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לי" יבואנית ומשווקת בלעדית של מותגים  ט "נו
בישראל.  והמטבח  הרחצה  לחדר  מובילים 
ותר!  בי הטוב  את  מביאים  נו   אנח
חברת נוטלי היא חברה משפחתית, העוסקת ביבוא, 
ומטבחי  סניטריים  מוצרים  של  ובהפצה  בשיווק 
איכות ממיטב החברות באירופה. השתייכותה של 
"נוטלי" לקבוצת חברות הפועלות במספר מדינות 
באירופה, מקנה לה נגישות ועוצמה למותגי מפתח 
 בינלאומיים, ואלו מתורגמים לטובת הצרכן בישראל. 

חברת    hansgrohe  -  AXOR     חברת  הברזים 
והמקלחות    המובילה    בעולם   מבחינת   עיצוב, 
טכנולוגיה,    פרסים    והכרה     בינלאומית,    עוד 

משנת 1901. 

 KALDEWEI Germany חברת 
הפלדה  ואגניות  באמבטיות  הידועה 
ולמובילות  לטובות  הנחשבות  שלה, 
בינלאומית.  אחריות  שנות   30 עם  בעולם, 

הנחשבת   FRANKE השוויצרית  הענק  חברת 
גרניט  כיורי  בייצור  בעולם  ולמובילה  לגדולה 
 .1911 משנת  עוד  ופעילה  למטבח  ונירוסטה 

חברת unidrain החלוצה בתחום תעלות הניקוז 
אשר מתאפיינת בעיצוב סקנדינבי אלגנטי ואיכותי. 

Cosmic-Pomd'or,  חברת  האביזרים וארונות 
האמבטיה הגדולה מברצלונה.

 , הפשרות וחסרי  בוהים  הג הסטנדרטים 
חברות,  אותן  של  להצלחתן  שהביאו  הם 
נוטלי,  חברת  גם  פועלת  להם,  ובהתאם 
איכות,  אמינות,  על  לשמור  המקפידה 
לקוחותיה.  כלפי  ואחריות  גבוהה  מחויבות 

ר   ו צ י י ני   ה דת   בתק מ ו לי   ע ט נו
ם ביותר ומקפידה    להעניק    רי מי ח מ ה

ללקוחותיה   שירות   ברמה גבוהה במיוחד. 

 Axor- designed by Jean Marri Massaud

מותגי   החברה  המיוצגים   בארץ נחשבים לבולטים 
בתחומם, בינהם:



גרואה  הנס  הבדים  סוחר  היגר   ,1899 בשנת 
עיירת  אל  לברלין,  הסמוכה  לוקנוואלד  מהעיר 
לאחר  שנתיים  שילטך.  הקטנה,  השחור  היער 
סדנת את  והקים  הטקסטיל  מעסקי  פרש  מכן, 
למים,  הרבה  תשוקתו  עקב  שלו.  הברזל 
המקלחות,  לתחום  להיכנס  החל  הנס 
אמבטיות  באמצעות  בחיתוליו,  שהיה 
את  שהניח  מה  פח,  מיריעת  העשויות 
המאה במהלך  העתידית.  להצלחה  היסודות 
 3 מנה  אשר  גרואה,  הנס  של  מפעלו  ה-20, 
עובדים, התפתח לחברת ענק. כיום, הנס-גרואה 
המובילות  הבינלאומיות  מהחברות  אחת  היא 
בעולם לברזים ולמקלחות עם מחזור של מעל- 
4000 עובדים  כ-  יורו בשנה.לחברה  1 מיליארד 
נחשבת  והיא  מדינות,   143 ברחבי  המפוזרים 
והמקלחות.  התברואה  בעולם  ענק  לחברת 
 2000 מעל  גרואה  הנס  רשמה  שנותיה,  לאורך 
פטנטים על שמה וזכתה במעל ל- 400 פרסים על 
חדשנות, קיימוּת, עיצוב, ניהול ותקשורת ארגונית.

German Design Award -
 Good Design -

Iconic Award - Interior Innovation -
If design award -

 Axor- Rain Powder



חדשנות 
מותג   הנס   גרואה  מייחס חשיבות רבה 

לערך החדשנות.   החדשנות יחד  עם הידע 
המקצועי מתורגמים    למוצרים   ולפתרונות    

מהפכניים לחדרי רחצה, שאין להם תחרות.

מותג גורף פרסים 
גרואה,  הנס  של  העיצוב  בפריטי  בחירה 
  300 מ-  למעלה  שגרף  במותג  בחירה  היא 
העיצוב  בתחרויות  בינלאומיים  פרסים 
מדי  קוטף  גרואה  הנס  בעולם.  הנחשבות 
איכות  עיצוב,  בקטגוריות  פרסים  שנה 
דופן,  יוצאי  מוצרים  עבור  וטכנולוגיה, 
בעולם. לקוחות  מיליוני  נהנים  מהם 

איכות ללא פשרות
גרואה  הנס  של  והברזים  המים  מערכות 
הנס  של  מוצר  כל  העולם.  ברחבי  ידועים 
פרטי  על  הקפדה  תוך  מעוצב  גרואה 
מנת  על  מחמירה,  בקרה  ועובר  הפרטים, 
ידוע.  המותג  שבה  האיכות  את  להבטיח 

מעצבי-על בינלאומיים 
 AXOR ו-  גרואה  הנס  של  היוקרה  מוצרי 
המעצבים  עם  פעולה  בשיתופי  מעוצבים 
עיצוב  על  בעולם.  והמובילים  הנחשבים 
גרואה,  הנס  של  השונים  המוצרים 
העיצוב.  בתחום  החמים  השמות  חתומים 

פטנטים רשומים
טכנולוגיים  פתרונות  גרואה  הנס  לחברת 
לכן  כפטנטים.  הרשומים  בלעדיים 
מעניקים  הדרך,  פורצי  גרואה  הנס  מוצרי 
וייחודית.   שונה  רחצה  חוויית  למשתמש 

:hansgrohe  דגשים  ויתרונות  למוצרי

 Axor- Rainfinity





Philippe  Starck 

את  מוביל  הצרפתי  התעשייתי  המעצב 
המעניין  למעצב  ונחשב  המוצר  עיצוב  עולם 
עולם  של  הרע"  "הילד  ביותר.  והמפתיע 
AXOR למעלה מ-  העיצוב משתף פעולה עם 
20 שנים, ובאופן עקבי מציג עיצובים ייחודיים 
ופורצי דרך. סדרת הברזים החדשה בעיצוב 
כח  את  לחוות  לנו  מאפשרת  סטארק,  פיליפ 
המים  מערבולת  המים.  של  והחיוּת  התנועה 
הטבועה  האנרגיה  את  מדגישה  העוצמתית 
לנו מאפשרת  הקריסטלית  והזכוכית  בטבע, 
ומדהימה  טבעית  מחוויה  חלק  להיות 
המעצב  שלנו.  הפרטי  האמבטיה  בחדר 
הזכוכית  ברז  את  הגדיר  סטארק  פיליפ 
כ'תמצית  אותו  ומגדיר  כ'מהפכני',  שיצר 
של  פלא  היא  המערבולת,   - המינימליזם 
בנוסף  מושלמת'.  בשקיפות  המוקף  הטבע 
גם  הברז  מתהדר  הנשימה,  עוצר  ליופיו 
בעיצוב פונקציונלי, נגיש וקל לתפעול ולניקוי.

AXOR STARCK V

Jean-Marie Massaud 

נולד בצרפת ולמד במיטב בתי הספר בתחום 

העיצוב. בין אם מדובר בעיצוב רהיטים, מוצרי 

אמבטיה או אצטדיון כדורגל, בכל עבודותיו 
שואף מאסו לאתר את המקורות ואת היסודות 
לי  "יש  מצהיר  הזה  הייחודי  המעצב  שלנו. 
חזון של הרמוניה מוחלטת בין האדם, הטבע 
והטכנולוגיה. על מנת לממש זאת, האמבטיה 
חייבת להיות מרחב המחיה - חלל שבו אנחנו 
המעצבים  אחד  מאסו,  טוב".  מרגישים 
 AXOR ל-  יצר  כיום,  בעולם  המרתקים 
סדרות שכבר הפכו לאייקון בעולם העיצוב.

AXOR EDGE



Patricia Urquiola

שחיה  המפורסמת,  הספרדייה  האדריכלית 
ופועלת ממילאנו באיטליה, הצטרפה גם היא 
אורקיולה    .AXOR של  המעצבים  לנבחרת 
כאקלקטי  שלה  העיצוב  סגנון  את  מגדירה 
מגוון, והוא מבטא יצירתיות יחד עם חושניות 
נדלה  בלתי  מקור  הן  עבודותיה  וזיכרונות. 
פרטיים.  למרחבים  חיוּת  ושל  העשרה  של 

Antonio Citterio

עצמו  על  מספר  אדריכל"  אני  לכל  "מעל 
צ’יטריו. אדריכל העל האיטלקי מקפיד לשלב 
גם בתחום עיצוב המוצר את ההדגשים שהפכו 
 - בתחומו  בעולם  מהמובילים  לאחד  אותו 
בין  והרמוניה  שימושיות  לצד  מרהיב  יופי 
מחדש  מגדיר  צ’יטריו  לחדשנות.  מסורת 
ביצירת  זאת  ועושה  האמבטיה  חדר  את 
 .AXOR העל  למותג  בלעדיים  אלמנטים 





Nendo

בטוקיו,  שפועל  היפני  האדריכל   ,Oki Sato
העיצוב  בתחום  הלוהטים  השמות  אחד  הוא 
הרב- הסטודיו   ,Nendo כיום.  הבינלאומי 
ציון  כולל  רבים,  בפרסים  זכה  שלו,  תחומי 
הבינלאומי  הרהיטים  יריד  במסגרת  לשבח 
של  הטוב  המוצר  בפרס  מילאנו,  של 
,Design Report Award הנחשב,  המגזין 
ופרס מגרמניה,    Red Dot Design
בחר  ניוזוויק  המגזין  ביפן.    Good Design
המוערכים  היפנים  ממאה  כאחד  בסאטו 
ממאה  כאחד  שלו  ובסטודיו  בעולם,  ביותר 
הטובות  הקטנות  הגלובליות  החברות 
ראש  הסטודיו  עיצב   AXOR עבור  ביותר. 
ייחודי משולב בגוף תאורה מרהיב. מקלחת 

Front

וסופיה, חברות קבוצת העיצוב  אנה, שרלוט 
בסינרגיה  יחד  עובדות   ,Front השוודית 
ועד  הראשוני  הרעיון  משלב  מושלמת, 
מבוססות  שלהן  העבודות  הסופי.  לביצוע 
וניסויים בלתי  על דיונים משותפים, חקירות 
מוקדשת  שלהן  מהעשייה  חלק  פוסקים. 
לעיצוב עבור בעלי חיים, מחשבים ומכונות. 
לשנות,  באה  הזו  הייחודית  השלישייה 
מרהיבות,  והמצאות  חידושים  יצירת  תוך 
קסמים.  ובהשראת  רובוטיקה  בשילוב 



היא    KALDEWEI ש-   שנים   100 מ-  למעלה 
פלדה,  אמבטיות  בייצור  המובילה  החברה 
עמידות  עם  אמייל  מצופים  וכיורים  אגניות 
מוחלטת בפני שריטות, כתמים, אש, כימיקלים 
ניקוי או כל פגע אחר. האמבטיות שלנו  וחומרי 
מעבר  בעולם.  הטובות  כאמבטיות  ידועות 
 KALDEWEI -לעובדה שכל אמבטיה המיוצרת ב
וטכנולוגיה, כל  ייחודי של עיצוב  מהווה פתרון 
בשיתוף  ופיתוח  מחשבה  פרי  גם  הוא  דגם 
את  להרכיב  במטרה  שלנו,  הלקוחות  עם 
מושלמת  איכות  מבחינת  האופטימלי  המוצר 
זו גם הסיבה שלמרות השנים  ועיצוב על זמני. 
הארוכות בתחום, KALDEWEI נחשבת לחברה 
העילאית  האיכות  ביותר.  והנועזת  החדשנית 
KALDEWEI היא הסיבה המרכזית  של מוצרי 
סטנדרט  כמעט  הם  שלנו  שהמוצרים  לזה 
נופש,  באזורי  איכותיים,  במלונות  מחייב 
נדרשת  שבו  מקום  ובכל  מפוארות  ביאכטות 
ריץ  מתקדם.  עיצוב  עם  יחד  מוחלטת  איכות 
קרלטון ברלין, מלון ארבע העונות במאוריציוס, 
פנינסולה צרפת, הילטון, אינטרקונטיננטל, קינג 
בתל  היוקרתי  קמפינסקי  ומלון  ירושלים  דיויד 
אביב, הם רק דוגמה קטנה לאלפי הפרויקטים 
המעולים שבחרו את KALDEWEI כמוצר הבית. 
ומזהמים  בקטריות  בפני  המוחלטת  העמידות 
או  חולים  בתי  מדוע  נוספת  סיבה  היא  אחרים 
כל מקום הדורש היגיינה טוטאלית משתמשים 
פעמים רבות במוצרים שלנו. אמבטיה מושלמת 
כוללת הרכבת חומרים תואמים והרמוניים ככל 
וגוונים  עקבי  עיצוב  המשמרת  כזו  האפשר, 
שלנו,  המוכרות  לאמבטיות  מעבר  מדויקים. 
KALDEWEI מציעה אגניות מגוונות במספר רב 
של צורות וצבעים בדיוק מאותם החומרים כמו 
האמבטיות, מה שמאפשר שילובים אופטימליים. 
KALDEWEI את סל  להשלמת העיצוב מציעה 
מודרניים  כיורים  של  גדול  במספר  המוצרים 
האמבטיות  כמו  ממש  אמייל,  מצופים 
המוחלטת  לעמידות  מעבר  אשר  והאגניות, 
והניקיון המושלם משתלבים באופן האופטימלי 
הרחצה. חדר  חלל  של  האחיד  במראה 
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יציבות מוחלטת משקל אדם או שינויי טמפרטורה 
אינם משפיעים או מעוותים את מוצרי המותג.

 ,KALDEWEI אמבטיות פלדה מצופות אמייל של
עמידות לחלוטין בפני התפשטות והתכווצות,

תזוזה  של  הסיכון  את  מבטלות  ובכך 
הסמוך. לקיר  רטיבות  חדירת  או  ושבר 

עמידות בפני כימיקלים חומרי ניקוי חריפים, 
תוספים לאמבטיה או כל חומר אחר בשימוש 

ביתי, אינם פוגעים בפני הציפוי של מוצרי  
KALDEWEI

עמידות בפני קרני אור  UV פלדת האמייל של 
KALDEWEI שומרת לאורך שנים רבות על הצבע 

המקורי ואינה דוהה.

100% - שמירה על הסביבה שימוש בחומרים 
טבעיים כמו ברזל וזכוכית. חומרים שאינם 

מזהמים, לא פולטים חומרים רעילים וניתנים 
למחזור באופן מלא.

 KALDEWEI עמידות לשריטות ציפוי האמייל של
מגלה עמידות מלאה בפני שריטות ולחץ מכני.

עמידות בחום אש, נרות, סיגריות או כל חומר חם 
אחר לא יותירו סימנים על פני השטח.

ניקוי קל ונוח אמייל הוא למעשה משטח זכוכית 
קשה, היגייני ואטום לחלוטין, ולכן קל לניקוי 

אפילו במטלית רכה.

בינלאומיים מעצבים  עם  פעולה  שיתופי 
KALDEWEI  מפתחת מוצרים בשיתוף פעולה 

עם מעצבים מובילים. מוצרים אלה גרפו יחד 
 KALDEWEI .מעל ל- 70 פרסי עיצוב בינלאומיים

היא המובילה בין יצרני האמבטיות בעולם, 
ומהמובילות בתחום מוצרי העיצוב לבית.

:KALDEWEI  דגשים  ויתרונות  למוצרי
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 unidrain חברת   2003 בשנת 
הניקוז  תעלת  את  המציאה  הדנית, 
בעולם.  והנפוצה  המובילה  הריצפתית 
ניקוז,      פתרונות     מגוון         unidrain ל-   
המתאימים לשימושים פרטיים או לפרויקטים. 
עם  יוקרתית  נירוסטה  בנויות  התעלות 
אלגנטיים,  עיצובים  במגוון  ומכסה,  מסגרת 
את  התואם  אריח  בגימורי  או  מוברש  בגימור 
בפטנטים  מחזיקה  החברה  המקלחת.  ריצוף 
צמודות  תעלות  ובהם  עולמיים  עיצוב  ובפרסי 
במעל  כיום  נמכרים  החברה  מוצרי  קיר. 
ות  12 שנות אחרי 30  מדינות  וזוכים  ל-  ל- 

בינלאומית.



שיפוע פנימי בתוך התעלה למניעת מים 
עומדים

חיבור התעלה לקיר הופכת את ההתקנה 
לקלה ולפשוטה יותר מבחינת פילוס וריצוף

פתרונות גמישים וייחודים בעיצוב סקנדינבי 
מינימליסטי

גישה נוחה לניקוי ולטיפול שוטף של התעלה

אין קצוות חדים העלולים לפצוע בעת 
ההתקנה והטיפול

מגוון רחב של פתרונות ניקוז באמצעות גבהים 
וכיוונים שונים של יחידות הניקוז )סיפון(

 Press גוף ניקוז עמוק המיוצר בתבניות
מנירוסטה 304 בעובי 1.5 מ"מ 

יכולת ייצור במידות ובהתאמה אישית

תעלות יונידריין מתאימות לעוביי אריחים החל  
מ- 0.8 ס"מ ל- 2.5 ס"מ

רמת אטימה גבוהה ובטוחה מנזילות, הודות 
לאופי החיבור

לחץ מופחת על יחידות הניקוז )סיפון( בעת 
ההתקנה, בזכות החיבור לקיר

התאמה גם לקונסטרוקציות עץ ובטון

עמידה בכל האישורים הדרושים בארץ ובחו"ל.

:unidrain  דגשים  ויתרונות  בתעלת



אביזרים  של  תואמת  קולקציה   unidrain  - ל 
המשדרת  סקנדינבי,  בעיצוב  הרחצה  לחדר 
איכות. כל מוצר מתוכנן בצורה חדשנית, ייחודית 
בחמישה  מגיעים  האביזרים  ופונקציונאלית. 
גוונים שונים, המאפשרים התאמה מלאה לגימור 
ואלגנטיות. יוקרה  התעלות, ומעניקים תחושת 



Cosmic & Pomd'or מותגי כיורים, אמבטיות 
של  ומקיפה  כוללת  תפיסה  בעלי   ואביזרים 
זה  חזון  הוליסטי.  אחד   כחלל   הרחצה   חדר 
ליצירת   Cosmic & Pomd'or את  הוביל 
של   גדול  מוצרים  מגוון  עם  כוללים  פתרונות 
ואביזרים  כיורים מעוצבים, אמבטיות תואמות 
המגוונות   הקולקציות  ומשלימים.  ייחודיים  
את  לעצב  אחד  לכל  מאפשרות  והמרתקות,  
חדר  הרחצה הפרטי  שלו בהרמוניה מושלמת. 
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Pomd'or - designed with Rosenthal
 



Pomd'or - collection  Mirage
 



לאומית  רב  חברה  היא  שוויץ    FRANKE
באירופה  המובילה  עולמית,  בתפוצה 
 .1911 משנת  כבר  מטבח  כיורי  בייצור 
זה  בתחום  נוטלי  ידי  על  מיוצגת  החברה 
בלעדי.  באופן  עבודה  ומשטחי  כיורים  של 

שם  הם      FRANKE של  הנירוסטה  כיורי 
דופן. יוצא  ולעיצוב  אבסולוטית  לאיכות  דבר 

והמלוטשים  המוקפדים  הגרניט  כיורי 
מהחומרים   עשויים     FRANKE של 
אחר. יצרן  לכל  בהשוואה  ביותר,   הטובים  

הקבוצה עוסקת בחמש חטיבות מוצרים: כיורים 
ומוצרים למטבח )משטחים, כיריים, קולטי אדים,
מכונות  מזון,  למוצרי  מערכות  תנורים(, 
הבירה  לתעשיית  קיבול  כלי  מוסדיות,  קפה 
הרחצה.  ולחדר  למטבח  חשמל  מוצרי  וכן 
במרבית  האירופאית  המובילה  היא   FRANKE
של  מכירות  מחזור  עם  שלה,  העיסוק  תחומי 
עובדים,   9,000 וכ-  יורו  מיליארד  ל-2  מעל 
הגלובוס. ברחבי  מדינות   100 מ-  ביותר 

והתבססות  להתרחבות  מתמדת  בשאיפה 
באופן  החברה  רוכשת  פעילותה,  בתחומי 
עקבי אחוזי בעלות ושותפות בחברות מובילות 
ואלו  הרחצה,  וחדר  המטבח  בתחום  נוספות 
תחומי  בכל  ברורה  יתרון  עמדת  לה  מעניקים 
בכל   FRANKE של  המוטו  שלה.  העיסוק 
שלנו",  ללקוח  קרוב  "תמיד  בעולם:  מקום 
עם  החברה,  של  באסטרטגיה  יום  יום  מיושם 
יוצאת דופן ובהתאמה  מוצרי איכות בעמידות 
מטבח. של  עיצוב  ולכל  סגנון  לכל  מלאה 

חברת הכיורים הגדולה בעולם



רמת היגיינה גבוהה ביותר כיורי הגרניט של 
FRANKE כוללים תוסף אנטי-בקטריאלי 

 ,SANITIZED יונים של כסף( מתוצרת(
המבטיח התנגדות מקסימלית לצמיחת 

בקטריות.

 FRANKE ספיגות אפסית כיורי הגרניט של
דחוסים בצפיפות גבוהה ומורכבים מ- 80% 
גרניט, מה שמבטיח חומר קשיח עם ספיגות 

אפסית ומראה נקי לשנים רבות.

 FRANKE עמידות לזעזועים כיורי הגרניט של
כוללים גם רכיבים המקנים גמישות ועמידות 

למכות הלם ולשברים.

עמידות הצבעים הצבעים נצרבים לתוך הקוורץ 
בטמפרטורה של 600 מעלות צלסיוס, והפיגמנט 

עובר תהליך התחברות כימית באמצעות 
מטמורפוזה לחלקיקים קוורץ.

 FRANKE עמידות לחום כיורי הגרניט של
עמידים עד לטמפרטורה גבוהה של 280 
מעלות. צבע הכיור לא ידהה ולא יושפע 

מטמפרטורה גבוהה. 

 FRANKE עמידות לכתמים כיורי הגרניט של
מבטיחים עמידות גבוהה לספיגת חומרים 

מכתימים ושמירה על מראה חדש.

 FRANKE עמידות לשריטות כיורי הגרניט של
דחוסים מבטיחים עמידות גבוהה לשריטות 

ושמירה על מראה חלק ומלוטש.

:FRANKE דגשים  ויתרונות  בכיורי הגרניט  של

חברת הכיורים הגדולה בעולם



רמת היגיינה גבוהה ביותר

אביזרים נלווים רבים )אופציונלי(

התקנה שטוחה בכל הדגמים

תחזוקה קלה

נירוסטה מסוג AISI 304 18/10 הטובה מסוגה

18%  כרום, 10% ניקל לעמידות מוחלטת 
בפני חלודה

רמות גימור שונות של פני הכיור - אפשרות 
Decor  חדשה לגימור

Timeless   - מראה קלאסי

היצע גדול של כיורים בודדים, כיור וחצי, 
כיורים כפולים, עם או בלי משטח עבודה, 

כיורים עגולים

FRANKE המובילה בעולם בתחום כיורי 
המטבח ותחום הנירוסטה

20 שנות אחריות.

:FRANKE  דגשים  ויתרונות  בכיורי הנירוסטה  של

חברת הכיורים הגדולה בעולם



חברת נוטלי בע"מ היא ספקית מרכזית של  מקלחות 
וברזים לפרויקטים מובילים בכל הארץ בתחום בתי המלון, 

מבני ציבור ופרויקטים למגורים. הבחירה במערכות 
הרחצה של hansgrohe  -  AXOR, באמבטיות של חברת 

KALDEWEI ובמערכות הניקוז של חברת unidrain ע"י 
יזמי הפרויקטים, המתכננים והקבלנים, מהווה הבעת 

אמון מובהקת במוצרי החברה וברמת השירות והאחריות 
המתלווים למוצרינו לאורך שנים ארוכות. 

צילום: יורם אשהיים
מלון המלך דוד, ירושלים

מלון דן כרמל, חיפה
צילום: נתן דביר

מלון נורמן, תל אביב
צילום: נתן דביר

פרויקטים בישראל

הפרוייקטים שלנו

יערות הכרמל // מלון רויאל ביץ תל אביב  // מלון מצודת דוד // מלון ענבל // מלון דן כרמל
מלון בראשית // מלון שרתון // מלון קינג דיוויד // מלון נורמן // מלון דיוויד אינטרקונטיננטל
מלון מצפה הימים // מלון מריוט // מלון קמפינסקי תל אביב // מלון המלך שלמה // מלון הריף   
סוף ים  מלון   // טבריה  לאונרדו   // גארדן  מלון   // אילת  ביץ  רויאל  מלון   // יפו  סטאי   מלון 
 מלון ימית // קראון פלאזה // מלון אגמים // מלון גנים // דן ירושלים // כיכר ציון // מלון ספורט 
בכיכר  בוטיק  מלון   // אכדיה  דן  מלון   // ארנה  שטרקמן  מלון   // גארדן  רויאל  מלון 
לאונרדו פלאזה // מעלה הצופים // מלון אינדיגו // מלון לגון // מלון מנדלה // מלון פולי האוס 
מלון וואיט גרופ // מלון טאואר // ספא מלון אומנות //  מגדלי YOO  // עלמה תל אביב  // מלון נוף  
מלון סר בנג'מין  // מלון אבנט  //  מצפה ירושלים  // מלון רמדה //  מלון טירת בת שבע
רשת מלונות פתאל  //  מלון לה קאפלה // אוונגרד חיפה // מלון קדם - יערות הכרמל // עלמה נתניה
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