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ריחוף עיצוב מדרגות ומעקות מעקות

ממציאים  ומדרגות"  מעקות  "שרון  בחברת 
קולקציות  ומפתחים  העת,  כל  עצמם  את 
פתרונות  גם  כמו  מוצרים,  של  עדכניות 

מקוריים ויצירתיים

ימים שבהם עולם המעקות והמדרגות נראה אחיד, ה
מעצבי  העולם.  מן  עברו   – משמים  ואף  פשוט, 
פנים ואדריכלים רבים הבינו כי אלמנטים אלו אינם רק 
פונקציונליים, ותרומתם לעיצוב הכללי של המרחב – בין 
אם מדובר בבית פרטי, במשרד או במבנה ציבור – היא 
היכולת  את  יש  ולמעקות  למדרגות  אין ספק,  מכריעה. 
לשדר מגוון עצום של תחושות, וכיום הם מוצעים במגוון 

עיצובים, סגנונות וחומרי גלם.
"שרון  היא  זה  מרתק  בענף  המובילות  החברות  אחת 
של  ומעודכן  רחב  מגוון  המציעה  ומדרגות",  מעקות 
מ-35  יותר  של  וניסיון  ידע  לחברה  ומדרגות.  מעקות 
ידי  על  השבעים  בשנות  נוסדה  היא   - בתחומה  שנה 
ומדרגות  מעקות  לייצור  כחברה  מנדלוביץ  ודוד  לבנה 
שרון  בנם  הצטרף  השמונים  שנות  בסוף  גושני.  מעץ 
לעסק המשפחתי, פיתח אותו במידה ניכרת, ואף הוסיף 
מעקות ומדרגות מברזל בעבודת יד. עבודות נפחות אלו 
הציעו ללקוחות החברה עולם חדש של עיצובים שובי לב, 

כאשר צמד מילות המפתח היו "התאמה אישית". 

כחלק מטרנד עולמי בתחום, אימצו בחברה מעקות ומדרגות 
פרטי  מגוון  גם  כמו  שונים,  בשילובים  וזכוכית  מנירוסטה 
ריהוט מעוצב. כל אלו יצרו רפרטואר מרשים של פתרונות 
מעוצבים. במקביל, המשיכה החברה לעבוד באופן רציף עם 
אדריכלים, מעצבי פנים, חברות שיפוצים ללקוחות פרטיים, 
מוסדות וקבלנים ברחבי הארץ. "כיום אנו יודעים לממש עבור 
הלקוחות שלנו כל רעיון עיצובי שעולה על דעתם, ואנו עושים 
וציבוריים  פרטיים  פרויקטים  ביצוע  במהלך  העת  כל  זאת 
בארץ ובחו"ל", אומר שרון מנדלוביץ, הממשיך מסורת רבת 
אישי  יחס   - מכל  וחשוב  מקוריות,  מקצועיות,  של  שנים 
זו הסיבה שרבים מהאדריכלים המובילים בתחום  ללקוחות. 

עובדים עם החברה.
נראה כי ב"שרון מעקות" לא נחים לרגע, ועוקבים כל העת אחר 
טרנדים בינלאומיים, כמו גם ממציאים את עצמם מחדש משנה 
לשנה. כיום החברה מציעה קולקציה עשירה ומגוונת של מעקות 
ומדרגות משילובי חומרים ועיצובים שונים: נירוסטה, ברזל, פליז, 
באולם  הלקוחות.  צורכי  פי  על  אחר  חומר  ומכל  עץ,  זכוכית, 
לראות  ניתן  אביב,  בתל  מעקות", הממוקם  "שרון  של  התצוגה 
מבחר רחב של דגמים מייצגים מעיצובי החברה: מעקות נירוסטה 
משולבים בזכוכית ועץ, מעקות זכוכית עם חיבורים או מחברים 
ייחודיים, מעקות ברזל בעבודת יד )נפחות( ומעקות עץ בעיבודים 
איכותיים וייחודיים, וכן מספר רב של דגמי מדרגות ממתכת ועץ 
במדרגות  מדובר  עצמן,  למדרגות  באשר  יוקרתיים.  בעיצובים 
מרחפות,  במדרגות  או  מתכת  בקונסטורוקציית  בטון,  על  עץ 

המעניקות מראה ייחודי, כזה שקשה להישאר אדיש אליו.

מעוצב

גרם מדרגות מרחפות

חיפוי מדרגות בעץ אלון

מעקה עץ משולב בעמודי פליז

מעקה ברזל עם מאחז יד מעץ

עמודוני עץ עם מעקה עץ טבעי

מדרגות מרחפות עם ספייסרים מנירוסטה
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רחב-יריעה,  כולל,  מתהליך  חלק  רק  הוא  הסופי  המוצר  אך 
שבבסיסו שירות אישי. כך למשל, ההתקנות עצמן מתבצעות על 
אחראי  צמוד.  צוות  באחראי  המלווים  מיומנים  הרכבה  צוותי  ידי 
יצירתיים ומיידיים  הצוות מספק, במידת הצורך, מענה ופתרונות 

לאתגרים שעשויים לצוץ במהלך העבודה. 
במיומנות  בתחום,  רב  בידע  מתאפיינים  שלנו  ההרכבה  "צוותי 
בשיטות  מתופעלים  אף  שלנו  הצוותים  גבוהה.  טכנית  וביכולת 
שמבטיח  מה  הזמן,  במרוצת  שפיתחנו  מתקדמות  ניהול 
ללקוחותינו לא רק פתרונות טכניים ברמה גבוהה אלא גם יחס 

אישי, זמין, מהיר ורציף".
לטובת  מופנים  רבים  משאבים  כי  מסבירים  מעקות"  ב"שרון 
פרמטרים  פירושה  ו"התאמה"  ללקוח.  המוצר  של  התאמתו 
האישי  והתכנון  הייעוץ  תהליך  באלו:  אלו  המשתלבים  רבים 
לעיצוב  הקשורים  ומקוריים  יצירתיים  פתרונות  מתן  הראשוני, 
המוצר והחלל שמסביב לו, התאמה פרטנית לצרכיו ותקציבו של 
הלקוח, בחירה דקדקנית של חומר הגלם, הכנתו בעבודת יד על ידי 
וגימור מושלם. העבודות עצמן מבוצעות בטכניקות עבר  אומנים 
המשולבות בטכנולוגיות עיבוד מודרניות. כאן אף מתגאים כי רבות 
ידי מהנדסי ומעצבי החברה במשך  מהטכניקות הללו  פותחו על 
שימושי  אומנותי,  בעיצוב  משולבים  המוצרים  התוצאה:  השנים. 
ועדכני, וכמובן - בהתאם למיקומו העתידי של המוצר בחלל הבית. 
באתר החברה )www.maakot.co.il( ניתן למצוא דוגמאות לשפע 

של מוצרים וסגנונות. 0
מדרגות מרחפות, דגם "מודי"

מדרגות משולשות מרחפות מדרגות ספירליות


