


משרדי B&Y / עיצוב פנים: קרן אלבוים / צילום: תומר בורמד

WALL הוא בית קונספט 

לעיצוב קירות בוטיק 

בהתאמה אישית ללקוחות 

עסקיים ופרטיים. 

אנחנו מספקים ללקוחותינו 

פתרון מלא הכולל עיצוב, 

הדפסה והתקנה.

בין לקוחותינו: פרטנר, 

בי״ח איכילוב, מכללת 

אפקה, המכללה למנהל, 

גיא פינס, קניון רמת אביב,  

אוניברסיטת ת״א, חברות 

היי טק ועוד.

נעים להקיר :(



 WALL BY HIPSTORY & MIKA BARR / מכללת אפקה

עיצוב קירות בהתאמה אישית. 

שירות מלא שמתחיל בפגישה 

בה נבין את ערכי המותג של 

הלקוח, ומה המסרים שנרצה 

להעביר דרך הקירות. 

נמליץ על הקירות שכדאי 

לעצב, נצלם אותם, ונכין מצגת 

עם עיצוב שנוצר במיוחד 

למידותיו של הלקוח.

מחיר ל-1 מ״ר עיצוב והדפסה: 

החל מ 410 ₪ + מע״מ

מסלול פרימיום 
ללקוחות עסקיים.



משרדי PERSONATICS / אדריכלות: אלברט לוין  / צילום: עוזי פורת

המסלול המשולב כולל פגישת 

ייעוץ במשרד בה נבחר ביחד 

עיצובים מהקטלוג. מהקירות 

הנבחרים ניצור שפה אחידה 

דרך הצבעוניות שתתחבר 

למיתוג ותתאים לנראות של 

המשרד.

ניתן לשלב אלמנטים גרפים 

מתוך הלוגו או משפטים.

מחיר ל-1 מ״ר עיצוב והדפסה: 

החל מ 310 ₪ + מע״מ

 מסלול משולב
ללקוחות עסקיים



הלקוח בוחר את העיצובים 

מתוך הקטלוג שלנו, שולח 

צילומים ומידות של הקירות, 

ומקבל למייל מצגת עם 

הדמיות. 

 התאמות גודל והדמיות

כלולות במחיר, ניתן לבצע 

שינויים נוספים בתוספת 

תשלום.

מחיר ל-1 מ״ר עיצוב והדפסה: 

החל מ 220 ₪ + מע״מ

משרדי HOME TALK / צילום: שי בראל

ON LINE מסלול 
ללקוחות עסקיים ופרטיים



ON LINE מסלול
בחירה מהקטלוג

מסלול פרימיום
עיצוב בהתאמה אישית

מסלול משולב
קטלוג + התאמה אישית

שעות סטודיו

 )350 ₪ לשעה(

מחיר ל-1 מ״ר
הדפסה על ויניל

מחיר ל-1 מ״ר
הדפסה על קנבס/טפט

₪ 265₪ 365₪ 485

₪ 295₪ 395₪ 515

התאמות גודל והדמיות כלולות 
במחיר. שינויי צבעוניות או 

כל שינוי אחר יתומחר מראש 
בהתאם לשעות העבודה 

הנדרשות

כולל עד 10 שעות סטודיו 
)בהתאם להיקף הפרוייקט(

ללא הגבלת שעות, עבודה 
עד לשביעות רצונו המלא של 

הלקוח.

* בהזמנת קיר בודד עם פחות מ 10 מ״ר, תהיה תוספת תמלוגים ליוצרים בסך כ- 400 ש״ח )בבחירת קיר של אמנים(

* הדבקת מדבקות קיר )ויניל/קנבס(: 45 ש״ח למ״ר ומינימום 450 ש״ח / הדבקת טפטים בתוספת של 30 ש״ח למ״ר

* ט.ל.ח * החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מחירים

₪ 222₪ 312₪ 415

₪ 250₪ 338₪ 440

מחירון

לפני מע״מ       כולל מע״מלפני מע״מ       כולל מע״מלפני מע״מ       כולל מע״מ



WALL BY ALINE LANGLEIB / צילום: לטיסיה בולו

קונספט חדשני וראשון מסוגו 

שמזמין יוצרים ישראלים 

לעצב קולקציית טפטים 

תחת שמם. עיצובי קירות של 

מעצבי פנים, מותגים, צלמים 

וציירים שיוצאים מהמסגרת, 

ומציגים את האמנות שלהם 

מקיר לקיר.

יצירה ישראלית
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הבידול שלנו
עיצוב בהתאמה אישית

עיצוב ייחודי מותאם ללקוח, או בחירת קיר מקטלוג עם אפשרות לבצע שינויים בעיצוב 

)צבע, טקסט וכו׳(.

יוצרים ישראלים

קטלוג עשיר ומלא בסטייל שיצרנו בשיתוף אמנים ישראלים: מעצבים, ציירים, צלמים, ומעצבי פנים 

מובילים.

עיצוב פורץ גבולות

התמונות יוצאות מהמסגרת, ומתעצמות למימדים של קיר מלא, והפטרנים הרפטטיביים כבר לא 

בהכרח מחייבים.

הדפסות פרימיום

הדפסה   במדפסות   הכי   איכותיות   ועל   חומרי   גלם   אירופאים .  הדפסה על   טפטים, אריחים, מדבקות  

 טקסטורה, ומדבקת קנבס RESTICK שניתנת   להסרה   והדבקה חוזרת.

הכל תחת קורת גג אחת.

שירות מלא כולל עיצוב, הדפסה והתקנה. שירותי ייעוץ און ליין או אצל הלקוח. 



חומרים להדפסה

1canvas restick מדבקת 

מדבקה ללא דבק בעלת טקסטורה עדינה של בד, ידידותית לסביבה ועם פטנט המאפשר הסרה 

והדבקה חוזרת ללא סימנים על הקיר. ניתן להדביק אותה על כל משטח וגם לחפות איתה ארונות 

וריהוט. המדבקה רחיצה וניתנת להדבקה גם במשטחים רטובים )חדרי אמבט(.

קל ופשוט להדבקה עצמית ברכישת סטריפ אחד או פורמט תמונה, בקיר מלא מומלץ להזמין מדביק.

 טפט נייר חלק 

טפט איכותי ללא טקסטורה. ניתן לניקוי עם מטלית לחה.

מדבקות טקסטורה

מגוון מדבקות קיר עם טקסטורות שונות. ניתן לניקוי עם מטלית לחה.

 מדבקת ויניל  

מדבקה פלסטית זולה יותר, מתאימה יותר למשרדים, פחות ממולצת לבתים פרטיים.
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WALL BIZ  |  W0232BIZ   





































































































WALL BIZ  |  W0273BIZ   



































































































WALL-B.CO.IL 

WALL.BTQ 

WALL.BTQ 

תודה,
ונשמח להקיר :-(

אורלי 050-8232788
נלה: 054-7213218


