
 עם מערכת מגנקטיק הסתגלות הבניין

תליה על קיר בעזרת ברגים דורשת כלי עבודה ברגים ודיבלים חד פעמיים 

 והנדימן מיומן לתוצאות טובות.

 התליה גורמת לרעש אבק וצורך בשפכטל וצבע בכל שינוי מיקום.

אנשים מרגישים קושי לשנות תליה על הקיר ולכן הם דוחים את התליה ומנסים 

לשער איך הקיר יראה מהיכן תהייה צפייה טובה בטלוויזיה ומה על הקיר 

  "יתאים בערך "

התלייה מסתיימת לפעמים בחוויה לא טובה כי התמונה לא במקום המדף לא 

אבל קשה להזיז חצי מ"מ ישר ומיקום הטלוויזיה בפשרה בין שימושים שונים 

 לא נח להזיז את כל התמונות ומתפשרים עם קצת כאב.

 החוויה שונה מגנקטיקבמערכת 

מדביקים אריחי פלדה בעובי חצי מ"מ לקיר בצורה גלויה עם צבע וצורה 

 .מתאימים לעיצוב או בצורה סמויה בה הקיר נראה רגיל

דפים טלוויזיות וכל על התשתית הזו תולים במגנטים במקום ברגים תמונות מ

 פריט שרוצים לתלות על הקיר.

פעמיים, לא יוצרים חורים -כעת אין צורך בכלי עבודה הנדימן ברגים ודיבלים חד

רעש אבק ואין צורך בתכנון מדוייק כי תמיד ניתן לנתק מתלה מגנטי בידית 

 .ק"ג ( 100הניתוק ללא מאמץ )אפילו מגנט לנשיאת 

אין התלבטות )תחזיק לי / איך נראה מכאן( אפשר לתלות על הקיר בניסוי 

  trial and errorוטעיה  

 ,ירהמה ,ניסוי וטעיה זו שיטה יותר אינטואיטיבית ,כל האפשרויותלפי כנון מול ת

 )אם לא מרוצים מזיזים (.ומצליחה להביא לתוצאה מיטבית ושביעות רצון 

 החוויה מלאה כייף וקסם.

 וזרת הסתגלות הבניין ?במה ע

  :לפי הצורךביעילות בחללים מסחריים התצוגה משתנה 

סופי עונה  + פריטים בודדים מיוחדים  4עונות  +  4בחנות אופנה בהתאמה ל

 ומבצעים .



 3בגלריה אגורה במנהטן הגלריה מחליפה תצוגה לתערוכות בנות שבוע עד 

בתיקון חורים וצבע נותן חיסכון שנתי חד יומיים חיסכון של יום  ואירועיםשבועות 

 ימי עבודה . 30של כ 

בעזרת רק ( ללא עלות סביבתית ועלות בניה ותחזוקה  8%חודש תפוקה נוסף )

 .שיפור בהסתגלות הבניין

במשרדים ניתן לשנות מיידית תליה בחדר לפי מה שצריך עכשיו ואפילו בהתאם 

 לנסיבות שלא נצפו בשלב התכנון. 

 ומה בבית 

תגלות הבניין עוזרת לתלות מדף גבוה לתינוק שלא יגיע לחיתולים ומשחות הס

 ולהוריד אותו לגובה נעים לילד כמדף לצעצועים כאשר הילד גודל.

 להחליף תמונות לתינוק, ילד, מתבגר, לפי הצורך וללא מאמץ.

 לתלות וו למעיל ולשנות אותו לפי מידת המעיל.

 ננת את מראה הבית בסלון החלפה של תמונות מדי פעם מרע

עד סוף ביום הולדת ניתן להסיר הכל מהקיר ותלות ציורים בלונים וכרזות 

 המסיבה ואז בחמש דקות לסדר את הקיר מחדש.

 חדר בבית יכול להפוך במהירות בין חדר אורחים משרד וחדר ילדים.

בבית משותף השכנים מוותרים ברצון על רעש קידוח מדירה שכנה ומקבלים 

 לתלות בכל שעה.חופש 

הסתגלות הבניין עוזרת להגדלת היעילות משטח הדירה  בלי עלות בניה 

 ותחזוקה לשטח נוסף.

בתיקני הבניה הירוקה יש ניקוד להסתגלות הבניין וחדשנות ואילו נקודות עם 

 עלות נמוכה מאוד ותרומה גבוהה לסביבה ולמשתמש.

 לפרטים נוספים על מערכת מגנקטיק .
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