בתחום ,מתחיל בדיאלוג בין בעל החברה שרון מנדלוביץ לבין
אדריכל\ לקוח הפרויקט ,בו בוחרים קונספט עיצובי מסוים.
בהתאם לכך החברה מייצרת עבור הלקוח הדמייה תלת
מימדית של גרם המדרגות בתוך החלל הפיזי של ביתו ,בצורה
שמאפשרת ללקוח לדמות את התוצאה ולראות את חלומו
קורם עוד וגידים -עוד בטרם התחיל תהליך היצור.
שרשרת הביצוע החכמה ממשיכה גם בשלב הייצור ,בבית
המלאכה .בעוד שרוב החברות בתעשייה מייצרת את הגרם
בשלמותו במסגרייה ,בשרון מעקות ומדרגות בע"מ מיוצר
הגרם בחלקים באמצעות חיתוכי לייזר ונשלחים לבית הלקוח
לתהליך הרכבה יסודי ומדויק לקירות הבית .בסיום העבודה,
מגיע לביתו של הלקוח צוות מיומן שמשפכטל את הברזל
וצובע את המדרגות ברמה הגבוהה ביותר .שיטת עבודה זו
של החברה ,מדגישה את ההבדל שבין מדרגות בייצור המוני
לבין מוצר איכותי -מדרגות הנעשות במלאכת מחשבת ,אשר
הופכות לפסל מעוצב ויצירת אומנות בביתכם.

שרון מעקות ומדרגות בע"מ
העמל  ,31תל אביב

מדרגות ברזל מעוצבות

052-2516089 | 03-6816988
Info@maakot.co.il
www.maakot.co.il
שרון מעקות ומדרגות
Sharonmaakot

מדרגות הן המוקד של כל בית ומשמשות עבורכם כהזדמנות חד פעמית להשאיר חותם של טעם
טוב  -מדרגות הברזל הפכו לטרנד המבוקש של השנים האחרונות.
צלם :שי בן אפריים

אם נפתח דלת לתוך הווילות היוקרתיות בישראל ,
צפוי שנפגוש בגרם המדרגות מושך לעין הממוקם
בסמוך לכניסה .הבחירה בגרם מדרגות מעוצב משפיעה על
ההתרשמות הראשונית של החלל כולו ,ולכן חשוב להשקיע
בעיצובו ולקבל קצת השראה .בין אינסוף העיצובים ,מופיעה
מגמה טרנדית חזקה ביותר בקרב אדריכלים ומעצבי פנים,
הפונים לשילוב מדרגות עשויות ברזל בהצהרה אופנתית
חדה ובועטת.
בין החברות המוכרות בתחום ,מתבלטת חברת שרון מעקות
ומדרגות בע"מ העוסקת בתחום מעל  45שנה .במקביל
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לנסיונה רב השנים בתכנון ,ייצור ועיצוב גרמי מדרגות
ומעקות ,החברה ממשיכה להיות מעודכנת בכל מה שחם
בתחום ,לרבות עיצוב גרמי מדרגות מברזל במראה מדויק
ומודרני .את מדרגות הברזל ,המתאימות לשימוש פנים
וחוץ ,החברה בונה על פי תכנון בצורות שונות המותאמות
לאסתטיקת החלל ומחמיאות לו.
שרון מעקות ומדרגות בע"מ ,פועלת בתהליך עבודה ייחודי
אשר תוכנן בקפידה על מנת לאפשר התאמה מוחלטת של
כל גרם מדרגות המיוצר על ידי החברה ,לחלל הבית שבו
הוא יוצב .תהליך יצירה זה ,המבדיל אותה בין שאר החברות
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