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2015קטלוג מוצרים מאי 



קטלוג אריחי פלדה מעוצבים

מערכת התלייה של מגנקטיק

שניתוקבעודוזאת,ג"ק100עד-במיוחדגבוהיםמשקליםהמחזיקיםייחודייםבמגנטיםשימושהעושהמהפכניתתלייהמערכתהיאמגנקטיק

ניתןועליה,מוכנההמערכתהקירעלדקיםפחאריחישלפשוטההתקנהידיעל.האצבעבכוחאותולנתקוניתןמאמץכלמצריךאינוהמגנט

!קידוחכלללא-דברכלובעצםמדפים,רמקולים,טלוויזיות,אמנותעבודותלתלות

וקטעי וידאותמונות , מחירים, נוספיםלפרטים באתר שלנו וברשות החברתיות בקרו 
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מגנקטיק

לשאתויכולהבברגיםהשימושאתמחליפהאשר,מגנטיתתלייהיחידתהינהמגנקטיק
.ג"קעשרותשלמשקל

.הקירפניעלהמתליםבהזזתמוחלטתגמישותומאפשרוקלפשוטבמגנקטיקהשימוש



דגם
משקל מרבי  

*לנשיאה

* מידות 
(עומקXגובה Xרוחב)

מגנקטיק

תיתכן סטייה במידות דגמי המגנקטיק•
המידות מוצגות במספרים מעוגלים•
לתלייההמשקלים המוצגים הינם המשקלים המרביים המומלצים •

מ"מX14מ "מX75מ "מ100ג"ק55מגנקטיק

מ"מX14מ "מX100מ "מ125ג"ק1010מגנקטיק

מ"מX14מ "מX150מ "מ175ג"ק2020מגנקטיק

מ"מX14מ "מX200מ "מ225ג"ק4040מגנקטיק

מ"מX14מ "מX300מ "מ330ג"ק100100מגנקטיק

מ"מX14מ "מX56מ "מ54ג"ק1וו תחתון1מגנקטיק

מ"מX6מ "מX62מ "מ34ג"ק1ראש בורג1מגנקטיק

דגמים ומחירים

5-100מגנקטיק דגמים : מראה כללי

1מראה מגנקטיק
דגם ראש בורג

1מראה מגנקטיק
דגם וו תחתון



מגנטים נוספים

נעצים מגנטיים
ועודתצלומים, ניירות, לתלייה של פתקים

כסף: צבע
יחידות10

כדוריות מגנט
ועודתצלומים, ניירות, לתלייה של פתקים

לפי המלאי: צבעים
יחידות10

כמותתיאורפריט

דגמים ומחירים
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התקנת המערכת

.שתרצוכמה-ותצוגהתלייהשינויומאפשרלגמישהופךוהקיר-פעמיתוחדפשוטההתקנה



,  הדבקת אריח פח אל המשטח
והשארתם גלויים עם צבעם  

,  שבור-המקורי שיכול להיות לבן
אדום או במגוון צבעים  , שחור

.של היצרן

.כאשר אנו נספק הוראות והדרכה,  או על ידי משפץ פרטי, ניתן להתקין את המערכת לבד/  מ ומשלוח  "ואינו כולל מע, ר"למהינו המחיר * 
.ר"מ5–התקנה סמויה . ר"מ5–התקנה חצי סמויה . ר"מ2.5-התקנה גלויה : מינימום להזמנה

סמויההתקנהסמויה-חציהתקנה גלויההתקנה

ר"למ₪ 190

אריחי הפלדה  , המחיר כולל את החומרי
ואת עבודת ההדבקה

מעל הקיר הדבקת האריחים 
רצוי תוך , וצביעתם בצבע הקיר
מ "ס1השארת מרווח של 

.ביניהם

ר"למ₪ 300

,  אריחי הפלדה, המחיר כולל את החומרים
הדבקתם וצביעתם בגוון הרצוי

אל ההליך כולל הדבקת הפח 
שפכטל וצביעה  עבודת , הקיר

כך שהתוצאה הינה  –מחדש 
.הקיר עם מראה רגיל

ר"למ₪ 600

ואת  , החומרים, המחיר כולל את הפח
עבודת ההדבקה וההסתרה

שלוש דרכים להתקנת המערכתשלוש דרכים להתקנת המערכתהתקנה
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יצירת קשר

050.760.9065עדי 054.4811.409ארז054.4811.409דוד



.מאפשרים חיתוך אריחים לפי מידות אשר מותאמות במדויק לצרכים שלכםאנו 

מ"לפני מע₪ 300–הזמנת מינימום / האריחים  אפשרות לצביעת קיימת /  ומשלוח מ "ואינו כולל מע, המחיר הוא ליחידה/ מגולוון עשויים פח פלדה הפחים * 

אישיתמרובעים בהתאמה
לבן שבור

או מתכתי
ר"למ₪ 80מ"מ0.5-0.8

ר"למ₪ 95מ"מ0.5-0.8צבע אחראישיתמרובעים בהתאמה

מחירעוביצבע(*אורךXרוחב )מידות

מספר דוגמאות והמחשות

חיתוך בהתאמה אישיתאריחים מעוצבים



.אריחים דקורטיביים הנחתכים בלייזר או בסילון מים ומאפשרים יצירת קיר מעניין בעל צורניות ייחודית
.פנו אלינו ונתכנן יחד אריחים בצורה ייחודית

אפשרות  קיימת , הצבע המוצג בקטלוג הוא להמחשה בלבד/ מ ומשלוח "ואינו כולל מע, המחיר הינו לפי יחידה/ מגולוון עשויים פח פלדה הפחים * 
המידות והדגמים יכולים להשתנות מהדגם המוצג/  לצביעת האריחים  

סדרות מודולריותאריחים מעוצבים



.אשר מתפרסים על קרוב לשני מטרים מרובעים, אריחים גדולים במיוחד

/  ₪ 250: מחיר התקנה/ ומשלוח  מ "ואינו כולל מע, הינו לפי יחידההמחיר / מגולוון עשויים פח פלדה הפחים * 
קיימת אפשרות לצביעת האריחים , הצבע המוצג בקטלוג הוא להמחשה בלבד

790₪מ"מ0.8מ"סXL95X195גל 

790₪מ"מ0.8מ"סXL95X195בול 

790₪מ"מ0.8מ"סXL95X195מעוגל

מחיר*עובי(*אורךXרוחב )מידותשם דגם

One Pieceסדרות One Pieceסדרת אריחים מעוצבים



.  אשר מותאמים אחד לשני במדויק, שני אריחים גדולים במיוחד
.יפהפיההאריחים מונחים על הקיר במרווח של סנטימטר אחד ביניהם ויוצרים קומפוזיציה 

/ ₪ 250: התקנהמחיר /  מגולוון עשויים פח פלדה הפחים / ואין אפשרות לקנות חלק אחד בנפרד , האריחים מגיעים כזוג*    
ומשלוחמ "ואינו כולל מע, המחיר הינו לזוג/ קיימת אפשרות לצביעת האריחים , המוצג בקטלוג הוא להמחשה בלבדהצבע 

790₪מ"מ0.8מ"ס95X195הר

790₪מ"מ0.8מ"ס95X195גל אנכי

790₪מ"מ0.8מ"ס95X195גל אופקי

מחיר*עובי(*אורךXרוחב )מידותשם דגם

Two Piecesסדרות אריחים מעוצבים
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קטלוג אריחי פלדה מעוצבים

תשתיתומהוויםהקירמעלמודבקיםאשר,פלדהפחעשוייםמעוצביםאריחים
.וצבעיםגדלים,צורותבמגווןמגיעיםהאריחים.המגנטיםמתחבריםאליה



אפשרות  קיימת , המוצג בקטלוג הוא להמחשה בלבדהצבע / ומשלוח מ "ואינו כולל מע, המחיר הינו לפי יחידה/ מגולוון עשויים פח פלדה הפחים * 
המידות והדגמים יכולים להשתנות מהדגם המוצג/  לצביעת האריחים  

חיתוך רגיל או צורניאריחים מעוצבים

.לייזר או בסילון מים ומאפשרים יצירת קיר מעניין בעל צורניות ייחודית, אריחים דקורטיביים הנחתכים בסכין
.פנו אלינו ונתכנן יחד אריחים בצורה ייחודית


