
יש אלמנטים אדריכליים ועיצוביים 
המשפיעים על מראה פנים הבית 
ולעולם מתאימים. הדבר היחיד 

המשתנה בהם בהתאם לאופנה הוא 
החומר והצורה

הקרניזים
אופנה שאינה חולפת 
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עיצוב פנים    אלמנטים

היום יותר מתמיד לקרניזים יש תפקיד חשוב בעיצוב 
הבית.  ממה הם עשויים? למה הם משמשים? ובאילו דרכים 

ניתן להתקין? שאלות אלה הפנינו לחברת 'אורבונד':

מאיזה חומר עשויים הקרניזים העכשוויים ולאן הם 
מיועדים? 

פרופילי גבס מעוצבים או בשמם הנפוץ קרניזים 
קיימים היום במראה חלק המשתלב בכל סגנון עיצוב, 
הם משמשים כאלמנט עיצובי העומד בפני עצמו או 
כחלק המשכי מתקרה. פרופילי גבס מעוצבים עשויים 
מלוחות גבס מחורצים, מכופפים ומודבקים. את פרופילי 
הגבס המעוצבים ניתן להתקין על כל תקרה או קיר, 

בהתאם לעיצוב.

האם אפשר לצבוע אותם בצבע הקיר ולא ייראה הבדל 
בגוון?

פרופילי גבס עשויים מלוחות גבס, ובבסיסם הם עשויים 
מאותו החומר ממנו מייצרים קירות ותקרות גבס, ולכן 
ניתן לצבוע אותם בכל צבע שרוצים. החיבור הנכון 
ביותר בין פרופילים אלה לקירות ומחיצות יהיה לאלה 

העשויים גבס גם הם.

האם הקרניזים מתאימים לכל סגנון עיצוב? ואם לא, 
לאיזה הם מתאימים במיוחד?

את פרופילי הגבס ניתן להזמין בחתכים שונים. המראה 
יכול להיות עדין וחלק או מדורג, מעוגל או קשתי. ניתן 
לשלב אותם בכל סגנונות העיצוב, כסיומות של תקרה 
או כאלמנט בפני עצמו. ניתן לשלב בהם תאורה סמויה 

או פסי לדים וליצור אלמנטים מעוצבים ייחודים.

האם מעבר להדגשים עיצוביים יש לקרניזים תועלות 
נוספות? אם כן, מהם?

תפקידים רבים מיועדים לפרופילי הגבס. הם יכולים 
לשמש חיפוי ומסתור מסוגנן לאלמנטים פונקציונליים 
רבים, כגון: צנרת מיזוג אוויר, העברת חיווט מערכות מדיה 
ותאורה בתקרה ובקירות, הסתרת מדרגות וארונות חשמל. 

במידה ולאחר שנים רוצים לשנות מראה, האם ניתן 
להוריד אותם בקלות מהקיר או התקרה?

מכיוון שפרופילי הגבס מיוצרים כיחידה וחיבורם לתקרה 
או לקיר נעשה על גבי מסילות מתכת על ידי הברגה, ניתן 
לפרקם בקלות ומבלי לפגוע במראה הקיר או התקרה. 
הקלות ורמת הגימור הגבוהה של עבודה בגבס קיימת 

גם בפרופילי העיצוב.

קלות ההתקנה, ההיצע הגדול של דגמים ואפשרויות 
רבות לעיצוב המותאם לחלל המיועד, מאפשרים אין 
ספור פתרונות המוסיפים ומעניקים לעיצוב הפנים מראה 

מושלם ללא פשרות.  
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