
 

Печатни услуги за вътрешно обзавеждане
Elkeslasi Surface Design

ELKESLASI SURFACE 
DESIGN ОБОГАТЯВА 
СВОЕТО ПОРТФОЛИО 
ЗА ВЪТРЕШНО 
ОБЗАВЕЖДАНЕ С 
CANON

Име на компания: Elkeslasi Surface 
Design
Пазар: Интериорен декор
Основана: 2001
Местоположение: Бицарон, Израел
Услуги: Печатни приложения за 
интериорен декор, включително 
върху твърди материали и тапети
Партньорство с Canon: 2012

Цел
Да разшири гамата печатни услуги за вътрешно 
обзавеждане чрез печат върху твърди материали във 
връзка с нарастващото клиентско търсене

Предизвикателства
• Способност за изработване на интериорен декор 

от необичайни твърди материали, включително 
от дебели и тежки материали

• Гъвкавост за цифров печат върху широка гама от 
материали за интериорен декор

• Съвместимост с други производствени техники, 
включително термично пресоване, боядисване, 
отпечатване, рязане и ламиниране

Подход
Elkeslasi Surface Design разшири възможностите 
си за изработване на интериорни решения с 
помощта на технология за плосък цифров печат, 
предлагайки нови продукти и услуги на своите 
клиенти

Предимства
• Разширяване на продуктовата гама 

за интериорен декор с възможност за 
изработване на персонализирани решения от 
твърди материали

• Лесно изработване на единични 
прототипи за одобрение от клиента преди 
производството

• Възможност за собствено производство 
на нови, уникални и креативни решения за 
обзавеждане
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Ненадминато портфолио

Elkeslasi Surface Design  е основана 
през 2001 г. от дизайнера Giora 
Elkeslasi. Компанията, базирана в 
Бицарон, Израел, е специализирана 
в проектирането, разработването 
и производството на печатни 
декорации за голямо разнообразие от 
интериорни решения, използвайки 
широк спектър от материали и 
печатни техники.

Амбицията на компанията е да 
създава и отпечатва своите 
декорации върху различни твърди 
материали, предоставяйки уникални 
и стилни продукти за вътрешно 
обзавеждане, които радват 
клиентите.

Elkeslasi Surface Design търсила 
решение за печат върху твърди 
материали поради нарастващото 
клиентско търсене на интериорен 
декор от необичайни материали, като 
например релефни и перфорирани 
материали, включително платове, 
кожа, камък, цимент, огледала, 
ламарина и др. 
Нараснало е и клиентското търсене 
за печат върху дебели материали до 
пет сантиметра.
В същото време Elkeslasi Surface 
Design се нуждаела от решение, което 
може да се справи с тежки материали, 
като например дърво и стъкло, за 
да може компанията да разшири 
възможностите си за производство 
на интериорен декор.

Компанията преди това е 
произвеждала интериорен декор, 
използвайки широкоформатен 
ролен печат, комбиниран с техники 
за ламиниране или сублимация, за 
да се гарантира издръжливостта 
и дълготрайността на крайния 
продукт. Но този процес ограничава 
свободата на дизайнерските решения, 
използващи твърди материали, 
което кара компанията да проучи 
възможностите на плоския принтер 
Oce Arizona 350 GT UV.

С екип от 12 графични дизайнери, 
интериорни архитекти и 
производствени техници Elkeslasi 
Surface Design произвежда интериорни 
решения по поръчка за своите 
клиенти с фокус върху качеството 
за сметка на скоростта на 
производството.

„Нашият стремеж беше да намерим 
универсален и надежден плосък 
принтер, който да може да се справи с 
разнообразно портфолио от приложения 
за печатен декор, за да отговорим на 
всички изисквания на нашите клиенти. 
Също така се нуждаехме от решение, 
което да е съвместимо с другите ни 
производствени техники, включително 
термично пресоване, боядисване, 
печат, CNC рязане и ламиниране, за да 
гарантираме, че можем да предоставим 
на нашите клиенти устойчиви и 
висококачествени продукти.”

Гиора Елксласи,
основател на Elkeslasi Surface Design
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Вдъхване на живот на 
декора

„Предлагаме онлайн библиотека 
от декорации и изображения, 
предоставени от нашите клиенти, 
но също така разработваме 
персонализирани колекции за компании, 
които искат нещо по-уникално“, 
обяснява Елксласи.

Océ Arizona 350 GT – един от най-
големите плоски принтери на пазара, 
предлага възможност за печат върху 
твърди материали с дебелина до 
пет сантиметра. Почти цялото 
производство на Elkeslasi Surface Design 
сега е прехвърлено към Océ Arizona. 
Компанията вече може да произвежда 
широка гама от персонализирани 
продукти от твърди материали, 
включително врати за шкафове, 
щандове, стенни облицовки, гърбове на 
кухни, прегради и плотове за маси.

Océ Arizona също така ни 
дава гъвкавост за малки 
производствени серии, 
включително единични 
бройки с площ до няколко 
квадратни сантиметра. 
Това ни позволява бързо да 
предоставяме на клиентите 
си мостри, за да могат 
да видят отпечатаните 
декорации върху различни 
материали и да ги одобрят 
преди производството. 
Възможностите за 
изработване на мостри 
намаляват загубите и 
позволяват на клиентите да 
проверяват качеството на 
продуктите, преди да бъдат 
произведени.

Гиора Елксласи,
основател на Elkeslasi Surface Design

Océ Arizona освободи Elkeslasi Surface 
Design от редица функционални 
ограничения, позволявайки на 
компанията да радва клиентите си с 
изключителни дизайнерски ефекти от 
смесени материали, които разширяват 
границите на дигиталния печат и 
вдъхват живот на творческите 
решения.

Една особена област, в която компанията е получила предимство, е 
отпечатването върху твърди материали и фолиа чрез комплект UV 
мастила на Océ, устойчиви на индустриални процеси за обработка, 
като например огъване. Elkeslasi Surface Design вече може да произвежда 
алуминиеви панели, които след печата се подлагат на U-образно 
огъване, и ги предлага на клиентите под формата на декорирани 
акустични облицовки. Благодарение на принтера Océ Arizona 
компанията успява да осигури функционалност, дълготрайност и 
високо качество на своите решения за интериорен декор и предлага 
изцяло нови продукти благодарение на разширените възможности за 
печат.

Благодарение на опита на Canon в областта на технологичните 
решения и материали Elkeslasi Surface Design получи ценни съвети 
какви грундове да използва за различните материали, като например 
полимери, метали или стъкло, за да гарантира, че продуктите са 
произведени според най-високите стандарти за качество.

Наред с голямото клиентско търсене на необичайни продукти за 
интериорен декор Елксласи вижда големи бизнес възможности и в 
областта на тапетите.

Той обяснява: „Виждаме все по-голямо търсене на стенни облицовки 
за домашна и търговска употреба. Сега получаваме заявки от 
ресторанти, хотели и други обществени сгради за широк спектър от 
материали в зависимост от конкретната крайна употреба. Например, 
някои от нашите клиенти искат тапети за акустични цели, а други 
просто искат тапетите да бъдат естетични или да отговарят на 
специфични екологични стандарти.”

„Océ Arizona ни дава допълнителната 
възможност за многослоен печат, който ни 
позволява да постигаме ефекти с богати 
текстури. Сега вече можем да отпечатваме 
върху перфорирани материали, като 
например акустични облицовъчни панели 
или други материали с неравна повърхност. 
Това разширява нашата продуктова гама, 
тъй като успяхме да произведем хиляди 
квадратни метри акустични панели 
и в резултат на това сега можем да 
разработим нови продукти.”

Гиора Елксласи,
основател на Elkeslasi Surface Design
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Функционалност, 
дълготрайност  

и високо качество

Партньорство, от което 
печелят всички
С подкрепата на Canon Elkeslasi Surface 
Design е инвестирала значително 
в познанията си за различните 
материали и е разработила най-
модерния многослоен печат за сектора 
на декоративните дървени изделия. 
В резултат на това компанията 
предлага собствено ново решение за 
декорация на базата на уникален процес, 
използващ принтера Océ Arizona, което 
напълно възпроизвежда външния вид 
и усещането за най-качествените 
дървени изделия, така че крайният 
продукт практически не се различава 
от реалното дърво. Сега тя предлага 
това решение както за домашни, 
така и за търговски цели и вече вижда 
увеличаване на поръчките.

В резултат на значителното 
разширяване на бизнеса в областта на 
декорирането на твърди материали 
през 2017 г. Elkeslasi Surface Design 
премести своето студио в по-
голямо помещение, като добави ново 
оборудване и допълнително разшири 
своите технически възможности.

Тясното сътрудничество с Canon е 
неразривно свързано с разширяването 
на портфолиото за интериорен декор 
на Elkeslasi Surface Design. Със сложна 
екосистема от множество участници 
в процеса – от клиенти и дизайнери 
до производствени мощности 
и системни интегратори, беше 
изключително важно компанията да 
работи с доставчик на технологични 
решения, който разбира сложността 
на веригата за доставки в областта на 
интериорните решения.

„Клиентите идват при нас с визия за 
това, което искат, а нашата работа е да 
ги вдъхновим за всички възможности и да 
вдъхнем живот на техните стремежи. С 
експертен партньор като Canon, който 
не само ни доставя технологии, мастила и 
материали за печат, но и ни показва пълните 
възможности на печатното решение, 
което притежаваме, ние сме способни да 
въвеждаме иновации и да радваме нашите 
клиенти с невероятни нови продукти, 
които съчетават красива естетика с 
практическа функционалност. Това ниво на 
сътрудничество носи ползи за всички.”

Гиора Елксласи,
основател на Elkeslasi Surface Design


