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נגרים מספקים בימנו מגוון רב בדבר שירותים ומשאבים ,כבר החל מפרוייקטים מדהימים כגון מטבחים
מושלמים או ריצוף בעץ וכן בפעילות עיצוב ואומנות קטנות .בשורות הבאות בתור נתייחס לפיסה מאותם
פרוייקטים ששייכות לנגרים ,הסכומים ששייכים לכאלה הפעילויות ,כל מה שכדאי לבחון לפני שקונים אי
אילו מה פרוייקטים מעין אלה ,וכדו'.

דלתות
גם שהתחום קיבל לפופולאריות קטנה במדינת ישראל ,נגרים בהזמנה אישית הם בוודאי פתרון מקיף לייצור
דלת )כניסה או אולי פנימית( יוצאת דופן ודקורטיבית .עלות ההפקה ,שבא עם עפ"י רוב יצור דלת הבית
עצמה או שמא הדבקה על אודות דלת משוריינת )במצב אודות דלתות כניסה( משתנה בין  2-5אלף
שקלים ,והתמורה האסטטית בוודאי שווה משהו כל לירה מאותה ההשקעה.
ארונות
אחד ממבחר הקניות הרצויים ביותר .נגרים יכולים ליצור תוצאה מאוד בעלת רמה ונכונה אישית מכל יצור
רחב )אפילו בהשוואה לארונות מודולריים השייכות ל חברות רהיטים דוגמת "איקאה" או שמא "אייס קנה
ובנה"( הדבר שללא כל ספק עלול להוות יתרון עיקרי אם אנחנו מדברים על גם על חדרים מסויימים וניצול
באופן מרבי ששייך לאיזור הנבחן לרשותכם בדרך אסטטית ומתאימה דקורטיבית .בניית ארון בולט
להפרש המניע .פרטנית נגרים עבודת בדבר מדובר -כש אלף  6-25שבין לעלות יכול )(250X40X200
העצום בעלויות הינה ראשית כל בסגנון המשאבים )בניה מעץ מלא תסוכם פי שתים ממקבילות זמינות
מראש כמו עץ שבבים או אולי עץ סנדביץ'( ,ובמידה פחותה מכך בגודל המלאכה ,המורכבות ,והדרישה
אודות כאלה נגרים .הצעת מחיר סופית כזו כוללת בתוכה אף ארגון פרטני עם הלקוח ,העדפת הצבע,
ובקשות מורכבות כמו למשל דלתות זכוכית ,פרזול וכדומה .מהותי ביותר לוודא פרק זמן אספקה ,ולהגיד
אותו בפירוש בתנאי הקניה .יחד עם זאת כדאי להתנות לא פחות חלק מן התשלום בסיום האספקה .לבסוף,
התעקשו לקבל אחריות יצרן מינימום שנה אחת אחרי הבנייה .התשלום אמור להתייחס להפקה לחלוטין,
אמנם ברוב המקרים אינו כולל מחיר הסעה והרכבה ) 300-500שקלים חדשים אחרים( ,מאוד בעל רמה וזול
מאשר אצל חברות רהיטים מסחריות.
שולחנות ופינות מזון
עכשיו מדובר כאן בדבר סטים ששייכים לכלים מגוונים )מדי פעם השולחן וכיסאות מיוחדים( .בגלל שכך,
העבודה קשה בהרבה ,ויכולה לעלות בקרב  7-30אלף ש"ח ,ושוב ,כתלות בפקטורים המיוחדים שפירטנו
לעיל לגבי הפקת הארונות .נגרים שונים פונים במחשבות עיצוביות לא דומות ,וחשוב מכך ,נגרים למיניהם
מומחים בשיטות יצור שונות .כיוון שבמקרה בדבר כיסאות יכול להיות ותרצו להוסיף עבודת ריפוד ,נחוץ
ביותר לבדוק שאותם נגרים שבחרתם לביצוע פרוייקט העץ ,מנוסים גם בפרוייקט ריפוד ,ובמצב השונה
לשלוח אחר הריפוד לאיש בעל ניסיון .יחד עם זה בדקו ש בנגריה ישנה התשתית המתקדמת לעשיית
פרוייקטים של ריפוד בצורה מצויינת ,בלי נזק לחלקי העץ או אולי הבד עצמו .חשוב מאוד להחכים
ששולחנות ,בייחוד שולחנות כיבוד ,חשופים ללא מעט לחצים שונים ומשונים .בשל זה ראוי מאוד לשקול
טופ זכוכית על גבי השולחן ,בכדי לשמר את העץ ,משאב רגיל ורגיש ,נגד בעיות למיניהם ,במיוחד כתמי
חום )בגלל מהנחת כלים חמים ממש גם על השולחן( או אולי כתמים של חומצה )במיוחד מלח לימון(.
קיים ודאי את כל הנושא של נגריות מטבחים הפכו למומחיות מפני עצמה ,במיוחד לנוכח העובדה שבניית
מטבחים הינה בעצם עבודת הנגרות המתאימה ספציפית המקובלת מכולן במדינה .נגריות מטבחים ידרשו

1/2

הכל אודות נגרים
המאמר נכתב על ידי רותם יונה  -מקצוען שיווק באינטרנט
שלישי 13 ,מרץ 16:00 2012

גם על פעולתן אלפים רבים עד עשרות אלפי שקלים חדשים ,מותנה בגודלם של המטבח ובסוג העץ.
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