
 

אנו ). custom-madeאקו בטון אלגנטי שמחה להציע לכם אריחים בעיצוב על פי הזמנה (

באקו פיתחנו שיטות, חומרים וכלים על מנת לאפשר לכם להציע ללקוחותיכם חיפויי קיר בכל מידה, צבע או 

  גימור שתרצו.

  צעדים פשוטים: החמישב custom-madeאריחי 

נשמח לדון  תנו לדמיון להשתולל. .1    
אתכם בכל רעיון שיש ביכולתכם 

לבטא באופן ויזואלי, אפילו על 
 מפית בבית קפה (אבל 

  ...)D3אנחנו מעדיפים קובץ 

 

  

לאחר גיבוש הרעיון נחליף ביננו  .2  
טיוטות עד להגעה לתוצאה 

 הרצויה.

  
  

 

  

משהוסכם על העיצוב ניגש  .3  
לתכנון יסודי של דרך הביצוע על 
פי מאפייני המוצר (עיצוב, גודל, 

גימור וכד'). זהו תהליך פנימי 
שבסופו נוכל להציג לפניכם 

 אבטיפוס.

 

  

אתם והלקוח  –זהו רגע האמת  .4  
תוכלו לראות את המוצר 

במציאות, להחזיק ולהרגיש 
אותו. אם אהבתם את התוצאה 

ניתן להתקדם לייצור. אם יש 
צורך בשינויים חוזרים לשולחן 

 השרטוט ולשלב העיצוב.

  

מעכשיו נטל ההוכחה עלינו אבל  .5  
מכיוון שכבר הוכחנו מספר רב 

של פעמים את יכולותינו בתחום 
דואגים. גם לכם אין אנחנו לא 

  סיבה...

  

 רעיון

 עיצוב

 תכנון

 אבטיפוס

 ביצוע



  

  

  

  שאלות נפוצות

-ובכן, אנחנו שולטים רק בחלקים הנמצאים בידינו. ייצור אבטיפוס אורך כ כמה זמן אורך התהליך? .1

ניתן להגדיל את מספר  –שבועות (תלוי בכמות ובמחיר  4-6שבועות וייצור המוצר הסופי  3

 התבניות על מנת לצמצם את זמן הייצור).

ראשוניים ניתן להעביר גם כתרשים ידני. תכניות לביצוע רעיונות  מעבירים רעיונות ותכניות?איך  .2

 . במקרה הצורך יש לנו אפשרות להכין קבצים לביצוע על פי הוראותיכם.3D CADיש להעביר כקובץ 

לא ממש. יש לנו ניסיון בייצור מוצרים שנראו על הנייר מופרכים  האם יש מגבלות על העיצוב? .3

 לוטין אבל כדאי לקחת בחשבון מספר מרכיבים:לח

אין בעיה לייצר גם אריחי ענק אבל כדאי לקחת בחשבון משקל כל יחידה. כקנה מידה,  – גודל •

קג' ודורש עיגון יבש. אחד היתרונות  50- ס"מ שוקל כ 2ס"מ ובעובי  100*100אריח בשטח 

מנט הויזואלי על מנת ליצור שבהזמנת אריחים על פי עיצוב עצמי הוא היכולת להשתמש באל

 חזרות שיכולות לתת מראה של אריח גדול למרות שבעצם מדובר בחיבור אריחים קטנים.

אנחנו משתמשים בפיגמנטים כחלק מתערובת הבטון ובאמצעותם ניתן להגיע כמעט לכל  – צבע •

להגיע לקירוב  ניתןיש לנו אפשרות להגיע אפילו לפנטון ספציפי בהינתן הזמן והתקציב אבל גוון. 

 לגוון המבוקש במהירות וללא עלויות מיוחדות. טוב

 ניתן לקבל אריחים במרקם חלק, מחורר או פירורי. –מרקם  •

בעובי נייר ועד יש לנו היכולת לייצר אריחים בעלי פני שטח עם החסרה או תבליט  –תבליטים  •

 אריחים בעלי פני שטח גאומטריים עם הפרשי עובי משמעותיים.

באופן עקרוני אין מגבלה על גודל ההזמנה אבל עקב עלויות קבועות מהו גודל הזמנה מינימלי?  .4

 המחיר למ"ר יורד ככל שההזמנה גדלה.גבוהות 

כן אבל אם בהמשך מתקבלת הזמנה למוצר זהה לאבטיפוס האם יש לשלם עבור אבטיפוס?  .5

  התשלום שהתקבל יחשב כחלק מהתשלום תמורת ההזמנה.
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