
המדריך 
לשדרוג הבית   

בלי שבירת קירות, בכמה רגעים 
ויש לכם אריחים חדשים לגמרי 

בעזרת מדבקות אריחים 



אופנות הן
דבר משתנה 

כמה פעמים התחשק לך לשנות את המקלחת ? את האריחים ? 

גם אם בחרת אותם במיוחד, וגם אם קיבלת אותם כמו שהם בדירה

שכורה, 

המחשבה שלנו שאפשר לשנות את האריחים שלנו רק בשיפוץ

כולל , היא לא נכונה. 

במדריך הבא, אנסה להסביר ולתת לכם דוגמאות של מגוון

פתרונות לקיר ולרצפה, בעזרתם תוכלו לעשות שינוי אצלכם בבית. 

בלי בעל מקצוע, אתם בעצמכם , בכמה צעדים פשוטים.. 

שנתחיל ? 

 



מדבקות 
אריחי קיר
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מהן מדבקות אריחים ? 

מדבקות עשויות ויניל, חומר שעמיד

למים,

חתוכות לפי מידה, 

מגיעות או כאריחים בודדים 

או כפס ארוך, וניתן להדפיס אותן או

על רקע שקוף או על רקע אטום.. 



איזה צבע אריח יש לך ? אם הוא בז’ אוף וויט,

לבן וכו – תוכל להתאים לו מדבקת אריח עם

רקע שקוף. צבע האריח ישתלב בצבע המדבקה

ויתן מראה של אריח אמיתי. אם צבע האריח כהה

או חשוב לכם להסתיר אותו – כדאי לבחור רקע

מדבקה אטום. כך יראה רק העיצוב של מדבקת

האריח שבחרתם. (* רקע מדבקת אריח אטום

הוא לבן ) .

בדקו מהו רקע האריח
שלכם 

 ?
ם 
לי
חי
ת
מ

ך 
אי

כאשר אנו מתאימים מדבקת אריח חשוב

שנתאים את הגודל הנכון. קחו סרגל,

ומדדו את האריח מקצה לקצה. לא כולל

הרובה – זהו הקו המפריד בין האריחים.

חשוב לנו שהמדבקה “תשב” על האריח

בלבד.

מדדו את האריח.
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אחרי שבחרתם סידור, סיפרו כמה אריחים
צריך. אנו ממליצים תמיד להשאיר כמה

מדבקות אקסטרה למקרה שתצטרכו, כדי
להימנע מהדפסה נוספת.

כמה מדבקות אריחים
לקנות ?

על טעם ועל ריח כבר נאמר.. אבל יש יש
מגוון אפשרויות  כיצד לסדר את מדבקות

האריחים כך שיתנו טאצ’ חדש .  * פס
מקצה לקצה, על קיר אחד יכול להיות

מספיק דומיננטי. * אריחים מפוזרים באופן
ספונטני  – שלא באותו הגובה – יוצרים

מראה מעניין . * קבוצות אריחים – שחוזרת
על עצמה במרווחים שווים. ואפשר גם למלא
שטח קיר שלם. בחרו קיר אחד דומיננטי
ושבצו בו מלמעלה למטה אריחים . שימו לב

שהמינון לא יעמיס מדי, ומצד שני ייתן
נוכחות ויורגש שעשיתם שינוי.

כיצד לסדר את
המדבקות ?
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.. 
רי

אח
ני ו

לפ

שרותים 
בדירת קבלן 
שנבחרו לא

ע"י הלקוחה, 
כוסו

במדבקות
אריחים, 

על כל הקיר.. 



.. 
רי

אח
ני ו

לפ

שרותים בדירה שכורה. 
התאמנו בורדר 

ואריחים תואמים, 
לפי מידת האריח .



.. 
רי

אח
ני ו

לפ

קיר אריחים במטבח
שכדי לשדרג אותו 

הורידו רק שני אריחים עליונים, 
והדביקו מדבקות אריחים. 



.. 
רי

אח
ני ו

לפ

מיקס אריחים 
שהותאם לגובה האריח.
ניתן להתאים גם לאריח

מלבני כמו בתמונה .

מדבקות
בדגם אחיד 

על קיר
אריחים 
בפיזור. 
אחד כן 
אחד לא



אז מהו בעצם בורדר או פס אריחים ?
פס אריחים המודבק מקצה לקצה. דוגמא

החוזרת על עצמה ויוצרת פס דקורטיבי .
ואיפה אפשר להשתמש בו ?

יש מגוון אפשרויות לשימוש בבורדר אריחים.
 

פס אריחים לקיר

מתחת לסף חלון 

מקצה אחד עד קצה שני של קיר באמבטיה ובמקלחת 

במטבח  

או על גרם מדרגות.



פס אריחים על
גרם מדרגות 

בורדר אריחים הוא פתרון מעולה לחיפוי

מדרגות. הבורדר יותאם לגובה המדרגה שאותו

אנו רואים,  ולא החלק עליו דורכים. הבורדר מגיע

ברוחב של 100 ס”מ ובגובה משתנה, על פי

בחירתכם.  בדקו מהו גובה המדרגה שלכם, וכמה

מדרגות צריך לכסות. בהדבקה פשוטה תוכלו

לשנות בן רגע את מראה גרם המדרגות !!



פס
אריחים
מתחת
לעדן
חלון 

דוגמא נוספת לשימוש בפס אריחים, היא

להדביק אותו מתחת לעדן חלון. מקצה

לקצה. ככה החלון מקבל תוספת שמקפיצה

אותו ומדגישה אותו, בלי שום שיפוץ. רק

בהדבקה פשוטה. נמאס לכם ? תמיד אפשר

להוריד.



פס אריחים ארוך, מגיע בסט של כמה

פסים , בדוגמא שחוזרת על עצמה או

מעורבבת, ויוצרים פס דקורטיבי מקצה

אחד של הקיר לקצה השני. 

אפשר להדביק בכל גובה. בצמוד לשיש, 

 או בחלק העליון של האריחים. 

 

חשוב לוודא מה גובה האריח שלכם

ולתכנן את גובה הבורדר הדרוש לכם.

פס אריחים
במטבח



שיפוץ רצפה נשמע לנו משהו מאיים.

דורש שיפוץ כללי, עלויות גבוהות, בעלי מקצוע ..

ולך תדע איפה זה יגמר..

 

אז הנה לכם חדשות – אפשר לשדרג את אריחי

הרצפה , להחליט על כל דוגמא שתבחרו ,

וזאת בלי שום בעל מקצוע, ללא שום ידע מוקדם

ובלי לשבור תוכנית חסכון !!

מדבקות רצפה



כיצד
מדביקים ?  

מיקום המדבקות 

אם יש לי אריח בגודל שלא
קיים באתר ?

מדבקות האריחים מגיעות חתוכות לפי המידה שתבחרו.

מקמו את המדבקות במקום בו תרצו. התחילו , קלפו את

החלק העליון של המדבקה, ומקמו ליד קו הרובה של האריח.

זהו הקו המפריד בין האריחים. חשוב להשאיר את קו

הרובה לא מודבק.

המשיכו להדביק את יתר האריח ומשכו את גב המדבקה.ביד

אחת משכו , וביד אחת הוציאו בועיות אוויר.

אנו מציעים מספר מידות לאריחי רצפה באתר. 

לרוב הגדלים הסטנדטים הם - 20/20, 30/30, 33/33 ס"מ. 

במידה ויש לכם אריח בגודל אחר נשמח להתאים לכם עבורו

כל עיצוב.. 
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חיתוך ליד הקיר או
האסלה 

איך מנקים ? 

ברגע שהגענו לאריח שהוא חלקי, כזה הגובל

בקיר או בחדר שירותים באסלה, נצטרך

להתאים את המדבקה.  ניתן לעשות זאת עי

חיתוך בעזרת סכין יפני. (ראה תמונה ). 

כדאי להתחיל מהחלק החיצוני, כלפי פנים,

כלומר אל עבר החלק אותו צריך לחתוך. 

 

שאלת השאלות . האם אפשר לשטוף כרגיל ? 

והתשובה היא כן. 

מדבקות הרצפה עשויות שכבת הגנה, וניתן לשטוף גם עם חומרי

ניקיון. 

אנו ממליצים לא להשתמש באקונומיקה ישירה , אלא במידה

וצריך למהול במיים, ולא לקרצף את המדבקה.

במדבקות אריחים לקיר, יש להזהר יותר, 

כיוון ששכבת ההגנה דקה יותר. 
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.. 
רי

אח
ני ו

לפ

חדר אמבטיה שכוסה
כולו במדבקות אריחים

לרצפה , על רקע אטום. 



.. 
רי

אח
ני ו

לפ

מדבקות אריחים שמכסות
מעין  בורדר אריחים שהיה

קיים ברצפה .  



.. 
רי

אח
ני ו

לפ

שטיח מדבקות אריחים
במרפסת 

מדבקות על רקע שקוף,
משתלבות עם האריח הקיים. 

 

מיקס
מדבקות  
שפוזר על

רצפת
האמבט 

ויוצר מראה
חדש . 



מה שישפיע רבות על התוצאה הסופית, הוא 

רקע המדבקה שתבחרו. אטום או שקוף. 

 

רקע שקוף - ישתלב עם האריח הקיים, ויתן מראה

אמיתי. מתאים לאריחים בהירים.

 

רקע אטום - יכסה לחלוטין את האריח ותראה

הדוגמא שבחרתם. לרוב רקע המדבקה יהיה לבן או

אפרפר. מתאים למקרים בהם צריך לכסות את

האריח לחלוטין.

 

שקוף או אטום ?

מדבקה על רקע אטום מדבקה על רקע שקוף 

אם יש לכם אפשרות, אנו ממליצים על רקע
שקוף, אשר יתן מראה אמיתי יותר.. 



לחץ כאן 

לחץ כאן 

לחץ כאן 

רוצים לראות את
מגוון הדגמים ?

מדבקות אריחים לקיר, 
במידות 10/15/20 סמ 

מדבקות אריחים 

מדבקות אריחי רצפה
בגדלים 20/30/33 סמ

מדבקות רצפה

סט פסי אריחים -
5 יח' באורך מטר ובגובה

משתנה

פס אריחים

https://www.vanill.co.il/product-category/%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%97%d7%99-%d7%a7%d7%99%d7%a8/
https://www.vanill.co.il/product-category/%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%97%d7%99-%d7%a7%d7%99%d7%a8/
https://www.vanill.co.il/product-category/%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%97%d7%99-%d7%a7%d7%99%d7%a8/
https://www.vanill.co.il/product-category/%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%97%d7%99-%d7%a7%d7%99%d7%a8/
https://www.vanill.co.il/product-category/%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%97%d7%99-%d7%a8%d7%a6%d7%a4%d7%94/
https://www.vanill.co.il/product-category/%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%97%d7%99-%d7%a8%d7%a6%d7%a4%d7%94/
https://www.vanill.co.il/product-category/%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%97%d7%99-%d7%a7%d7%99%d7%a8/
https://www.vanill.co.il/product-category/%d7%a4%d7%a1-%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%a8/
https://www.vanill.co.il/product-category/%d7%a4%d7%a1-%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%a8/


לעמוד האינסטגרם
שלנו

לאתר
 Vanill home decor

נעים מאוד, אני חן 
 , Vanill home decor בעלת

המוטו שלנו אומר, שעיצוב טוב מגיע לכולם!
שלא חייבים לשבור תוכנית חסכון

כדי להנות משינוי עיצובי
אם זה בבית הפרטי שלנו,

במשרד,
גם אם זה בית שכור,

אפשרי לעצב אותו בקלות ובמהירות!
 

בעזרת מדבקות אריחים ושטיחי פיויסי תרגישו כאילו עשיתם
שיפוץ בכמה דקות עבודה. 

 
לא מאמינים ? כנסו לאתר שלנו , או לדף האינסטגרם ותקבלו

השראה.. 

אם עוד לא
הכרנו, 
נעים

להכיר.    

https://www.instagram.com/vanill_home_decor/
https://www.instagram.com/vanill_home_decor/
https://www.vanill.co.il/
https://www.vanill.co.il/

