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לציפוי ועיצוב קירות ומשטחים מציע  Infeelמותג
מגוון של ציפויים דקורטיביים בצבעים וטקסטורות
..אותנטיות
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אני מאוד אוהבת לעצב את הבית כל פעם בצורה חדשנית ומיוחדת ולא בהכרח בהרבה
כסף ,בעיקר בגלל שכל פעם אני רוצה להתחדש בעיצוב שונה ,השבוע שמחתי להגיע למגן
שמש במודיעין כדי לראות מקרוב איך אפשר לעצב את הבית במינימום תקציב ובעיצוב
?משגע שכל אחד ירים גבה וישאל מי עיצב לך את זה

במפגש למדתי רבות איך אפשר לייצור מרהיטים פשוטים שקונים באיקאה רהיט מעוצב
שנראה נהדר בחלל הבית ,עץ פשוט שעובר ציפוי עם מגוון הציפויים של מגן שמש ,כל מה
שאתם רק חולמים ובאיזה עיצוב שתרצו ,כפיר הבעלים שאוהב כל כך את העבודה שלו
יגשים לכם את החלום ויעזור לכם בהרבה סבלנות איך כדאי לכם לעצב  ,זה מעולה גם
לזוגות צעירים ,לדירות שכורות ,לכל אדם שרוצה לתת צבע ,טאצ' במינימום הוצאות ,אני כל
כך אהבתי שכבר החלטתי שאת הארון בחדר האמבטיה אני אצפה ,יעלה לי יותר זול
מלהחליף ,ואת הקרמיקה במטבח אני גם יכולה לצפות ממש התלהבתי משלל הציפויים
.שמציעים במגן שמש ,וזה עשה לי חשק לשינוי בבית

קבוצת מגן שמש ,המתמחה ביבוא ויישום פתרונות ציפוי ייחודיים מביאה בשורה חדשה
לאדריכלים ,מעצבי פנים וכל מי שחפץ בשינוי מעוצב בבית או במשרד ומציגה את ,Infeel
מותג חדשני לציפוי קירות ומשטחים.

 Infeelהינו ציפוי דקורטיבי חדשני המציע אלטרנטיבה קלה ומהירה לעיצוב החלל ,הקירות,
רהיטים ,דלתות פנים ,ארונות ועוד .ציפוי  Infeelמגיע בתצורת מדבקה וייחודו הינו בהרכב
החומר התרמו פורמבילי ,העשוי שכבות כלוריד פולי-ויניל המאופיין בגמישות מירבית

ובעמידות גבוהה בלחות וחום .בשל עובדה זו ,מתאים הציפוי גם לחיפוי של חללים רטובים,
ביניהם חדרי שירותים ואמבטיה וכן במטבחים.

המגוון הרחב של הציפויים והטקסטורות הייחודיות המוצעות ,בהשראת אבן ,בד ,עור ,שיש
ועץ ,מאפשר יכולת משחק גבוהה בעיצוב של פריטים רבים וקבלת מראה אותנטי ועדכני בכל
חלל .בנוסף לתכונות האקולוגיות של המוצר ,הציפוי הינו דוחה אבק ,נוח לשטיפה וניקוי,
עמיד לאורך שנים ובטוח לשימוש בכל חדר ,כאשר חלק מהדגמים אף כוללים חומרים מעכבי
בעירה.

הציפוי ,המציע למעלה מ 300-דגמים שונים ,מתאים לעיצוב ושדרוג קירות ,רהיטים ,חדרי
ילדים ,חדרי רחצה ,מעליות ,שולחנות קפה וסלון ועוד .היתרון הגדול הינו ברוחב הגליל,
המגיע ברוחב של  123ס"מ ,כך שהוא מעניק כיסוי מושלם ומראה אחיד בכל משטח .בנוסף,
הציפוי יכול להוות בסיס לכל הדפסה אישית או מיתוג עסקי בכל גודל וצורה ,כך שהוא
מתאים גם למגזר הציבורי והעסקי כאחד.

לסיכום Infeel ,מעניק מעבר ליופי ,גם אופי ייחודי לכל חלל ,להעניק תחושת מרחב ,לייצר
אשליית גובה או עומק ,ליצור אוירה ובקיצור – לשנות את תפיסת המרחב בעולם עיצוב
הפנים בקלות ותוך שעות ספורות בלבד ,ללא שיפוץ.

לפרטים נוספים08-9580000 / www.infeel.co.il :
מחיר לצרכן :כ 200 -שקלים למ"ר כולל התקנה מקצועית.
אודות קבוצת מגן שמש:
קבוצת מגן שמש פועלת משנת  1997ומתמחה במיגון וציפוי זכוכית לשוק הציבורי והפרטי.
הקבוצה מייצגת בלעדית את היצרנים המובילים בעולם ,ביניהם מותג  Infeelומותג Llumar
ומעניקה פתרונות מגוונים ומתקדמים המותאמים באופן פרטני על-ידי צוות יועצים וצוותי
התקנה בפריסה ארצית .קבוצת מגן שמש הינה ספק מאושר של משרד הביטחון ומלמ"ב ובין
לקוחותיה גופי ביטחון ,מוסדות ציבוריים ,מוסדות חינוך ובריאות ,בנקים ,חברות היי טק,
רשתות בתי מלון ,רשתות שיווק ,קניונים ,בתי חולים וקופות החולים ,חברות תקשורת,
בנקים ,מוזיאונים ,אוניברסיטאות ועוד.

