
.01
מקום    |  אתר חדש 

אחרי שנים של עשייה, שמח לשתף שקפצתי ראש לעניין בניית האתר שלי כמו שצריך. 
באתר יש מגוון פרוייקטים ושיתופי פעולה עם אדריכליות, מעצבים וצלמות/ים שזכיתי 

לעבוד איתם, והוא מתעדכן כל הזמן בפרוייקטים חדשים. 

כמי שעוסק בעבודה עם חומר, אני תמיד מחפש את החיבור האישי והרגשי שבין האדם לרהיט. 
איך מתגלם ה-Edge המדוייק של מי שאני עובד איתם בתוצאה הסופית? מה גורם לנו לשמוח 

או להתלהב ממטבח מסויים ולהיות אדישים לאחר? איך זה שאותה תכנית מניבה ביצועים 
שונים בתכלית? אלו שאלות שמעצבות את דרך העבודה שלי, את הירידה לפרטים, ואת רמת 

המעורבות הגבוהה בפרוייקטים בהם אני לוקח חלק.

.02
אדם    |  הזמנה לשיתופי פעולה

כבר כמעט שנה שאנחנו,העצמאים, חולקים איזו שותפות גורל הזויה בכל מובן אפשרי. 
הדבר הזה קורא לחיפוש חיבורים חדשים, מהבחינה הזו יש מומנטום כי אנשים מתרגלים 

מחדש לחוויה ראשונית של בחירת אנשי מקצוע דרך האונליין. 

המציאות היא שהפייסבוק רווי בפוליטיקה, שהאינסטגרם רווי בסטוריז שקשורים 
באלגוריתמים, ומי שבאמת מחפש לבנות ולעצב את החלל שלהם חוזר לחיפוש ממוקד 

באתרים הקלאסיים.

באתר שלנו יש לינקים לאתרים/פייסבוק/אינסטגרם של כל מי שאיתה/ו שיתפנו פעולה
)במידה ויש טעות נא עדכנו ונתקן( מוזמנים להפנות לקוחות להתרשמות.

.03
חומר    |  למה לעבוד איתי? שאלה.

מה שמייחד אותנו הוא  גמישות מחשבתית, יצירתיות ונכונות לצאת
מהבנאליות למקומות מעניינים\קראפטיים משולבים בשיטות עבודה מתקדמות 

.)CNC In House(

יש לנו יכולת ונכונות להכנס לפרטים מורכבים ומאתגרים תוך שמירה על רמה 
גבוהה של ביצוע והקפדה על תקשורת מסודרת )הפקת דוגמאות צבע לאישור, 

תכניות נגריה Shop Drawing לאישור(.

אנחנו עובדים עם מגוון של חומרים פרזולים וטכניקות, ברמת גימור גבוהה: 
צביעה בחדר צבע מקצועי והתקנות ע"י צוות מיומן משלנו. 

התקשורת עם הלקוחות תמיד נעימה עניינית ואכפתית.
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.04
נגר    |  למי שלא מכיר אותי ואת הנגריה 

למי שלא מכיר אותי ואת הנגריה שמי אמיר ויזר- הבעלים של הנגריה. 
אני עצמאי בתחום עבודות עץ וחומרים מרוכבים באופן רציף משנת 1999. 

הגעתי לעולם הנגרות אחרי שנים של עבודה בגלשני רוח וגלים, סירות ויאכטות 
.)composites נגרות ועבודה עם חומרים מרוכבים(

במהלך השנים צירפתי לנגריה אנשים איתם אני חולק את הגישה והתשוקה לעבודה עם חומר 
והרחבנו גם את אפשרויות המשחק שלנו בעיצוב ובייצור. באתר תוכלו למצוא הרחבה ופירוט 

על פרוייקטים נבחרים וסיפורי רקע. מוזמנים לשוטט ולהתרשם. 

את האתר עיצבה ביד רמה ובמוח סוער לטיסיה בולו, שהפליאה לדייק איתי את המפגש 
בין הרוח לחומר, שהוא למעשה כל העסק. 

תודה.

לגלריית פרויקטים שלנו <<




