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קיר בריקים בסלון או 
בבית העסק? מסתבר 
שהשגת מראה יוקרתי 

ומעוצב קלה כיום 
מתמיד, בזכות חיפויי קיר 
מהפכניים וקלים ליישום. 

בחברת "קל קיר חיפויים" 
מספרים על הטרנד

מי מאיתנו לא היה רוצה קיר מ 
בריקים אצלו בסלון, במטבח או 
בכניסה לבית? קיר יפה ואיכותי, 

שיעניק לחלל הבית מראה יוקרתי ומעוצב. 
מצד שני, גם כל בית עסק חייב מדי פעם 

לרענן את המקום ולשנות את עיצובו. 
למעשה, חיפוי קירות הוא פתרון נהדר, 

במיוחד אם הוא נעשה בקלות, במהירות 
וללא הפרעה לפעילות השוטפת.

עם זאת, רק המחשבה להיכנס ל"פרויקט" 
שכזה, המלווה בהרבה אבק, לכלוך ובחירת 

מתקין - מרחיקה אתכם מהמטרה.
כדאי לדעת כי כיום קיימים סוגים שונים 

של בריקים בשוק: בריקים טבעיים, 
מפירוק, ממוחזרים, חלופיים, סיליקט 

ועוד. המשותף לכולם הוא שהם עשויים 
מחומרים כבדים )אבן, בטון וכדומה(, 

קשים להרכבה ואף מחייבים בעל מקצוע 
מיומן.

כאן נכנסת לתמונה חברת "קל קיר 
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חיפויים", שהפכה את החסרונות הללו 
ליתרונות, ופיתחה חיפוי קיר מהפכני 

ומדהים. מדובר במוצר קל המורכב 
מחומרים איכותיים במיוחד, נקיים 

ואקולוגיים. 
החיפוי עמיד בפני מכות, שחיקה וניתן 
לניקוי ואף לצביעה חוזרת בעתיד. זהו 

מוצר חיפוי מהפכני המאפשר חיפוי 
קירות הבית במינימום זמן, ללא מאמץ 

וללא כל הפרעה לשגרת החיים.
בעזרת החיפויים הייחודיים הללו, תוכלו 

לעשות את השינוי בבית או בעסק 
ללא צורך בהכנות מרובות מראש וללא 
הפסקת הפעילות. בחברה מציעים מגוון 
רחב של חיפויים ייחודיים, קלים ונוחים 

להתקנה, העשויים מחומרים ירוקים, 
המאפשרים לחפות את הקירות במגוון 

אינסופי של גוונים וטקסטורות בהתאמה 
אישית. וכל זאת, ללא סכנת הינתקות של 
אריחים מהקיר. וכל זאת, תוך שמירה על 

סביבת עבודה נקייה.
"מחקרים שיווקיים רבים הראו 

שההתרשמות הראשונית של לקוח תקבע 
את התייחסותו והתרשמותו מהעסק, 
וזאת עוד לפני שפגש גורם כלשהו", 

מסבירים בחברה. "ואם בעוד כמה שנים 
תרצו שוב לשנות את עיצוב העסק - ניתן 

לצבוע את החיפויים מחדש לכל צבע 
שרוצים".

אז כיצד הכל נראה? בראש ובראשונה, 

החיפוי מגיע בלוחות בגודל של כמ"ר, 
המאפשרים לחפות שטחי כיסוי גדולים 

במינימום זמן ומבטלים את הצורך להתקין 
"בריק-בריק". 

הלוחות בעלי משקל קל במיוחד 
)כחמישית מאבן אמתית ואף פחות מכך( 
ואף מאפשרים התקנה על גבי כל תשתית 

ישרה, כולל גבס. התקנת החיפוי קלה 
ופשוטה, ונעשית באמצעות הדבקה.

וכמובן, יתרון הולם במיוחד הוא ההתאמה 
האישית, בזכות העובדה שניתן להזמין את 

מוצרי החיפוי הללו במגוון צבעים רחב.  
כדאי לדעת כי אופן ההתקנה אינו מצריך 
ידע וניסיון קודם. למעשה, כל אחד ואחת 

יכולים להתקין את החיפוי בעצמם ולחסוך 
את עלויות ההתקנה.

באשר ליתרונות המוצר - החיפוי עשוי 
מפוליאורטן מוקצף, חומר אשר ידוע 

כמבודד תרמי מעולה העוזר לשמור על 
טמפרטורה קבועה בבית. הוא גם מצטיין 
בחוזק ובעמידות לאורך שנים. זאת ועוד: 
מעל הפוליאורטן ישנו ציפוי טיח אקרילי 
מיוחד, שמקשיח אותו עוד יותר ומעניק 

תחושה ומראה של אבן. כל החיפויים 
נצבעים ידנית בשיטת צביעה ייחודית 

המעניקה מראה טבעי ומרשים. במילים 
פשוטות, עיצוב הבית מעולם לא היה כה 

קל. באתר החברה www.kalkir.co.ill עיצוב 

הלוחות הייחודיים 

מצטיינים במשקל קל 

במיוחד




