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ִמי ֲאַנְחנּו?

רע – בית מלאכה לצילום הוקם במטרה ליצור מקום ייחודי ומקצועי המעניק פתרונות מגוונים לתהליך הפקת תערוכות ופרויקטים 

בתחום הצילום והאמנות. בין לקוחותינו נמנים מוזיאונים, גלריות, מעצבי פנים, אספנים, אדריכלים ומוסדות ציבור שונים. 

בית המלאכה מציע מגוון שירותים רחב עבור הצרכים השונים של הלקוחות, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים ואיכות ללא פשרות. 

אנו מייבאים ובוחרים את חומרי הגלם המתאימים והטובים ביותר, והציוד הטכנולוגי בו אנו משתמשים הוא המתקדם והמקצועי 

ביותר בעולם. התוצאה באה לידי ביטוי ברמה הארכיונית, באיכות הגימור ובעמידות לאורך זמן, ועומדת בתקנים מחמירים של שימור 

יצירות אמנות.

הצוות המקצועי של בית המלאכה מלווה את תהליך ההפקה של העבודות מתוך היכרות מעמיקה עם תחום האמנות והתצוגה, 

והעבודה בו נעשית על בסיס אישי וליווי בכל שלבי הפקת העבודות, החל מבחירת הנייר המתאים לעבודה ועד להחלטה על המסגור 

ואופן התצוגה הנכון. במחירון המצורף לחוברת זו  מופיעות האפשרויות הסטנדרטיות שאנחנו מציעים בבית המלאכה, אך אנו פתוחים 

גם להצעות לא שגרתיות, גדלים גדולים יותר, סוגי פרופילים שונים, קופסאות אור ורעיונות ייחודיים שהייתם רוצים להגשים. 

לפרוייקטים גדולים כדאי להתקשר ולתאם פגישת היכרות בסטודיו, לראות את האופציות השונות, ולבחור את תהליך ההפקה המתאים 

ביותר בהתאם לתקציב הקיים.
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המחירים כוללים מע"מ3

ַהְדָּפסֹות

30x2040x3060x4070x5090x60100x70120x80130x90120x100150x100150x120160x130180x120180x140200x150225x150גודל המסגרת בס"מ

RC ₪40₪50₪70₪90₪140₪190₪260₪320₪330₪410₪490₪560₪590₪680₪810₪910נייר

₪70₪80₪110₪140₪200₪260₪350₪430₪430₪550₪660₪760₪780₪920₪1,100₪1,230נייר RC עם למינציה

Fine Art ₪50₪60₪80₪120₪180₪230₪320₪390₪400₪490₪600₪690₪710₪830₪990₪1,110נייר

₪60₪70₪120₪150₪250₪320₪430₪530₪540₪680₪810₪940₪970₪1,130₪1,350₪1,520נייר Fine Art כותנה

 Epson בפורמט רחב עד 162 ס"מ של חברת )Pigmented Inkjet Print( אנו מדפיסים בטכנולוגיית הזרקת דיו פיגמנטי

ו Canon, על גבי מספר סוגי ניירות נטולי חומצה של Moab, Benda, Innova, Canson, Hahnemuhle ו- Awagami, בעלי עמידות  
ארכיונית במגוון גימורים ומרקמים שונים.

/ נייר Fine Art 100% Cotton – סוג הנייר האיכותי ביותר במשקל מעל 300 גרם. עשוי מכותנה בעל עומק צבע ומגוון 
טקסטורות, גוונים וציפויים מיוחדים, כמו Baryta, Pearl, או Satin, המעניקים עומק צבע עשיר, המזכיר ניירות כימיים 

.)Silver Print( שהודפסו בחדר חושך

/ נייר Fine Art – נייר על בסיס חומרים טבעיים במשקל של עד 300 גרם, בעל מגוון טקסטורות, גוונים שונים וציפויים 

המעניקים ברק ועומק.

/ נייר )RC )Reisen Coated – נייר פלסטי בעל גוונים בעיקר קרים בגימורים שונים כמו Pearl או Glossy. ישנם גם 

.Hahnemuhle Matt Fiber ניירות מט בעלי גוונים חמים יותר, כמו

/ טפט רב פעמי – טפט איכותי עם דבק רב-פעמי המאפשר להסירו מהקיר ללא השארת סימן והדבקה חוזרת. מכיוון 

שניתן להדפיס את הטפטים במספר חלקים, אין מגבלה לגודל הטפט

/ מחיר מינימום להזמנת הדפסות כולל פגישה עד 45 דקות במידת הצורך – ₪550

/ שעת פגישה נוספת או שעת יעוץ – ₪300
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ַהְדָּפסֹות – סּוֵגי ְנָיר
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רוחב מקסימלי )ס"מ(ציפויטקסטורהמשקל gsmשם הנייריצרן

Fi
ne

 A
rt

 1
00

%
 C

ott
on

Hahnemuhle

 Photo Rag Baryta315162חצי מבריקעדינה

Photo Rag Metallic340127חצי מבריקחזקה

Photo Rag Pearl320112חצי מבריקעדינה

Photo Rag Satin310112חצי מבריקעדינה

Photo Rag UltraSmooth305162מטחלקה

Photo Rag308112מטעדינה

Rice Paper100112מטחלקה

Agave290127מטעדינה

Bamboo290127מטעדינה

FineArt Baryta Satin325112חצי מבריקחלקה

 German Etching310112מטחזקה

Hemp290127מטעדינה

Museum Etching350112מטחזקה

William Turner310112מטחזקה

InnovaFabriano Rag310152מטחזקה

AwagamiKozo110112מטחלקה

Canson Platine Fibre Rag310152חצי מבריקעדינה
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ַהְדָּפסֹות – סּוֵגי ְנָיר
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רוחב מקסימלי )ס"מ(ציפויטקסטורהמשקל gsmשם הנייריצרן

Fi
ne

 A
rt

Hahnemuhle
Photo Gloss Baryta320127מבריקחלקה

Photo Silk Baryta310127חצי מבריקחלקה

Benda Fine Art

Cotton Smooth300152מטחלקה

 Photo White270112מטעדינה

Radiant White270112מטעדינה

Rag Smooth305152מטחלקה

White Satin270112חצי מבריקעדינה

Innova
 FibaPrint Ultrasmooth285112חצי מבריקעדינה

FibaPrint White Matte280152מטחלקה

Moab

 Entrada Rag Bright290127מטעדינה

Slickrock Metallic Silver300152מבריקחלקה

Slickrock Metallic Pearl260112מבריקחלקה

Entrada Rag Natural300127מטעדינה

RC
 P
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er

Hahnemuhle

Photo Glossy260152מבריקחלקה

Photo Luster260112חצי מבריקחלקה

Photo Matt Fiber200152מטחלקה

Photo Pearl310152חצי מבריקחלקה

Benda Fine Art

High Gloss315127מבריקחלקה

 Ivory Matt230112מטחלקה

Premium Matt200112מטחלקה

Semi Gloss240112חצי מבריקחלקה

Transparent Film Glossy215112מבריקחלקה
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ִּפית ְסִריָקה ּתֻּ

סורק תוף משתמש בשפורפרות ואקום הרגישות לאור, לעומת סורקים סטנדרטיים המשתמשים 

בחיישן CCD. הסריקה מתבצעת בשלושה ערוצים שונים )RGB( ע"י שפורפרות נפרדות, דבר 

המאפשר תחום דינמי גדול, גרעיניות נמוכה, מידע רב בשחורים, חדות גבוהה )עד רזולוציה של  

19200dpi(. סריקות אלו מתאימות להדפסות, ומאפשרות שחזור מדויק של הגוונים. בבעלותנו סורק 

 .Linotype-Hell ChromaGraph s3400 – הנחשב לאחד האיכותיים ביותר

הסורק – ברזולוצית 16 ביט.

 .300dpi גודל הסריקה נקבע ביחס לגודל ההדפסה הנדרשת כדי לאפשר הדפסה באיכות של /

   לדוגמה, להדפסה של 60×60 מתשליל של 6×6, נדרשת סריקה ברזולוציה של 3000dpi. נתון זה 

   מחושב על ידינו לפני הסריקה ובהתאם לגודל ההדפסה הנדרשת.

/ המחיר כולל תיקון צבעים בסיסי ואינו כולל ריטושים.

C41BW/E6אורך הדימוי

₪105

₪135

₪165

₪190

₪130

₪170

₪200

₪230

עד 50 ס״מ

50 עד 100 ס״מ

100 עד 150 ס״מ

100 עד 200 ס״מ

/ לפורמטים "10×8 ומעלה – העלות בתוספת 15% מהמחיר

/ מחיר שעת עיבוד וריטושים – ₪300
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המחירים כוללים מע"מ7

ְסִריקֹות ְוֶרְּפרֹודּוְקִצּיֹות

אנו מבצעים רפרודוקציות של ציורים ואיורים שטוחים לקובץ איכותי המיועד להדפסת ספרים 

או הגדלת היצירה. במהלך התהליך אנו מעבדים את הצבעים כדי שיהיו תואמים למקור.

.400dpi עד גודל 40/30 ס"מ ונסרקות כגודל המקור ברזולוציית Scitex הסריקות מתבצעות בסורק
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/ סריקת יצירה והתאמת הצבעים למקור – ₪100

/ מחיר שעת עיבוד תמונה וריטושים – ₪300

/ מחיר מינימום להזמנה – ₪550 



המחירים כוללים מע"מ  /  מחיר מינימלי להזמנה – 550 8₪

Acrylic Face Mount

 ,DiBond מציע צורת הצגה מודרנית, בו חלקו הקדמי של ההדפס מודבק על זכוכית אקרילית )פרספקס( בעזרת סיליקון שקוף ומצידו האחורי מודבק Face Mount

חומרים המקנים עמידות להדפס למשך שנים רבות. כדי להעניק הפרדה ברורה מהרקע, הפייס מאונט מורכב על מסגרת אלומיניום המרחיקה אותו מהקיר ובאופן 

זה מדגישה את ההדפס. את הפייס מאונט ניתן גם לשלב במסגרת צפה.
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ניתן להכין את הפייס מאונט משלושה סוגי זכוכיות אקריליות:

UV 92% מבריק – מעניק עומק וחיות לצבעים עם הגנת /

UV 92% מט – מונע השתקפויות אך מוריד את הקונטרסט. כמו כן, מעניק הגנת /

UV 99% בעל גימור מבריק נגד השתקפות, אנטי-סטטי, שכבת הגנה משריטות והגנת – TrueLife /

המחירים כוללים מע"מ  /  מחיר מינימלי להזמנה – 550 ₪

30x2040x3060x4070x5090x60100x70120x80130x90120x100150x100150x120160x130180x120180x140200x150225x150גודל התמונה בס"מ

₪300₪360₪540₪660₪870₪1,040₪1,320₪1,540₪1,580₪1,900₪2,210₪2,520₪2,600₪2,980₪3,490₪3,880מבריק או מט

TrueLife AR₪400₪540₪880₪1,160₪1,650₪2,050₪2,710₪3,240₪3,310₪4,060₪4,810₪5,510₪5,710₪6,600₪7,800₪8,740 מבריק

/ כולל מסגרת אחורית



המחירים כוללים מע"מ  /  מחיר מינימלי להזמנה – 550 9₪

ChromaLuxe

ChromaLuxe HD Metal – הדפסה בשיטת סובלימציה על גבי אלומיניום בגימור מבריק, חצי מבריק או מט, על בסיס מטאלי או לבן. כרומלוקס הינו מוצר חדש יחסית בעולם, 

המעניק להדפס עומק שקשה להשיג בהדפסה על נייר אחר. עמידות הכרומלוקס מאפשרת להשתמש בו לצרכים שונים ללא חשש שההדפס ייפגע משריטות או שינויי לחות

וטמפרטורה )מטבחים, חדרי אמבטיה ושירותים(.

30x2040x3060x4070x5090x60100x70120x80גודל התמונה 

ChromaLuxe₪370₪470₪640₪820₪1,120₪1,370₪1,780
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/ כולל מסגרת אחורית



המחירים כוללים מע"מ  /  מחיר מינימלי להזמנה – 550 10₪

ַהְדָּבקֹות ַעל ַּגב

30x2040x3050x4070x5090x60100x70120x80130x90120x100150x100150x120160x130180x120180x140200x150225x150גודל המסגרת בס"מ

DiBond₪110₪120₪140₪180₪210₪250₪330₪390₪400₪490₪590₪680₪700₪820₪980₪1,100 שחור 3 מ"מ 

Kapa-Fix₪70₪80₪110₪130₪160₪200₪270₪330₪330₪410₪490₪560₪590₪680₪820₪910 אפור 5/10 מ"מ 

Kapa-Line₪60₪70₪80₪110₪140₪180₪230₪280₪280₪350₪410₪480₪500₪590₪690₪770 לבן 5/10 מ"מ

PVC₪70₪80₪90₪130₪160₪200₪260₪300₪320₪390₪470₪540₪560₪660₪770₪880 לבן 3 מ"מ

PVC₪70₪80₪110₪140₪180₪210₪290₪350₪350₪430₪530₪610₪630₪740₪880₪980 לבן 4 מ"מ

PVC₪80₪90₪120₪160₪210₪260₪350₪420₪430₪540₪640₪740₪770₪900₪1,060₪1,210 שחור 3 מ"מ

Gator₪90₪120₪140₪180₪220₪280₪370₪440₪460₪570₪680₪780₪820₪950₪1,130₪1,280 שחור/לבן 5/10 מ"מ

₪60₪70₪80₪160₪200₪210₪250₪260₪260₪290₪300₪330₪340₪350₪390₪410הרחקה אחורית

ניתן להדביק את ההדפסות למגוון סוגי גבים:

/ DiBond הוא משטח העשוי משתי שכבות אלומיניום ובאמצע פוליטילן שחור המשמש לשימור ברמה

  ארכיונית, שעליו אנחנו מדביקים דבק נטול חומצה מתוצרת גרמניה. הדבק אינו מכיל רעלים שעלולים  

  לפגוע לאורך זמן בתמונה.
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/ Kapa-Fix הינו משטח קשיח במיוחד מצופה באלומיניום תוצרת גרמניה אשר שומר על צורתו לאורך זמן,

  מיועד לשימור ברמה גבוהה ומגיע עם דבק דו צדדי.

/ Kapa-Line הינו משטח קשיח ואיכותי תוצרת גרמניה.

/ PVC הינו משטח פלסטיק דחוס בצבע לבן או שחור המגיע בעוביים שונים החל מ 3 מ"מ, עליו מדביקים את הנייר.

/ Gatorfoam הינו חומר מוקצף וקשיח במיוחד אשר משמש בעיקר כגב לעבודות גדולות.

ניתן להוסיף מסגרת אחורית מאלומיניום, המאפשרת לתלות את הגב ומוסיפה עומק ליצירה עקב הרחקה מהקיר.
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ַהֵּכר ֶאת ַהִּמְסֶּגֶרת

פספרטו

פספרטו הינו קרטון מוזיאלי המשמש כמסגרת פנימית להדפסים וליצירות או כבסיס לציורים. הפספרטו מגיע בעוביים שונים 

ומחומר מלא המאפשר חיתוך בזווית 45 מעלות, עם צבע זהה בזווית החיתוך. אנו משתמשים בשני סוגי חומרים:

/ פספרטו לשימור – קרטון עם טקסטורה עדינה המיוצר מסולפיט, נטול חומצה ולינגין בעל PH נייטרלי 

/ פספרטו מוזיאלי – קרטון ללא טקסטורה המיוצר מכותנה, נטול חומצה ולינגין בעל PH נייטרלי

by The Print House            info@theprinthouse.co.il           03–6855362

חיבור עבודות אומנות למסגרת

חיבור עבודות אומנות למסגרת מתבצע בעזרת נייר רקע נטול חומצה בגוון המתאים לעבודה. ניתן להדביק את העבודה 

בשתי שיטות עיקריות. בשיטה הראשונה היצירה מודבקת בעזרת דבק דו-צדדי נטול חומצה, אשר מחבר בצורה חזקה את 

עבודת האומנות לנייר הרקע. החיסרון העיקרי הוא שלא ניתן לנתק את היצירה בקלות מהנייר מבלי לפגוע בה.

כמו כן, ניתן לחבר את היצירה בעזרת צירים )Hinjes(. בשיטה זו משתמשים בנייר יפני מקופל ובעזרת דבק על בסיס מים 

אשר אינו פוגע ביצירה וקל לניתוק. שיטה זו הינה המקובלת בקרב משמרי הנייר.

סוגי זכוכית

אנו משתמשים במגוון זכוכיות כולל זכוכיות אקריליות )פרספקס(. ניתן לבחור זכוכית עם שילוב המאפיינים 

המתאימים ליצירה:

/ ציפוי נגד השתקפות )Anti Reflective( הינו ציפוי אופטי המונע החזרי אור ומעלים את הנראות של הזכוכית מהיצירה.

/ ציפוי נגד קרינת UV שומר על העבודה ממפגעי אור ודהייה של הצבע למשך שנים רבות.

מכיוון שאיננו משתמשים בפרופילים מוכנים אלא מייצרים אותם בנגריה שלנו ממגוון רב של עצים גולמיים, ניתן להתאים את גודל 

המסגרת ועיצוב הפרופיל, בצורה המיטבית להדפס או ליצירה המוצגת. ניתן לבחור ממגוון עצים וממגוון גימורים וצבעים שונים. 
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המחירים כוללים מע"מ  /  מחיר מינימלי להזמנה – 550 13₪

ִמְסּגּור ֻקְפָסא

30x2040x3060x4070x5090x60100x70120x80130x90120x100150x100150x120160x130180x120180x140200x150225x150גודל המסגרת בס"מ

3x1.23x1.24x1.24x1.54x1.54x24x24x26x26x26x36x36x36x36x36x3עובי פני המסגרת ועומקה בס"מ

בחר גימור:

מסגרת

₪320₪360₪480₪570₪700₪820₪960₪1,150₪1,350₪1,510₪1,870₪2,020₪2,090₪2,260₪2,500₪2,700עץ צבוע או טבעי

₪350₪410₪530₪660₪800₪970₪1,130₪1,330₪2,260₪2,550₪2,900₪3,140₪3,230₪3,470₪3,830₪4,120עץ טבעי מיוחד

AR ₪90₪140₪250₪340₪500₪640₪880₪1,080₪1,100₪1,380₪1,510₪1,740₪1,800+ שדרוג לזכוכית

בחר הדפסה או הדבקת ציור:

הדפסה והדבקה
Kapa-Line על

RC ₪70₪100₪130₪160₪260₪330₪460₪550₪560₪700₪840₪980₪1,020₪1,180₪1,420₪1,590נייר

₪80₪110₪140₪190₪280₪370₪500₪620₪630₪800₪960₪1,100₪1,150₪1,330₪1,590₪1,790נייר Fine Art רגיל

₪90₪130₪180₪230₪350₪460₪620₪760₪780₪970₪1,170₪1,360₪1,400₪1,640₪1,950₪2,200נייר Fine Art איכותי

₪40₪50₪50₪60₪50₪70₪90₪120₪120₪140₪180₪200₪210₪250₪290₪330+ שדרוג לגב דיבונד

או

חיבור ציור
לגב נטול חומצה

₪70₪80₪110₪130₪160₪210₪280₪340₪340₪420₪500₪590₪610₪700₪830₪940דבק דו-צדדי

₪90₪110₪130₪150₪220₪270₪360₪430₪430₪540₪640₪740₪760₪880₪1,040₪1,170חיבור בעזרת נייר יפני

בחר סוג פספרטו )אופציונלי(:

₪0₪10₪10₪40₪80₪140₪210₪280₪290₪390₪490₪590₪610₪740₪900₪1,030מוזיאליפספרטו

מסגרת קופסא הינה המסגרת הנפוצה ביותר, בה ההדפס או הציור נמצאים בעומק המסגרת וסגורים בזכוכית. 

בשונה ממסגרות פשוטות, במסגרת זו היצירה מורחקת מהזכוכית בעזרת גליף, כדי להימנע מצבירת לחות 

וכדי להעניק מראה איכותי ליצירה. ניתן להוסיף פספרטו ולהוריד את הגליף, דבר המאפשר לקרב את היצירה 

לזכוכית ומעניק מיקוד לאובייקט המוצג. 

היצירות מודבקות על גב Kapa הניתן לשידרוג לגב DiBond. לציורים מומלץ להוסיף שכבה נטולת חומצה כדי 

למנוע פגיעה ביצירה.

מעל גודל 150 ס"מ על 120 ס"מ, משתמשים בזכוכית אקרילית )פרספקס( לחיפוי הקדמי במקום זכוכית רגילה.

ניתן לשדרג לזכוכית עם ציפוי Anti-Reflective, אשר מונע השתקפויות ומוריד את נוכחות הזכוכית.

by The Print House            info@theprinthouse.co.il           03–6855362



המחירים כוללים מע"מ  /  מחיר מינימלי להזמנה – 550 14₪

ִמְסּגּור ָצף

30x2040x3060x4070x5090x60100x70120x80130x90120x100150x100150x120160x130180x120180x140200x150225x150גודל המסגרת בס"מ

2.7x0.32.7x0.34x0.64x0.64x0.64x0.64x0.64x0.64x0.64.5x14.5x14.5x14.5x14.5x14.5x14.5x1עובי פני המסגרת ועומקה בס"מ

בחר גימור:

מסגרת
₪330₪360₪440₪530₪640₪710₪830₪1,010₪1,010₪1,290₪1,380₪1,470₪1,520₪1,630₪1,770₪1,880עץ צבוע או טבעי

₪410₪480₪610₪710₪870₪970₪1,120₪1,320₪1,320₪1,910₪2,060₪2,200₪2,270₪2,420₪2,630₪2,820עץ טבעי מיוחד

:ChromaLuxe או Face Mount ,בחר הדפסה

הדפסה והדבקה
Kapa-Line על

₪120₪130₪160₪210₪300₪400₪540₪670₪680₪840₪1,020₪1,170₪1,220₪1,430₪1,700₪1,910נייר RC עם למינציה

₪80₪110₪140₪190₪280₪370₪500₪620₪630₪800₪960₪1,100₪1,150₪1,330₪1,590₪1,790נייר Fine Art רגיל

₪90₪130₪180₪230₪350₪460₪620₪760₪780₪970₪1,170₪1,360₪1,400₪1,640₪1,950₪2,200נייר Fine Art איכותי

₪40₪50₪50₪60₪70₪80₪90₪120₪120₪140₪180₪200₪210₪250₪290₪330+ שדרוג לגב דיבונד

או

Face Mount
)כולל הדפסה(

₪220₪270₪360₪460₪640₪800₪1,040₪1,250₪1,280₪1,570₪1,850₪2,120₪2,200₪2,550₪3,010₪3,370מבריק או מט

TrueLife AR₪300₪440₪710₪970₪1,430₪1,800₪2,430₪2,940₪3,010₪3,720₪4,450₪5,110₪5,310₪6,180₪7,320₪8,230

או

ChromaLuxe₪300₪390₪560₪710₪1,010₪1,250₪1,650לבן או כסוף

 .Face Mount או Kapa, DiBond מסגרת צפה מתאימה להדפסים המודבקים למשטחים קשיחים כגון

מסגרת בעלת מראה מינימליסטי, המדגישה את היצירה ואת הטקסטורה של הנייר, בייחוד 

כשמדפיסים על נייר Fine Art איכותי.

כדי להגן על ההדפס לאורך זמן, ניתן להשתמש בנייר RC עם למיניצה או Face Mount בו מדביקים 

.UV את הנייר לזכוכית אקרילית )פרספקס(, הנותן מראה עשיר ועמוק וכן מגן מפני שריטות וקרינת
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המחירים כוללים מע"מ  /  מחיר מינימלי להזמנה – 550 15₪

ִמְסּגּור ָצף ַלִּצּיּוִרים

30x2040x3060x4070x5090x60100x70120x80130x90120x100150x100150x120160x130180x120180x140200x150225x150גודל המסגרת בס"מ

4.5x0.84.5x0.84.5x0.84.5x0.84.5x0.84.5x0.84.5x14.5x14.5x14.5x14.5x14.5x14.5x14.5x14.5x14.5x1עובי פני המסגרת ועומקה בס"מ

בחר סוג עץ:

מסגרת
₪400₪440₪570₪680₪830₪940₪1,090₪1,290₪1,310₪1,470₪1,590₪1,700₪1,760₪1,860₪2,040₪2,180עץ צבוע או טבעי

₪480₪560₪730₪850₪1,050₪1,180₪1,380₪1,670₪1,770₪1,970₪2,110₪2,250₪2,320₪2,460₪2,670₪2,830עץ טבעי מיוחד

.MDF מסגור צף לציורים מיועד לקנבס מתוח על מסגרת עץ או לעבודות אומנות עם גב קשיח כגון עץ, דיקט, סנדביץ' או

המסגרת מותאמת לעומק הקנבס או היצירה כך שמישור הציור נמצא במישור המסגרת. ניתן לבחור את עובי החזית ועומק המסגרת.

by The Print House            info@theprinthouse.co.il           03–6855362 המחירים כוללים מע"מ  /  מחיר מינימלי להזמנה – 550 ₪



המחירים כוללים מע"מ  /  מחיר מינימלי להזמנה – 550 16₪

ִמְסּגּור ָאלּוִמיְניּום ּתֹוֶצֶרת

מסגרות האלומיניום מיוצרות מפרופילים של חברת נילסן הגרמנית. בזכות חוזקה של המסגרת, ניתן להשתמש בפרופילים דקים הנותנים 

מראה עדין, גם במסגרות גדולות וכבדות. הפרופילים מגיעים בשלל צבעים ובמגוון ציפויי פורניר עץ. ניתן למסגר הדפסות על נייר מט 

ובמקרה של נייר מבריק רצוי להוסיף פספרטו המרחיק את היצירה מהזכוכית ומעניק מיקוד לאובייקט המוצג.

היצירות מודבקות על גב Kapa. לציורים מומלץ להוסיף שכבה נטולת חומצה כדי למנוע פגיעה ביצירה.

מעל גודל 120 / 150 ס"מ, משתמשים בזכוכית אקרילית )פרספקס( לחיפוי הקדמי במקום בזכוכית רגילה.

ניתן לשדרג לזכוכית עם ציפוי Anti-Reflective, אשר מונע השתקפויות ומוריד את נוכחות הזכוכית.

by The Print House            info@theprinthouse.co.il           03–6855362 *פרופיל אלומיניום מצופה עץ אלון )פורניר(



המחירים כוללים מע"מ  /  מחיר מינימלי להזמנה – 550 17₪

ִמְסּגּור ָאלּוִמיְניּום

30x2040x3060x4070x5090x60100x70120x80130x90120x100150x100150x120160x130180x120גודל המסגרת בס"מ

2x0.42x0.42x0.42x0.42x0.42x0.42x0.43.5x0.53.5x0.53.5x0.53.5x0.53.5x0.53.5x0.5עובי פני המסגרת ועומקה בס"מ

בחר גימור:

מסגרת

₪220₪260₪300₪340₪400₪430₪500₪760₪760₪1,040₪1,130₪1,220₪1,250כסוף או שחור

₪250₪290₪350₪400₪470₪510₪600₪760₪760₪1,040₪1,130₪1,220₪1,250מצופה עץ

AR ₪90₪140₪250₪340₪500₪640₪880₪1,080₪1,100₪1,380₪1,510₪1,740₪1,800+ שדרוג לזכוכית

בחר הדפסה או הדבקת ציור:

הדפסה והדבקה
Kapa-Line על

RC ₪70₪100₪130₪160₪260₪330₪460₪550₪560₪700₪840₪980₪1,020נייר

₪80₪110₪140₪190₪280₪370₪500₪620₪630₪800₪960₪1,100₪1,150נייר Fine Art רגיל

₪90₪130₪180₪230₪350₪460₪620₪760₪780₪970₪1,170₪1,360₪1,400נייר Fine Art איכותי

או

חיבור ציור
לגב נטול חומצה

₪70₪80₪110₪130₪160₪210₪280₪340₪340₪420₪500₪590₪610דבק דו צדדי

₪90₪110₪130₪150₪220₪270₪360₪430₪430₪540₪640₪740₪760חיבור בעזרת נייר יפני

בחר סוג פספרטו )אופציונלי(:

₪60₪70₪90₪140₪210₪270₪370₪460₪470₪590₪700₪820₪850מוזיאליפספרטו

by The Print House            info@theprinthouse.co.il           03–6855362



המחירים כוללים מע"מ18

ִמְסְּגרֹות מּוָכנֹות ֵמָאלּוִמיְניּום
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אנו מוכרים מסגרות מוכנות של חברת Nielsen הגרמנית מדגם Alpha. המסגרות בנויות מפרופילים חזקים אך במראה עדין. המסגרות מגיעות בגדלים, בצבעים ובציפויי 

העץ המצוינים בטבלה. מסגרות אלו קלות לסגירה, לכן ניתן לקנות את המסגרת ולסגור בעצמך, אך אם ההדפסה נעשת אצלנו, אנו נסיים את עבודת המסגור.

למעט ניירות מבריקים, ניתן להוסיף פספרטו המרחיק את היצירה מהזכוכית ומעניק מיקוד לאובייקט המוצג.

ניתן לשדרג לזכוכית עם ציפוי Anti-Reflective, אשר מונע השתקפויות ומחליש את נוכחות הזכוכית.

20x1530x2042x29.750x4070x5080x60גודל המסגרת בס"מ

2.6x0.82.6x0.82.6x0.82.6x0.82.6x0.82.6x0.8עובי פני המסגרת ועומקה בס"מ

בחר גימור:

מסגרת

₪75₪85₪120₪145₪205₪240שחור מט

---₪85₪120-כסוף מט

---₪85₪120-כסוף מבריק
₪100₪120₪170₪210₪295₪350ציפוי עץ אלון

AR ₪60₪90₪140₪210₪340₪460+ שדרוג לזכוכית

בחר הדפסה )אופציונלי(:

הדפסה
)50x40הדבקה מ(

RC ₪30₪40₪50₪100₪150₪200נייר

₪30₪50₪60₪130₪170₪240נייר Fine Art רגיל

₪40₪60₪70₪140₪220₪300נייר Fine Art איכותי

בחר סוג פספרטו )אופציונלי(:

₪60₪70₪90₪140₪190-מוזיאליפספרטו



19

ֲחַדר חֶֹׁשְך

במחלקת הצילום האנלוגי אנו מפתחים סרטי צבע ושחור לבן. אנו מפתחים סרטי צילום צבע 

)C41( בשיטת טבילה Dip & Dunk, אשר מונעת מגע של התשליל בגלגלות ובחלקים מכנים אחרים 

ובכך מונעת שריטות ופגעים. כדי להבטיח תוצאות פיתוח מדויקות, הכימיקלים נבדקים ברמה 

יום-יומית ע"י פיתוח של תשליל בקרה. במעבדה שלנו לא מתפשרים על איכות, לכן הסריקות 

הסטנדרטיות שלנו ניתנות ברזולוציה גבוהה מהמקובל.

כדי להעצים את החוויה של הצילום האנלוגי, ניתן להדפיס סרטי 35 מ"מ על נייר Fine-Art לאחר 

הפיתוח. ההדפס – בגודל 12x8.2 ס"מ.

את סרטי הצילום ניתן להשאיר לפיתוח בשתי נקודות איסוף הפרוסות במרכז תל-אביב, וכמו כן 

ניתן להשאיר ישירות במעבדה הנמצאת ביפו.

אנו מוכרים מגוון רחב של סרטי צילום, מפורמט 35 מ"מ ועד פורמט גדול, ושלל מוצרים נילווים 

כמו ציוד אכסון לנגטיבים.

 by The Print House
lab@theprinthouse.co.il

@grain_only
03-5664262



המחירים כוללים מע"מ20

ִּפּתּוִחים 
ּוְסִריקֹות

צבע
 

לבן 
שחור/

 
כללי 

גבוהה איכות סטנדרטית  פיתוחאיכות פורמט 

 Tiff Jpeg

₪15

–

–

–

–

–

₪25

₪54

₪440

₪220

–

₪35

₪63

₪300

₪265

₪20

₪7

₪15

–

–

₪38

₪66

–

–

–

₪38

₪66

–

–

₪33

₪9

₪19

–

–

₪45

₪72

₪645

₪285

–

₪56

₪83

₪450

₪350

₪42

₪15

₪29

–

–

₪65

₪92

–

–

–

₪76

₪99

–

–

₪67

₪19

₪38

–

₪26

–

–

–

–

–

–

–

₪32

 Tiff JpegBW E6 C41 > 120 135

פיתוח

פיתוח + סריקה

פיתוח + סריקה + הדפסה

כרטיסייה 20 × פיתוח + סריקה

כרטיסייה 5 × קולור פלס + פיתוח + סריקה

פיתוח

פיתוח + סריקה

פיתוח + סריקה + הדפסה

כרטיסייה 10 × פיתוח + סריקה

כרטיסייה 5 × אילפרויד פאן + פיתוח + סריקה

סריקת פילם חתוך

סריקת פריים

סריקת פלטה )ללא ריטוש(

הדפסה לאחר פיתוח

/ גודל הקובץ המצוין הינו ממוצע, וייתכנו שינויים מתמונה לתמונה.

/ הרזולוציה משתנה בהתאם ליחס גובה-רוחב של סרט הצילום.

/ תהליך Push או Pull – תוספת 20 ₪ לכל הסרטים הדורשים את אותו תהליך יחדיו

/ קבצי jpeg נשמרים באיכות גבוהה )דחיסה נמוכה( בכדי לשמר את איכות התמונה.

/ קבצי tiff משמרים מידע רב יותר ומיועדים לעריכה מקצועית של הסריקות בשלב מאוחר.

15x15 ,135 בגודל 8.2×12 לפורמט Hahnemuhle של Fine-Art ההדפסות מתבצעות על נייר /

   לפורמט 6x6 ו 15x18 לפורמט 6x7, כולל שוליים של 1 ס"מ. ניתן לאסוף את ההדפסה כיומיים 

   לאחר קבלת התמונות במייל.

/ אנו שומרים כמיטב יכולתנו על הסרטים שלכם, אך במקרה של אובדן או נזק, גובה הפיצוי

  מוגבל למחיר הסרט לפני חשיפתו.

איכות בסיסית
)לא בשימוש(

איכות סטנדרטית
Jpeg - 6MB  /  Tiff - 25MB

איכות גבוהה
Jpeg - 27MB  /  Tiff - 90MB

22
50

45
00

3150

6500
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ִפיְלם

135120

״10×8

מפתחחד״פ

מארז יחידה  מפתח  אסא  סוג  מארזיצרן  יחידה  מפתח  אסא  סוג  יצרן 

יחידה  מפתח  אסא  סוג  יחידה יצרן  כמות  כימיקל  סוג  יצרן 

Kodak

Kodak

Kodak

Kodak

Kodak

Kodak

Kodak

Fuji

Fuji

Fuji

Fuji

Kodak

Kodak

Kodak

Kodak

Ilford

Ilford

Ilford

Ilford

Ilford

Ilford

Kodak

Kodak

Kodak

Kodak

Kodak

Fuji

Kodak

Kodak

Kodak

Fuji

Ilford

Kodak

Kodak

Kodak

Kodak

Fuji

Kodak

Kodak

Kodak

Kodak Kodak

E6

C41

C41

C41

C41

C41

C41

C41

C41

C41

BW

BW

BW

BW

BW

BW

BW

BW

BW

BW

BW

E6

C41

C41

C41

C41

C41

BW

BW

BW

BW

BW

E6

C41

C41

C41

E6

BW

C41

BW

C41

100

100

200

200

800

400

160

400

200

400

100

400

100

400

3200

400

100

125

400

400

100

100

100

800

400

160

400

400

400

100

100

400

100

100

400

160

100

320

400

320

10

10

10

10

10

10

Ektachrome E100

Ektar

Color Plus

Gold

Portra

Portra

Portra

 PRO 400H

Color

Superia

Acros

Tri-X

T-Max

T-Max

T-Max

Delta

Delta

FP4

HP5

PAN

PAN

Ektachrome E100

Ektar

Portra

Portra

Portra

PRO 400H

Tri-X

T-Max

T-Max

Acros

HP5

Ektachrome E100

Ektar

Portra

Portra

Provia 100F

Tri-X

Portra

T-Max

D-76גלוןמפתח Fun Saver )39(800

₪68

₪42

₪20

₪26

₪55

₪46

₪41

₪50

₪22

₪34

₪45

₪34

₪34

₪34

₪43

₪35

₪35

₪30

₪30

₪23

₪23

₪52

₪36

₪54

₪41

₪41

₪46

₪36

₪36

₪36

₪35

₪26

₪260

₪180

₪270

₪205

₪205

₪230

₪180

₪180

₪180

-

-

₪240

₪210

₪260

₪210

-

₪140

₪980

₪560

₪55₪49

10

10

-

-

-

-

-

₪230

₪205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

״5×4

פלטות יחידה  מפתח  אסא  סוג  יצרן 
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ִאְחסּון

 דפים ומעטפות 
לשימור נגטיבים

6x7 100₪100 דפים של 12 פריימים לנגטיב 120 בפורמט

100₪100 דפים של 42 פריימים לנגטיב 35 מ"מ

6x6 100₪100 דפים של 12 פריימים לנגטיב 120 בפורמט

4x5" 25₪35 דפים של 4 פריימים לנגטיב

8x10" 100₪100 דפים של פריים לנגטיב

5x7" 25₪100 דפים של 2 פריימים לנגטיב

50₪115 מעטפות נייר לנגטיב 35 מ"מ או 120

₪100שרוול באורך 305 מטר לנגטיב 35 מ"מ

₪120שרוול באורך 305 מטר לנגטיב 120

קלסרים וקופסאות 
לשימור נגטיבים

₪70קלסר נגטיבים סגור בצבע שחור

₪70קלסר נגטיבים סגור בצבע אפור

₪70קלסר נגטיבים סגור בצבע ורוד

4x5" ₪50קופסא לשימור נגטיבים בעובי 2.8 ס"מ בגודל

8x10" ₪70קופסא לשימור נגטיבים בעובי 2.8 ס"מ בגודל

11x14" ₪120קופסא לשימור נגטיבים בעובי 2.8 ס"מ בגודל

₪90קופסא לאיחסון מעטפות נייר של נגטיבים

קלסרים וקופסאות 
לשימור אומנות והדפסים

₪200קלסר לשימור 100 עבודות אומנות בגודל A4 עם סגירה מגנטית

₪250קלסר לשימור 100 עבודות אומנות בגודל 28x35 עם סגירה מגנטית

10x15 ₪60קופסא לשימור בעובי 2.8 ס"מ להדפסות בגודל

10x15 ₪25קופסא בעובי 2.3 ס"מ להדפסות בגודל
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ֵאיפֹה ֵרַע?

סקוור-איילנד

Film Drop-Off
תשלום באשראי דרך הטלפון

מקווה-ישראל 18, תל אביב
בתוך המגדלור

א'–ה':  20:00–10:00
שישי:  16:00–10:00

הצלמניה

Film Drop-Off
תשלום באשראי דרך הטלפון

טשרניחובסקי 5, תל אביב
א'–ה': 
שישי: 

10:00–18:00
10:00–14:00

בית מלאכה לצילום
• מסגור, הדפסות, ייעוץ, סריקות

• מעבדת פיתוח וחנות פילם
תשלום במזומן ובאשראי

הזרם 1, תל אביב
א'–ה': 
שישי: 

09:30–18:00
09:30–14:00


