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הגדרה לעמידות גבוהה למשטחי זכוכית קרמיים
 

עמידות לכימיקלים                     עמידות לקור                              עמידות לשמש                        עמידות לנוזלים                    עמידות לשריטות  

חברת               יוצרת ומעצבת בזכוכית משטחים מודפסים ליישומים דקורטיביים.
מנהל ומייסד החברה יואל ג'אן הינו יזם ויוצר אשר הוביל מגוון רחב של תהליכי פיתוח וייצור של מוצרי צריכה למגזר 
העסקי והפרטי החל משלב הרעיון דרך התכנון ועד ליישום, בעשור האחרון בחר להתמקד במתן פתרונות ייחודיים 

בתחום הזכוכית תוך תכנון וביצוע התקנות בפרויקטים רחבי היקף.
קידמת הטכנולוגיה פורצת הדרך בתחום הדפסה דיגיטלית קרמית בזכוכית והיכולת ליישם מגוון עצום של רעיונות 
והשראות לעיצוב עדכני לחזיתות מבנה ולעיצוב פנים הניעו אותו להקמת המיזם - גלריה לזכוכית מעוצבת כמותה 
לא נראתה בישראל. בגלריה לזכוכית תוכלו לפגוש יועצים מקצועיים אשר יציגו בפניכם את נפלאות הטכנולוגיה 
והיכולת לביצוע חדשנות אין סופית בתחום עיצובים בזכוכית, צוות העיצוב שלנו מעודכן בתחזיות ומגמות בתחום 

העיצוב העולמי ומצפים להעניק לכם את היכולת וההשראה לביצוע חדשנות בעיצוב.
האדריכלים מקס ואלי ממשרד קינן אדריכלות ועיצוב פנים נרתמו להקמת מיזם הגלריה לזכוכית והחלו בתכנון 

אדריכלות ועיצוב הפנים, ליווי והקמת הגלריה הכוללים תהליכים ומיצגי קולקציות העיצוב.
גם אתם מוזמנים לקבלת חוויה ייחודית הכולל ייעוץ והכוונה טכנולוגית ועיצובית בעיצוב חדשני בהדפסה דיגיטלית 

קרמית בזכוכית .

מחכים לראותכם אצלנו בגלריה!



בזכות הטכנולוגיה פורצת הדרך בתחום הדפסה קרמית בזכוכית כיום ניתן ליישם מגוון עצום של 
רעיונות והשראות לעיצוב עדכני לחזיתות מבנה ולעיצוב פנים. מדפסת ענק דיגיטלית המפזרת את 
כמות הצבע במדויק בכל נקודה על משטח הזכוכית, חומרי ההדפסה מורכבים  מדיו קרמי המהול 
במרכיב כוהלי ואבקת זכוכית המוטמעים בטמפ' של 700 מעלות בתהליך החיסום והופכים לחלק 
אינטגרלי ממרכיב הזכוכית כך שהצבע אינו נשרט, אינו דוהה ואינו מתקלף. הדפסה דיגיטלית קרמית 
פותחת בפנינו עולם מרתק של אפשרויות לעיצובים שלא נראו כמותם, מבלי להתפשר על רמת 
הדיוק והיעילות  תוך שמירה על תכונות של שקיפות ומענה לצרכים פונקציונליים כגון : פרטיות, סינון 

קרני השמש, הסתרת אלמנטים ועוד. 
לפני שמתחילים לתכנן ולעצב את המבנה, בית, משרד, מוזיאון, בתי כנסת, בתי מלון מגיעים לגלריה 

לזכוכית עם התוכניות ומקבלים רעיונות והשראות לעיצוב.
בגלריה תוכלו למצוא מגוון רחב של עיצובים מודפסים המוצגים על גבי מצגי אור לד מותאמים.

בגלריה תוכלו לקבל רעיונות ופתרונות לביצוע עבודות זכוכית בשילוב אביזרי יוקרה מנירוסטה 
למראה יוקרתי ואמיד לאורך זמן.

התקדמו גם אתם לעיצוב מחדש בזכוכית



מעקות בטיחות מזכוכית 

מעקות בטיחות מזכוכית למרפסת  מעקות בטיחות מזכוכית למדרגות  

מעקות בטיחות מזכוכית למדרגות  מעקות בטיחות מזכוכית בשטח הבריכה  



חיפוי קירות ומטבחים - מראה אבן טבעית    



חיפוי קירות חדרי רחצה ואמבטיה 

מגוון עצום של עיצובים וצבעים
תוך התאמה מדויקת למידות קירות חדר הרחצה

ויצירת מקשה אחת נקייה 
יוצרת מראה רב גווני ורב עיצובי שאין שני לו 



מקלחונים עם הדפסים מעוצבים בשקיפות 



דלתות זכוכית - הדפסים עיצוביים



 חיפוי קירות, מחיצות ודלתות בחללים ובשטחי ציבור



חיפוי קירות, דלתות ומחיצות מעוצבים באזורי מסחר ועסקים  



חיפוי קירות ומחיצות פנים מעוצבות  



חיפוי קירות ומחיצות מעוצבים



חיפויי קירות ומחיצות פנים מעוצבים 



חדשנות בעיצוב מסחרי 



מעקות זכוכית למבנה בוטיק  

מראה שקוף ונקי, ניתן לשלב מקולקציות העיצובים ולהעניק למראה הבניין אופי עיצובי מתאים  



חיפוי קירות לובי ושטחי ציבור פנים מוארים במעברי אור 



יצירות אומנות בחללי פנים 



חיפוי קירות ומחיצות - הנצחת זיכרונות ותרבויות  



חיפוי תקרות זכוכית מעוצבותאומנות ציבורית  חוץ – המבנה לובש צבע וסגנון 



אומנות ציבורית חוץ / פנים  



יישומים גרפיים מרהיבים לחיפוי המבנה 

יוצרים דקורציה ייחודית תוך שמירה על אקלום המבנה על ידי שימוש בדפוסים בצפיפויות משתנות המאפשר הצללה חכמה ושליטה ישירה על כמות האור והשמש החודרת לתוך המבנה
ויוצרת חיסכון באנרגיה ירוקה עולם מרתק של עיצובים מוארים וחכמים המשתקפים בלילה.



אומנות ציבורית - תחנות רכבת, אוטובוס



אומנות ציבורית ברחובות – שלטי הכוונה, התמצאות ואנדרטות מוארות  באפקט עיצובי מרהיב 



GLASS COLLECTION - לגעת באבן טבעית 
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חיפוי קירות ומטבחים - מראה אבן טבעית    



GLASS COLLECTION - לגעת באבן טבעית 
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GLASS COLLECTION - לגעת  בעץ יער
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חיפוי למטבחים - עץ יער 



GLASS COLLECTION - לגעת  בעץ יער
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GLASS COLLECTION - לשחק בעיצוב עם צורות וצבעים 
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GLASS COLLECTION - לשחק בעיצוב עם צורות וצבעים 

3012

3015

3018

3011

3014

3017

3010

3013

3016



GLASS COLLECTION - פאטרנים צבעוניים בשילוב גראדינט
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GLASS COLLECTION - פאטרנים צבעוניים בשילוב גראדינט
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GLASS COLLECTION - שולחנות בעיצובי תלת מימד 



GLASS COLLECTION - משטחי שולחן בעיצובי תלת מימד 
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פופ ארט  

אומנות הפופ מתאפיינת בטכניקות ובאמצעים צבעוניים במיוחד הפופולריים בקומיקס ופרסומות 



אבסטרקט אומנות מופשטת 



גרפיטי החופש לצייר 


