم  و عمل االرابيسك فن يعتد به. و 
لقد استوحى المصمم لوحة فنية شبيه باالرابيسك مع اختيار اللون االبيض و االزرق و اضافة القليل من اللون 

االصفر الزاهي ليعطي لمسة عربية اصيلة للموديل.

GLOSSY

PUNCH

Wall Tiles
White
30x60

Wall Tiles
 Blue
30x60

Wall Tiles
Décor
30x60

Floor Tiles
White
50x50

Floor Tiles
Blue
50x50
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Wall Tiles
Beige
30x60

Wall Tiles
Havan
30x60

Wall Tiles
Black
30x60

Floor Tiles
Beige
50x50

Floor Tiles
Havan
50x50

Floor Tiles
Black
50x50

Wall Tiles
Décor
30x60

Wall Tiles
Black Mix
30x60

Wall Tiles
Havan Mix
30x60

Balsa 8696

30x60

GLOSSY

FLAT

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 design holds a huge artistic and prettiness value, since those who chose this unique 
bathroom; with its rich dark and light beige colors and the different décors, feels that they 
won a striking prize.

الغنية من  بالوانه  الفريد  الحمام  يختار هذا  ان من  عالية جدا حيث  و جمالية  فنية  قيمة  يمثل  التصميم  هذا 
البني و البيج و ديكوراته المختلفة يشعر انه حاز على جائزة كبرى.
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Carrara

Floor Tiles
Light Grey
50x50

Floor Tiles
Black
50x50

5 1 7 1

Wall Tiles
Black
25x50

Wall Tiles
Light Grey
25x50

FLAT

Zocalo
8x40 

Wall Tiles
Décor
100x75

GLOSSY

25x50

If we took a closer look in nature we will see it as a vivid painting full of life. From that 
emotion we chose to create a delicate design that gives the feeling of joy, and because it 
is made of the color of white marble which shines with optimism and broad-mindedness, 
with the color of black marble in its accurate and gentle details, create at the end a great 
modern and beautiful bathroom.

اذا امعنا في النظر الي الطبيعة سنجد انها كلوحة فنية ناطقة و نابضة بالحياة. و من هذا االحساس اخترنا 
تصميمًا رقيقًا يعطي الشعور بالبهجة، النه مصاحب لللون االبيض الرخامي الذي يبعث التفاؤل و سعة االفق و 
معه اللون االسود الرخامي بكل تفاصيله الدقيقة و الرقيقة، يشكل لنا في النهاية حمام عصري رائع و جميل. 
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Wall Tiles
Light Beige
30x60

Wall Tiles
Dark Blue
30x60

Wall Tiles
Mix
30x60

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Dark Blue
50x50

Dewdrops 8691

30x60

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.

When the dewdrops gather over the flowers and the rocks it gives them a special wholesome. 
From the spirit of this natural extraordinary scene the artist created this modern and elegant 
design, and depending on both the blue and white colors he created a magnificent work 
of art.  

ان تجمع قطرات الندى تعطي فوق الزهور و الصخور تعطيها رونق خاص. و من وحي هذا المشهد الطبيعي 
تكوين هذه  االبيض في  و  االزرق  اللونين  اعتمد على  الساحر.و  العصري  التصميم  الفنان هذا  لنا  انتج  الخالب 

اللوحة الخالبة.

GLOSSY

BEVELED

Wall Tiles
Décor ( Tablo 3 Tiles each )
30x60

Listello
10x60
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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 world of decoration is witnessing the return of the wall paper classical design from 
the 50’s and the 70’s from the last century, and wall papers are representing a new vogue 
for the international fashion houses specially if mixed with the natural wood. From this 
old spirit we present a distinguish design in wall papers combined with wood which 
gives the calm and comfortable feeling, adding a simple decor that inserts a romantic 
dreamy touch for a classic bathroom with the beige and dark brown colors.

القرن  من  السبعينات  و  الخمسينات  حقبة  من  الحائط  ورق  تصاميم  في  عودة  حاليا  الديكورات  عالم  يشهد 
الماضي، واصبحت تصميمات ورق الحائط تمثل توجها هامًا لبيوت الموضة العالمية خاصة اذا ُمزجت بالخشب 
و  بالهدوء  االحساس  يعطي  الذي  الخشب  مع  الحائط  لورق  مميز  تصميم  نقدم  الروح  هذه  من  و  الطبيعي. 
الراحة، مع لمسة ديكور رقيقة اضفت لمسة رومانسية حالمة على حمامًا كالسيكيًا جمياًل بدرجات اللون البيج 

و البني الغامق. 

Dover 8167

Wall Tiles
Brown
30x60

Wall Tiles
Beige Wallpaper
30x60

Wall Tiles
Light Beige
30x60

Floor Tiles
Beige
50x50

Floor Tiles
Brown
50x50

Zocalo
8x40 

GLOSSY

BEVELED

 Listello
20x30

Wall Tiles
Brown Wallpaper
30x60

30x60
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FLAT

GLOSSY

Grey Line 8562

30x60

Wall Tiles
Light Beige
30x60

Wall Tiles
Décor ( 3 Tiles )
30x60

Wall Tiles
Décor
30x60

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.

Wall Tiles
Dark Gray
30x60

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Dark Gray
50x50

Both the beige and the grey colors are considered from the colors that have a deep 
impact on the human soul, and what is mostly special about them is that any specific 
detail can be clearer if it was added in between of them. And as it is shown in this design 
that the artist used a gold décor and in the middle some white delicate flowers in a gentle 
touch but very effective and clear in the middle of the light beige and dark grey colors to 
create a master piece for a modern elegant kitchen with a classical touch.

ان اللوني البيج و الرمادي من اكثر االلوان ذات التأثير العميق على النفس البشرية، فان اكثر ما يميزهم هو 
انسجامهم مع اي لون اخر و اي تفصيل دقيق يكون واضح اذا وضع بينهم. و كما هو ظاهر في هذا التصميم 
ان الفنان استخدم الديكو الذهبي و في الوسط بعض الزهور البيضاء الرقيقة في لمسة بسيطة جدا لكنها 
مؤثرة و واضحة في وسط اللونين البيج الفاتح و الرمادي الغامق ليصنع تحفة فنية لمطبخ عصري انيق بطابع 

كالسيكي.
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Iceland

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.

Floor Tiles
White
50x50

Wall Tiles
White
30x60

Wall Tiles
Red
30x60

30x60

This design with its daring colors is expressing the zeitgeist, in the form of a tile we represent 
all what is modern and renewed in terms of colors or texture in the tiles and the matching 
décor.  

ان هذا التصميم بألوانه الجريئة هو تعبير عن روح العصر، يتمثل في شكل بالط كل ما هو حديث و متجدد 
من حيث االلوان او التجسيم في شكل البالطة و الديكور المالئم له.

GLOSSY

PUNCH

Wall Tiles
Décor ( Tabloo 2 Tiles )
30x60

 Listello
10x60
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Imperial 8347

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 the elegant royal atmospheres, from inside the luxurious palaces with its classical 
details, wide spaces, numerous rooms, and the lush gardens; the artist was inspired to 
create a design that joins between reality and fiction, between the sense and texture of 
wallpaper which are covered by fresh roses, aside from the hardness and smoothness 
of marble, to make an artistic and beautiful form that fits contemporary bathrooms with 
classic spirit.

من االجواء الملكية الراقية، من داخل القصور الفخمة بتفاصيلها الراقية، مساحتها الواسعة، غرفها الكثيرة، 
و حدائقها الّغنائة ؛ استلهم الفنان تصميمًا يجمع بين الواقع و الخيال، ما بين احساس و ملمس ورق الحائط 
بروح  حمامات  يناسب  جميل  فني  تكوين  في  الرخام  ونعومة  صالبة  الي  باالضافة  النضرة،  بالورود  المغطى 

كالسيكية معاصرة. 

GLOSSY

FLAT

Wall Tiles
Strips
30x60

Wall Tiles
Mix Wallpaper
30x60

Wall Tiles
Light Beige
30x60

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Wall Tiles
Décor ( Tabloo 3 Tiles )
30x60

Listello 
7.5x30

30x60
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GLOSSY

Laurent 8567

30x60

Floor Tiles
Beige
50x50

Floor Tiles
Brown
50x50

Wall Tiles
 Beige
30x60

Wall Tiles
Brown
30x60

There is a certain glory in marbles, and back in the time it was used in several positions in 
the luxurious houses.  From this glamorous spirit found in marble and with the choice of 
brown veined color and the beige color we have created this wonderful design which 
is distinctive by its originality and modernity at the same time. This design is suitable for a 
modern-day bathroom with classical luxurious touch. 

روح  من  لذلك  الفخمة.  البيوت  في  مواضع  عدة  في  مميز  قديما  استخدامه  كان  و  للرخام،  خاص  سحر  هناك 
الفخامة الموجودة في الرخام و مع اختيار اللون البنى المعرق و اللون البيج اخرجنا هذا التصميم الرائع الذي 

يتميز باالصالة و الحداثة في أن واحد. و هو مناسب لحمام عصري حديث مع لمسة كالسيكية فخمة. 

BEVELED

 Listello
10x60

Wall Tiles
Décor
30x60
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Lebombo 8707

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.

Wall Tiles
White
30x60

Wall Tiles
Red
30x60

30x60

Flowers have a deep effect on the psychological status and that’s the reason it is often used 
as a gift in many occasions because it gives the feeling of happiness and relive. And based on 
this idea inspired by flowers, the artist produced this design with the soft pink color degrees 
and a special and delicate flowers décor to have this unique bathroom for the seekers of 
beauty. 

المناسبات النها تضفى  النفسية لذلك كثيرًا ما نجدها تقدم كهدية في  الحالة  تأثير عميق على  الزهور لها 
الشعور بالراحة و السعادة. و انطالقًا من وحي الزهور اخرج لنا الفنان هذا التصميم بدرجات اللون الزهري الفاتح 

و ديكور من الورود المميزة الرقيقة ليخرج لنا هذا الحمام الفريد للباحثين عن الجمال. 

Floor Tiles
Light Pink
50x50

Floor Tiles
Dark Pink
50x50

Wall Tiles
Décor ( Tabloo 2 Tiles )
30x60

 Listello
10x60

GLOSSY

FLAT
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Wall Tiles
Light Beige
30x60

Wall Tiles
Brown
30x60

Wall Tiles
Décor ( 2 Tiles 2 Types)
30x60

Wall Tiles
Décor ( 1 Tile 30x60 )
Listello ( 2 Tiles 10x60 )

Lotus 8592

30x60

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Brown
50x50

GLOSSY

The lotus flower is one of the Pharaonic civilization’s symbols, as they used it in many 
areas and the most famous is making the papyrus. From the Pharaonic atmosphere and 
the lotus flower the artist created this design with the brown and light beige colors for a 
soft and dreamy bathroom.

اشهرهم  و  اكثر من مجال  قديما يستخدمونها في  الفرعونية، فكانوا  الحضارة  رمز  رمز من  اللوتس  زهرة  ان 
صناعة ورق البردي. و من وحي االجواء الفرعونية و زهرة اللوتس اخرج لنا الفنان هذا التصميم بالوان البني و 

البيج الفاتح لحمام هادئ و حالم. 

BEVELED
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Lovely 8737

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.

30x60

The flowers were always a gesture of love and affection, that is why the designer wanted to 
present in this model inspired from flowers to those who have a distinctive taste a calm and 
dreamy bathroom just like a bouquet. 

المستوحى من  الموديل  المصمم في هذا  اراد  لذلك  المودة،  و  الحب  الورد هي تعبير عن  باقة  لطالما كانت 
الورود اهداء اصحاب الذوق الرفيع حمام هادئ و حالم كاباقة الورود 

Floor Tiles
Light Beige
50x50

GLOSSY

FLAT

Wall Tiles
Dark Beige
30x60

Wall Tiles
Light Beige
30x60

Wall Tiles
Light Wallpaper
30x60

Wall Tiles
Décor ( 3 Tiles )
30x60

Wall Tiles
Mix Wallpaper
30x60
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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.

What signifies the night is the silence and tranquility on the contrary what signifies the 
day is the vitality and rush. From this contradiction the artist did catch this feeling and 
made a classical vision with a new engineering creation. Based on glory and tranquility 
of the dark black color with the harmony in the marbles effects; adding the strong, clear 
and dashing white color with the soft veiny grey marbles. This product is considered as 
a strong, multi-functional design that can be suitable for those who have luxurious taste 
and classical vision. 

ما يميز الليل هو الهدوء و السكينة وعلى العكس ما يميز النهار هو النشاط و االنطالق، و من هذا التناقض 
التصميم  في  ارتكز  لقد  الجديد.  الهندسي  االبداع  مع  بالكالسيكية  تتميز  رؤية  مكونًا  احساس  الفنان  التقط 
على شموخ و سكون اللون االسود الداكن بتأثيرات رخامية متناغمة، مع قوة و وضوح و انطالق اللون االبيض و 
عروقه الرخامية الرمادية الهادئة. هذا المنتج يعد تصميمًا قويًا متعدد التوظيف و االستخدام و يناسب اصحاب 

االذواق الرفيعة و الرؤية الكالسيكية. 

Wall Tiles
Light Grey
30x60

Floor Tiles
Light Grey
50x50

 Listello
20x30

Wall Tiles
Black
30x60

Majestic 8076

GLOSSY

30x60

PUNCH
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Marbella 8227

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Brown
50x50

Wall Tiles
Light Beige
30x60

Wall Tiles
Brown
30x60

GLOSSY

BEVELED

Wall Tiles
Décor ( Tabloo 4 Tiles )
30x60

30x60

God have created nature with its entire elements to serve humanity in different ways, 
which became a vast artistic field and domain for creation. With no doubt the human 
race have been profiting from this natural beauty and fertile seas to be creative. After 
mentioning the seas, we were inspired by the sea shore a decor that represents a dreamy 
painting, with our sea star as the main attraction source giving the feeling of relaxation 
and peacefulness, adding a soft sandy background with special marbles in the dark 
brown and soft beige that meets those who have elegant taste. 

فنيًا فسيحًا لالبداع، و مما ال شك فيه  الطبيعة بكل ما تحتويه من عناصر لتصبح ميدانًا و مجاالً  لنا  ُسخرت 
ان االنسان استفاد من هذا الجمال و البحار الخصبة ليبدع. وعلى ذكر البحار فلقد استوحينا من شاطئ البحر 
ديكورًا يمثل لوحة فنية حالمة، حيث بدا نجم البحر عنصرًا رئيسيًا يعطي االحساس بالراحة و االسترخاء، و من 
الهادئ الصحاب  البيج  الغامق و  البني  باللون  المميزة  الرخاميات  الجميلة مع  الناعمة  الرمال  ارضية من  خلفه 

الذوق الرفيع.
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GLOSSY

Wall Tiles
Décor ( 3 Tiles )
30x60

Wall Tiles
Light Beige
30x60

Wall Tiles
Dark Olive
30x60

Matches 8438P

30x60

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.

ان اللون الزيتوني هو واحد من اجمل االلوان الموجودة بالطبيعة، و غصن الزيتون منذ عصر االغريق و هو يمثل 
اللون  الزيتوني بتدرجاته و مزجه مع  اللون  المليء باألساطير و مع استخدام  العصر  السالم. و من وحي هذا 
البيج  و بأضافة خاصية التجسيد، تم تصميم هذا المطبخ الفريد و المميز، مع اضافة ديكورات عصرية متنوعة 

نجد تصميم مناسب للباحثين عن التميز و االنفراد. 

Floor Tiles
Light Olive
50x50

Floor Tiles
Dark Olive
50x50

Listello
10x60

PUNCH

The olive color is one of the most beautiful colors in nature, and the olive branch since 
the age of Greeks is representing the peace. Form the spirit of this era full of myth and 
by using the olive color with all its degrees and mixing it with the beige color adding the 
embodied effect, this unique and special kitchen was designed, by adding the modern 
and variable décors we give a design for all the seekers of uniqueness and special. 
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Wall Tiles
White
25x35

Wall Tiles
Dark Blue
25x35

Wall Tiles
Dark Pink
25x35

Wall Tiles
Décor
25x35

GLOSSY

FLAT

Floor Tiles
White
50x50

Floor Tiles
Dark Pink
50x50

Floor Tiles
Dark Blue
50x50

Plain 100

25x35

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.

حتى ال نغفل عن اي فئة في المجتمع، انتجنا هذا التصميم الذي يحاكي الطفولة لمحبي الرسوم المتحركة و 
الشخصيات الكرتونية. هذا المنتج المميز بالوانه الزاهية من االبيض و البنفسجي الفاتح مع االزرق السماوي و 

باضافة شخصيات كرتونية للديكور يعطي احساسا بالسعادة و المرح. 

In the aim of not forgetting any category in the society, we produced this design which 
simulate the childhood for those who love animation and cartoons. This special product 
with its dazzling colors from white and light purple and baby blue, and adding some 
cartoon characters to the décor gives the feeling of joy and happiness. 
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Quadro

 Listello
8x50

Floor Tiles
White
50x50

Floor Tiles
Black
50x50

Floor Tiles
Red
50x50

5636

GLOSSY

25x50

Wall Tiles
White
25x50

Wall Tiles
Décor
25x50

Wall Tiles
Red
25x50

Wall Tiles
Black
25x50

FLAT

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.

يصطحبنا المصمم في هذه اللوحة الي تصميم جريء بتوظيف اللون االحمر و االسود مع فواصل من الديكور 
ذو الخلفية البيضاء ليخرج لنا حمام عصري

The designer accompanied us in this painting to a daring design with using the red and 
black colors and adding some décor separators with a white background to create this 
modern bathroom
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Renaissance 8267

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Brown
50x50

Wall Tiles
Light Beige
30x60

Wall Tiles
Brown
30x60

Wall Tiles
Décor ( 4 Tiles )
30x60

Listello
10x60

FLAT

MATTE

30x60

From the era of Italian renaissance; that had the main contribution in the creation of 
arts with all the pioneers like Da Vinci and Mikael Anglo and others, whom founded this 
great civilization which is extended until this time. From this breakthrough, the designer 
was creative to mix the ancient past with all the elegant arts with the present we are 
living and breathing its contemporary details. From this spirit we present decorations 
for a bathroom with a classical character from the fragrant of the beautiful past and the 
deep emotions also the strong colors that suit the owner of luxurious taste. 

من عصر النهضة االيطالية حيث اسهاماتها في االبداع الفني و رواده مثال دافنشي و مايكل انجلو و غيرهم 
من الذين اسسوا لهذه الحضارة العظيمة التي تمتد اثارها حتى هذا الزمان. من هذه االنطالقة ابدع المصصم 
الروح  هذه  من  المعاصرة.  تفاصيله  نتنفس  و  نحيا  الذي  الحاضر  مع  الراقية  بفنونه  العتيق  الماضي  مزج  في 
تناسب  القوية  االلوان  و  عميق  باحساس  الجميل  الماضي  بعبق  كالسيكي  طابع  ذو  حمام  ديكورات  نقدم 

اصحاب الذوق الرفيع. 
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River 8407

GLOSSY

BEVELED

30x60

Wall Tiles
Light
30x60

Wall Tiles
Dark
30x60

Wall Tiles
Décor
30x60

Floor Tiles
Light
50x50

Floor Tiles
Dark
50x50

Simplicity is the key in this design as the designer depended on a marble piece from both 
the brown and the beige colors with total coherence with the elegant décor for a neat 
bathroom 

البساطة هو عنوان هذا التصميم حيث اعتمد الفنان على قطعة رخامية من اللون البيج و البني في تناسق 
تام مع ديكور راقي لحمام انيق
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Wall Tiles
Beige
30x60

Wall Tiles
Beige ( Punch )
30x60

Wall Tiles
Décor ( 4 Tiles )
30x60

Seascape 30x60

Floor Tiles
Beige
50x50

GLOSSY

Psychologists say that looking in the sea view for 10 minutes is enough to give one 
person a positive energy that continues with him for few hours. That is why the designer 
depended on this marvelous painting which is fabulous and staggered with the 

ايجابية  الشخص طاقة  يمنح  ان  لمدة عشر دقائق يكفي  البحر  الي منظر  النظر  ان  النفس  اطباء علم  يقول 
تستمر لعدة ساعات. لذلك اعتمد المصمم على هذه اللوحة فهي خالبة و متداخلة مع بالطة حجارية مستوحاه 

من الطبيعة ليصنع هذا الحمام المثالي للراحة و االستجمام.

PUNCH
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Wall Tiles
Light Beige
30x60

Wall Tiles
Dark Beige
30x60

Floor Tiles
Light Beige
50x50

Floor Tiles
Dark Beige
50x50

FLAT

GLOSSY

Serpeggiante 8337

30x60

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.

History may record that marble has begun to be used in the ages where civilizations were 
known. From the spirit of the ancient Egyptian marble, the designer chose a beautiful 
section of marble with charming and lighting appearance and a harmony in its lines 
with the degree of soft beige, and we created a decor special for a simple and elegant 
bathroom ornamented by flowers pattern.

المصري  الرخام  وحي  من  و  المدنية.  عرفت  التي  العصور  جميع  في  يستعمل  كان  الرخام  ان  التاريخ  سجل 
البيج  بدرجات  و  خطوطه  في  متناغم  بريق  و  ساحر  مظهر  له  جمياًل  رخاميًا  مقطعًا  المصمم  اختار  العتيق 

الهادئ، مع ديكور بشكل الورود مناسب لحمام فخم و رقيق.

 Listello
8x60

Wall Tiles
Décor
30x60
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 Listello
10x60

GLOSSY

Shades 8526

30x60

Floor Tiles
White
50x50

Wall Tiles
White
30x60

Wall Tiles
Dark Mauve
30x60

Wall Tiles
Red
30x60

Wall Tiles
Dark Gray
30x60

Wall Tiles
Rose
30x60

PUNCH

Wall Tiles
Décor ( 3 Tiles )

30x60

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.

Shades is a technical term used in the artistic field for many reasons, and it is one of the 
first lessons that is learned in drawing, and using the idea of the shading in ceramic tiles 
gave the design deep artistic and sensuous criteria, in addition to the potential in using 
it in different ways. The artist chose beating colors such as white, grey, purple, pink and 
red in addition to the modern and bold décor with different geometric shapes to create 
a unique and daring bathroom.

في  ُتعلم  التي  الدروس  اول  من  هو  و  سبب،  من  الكثر  الفني  المجال  في  يستخدم  مصطلح  هو  الظالل  ان 
الي  باالضافة  عميقة  حسية  و  فنية  ابعاد  للتصميم  اعطى  السيراميك  في  الظالل  فكرة  اسخدام  و  الرسم، 
الرمادي،  االبيض،  من  مختلفة  بالوان  ينبض  تصميم  في  ابدع  الفنان  ان  طريقة.  من  باكثر  توظيفة  امكانيات 
في  ليبدع  مختلفة  اشكال هندسية  ذات  جريئة  و  ديكورات عصرية  الي  باالضافة  االحمر  و  الوردي  البنفسجي، 

حمام فريد و جريء. 
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Sieste 8728

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.

30x60

The wallpapers are a huge field for creations and designs, that is why the designer employed 
this model for a soft and simple wallpaper for an elegant bathroom.

ان ورق الحائط هو مجال واسع لالبداع و التصاميم، لذلك وظف المصمم في هذا الموديل تصميم لورق الحائط 
هادئ و بسيط للباحثين عن حمام راقي.

Floor Tiles
Light Grey
50x50

Wall Tiles
Dark Grey
30x60

Wall Tiles
Light Grey
30x60

MATTE

PUNCH

Wall Tiles
Décor
20x30

Wall Tiles
Brown Wallpaper
30x60
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Soft 8321

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 blending the beauty of nature and the contemporary zeitgeist the artist weave us a 
cheerful design from plants and flowers. This design took a daring character in the choice 
of colors, details and the positioning on a free background which is set with lines and 
letters, all the above gave the design the spirit of modernity, and choosing colors such as 
hot orange and deep purple and white which all created together a modern vision for a 
special sophisticated bathroom for the privacy and individualism lovers.

التصميم  اخذ  و  الزهور،  و  للنباتات  مبهجًا  تصميم  الفنان  لنا  نسج  العصر  روح  و  الطبيعة  جمال  امتزاج  من 
الحروف، مما اعطى التصميم  الوانه و تفاصيلة و وضع على خلفية حرة مرصعة بالخطوط و  طابع جريء في 
روح الحداثة مع اختيار االلوان من البرتقالي الساخن و البنفسجي العميق و االبيض، ليكونوا معًا رؤية حديثة 

لحمام راقي مميز لمحبي الخصوصية و االنفراد.

Floor Tiles
White
50x50

Floor Tiles
Mauve
50x50

Wall Tiles
White
30x60

Wall Tiles
Dark Mauve
30x60

Wall Tiles
Décor ( Tablo 2 Tiles each )
30x60

Listello
10x60

GLOSSY

30x60

BEVELED



SectionDrawing 198 Pharaonic
199 Old Cairo
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203 Dolphens 
204 Dolphen
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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



SectionZocalo 208 Zocalo



CERAMICA PRIMA 
208

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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Information
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