מטפסים
על הקירות
הכי קלאסיים והכי טרנדיים ,עם אפקט שאף צבע
לא מתקרב אליו והמון אופציות מודרניות הורסות:
גם אתם צריכים טפטים בבית ׀ אורנה מזור

אל תפחדו מטפטים צבעוניים
ונועזים .שימוש בהם במינון נכון ייצור
אפקט גדול .טפט של Pip Studio
(להשיג בגולדשטיין גלרי טפט)

עד לפני כמה שנים טפטים נחשבו לאלמנט מיושן וממש
לא אופנתי .אבל בשנים האחרונות הם נהנים מקאמבק
מתמשך ,גם בשל החיבה לרטרו וגם בזכות טכניקות
הדפסה חדשות שהופכות את הטפטים של היום לפריט
עיצובי לכל דבר .בזכות הטכניקות האלה יכול טפט
להוסיף לבית שלכם שלל צבעים ודוגמאות שיעשו לו רק
טוב .הנה כמה רעיונות שיעזרו לכם לבחור את הטפט
הנכון ,במינון הנכון ובמיקום הנכון:

רעיונות לעיצוב עם טפטים

"הטפטים המודרניים לא חייבים לכסות קירות
שלמים ,כמו שזכור לנו מבית סבתא" ,אומר רפי קאופמן,
מנכ"ל ובעלים של נוסבאום .למעשה ,היום מקובל לכסות
קיר אחד בלבד בטפט ,וכך ליצור עניין בחלל .אם אתם
הולכים על האופציה הזאת ,תצטרכו כמובן להתאים את
הטפט לצבע הקירות שמסביב.
שימוש בטפטים על קיר אחד או על חלק מקיר מצוין
ליצירה של "פינות אופי" ,שמשלבות טפט בולט ופריטים
נאים .רהיט שאתם אוהבים ,אוספים מעניינים ,מתנה
שקיבלתם או פריט ייחודי אחר יבלטו יותר אם תציבו
אותם על רקע טפט בצבעוניות דומה או משלימה.
כאמור ,טפט לא חייב לכסות קיר שלם :אפשר
להשתמש בטפט כבתמונה ,להדביק חתיכה בגודל הרצוי
ממנו על הקיר ולתלות מסביב מסגרת בגודל המתאים.
אפשר גם להדביק טפט על קנבס ליצירת תמונה ייחודית.
"אחת ההמלצות של מעצבי הפנים היום היא לשלב
כמה טפטים שונים בחלל אחד" ,אומרת אוסנת עופר,
המעצבת הראשית ברשת כרמל" .שילוב כזה מעורר
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המעצבת תפארת ליפשיץ עיצבה חדר
לנערה בשילוב טפט רומנטי ,תוך הקפדה
על ריהוט ואקססוריז שיתמזגו ִעמו

אחת ההמלצות של מעצבי הפנים היום
היא לשלב כמה טפטים שונים בחלל
אחד .שילוב כזה יוצר תחושה של מרחב
גדול יותר ,והוא גם מאפשר להשתמש
בדוגמאות גרנדיוזיות בחללים קטנים

היום מקובל לכסות קיר אחד
בלבד בטפט ,מה שמאפשר
שימוש בטפטים דומיננטיים
מאוד .טפט של Room Seven
(להשיג במאיירס טפטים)
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טפט כהה מקטין את החלל,
קחו זאת בחשבון.
טפט של Pip Studio

תחושה של מרחב גדול יותר ,והוא גם מאפשר להשתמש
בדוגמאות גרנדיוזיות בחללים קטנים" .המעצבת תפארת
ליפשיץ מוסיפה" :אל תחששו לחבר בין טפטים בעלי
צבעים וטקסטורות השונים זה מזה ,למשל טפט עם עיטורי
זהב בסגנון קלאסי לצד טפט פסים שחור־לבן מודרני
(כמו בתמונה משמאל למטה שצולמה בברצלונה ,במלון
בוטיק שעיצבה ליפשיץ ,א"מ) .אמנם מדובר בפריטים משני
קצוות עיצוביים שונים ,אבל הם בהחלט יכולים להתחבר
בהרמוניה מעניינת".
"בחדרי שינה ,העדיפו להדביק את הטפט בקיר שמול
הכניסה לחדר" ,מייעצת ליפשיץ" .זה יוצר כניסה דרמטית
לחלל .אם אפשר ,כדאי גם להציב את המיטה כך שראשה
יהיה סמוך לקיר עם הטפט ,מה שיהווה רקע מצוין
לראש המיטה".
אם רוצים להשתמש בטפט בחדר הילדים ,כדאי לזכור
שטפטים בעלי צורות מרצדות ודרמטיות ,נקודות נועזות
או פסים עזים עלולים לגרום לאווירה לא נינוחה שתקשה
על הילד להתרכז ולהירגע .גם אם בחרתם לא לוותר על
טקסטורות דרמטיות ,שמרו על מינון נכון.
אם יש לכם טפט ישן שנמאס לכם ממנו ,תוכלו להדביק
מעליו טפט חדש .אפשרות נוספת היא לצבוע מחצית
מהטפט ,כך שיתקבל חצי קיר עם טפט (בחלקו התחתון)
וחצי בצבע אחיד .כדי לעשות זאת תצטרכו להתייעץ בחנות
לגבי סוג הצבע .כדאי גם שיהיו לכם זוג ידיים ימניות
או צּבע מומחה .קחו בחשבון שמרקם הטפט ייראה
דרך הצבע.

טפט תלת־ממדי של  Pip Studioשמדמה צלחות
שתלויות על הקיר ,רק בלי האבק וסכנת השבירה.
צולם בסטודיו של ענת סגל במושב אודים

מה חשוב לדעת
כשבוחרים טפט

יש היום היצע גדול של חנויות ,כולל לא מעט חנויות
מקוונות ,והסוגים והמחירים של הטפטים רבים .מומלץ
בחום לערוך סקר שוק ולא להסתפק בחנות אחת בלבד.
לפני שאתם הולכים לחנויות ,מדדו את החדר וצלמו אותו,
כדי שתוכלו להתבונן בטפטים ובמקביל בתמונה של החלל.
כשבוחרים טפט ,חשוב לבדוק לאן הוא מיועד ומה
כמות האור שהוא עתיד לקבל .זכרו שטפט כהה מקטין
את החלל ,ואילו טפט בהיר נותן הרגשה של חלל
גדול יותר.
טפטים עשויים מחומרים שונים ומשונים :בד ,יוטה,
שעם ,משי ,במבוק ועוד .כשקונים טפט יש לבדוק שהוא
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חדר במלון בוטיק שעיצבה תפארת
ליפשיץ בברצלונה .טפטים שונים
מאוד מתחברים בהרמוניה מעניינת

שימוש בטפטים על קיר אחד או על
חלק מקיר מצוין ליצירה של "פינות
אופי" ,שמשלבות טפט בולט ופריטים
נאים .טפט של Room Seven

שילוב של טפטים בחלל ושימוש בטפט
על חצי הקיר התחתון בלבד :מבט לגן ילדים
שעיצבה ליאת עברון בתל אביב

טפט לא חייב לכסות קיר
שלם :אפשר להשתמש
בטפט כבתמונה ,להדביק
חתיכה בגודל הרצוי ממנו
על הקיר ולתלות מסביב
מסגרת בגודל מתאים

טפט וטקסטיל מאותו סט יכולים להיראות
נפלא  -אם לא מגזימים .טפט וכרית של
( Sandersonלהשיג בנוסבאום)
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טפט משבצות בצבעוניות רכה בכניסה לביתה
של האמנית הרב־תחומית מיכל פיירמן.
כשבוחרים טפט חשוב לבדוק מה כמות האור
שהוא עתיד לקבל בבית

לא עשוי מנייר (טפט מנייר הוא דליק וקשה לניקוי)
ושהוא חסין אש.
בררו אם הטפט נוח לתחזוקה ,קל להתקנה וקל
להסרה .על גב כל טפט מופיע מפרט טכני שמסביר
פרטים כאלה ,וכמובן שכדאי גם לשאול את המוכר.
עלות מתקין מקצועי היא כ־ 250שקל לגליל.
מומלץ להשקיע בכך כדי לקבל את התוצאה
הטובה ביותר (אם אתם רוצים לחסוך ,ארגנו לכם
את כל הכללים להדבקה עצמית ,בהמשך).

הדבקתם לבד?

לטובת מי שהחליט להדביק את הטפט שלו במו
ידיו ,ביקשנו משרית קרייתי־גולדשטיין ,מבעלי
גולדשטיין גלרי טפט ,טיפים שיקלו את המלאכה:
אין להדביק טפטים על קיר לח או כזה שניכרים
בו סימני רטיבות .לפני ההדבקה יש לשייף את
הקיר ולהוציא ממנו נקודות חשמל בולטות.
שימו לב :גם אם אתם מכסים קיר שלם ,לא
מומלץ להתחיל את ההדבקה מקצה הקיר .הסיבה
היא שפעמים רבות הקירות שלנו אינם ישרים
במאה אחוז ,וסטייה ראשונית ,אפילו של סנטימטר,
עלולה לפגוע בהתאמה של דוגמת הטפט לאורך
הקיר .במקום זאת מודדים כ־ 50ס"מ פנימה מקצה
הקיר (כדאי למדוד לאורך החיבור בין הקיר
לתקרה) .מנקודה זו משרטטים בעיפרון קו אנכי
עד לרצפה (אפשר לחבר משקולת לחוט ,לתלות את
החוט מהנקודה שסימנו ולסמן לאורכו קו ישר).
כמות הדבק הדרושה למ"ר אינה קבועה ותלויה
בסוג הטפט .טפטים בעלי חלק פנימי דביק דורשים
תוספת של דבק דליל במיוחד ,ואילו אחרים
זקוקים לדבק סמיך .קראו את הכתוב מאחורי
הטפט (כדאי גם להתייעץ עם המוכר).
לירן מעודד ממעודד צבעים ממליץ למרוח לפני
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אפשר גם להשתמש
בטפט כבתמונה .פינת
האוכל בביתה של
ליאת לוי  -קופלמן (כן,
העורכת הראשית שלנו)

בחדר הילדים כדאי להניח טפט רגוע יחסית,
שלא יפריע לילד להתרכז ולהירגע .חדר
בביתה של האמנית תמה גורן

פריט קלאסי וטרנדי גם יחד .טפט של Room Seven

בחדרי שינה מומלץ להדביק את הטפט בקיר שמול הכניסה
לחדר ,ואם אפשר  -להציב את המיטה כך שראשה יהיה
סמוך לקיר עם הטפט .חדר שעיצבה רויטל אינדיק
איפה משיגים את הפריטים? עברו לעמוד 144
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צילום :עדי גלעד (באדיבות "לאשה") ,שרון דרעי ,דנה ישראלי ,תפארת ליפשיץ ,אלין פריש ,מרקוס רוק ,בן מסיו ,יח"צ

הדבקת הטפט שכבה של צבע מקשר (פריימר).
זה יקל את ההדבקה וגם את קילוף הטפט
במקרה הצורך.
מומלץ להשתמש בדבק איכותי מסוג אופטלין,
שיבטיח את עמידותו של הטפט לאורך זמן .אם
לא כתוב אחרת על גב הטפט ,יש למלא חמישה
ליטרים של מים קרים מהברז בדלי ,להוסיף
בעדינות תוך כדי ערבוב את תכולת הקופסה (250
גרם) ולערבב היטב עד להמסת הגושים .אחרי
הערבוב ממתינים כשעה ואז מערבבים שוב (חשוב
מאוד להימנע מגושים!) ,מורחים את הדבק על
הקיר במברשת נקייה וממתינים כשעה עד לייבוש
(ההמתנה מחזקת את הדבק ולא מייבשת אותו).
בינתיים עוברים לחיתוך הטפט .מומלץ לחתוך
את הטפט בגובה הקיר פלוס  10ס"מ – כך יישארו
מספר סנטימטרים עודפים של טפט בחלק העליון
והתחתון וניתן יהיה ליישר אותו בהמשך במידת
הצורך .אל תשכחו להסתכל על גב הטפט :לא פעם
יופיעו שם סימונים המראים את כיוון ההדבקה
הנכון ליצירת הדוגמה המבוקשת.
מורחים על גב הטפט דבק באמצעות מברשת.
מחזיקים את הטפט בקצה העליון ומניחים לאורך
הקו האנכי שסימנו על הקיר ,כשחלקו העליון
צמוד לתקרה (עם כמה סנטימטרים עודפים כלפי
מעלה ,כפי שהבהרנו קודם) .כיוון ההדבקה
הנכון הוא מלמעלה למטה ,כדי שלא ייווצרו
בועות אוויר.
להידוק הטפט ,עוברים מעליו עם גלגלת
(כדאי להשתמש בגלגלת רחבה ולתקן את הפינות
בגלגלת דקה) .לירן מעודד ממליץ לבצע את
המשימה בזוג ,כך שאדם אחד מניח את הטפט
תוך כדי מתיחה קלה ,והשני עובר על הטפט
בגלגלת למניעת בועות.
בכל זאת נוצרו בועות? מעודד מסביר שלא
צריך להילחץ :פשוט חוזרים ועוברים על הטפט
עם הגלגלת עד לקבלת משטח חלק .בועות שלא
נעלמו אפשר לפוצץ בעזרת סיכה דקה ואז לעבור
מעליהן שוב עם הגלגלת.
לאחר ההדבקה ממתינים כשעה לייבוש .לאחר
מכן מסירים עודפים מלמעלה ומלמטה על ידי
סימון הטפט בסרגל וחיתוך בסכין יפני.
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