פסיפסים ואריחי קיר

קיר
מעולם
אחר
בחברת  Style & Moreמציעים אריחים מעוצבים
ומפתיעים ,כאלו שיפיחו חיים ויעניקו ממד נוסף
לקירות שלכם

פ

סיפסים על הקיר ,אריחי זכוכית על הקיר ,אריחי פורצלן
מזוגגים על הקיר .נשמע מסקרן? מסתבר שיש מי שלוקחים
את טרנד החיפוי צעד אחד קדימה .חברת ( Style & Moreי.ר.
גלובל דירקט טרייד) היא יבואנית ,משווקת ומפיצה מבחר ענקי
של פסיפסים ואריחים מרחבי העולם" .המטרה שלנו היא להפוך
לגורם המוביל בתחום החיפויים" ,מספרים בחברה.
כאן לא קופאים על השמרים ,ומציעים כל העת חידושים
טכנולוגיים ועיצוביים .באופן זה ,הקו העיצובי של Style & More
מתעדכן בהתאמה ובזמן אמיתי עם חזית העיצוב העולמי ,על
מנת להציג בפני הצרכן הישראלי את מגוון מוצרי היוקרה מיד
עם השקתם.
"עבורנו ,סוד ההצלחה טמון בשילוב של כמה גורמים :מובילות
בעיצוב ,אופנתיות ,חדשנות ,מגוון מוצרים רחב ,עמידה בסטנדרטים
בינלאומיים ,וכמובן  -שיפור מתמיד של מערך השירות".
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"אנו מאמינים כי לכל אחד מאיתנו יש אופי וסגנון משלו ,וטעם שייחודי רק לו.
בהתאם לגישה זו ,אנו מזמינים את לקוחותינו לבטא את היצירתיות שלהם
ולעצב בעזרתנו את בית חלומותיהם" .מבחר המוצרים כולל פסיפסים,
אריחי זכוכית ,אריחי קיר מקרמיקה ופורצלן ,כיורים צבעוניים ,אריחי תלת-
ממד ועוד.
אבל זהו רק חלק מהתמונה כולה .מה דעתכם ,למשל ,על חיפוי קירות מסיבי
קנה סוכר? נשמע מפתיע? הצצה חטופה בקולקציית החיפויים של Wall
 Artתחשוף בפניכם עולם שלם של חיפויי קירות תלת-ממדיים העשויים
מחומרים ידידותיים לסביבה .החברה בחרה במיטב המעצבים בעולם ויצרה
מגוון של דגמים ,עיצובים ותבליטים ,כאלו שיהפכו כל קיר למוקד משיכה
עיצובי בלתי נשכח.
"מדובר באריח בעל עיצוב אירופאי במראה ייחודי ,הרשום כפטנט",
מסבירים בחברה" .עיצוב האריח יוצר אפקט מושלם של משחק בין אור
לצל ,הוא אף ניתן לצביעה ,קל ליישום ,מפחית רעשים ,וכמובן  -ידידותי
לסביבה ומתכלה".
אריחים אלו מתאימים לכל חלל בבית או בפרויקטים ציבוריים ועסקיים.
מהסלון ,המטבח ,פינת האוכל וחדרי השינה ,ועד לבתי קפה ,אולמות
תצוגה ,מסעדות ,חנויות ,אולמות אירועים ועוד .האריחים מגיעים בעשרה
עיצובים לבחירה :כוורת ,לבנים קמורות ,דמוי גלים ,דמוי עיגולים ,דמוי פרח,
עפיפונים ,דמוי קוביות ,דמוי מכתשים ,דמוי בריקים ודמוי ריבועים" .חיפוי
הקירות התלת-ממדי מודרני וידידותי לסביבה ,והוא עשוי מסיבי קנה סוכר
המופקים מגבעולי קנה הסוכר הגרוסים ,הנותרים לאחר סחיטת המיץ ומיצוי
הסוכר ממנו .הסיבים הם חומר הגלם המהווה בסיס למוצר זה ,שהינו קל
להתקנה וידידותי לסביבה" .בהקשר זה מעניין לדעת כי לפני כשנתיים בחרו
מעצבי פנים בארצות הברית בחיפוי הקירות של  Wall Artלמוצר עיצוב
הבית הטוב והחדשני ביותר של שנת .2009
חיפויי הקירות הללו מתוכננים כך שהרכבתם זה לצד זה יוצרת דוגמה חוזרת.
לאחר ההתקנה ניתן לצבוע את האריחים בכל צבע המתאים לעיצוב ולתכנון
הרצוי .יישום חיפויי הקירות התלת-ממדיים קל לביצוע ואף ניתן להתקנה
באופן עצמי .באתר  www.styleandmore.co.ilניתן למצוא מידע נוסף0 .
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