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WallPapers
טפטים







קטלוג טפטים קנבס וטיח





טפט מדבקות בחיתוך צורני בהזמנה אישית

מרכז ספורט אליאנס | וסר אדריכלים



טפט לקיר כח בהתאמה אישית

חדר ישיבות מטבחי אביבי



טפט לאורך קיר בהתאמה אישית



טפט לקיר כח בהתאמה אישית

מעצבת פנים: סתיו בן יעקב



טפט לאורך קיר בהתאמה אישית

מרכז השלטון המקומי | אדריכלית:  אירית גרינברג | צילום: מיקה ברון



טפט לקירות ארוכים במיוחד (20 מ')

פאלאס להבים עזריאלי | אדריכלות:  Atsmon Arch | צילום: שי אפשטיין



טפט לקירות ארוכים במיוחד (20 מ')

פאלאס להבים עזריאלי | אדריכלות:  Atsmon Arch | צילום: שי אפשטיין



Metal Elements
אלמנטים ממתכת



רוחב - 86 ס"מ  | עומק - 31 ס"מ| 
גובה- 46 ס"מ

רוחב - 86 ס"מ  | עומק - 31 ס"מ| 
גובה- 46 ס"מ

רוחב - 86 ס"מ  | עומק - 31 ס"מ| 
גובה- 46 ס"מ

רוחב - 152.5 ס"מ  | עומק - 40 ס"מ| 
גובה- 44 ס"מ

S#201ספסלים

S#202 S#203

S#200







פורטרייט משפחתי בהזמנה



אפיון שפה עיצובית  ומיתוג לעסקים 



חיתוך אלמנט ממתכת ללובאים בהזמנה



חיתוך אלמנט מתכת לבית

ME#010 ME#011



ME#009 ME#008



ME#007

ME#006



ME#005

ME#004



ME#003

ME#001

ME#002



Air Plants
צמחי אוויר



AP#100 AP#101 AP#102









Screens
מחיצות



מדבקות ויטרינה בהזמנה



מחיצות בחיתוך ברזל



מחיצות פנים בעיצוב אישי



מחיצות חוץ בעיצוב אישי





Art Works
עבודות אומנות בהזמנה אישית



המוזיאון של אורי גלר





לובאים קבוצת יצחקי | אדריכלית: קליר כהן





טפט קנבס, מדבקות ופרספקס

מלון ארמון תל אביב |אדריכלית: רחלי טרוינא | צילום: גדעון לווין





פיתוח קונספט ואפיון שפה 



פיתוח קונספט ואפיון שפה



פיתוח קונספט ואפיון שפה





עיצוב משרד ואפיון שפה עיצובית



פאטרן בעיצוב אישי



תמונות בעיצוב אישי



תמונות בעיצוב אישי



תמונות בעיצוב אישי



Materials
חומרים





זכוכית מוברשת 



אבני צפחה





TN_Desert

אבן טבעית
עובי 1.5-2 מ"מ

מבודד לחות
חסין אש

60X120 מידות
120X240



TNL_Ruby

אבן טבעית
עובי 1.5-2 מ"מ

מבודד לחות
חסין אש

60X120 מידות
120X240



TN_Stone

אבן טבעית
עובי 1.5-2 מ"מ

מבודד לחות
חסין אש

60X120 מידות
120X240



TN_Ramon

אבן טבעית
עובי 1.5-2 מ"מ

מבודד לחות
חסין אש

60X120 מידות
120X240



חיתוך באבן



חיפויי עץ ואלמנטים מברזל מרוחקים מהקיר





הדפסה על זכוכית



הדפסה על אולוקובונד



הדפסה על טפט טיח













Signposting
שילוט



שילוט בחיתוך ברזל



שילוט לוגו מגרניט אבן ומתכות



שילוט מאלומיניום מוזהב, מתכות ופולימרים



שילוט ממותג בהדבקה



שילוט ממותג בהדבקה



שילוט ממותג בחיתוך באבן ובמתכת





Projects
פרויקטים



מכללת בית ברל 

Yuval Cadmon :המכללה האקדמית בית ברל | אדריכלות וצילום



Atsmon Arch  :בריזה מתחם ספורט | אדריכלות



עיצוב משרד ואפיון שפה עיצובית



עיצוב משרד ואפיון שפה עיצובית

ביופור | צילום: מיקה ברון



עיצוב משרד ואפיון שפה עיצובית

Teramount | אדריכלית: בר גרינוולד







Xiaohui  Shi :שנחאי | צילום FROOTS מרכז המדעים בייג'ין |אדריכלות: סטודיו



מזור | מעצבת פנים: מירב רותם | צילום: עמית גושר לפיטארו 



https://www.tifa-arts.com/

tifa_arts

Yafit - 0522369606
Aviv - 0506478874


