
 

عالم ساحر من أحدث
التصميمات الفاخرة

CHARMING WORLD OF THE
LATEST LUXURY DESIGNS سيراميك فينيسيا

+966 592766699

TO CONTACT

King Fahad ST - North Khalidiya - Dammam - Saudi Arabia. 

www.ceramicvenezia.com

+966 138146060



We are agents for the finest international products.

Our goal is to satisfy our customers by providing the best

modern and contemporary designs to suit all markets.

Our commercial center was established on King Fahad

Street - North Khalidiya - Dammam - Saudi Arabia.

 

 

 

 

تضع سيراميك فينيسيا خبرتها بين يدي

عمالئها، وتقدم لهم عالما متميزا من

 أحدث التصميمات الفاخرة في عالم

 السيراميك، لكي تبدو تفاصيل كل األماكن

الخاصة بك ذات جاذبية فريدة من نوعها

About us

سيراميك فينيسيا

 

نحن وكالء ألرقى المنتجات العالمية  هدفنا

هو ارضاء عمالئنا من خالل تقديم أفضل

التصاميم الحديثة والمعاصرة لتناسب

جميع األذواق

 

تم تأسيس  مركزنا التجاري بشارع الملك

فهد بالدمام بمنطقة الخالدية الشمالية

Ceramic Venezia puts its expertise in the

hands of its customers and offers them The

latest luxurious designs in the world of

Tiles, to show the details of all your places

with a unique appeal.

من نحن



CONTACT US

سيراميك وبورسالن

المطابخ

+966 592766699
+966 138146060

سيراميك فينيسيا

يتم انتاج سيراميك المطابخ من فينيسيا

بتصاميم مختلفة حديثة مناسبة تماما

لجميع تصميمات المطابخ الهندسية، مع

مراعاة كافة األمور التي توفر الراحة والعملية

والرفاهية للسيدات

Ceramic Tiles for

Kitchens

The ceramic tiles for kitchens are

produced in CeramicaVenezia with

different modern designs which are

completely suitable to all the

engineering designs for kitchens, in

addition to taking into considerationall

the methods that provide comfort,

practicality and luxury for women.



CERAMIC TILES FOR BATHROOMSسيراميك وبورسالن الحمامات

أحدث تصاميم سيراميك الحمام من فينيسيا، يمكن للعمالء

إضفاء تصاميم جذابة وساحرة لجعل حمامات منازلهم

جديدة ورائعة على الدوام، ومواكبة ألحدث خطوط الموضة

لألرضيات والجدران، فضال عن الكثير من أنماط الديكورات التي

تضفي على حمام منزلك الكثير من الفخامة واألناقة

In Ceramic Venezia, there are the latest designs of the bathroom

ceramic tiles so our clients could add enchanted and attractive

designs in order to make their bathrooms always look fabulous

and new, and keeping up with the latest trends in both of floors

and walls ceramic tiles, in addition to various decor's styles

which add more luxury and elegance to your bathroom.



If you wish to have a wonderful swimming pool in your house to spend an

enjoyable time, the beauty of your pool will be completed through  choosing

the best ceramic tiles designs which produced by Cermic Venezia . The

Swimming pools ceramic tiles are featured by the high quality to resist all the

affecting factors, in addition to the availability of wide  collections of sizes,

colors and designs which form wonderful painting with competitive prices.

سيراميك وبورسالن  

أحواض السباحة 

إذا كنت تتمنى أن يكون لك حمام

سباحة رائع خاص بك في منزلك لقضاء

وقت ممتع، فإن جماله سوف يكتمل

باختيار أفضل تصميمات السيراميك

التي تنتجها شركة سيراميك

فينيسيا، حيث يتميز سيراميك

أحواض السباحة بالجودة العالية

لمقاومة كافة العوامل المؤثرة، مع

توفر تشكيالت واسعة من األحجام

واأللوان والتصاميم التي تشكل لوحة

فنية رائعة وبأسعار منافسة

CERAMIC TILES FOR SWIMMING POOLS



مزيد من الجمال الساحر تستطيع أن

تمنحه غرف النوم في منزلك، حيث

االختيارت الواسعة من سيراميك غرف النوم

ذات التشكيالت الرائعة، والتي تمنحك

شعورا بأنها لوحة فنية مرسومة على

األرض تتناسب مع كل قطعة فنية يتكون

منها ديكور الغرفة

Your bedrooms can give an enchanted

beauty in your house due to the wide

choices of the bedrooms' ceramic tiles

with fabulous collections make you

feel as if it's an painted painting on

the floor that suits with every piece of

art in the room's decor.

سيراميك وبورسالن

غرف النوم

Ceramic Tiles for

Bedrooms



 

The suitable ceramic tiles for the entertainment places

available for the restaurants, cafes and malls' owners

who can make their special places  unprecedented

attractive through Ceramic Venezia and its modern

designs which are suitable for all tastes like classic,

romantic or modern.

سيراميك أماكن الترفيه المناسب ألصحاب

المطاعم والمقاهى والموالت، والذين

يستطيعون جعل األماكن الخاصة بهم ذات

جاذبية منقطعة النظير من خالل سيراميك

فينيسيا، وما تقدمه من تصميمات حديثة

مناسبة لكافة األذواق المحبة للكالسيكية أو

الرومانسية أو الطابع الحديث

CERAMIC TILES FOR
ENTERTAINMENT PLACES

سيراميك وبورسالن

أماكن الترفيه



سيراميك وبورسالن 

الشركات

يمكنك تصميم شركتك بأنواع عصرية

ومخصصة من سيراميك فينيسيا، وأنت على

ثقة تماما من أن لديك شركة رائعة التصميم

ومواكبة ألحدث التصاميم العصرية

بأنواعها المختلفة

Ceramic Tiles for

Companies

You can design your company with

modern and special types of ceramic

tiles from Ceramic Venezia while you

are absolutely confident that you have

a wonderful designed company that

keep up with the latest modern design

with its different types.



The facade of your house, your commercial

store or your company must be special and

attractive so the ideal solution is choosing the

ceramic tiles for facades from CeramicaVenezia

Group while you are absolutely confident that

you have a wonderful designed facade.

Ceramic Tiles for

Facades

سيراميك وبورسالن 

الواجهات

البد أن تكون واجهة منزلك او محلك التجارى او شركتك

مميزة وملفتة لألنظار، والحل المثالي هو اختيار

سيراميك الواجهات من شركة سيراميك فينيسيا، وأنت

على ثقة تماما من أن لديك واجهة رائعة التصميم



RESERVE  NOW !

سيراميك وبورسالن الغرف واألرضيات  

يمكنك تخصيص مجلس منزلك بأنواع فاخرة من سيراميك الغرف

واألرضيات، ليكون مكانا مشرفا لك بين أقاربك وأصدقائك, المزيد من

التشكيالت المتنوعة والمواكبة ألحدث التصاميم العصرية بأنواعها

المختلفة تتوفر لدى شركة سيراميك فينيسيا

Ceramic Tiles for Rooms and Floors
You can specialize your house with luxurious types of ceramic tiles

for rooms and floors in order to make the place an honorable place

among your relatives and friends. There are more various collections

that keeping up with the latest modern designs with it's different

types available in Ceramic Venezia.



Ceramica Venezia Group is a leading

company among the specialized

companies in importing the ceramic

tiles as we import our products from

Spain, Brazil, Italy and China

تتمتع سيراميك فينيسيا بمقومات

أهلتها لتحتل مكانة ريادية إلدارة وتنفيذ

المشاريع الكبيرة للشركات والمؤسسات

والمنتجعات والقرى

Projects

المشاريع

عمالئنا
-  الكفاح                    -  اعمار المشاريع

-  سراكو                     -  دانة الخليج البحريه

 

Our clients
- KIFAH        - Project Build Co. LTD (PBC)          

-  SRACO      - Dana Gulf Marine



ي ف ة  م ر ا ص ر  ي ي ا ع م ى  ل ع د  ا م ت ع ال ا

ا ء د ب  ، ج ا ت ن إل ا و ع  ي ن ص ت ل ا ل  ح ا ر م ة  ف ا ك

م ا خ ل ا د  ا و م ل ا ر  ا ي ت خ ا ة  ل ح ر م ن  م

ى ل إ ج  ت ن م ل ا ل  و ص و ى  ت ح و ة  ي ق ن ل ا

ك ل ه ت س م ل ا

ي ب ل ت ي  ت ل ا ت  ا م ي م ص ت ل ا ج  ا ت ن إ

ن ي ك ل ه ت س م ل ا ق  ا و ذ أ ة  ف ا ك

              ت  ا ن ي ك ا م ل ا ث  د ح أ ى  ل ع د  ا م ت ع ال ا

ك ي م ا ر ي س ل ا ع  ا و ن أ ف  ل ت خ م ل ة  ج ت ن م ل ا

        ث  ي ح ب ج  ا ت ن إل ا ت  ا ي ل م ع ة  ع ب ا ت م

ر ي ي ا ع م ل ا  م ا م ت ة  ق ب ا ط م ن  و ك ت

ة ي م ل ا ع ل ا ة  د و ج ل ا

سيراميك فينيسيا تحتل الصدارة بين قائمة الشركات المتخصصة في استيراد السيراميك،

حيث نستورد منتجاتنا من اسبانيا والبرازيل وايطاليا والصين، تتمتع سيراميك

فينيسيا بمقومات أهلتها لتحتل تلك المكانة الريادية

Ceramic Venezia has Constituents which

make it qualified to occupy this leading

position to manage and implement the

big projects for companies, institutions,

resorts and villages like:

- Reliance on the latest machines which

produce different types of ceramics.

- Reliance on strict standards in all the

phases of manufacture and production

from the phase of choosing the pure

raw materials until the product is

delivered to the consumer.

- Follow up the production process in

order to be exactly matching the

international quality standards.

- Produce the designs which meet all

the consumers' tastes.



سيراميك فينيسيا

في سيراميك فينيسيا عالم النهاية له 

من اإلبداع في التصاميم واأللوان

واألنواع الخاصة بالسيراميك والبورسالن،

مما يجعلها مناسبة لكل ركن من

أركان منزلك

Ceramic Venezia

At Ceramic Venezia , there is an

infinity world of creativity in the

designs, colors and types of both

ceramics and porcelains.



Ceramic Venezia provides

 a suitable designs for every

corner in your house or your

commercial project.

@CERAMICVENEZIA

سيراميك فينيسيا

+966 592766699

TO CONTACT

+966 138146060

King Fahad ST 

- North Khalidiya -

Dammam  Saudi Arabia. 

www.ceramicvenezia.com

m.veneziaceramic@gmail.com


