
פרופיל עיצובים - מהחוץ אל הפנים

http://lp.vp4.me/d6n6[12/04/2017 10:29:28]

מהחוץ אל הפנים 

תשומת הלב שמקבלת סביבת הבית החיצונית

האירה בזרקור את האלומיניום הנחשב לחומר

המרכזי לייצור גדרות, שערים ופרגולות. כמה

פרטים ששווה לזכור

סביבת הבית החיצונית עומדת כיום במרכז תשומת הלב האדריכלית. אם בעבר

הלא רחוק את מירב היחס קיבלו חללי הפנים הרי שכיום חוץ הבית הפך לחלל

בפני עצמו, הממשיך את הפנים ובא עמו בדיאלוג. הכניסה לבית מעידה במידה

רבה על הסגנון הממתין בפנים והיא כוללת גדרות, פרגולות, שערים ורבים

נוספים. פרופיל עיצובים הוא מפעל בוטיק המייצר אלמנטים ומוצרים מאלומיניום
בהזמנה אישית.

האלומיניום הפך חומר מבוקש מאוד. בשוק אלטרנטיבות רבות בתחום. מה
קסמו הגדול של החומר ומה הייחוד שלכם?

"הייחוד שלנו היא העובדה שאנחנו מפעל בוטיק. יש לנו את היכולת לייצר מוצר

בהתאמה אישית. אנחנו לא עובדים ע"פ שבלונות ואין אצלנו סרט נע כמו

במפעלים המייצרים מוצרי מדף. בזכות זה יש לנו יכולת גבוהה מאוד לייצר
עיצובים ייחודיים. כל מוצר מקבל יחס אישי ומיוצר בהתאם לדרישותיו של הלקוח.

האלומיניום הוא חומר חזק, קל, עמיד לאורך זמן רב ובתנאי מזג אוויר משתנים

וגם בתהליכי כיפוף מורכבים ולכן עומד בדרישות עיצוב שונות. תכונותיו של

האלומיניום מעניקות לו יתרונות יחסיים רבים מאוד, אך מבחינתנו הם מהווים רק

את הבסיס עליו אנחנו מיישמים תהליכי ייצור מתקדמים, טכנולוגיות חדשניות
וחומרי גלם משובחים".

אני מאשר/ת קבלת דיוור מגזין עיצוב הבית דרך
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תנו דוגמא לתהליכים ולטכנולוגיות בהם אתם פועלים?

"אנחנו דואגים לתהליך ייצור קפדני. מבחינת התהליכים שעובר החומר יש תהליך

שנקרא פסיבציה לפרופילי האלומיניום שמטרתו מניעת קורוזיה, צביעה

אלקטרוסטטית היא צביעה מיוחדת המסייעת באחיזת הצבע וביצירת גימור

מושלם, גילוון עמוק לחלקי מתכת למניעת חלודה, יצירת פרופילים בעלי עובי

כפול המיועדים בעיקר לפרגולות ועוד. תהליכים אלו מבטיחים שהמוצר הסופי

יהיה איכותי וידרוש אפס תחזוקה. תהליך הייצור שלנו הוא תהליך מבוקר ואמין
מאוד וזאת הסיבה שאנחנו מעניקים 5 שנות אחריות על המוצרים שלנו".

שער חשמלי הפך להיות אחד המוצרים שכל בית צמוד קרקע מתאבזר בו.
מה היתרון הבולט של שער מהסוג הזה?

"ישנם שני יתרונות בולטים: האחד היא העובדה שהשער החשמלי מפריד ומגן

מפני גניבה, והשני היא עובדת היותו אלמנט עיצובי שמשתלב עם סגנון הבניה.

לשער החשמלי יש מנוע ואין צורך להפעיל כח פיזי כדי לתפעל אותו. אנחנו

עובדים עם המנועים הטובים בעולם, בעלי מנגנונים מתקדמים, מכאניים

וחשמליים, בין אם מדובר בשער מתרומם, שער חשמלי נגרר או שער חשמלי

כנפי או דו כנפי. אנחנו מתאימים את סוג השער לתנאי השטח. השערים

החשמליים המתקדמים מאפשרים תפעול פשוט ונוח באמצעות שלט או דרך
הסמארטפון".

כמו בכל תחום גם בתחום השערים החשמליים ובכלל, הגדר החיצונית

כולה, קיימים טרנדים מבחינת סגנון, צבע, מרקם וטכנולוגיה. מה הטרנד
הבולט כיום בתחום?

"אכן השערים והגדר הם חזות הבית, הם המקבלים את פני הבאים ומעידים על

אופי וסגנון היושבים בו. השערים החשמליים והגדרות מעוצבים במספר
סגנונות ומצליחים להביא לידי ביטוי את המגמות העדכניות בתחום עיצוב הבית,

החל מעיצובים קלאסיים וכלה בהשפעות הוינטאג' והרטרו. הקו העיצובי העכשווי

מתאפיין בקווים ישרים ונקיים עם דגש על המראה הצף. אנחנו מקפידים

להתעדכן ולהתחדש כל הזמן, תוך מודעות לעיצובים העכשווים ולטרנדים

העולמיים של עולם העיצוב ומציעים ללקוחות מגון רחב של אפשרויות. את
עבודות האלומיניום אנו משלבים פעמים רבות עם חומרים נוספים, משלימים,

להעצמת המראה, כגון עץ או זכוכית.

באיזה אופן אתם פועלים מול האדריכל?

"כאמור, ליבת הפעילות שלנו הוא ייצור על בסיס הזמנה אישית. האדריכלים

שעובדים איתנו  מעבירים סקיצה או תמונה ואנחנו מייצרים מוצר המותאם
למידות, לדוגמא או לגוון הצבע הנבחר. שיתוף הפעולה המקצועי עם אדריכלים,

מעצבים, קבלנים ומפקחים הוא חלק מערכי הליבה של חברת פרופיל ואנחנו

מקפידים לשמור על שיתופי פעולה מניבים ברמה הגבוהה ביותר. לאנשי המקצוע

דרישות טכניות קפדניות וצרכים רבים, לעיתים בלתי צפויים, המתעוררים במהלך

העבודה בשטח. פעמים רבות יש צורך בפתרונות יצירתיים ולא שגרתיים אשר

מותאמים במיוחד לדרישות הפרויקט. אנחנו מעניקים ליווי אישי וייעוץ מקצועי

לכל פרויקט, ומקיימים קשר עם האדריכל או מעצב הפנים המופקד על המלאכה
מטעם הלקוח".

פרופיל עיצובים
09-7665290

info@iprofil.co.il

צור קשר עם פרופיל עיצובים

חברת פרופיל עיצובים מתמחה בייצור ועיצוב של שערים,

גדרות, מעקות ופרגולות מאלומיניום. החברה פועלת מול מגוון
לקוחות, החל מביצוע פרוייקטים גדולים במגזר העסקי והציבורי,

ועד פתרונות המותאמים אישית ללקוח הפרטי. פרופיל

עיצובים מספקת מענה יצירתי לכל אילוץ טכני או דרישה

עיצובית ומלווה את הפרוייקט מתחילתו ועד סופו. תהליך

העבודה מתבצע בהתאמה לתוכניות אדריכל/ מהנדס ובאים בו
לידי ביטוי ניסיון רב, לצד שימוש בחומרי גלם האיכותיים ביותר,

עמידה בכל התקנים הנדרשים, וכמובן שלל הדגמים, הסגנונות
והעיצובים הייחודיים בהתאמה אישית.
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