
קטלוג 
טפטים ומוצרים דקורטיביים



טפטים בדוגמת קטיפה
רוחב 45 ס"מ, אורך 5 מ'

טפטים זהב, כסף ומראה

205-1716

 213-5003
טפט לוח גיר

רוחב 45 ס"מ, אורך 2 מ' 
רוחב 90 ס"מ, אורך 1.5 מ'               

201-4528
טפט זהב

רוחב 45 ס"מ, אורך 15 מ'

 215-0001
טפט מראה

רוחב 45 ס"מ, אורך 10 מ'

213-0007
טפט לוח מחיק

רוחב 60 ס"מ, אורך 1.2 מ'

201-4527
טפט כסף

רוחב 45 ס"מ, אורך 15 מ'

205-1715205-1713205-1712

טפטים 

תוצרת גרמניה

1-2

טפט תוצרת חברת גרמניה
 לציפוי ריהוט בצבעים - שקוף, צבעוני, דקורטיבי, מראה,

לוח גיר, קטיפה ועוד...
מידות רוחב: 45 ס"מ, 67.5 ס"מ, 90 ס"מ,אורך: 15 מטר

טפט סטטי
 עיצובים מיוחדים לטפט המוצמד על זכוכית / אקריל

 ללא דבק עם מים בלבד, מסנן קרני UV, לא חוסם אור שמש.
www.getter-graphics.co.il   ornam@getter.co.ilלהזמנות גטר גרפיקס דגש, טל' 052-8393655רוחב גליל: 0.67, 45 מטר, אורך: 1.5 מטר



טפטים דמוי עץ
רוחב 45/67.5/90 ס"מ, אורך 15 מ'

200-2165

200-8046

200-3190

200-2741

200-1700

200-3188

200
-30
38 

גם:
ד
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200-3097

 200-3240200-3216
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טפטים דמוי שיש
רוחב 45/67.5/90 ס"מ, אורך 15 מ'

טפטים דמוי חרסינה
רוחב 45 ס"מ, אורך 15 מ'

200-2594

200-2456

200-2713

200-2254
דגם: 

200-3242

200-2614

200-2573 200-2615

200-2564200-2619

200-2455200-8157200-2574                    200-2254

200-2592200-2256

5-6

www.getter-graphics.co.il   ornam@getter.co.ilלהזמנות גטר גרפיקס דגש, טל' 052-8393655



200-3196

טפטים מיוחדים
רוחב 45/67.5/ס"מ, אורך 15 מ'

טפטים לחדרי ילדים
רוחב 45 ס"מ, אורך 15 מ'

200-3126

200-2805

200-2940

200-3177

200-3206

200-3038200-3208

200-3228

200-3224

200-3226

200-2494

200-2941

200-2158

דגם: 200-3228
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טפטים עם טקסטורות
רוחב 45 ס"מ, אורך 15 מ'

200-1923

200-226
דגם 2

200-2262

200-2565

200-2850

200-2058

200-2840

טפטים צבעוניים מבריקים ומט
רוחב 45 ס"מ, אורך 15 מ'

200-2887200-3215 200-2883200-3215200-3237200-3243200-1274 200-1276

200-1995200-1993

200-2885

200-2214200-1994200-1987 200-1989

200-1974

200-1988

200-1273200-1272

200-2423

200-2880200-2878 200-3245200-2879200-2818200-2539200-1687 200-3244
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טפטים שקופים לחלונות 
רוחב 45/67.5/90 ס"מ

200-2535 216-0030

200-0907 200-1506200-2829

338-0023

216-0034200-3231

200-3202

200-2528

216-0038200-2665

טפט סטטי

עיצובים מיוחדים לטפט המוצמד על זכוכית / 
 ,UV אקריל ללא דבק עם מים בלבד, מסנן קרני

לא חוסם אור שמש. רוחב גליל: 0.67, 0.45 מטר, 
אורך: 1.5 מטר

סט 
לחיתוך 
והדבקת 

טפטים

דגם: 216-0034
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פרספקס

צבע: שקוף וצבעוני
עובי: 2,3,4 מ"מ 

ומעלה
מידת לוח: 2*3 
מטר, 2.44*1.22
מבוצע במקום 

חיתוך לפי מידה 
נדרשת

סרטי טפט 

 מידות:
רוחב - 1 ס"מ, 2 

ס"מ, אורך - 15 מ׳
מגוון צבעים כולל 

זהב נוצץ וכסף נוצץ

מגנטים

עם/ללא דבק במגוון 
גדלים בגלילים 

וגליונות חתוכים

VARTA סוללות

סוללות במגוון גדלים

PVC מוקצף/
דחוס

צבע: לבן
עובי: 2 מ"מ ומעלה

מידות: 2*3, 
 ,1.22*2.44

1.56*3.05 מטר
וצבעוני - 1.22*2.44,

3, 6 מ"מ

קאפות 
צבעוניות

צבעים: אדום, כחול, 
צהוב, שחור, ירוק, 
מידה: 0.7*1 מטר, 

עובי: 5 מ"מ

ספירלות

ספירלות חתוכות 
למידות במגוון רחב 

של צבעים וגדלים

מתקני תצוגה

 מתקני פופ אפ,
 מתקני רול אפ,

מתקני פרוספקטים, 
דלפקים ועוד

חומרים שונים

קרטון כוורת

עובי: 2 ס"מ
מידה: 1.22*2.44 

מטר

לוח פוליפרופילן 
חלול

)המוכר בארץ כ"פוליגל"(
מידה: 1.2*0.8 מ', 
עובי 2.5 מ"מ, 30 

יחידות באריזה

מדבקת ויניל 
לחיתוך

 ,ORAFOL מתוצרת
גרמניה

צבעים שונים מבריק 
/ מט, רוחב גליל 0.5, 

0.63, 1.26, 1 מטר. 
אורך: 50 מטר

קאפות לבנות 

 עם / ללא דבק
עובי: 5 או 10 מ"מ, 

מידות: 0.7*1, 
 ,2.1*1.02 ,1.52*1.02

1.22*2.44 מטר, 
 1/4 ,25*35 1/8

 50*70 1/2 ,35*50

שטיחי לבד

לריצפה או לקירות
צבעים - גינס, לבן, 

בג', אפור, בורדו, 
שחור פחם, כחול, 

אדום - בגלילים.
שטיח חסין אש 

בצבעים גינס ואפור 
גליל רוחב: 2 מטר

אורך: 50 מטר

בד קנווס

תוצרת איטליה 
גליל רוחב: 2.1 מטר,

אורך: 10 מטר 
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