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אפליקציה באייפון

אפליקציה באנדרואיד

יש ה רואים בו המ שך י שיר של ה סלון ויש המתע קשים להקנות לו
אזור נפרד ,א ך אין ספק שהמט בח הוא חלל משמעותי מאוד
בתכנון הבית ,ועי צובו מ שפיע רבות על האווירה .
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"שתי המ גמות ה בול טות היום הן מ טבחים פתוחים בקווים יש רים,
המ סתי רים את הכלים והמכ שירים  ,ומנגד זניחת המ טבח הפתוח
לטו בת חלל כ פרי ומ שפח תי סגור" ,מ סבירה שרון עשת ,אדריכלית ומרצה במכללה
למינהל " .עוד מ גמות רווחות הן מ טבחי רטרו צבעוניים בה שרא ת שנות החמישים
והש בעים  ,ומ טבחים עם חזיתות רחבות ,מע ט דל תו ת ,וה רבה מ גירות וא ביזרים נשלפים .
קצה נ פשם של המע צבים במינימליזם  ,וי ש צורך לה תרפק על העבר".
הא דריכל גל גאון ,ה בעלים והארט די רקטור
של גל ריית  ,Talents Designמ סכים :
"העיצו ב עובר תהלי ך פרידה מהמט בח
המודרני ,המ פוא ר וה קר ,וה תשוקה יו צאת
החוצה" .גאון מ בחין בחזרה לחומ רים
חמים ,כעץ ואבן ט בעית ,ו בשילוב בין חום
וקור" :המ טבחים שהיו ל סמל המודרניות,
אבל היו בלתי נגישים  ,הוחלפו במה שאני
מכנה 'בר יין ביתי ואינ טימי'"" .כלכליסט"
מציג מ טבחים המ שקפים א ת המ גמות
העיצוביו ת בשנה הק רובה.
מטבחים כ פריים

ש ערי ה מניות ש נצפו לאחר ונה
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פנאי
 10:20עיצוב :מטבחי ם חדש ים
 10:18פיצה  ,שניצל ומצב רו ח
 10:16ביקורת :תערוכה " -כולם היו בניו  -ש וש לת ברויגל"
במוזיאון ת "א לאמ נו ת

נגריית פטיש בראש  .מ טבח בעיצוב שירי דוניו בשי תוף נורית מלאכי  .מ תוכנן כיחידות
נפרדות ,שלכל אחת רגליים משלה .
בה תאם ל סגנון הכפרי ,גוף המ טבח עשוי מעץ סנדוויץ ' ,ובא רון שמעל המק רר והיחידה
הגבוהה נעשה שימוש בזכוכית סבתא המרככת א ת המ ראה הכבד .ח זיתות המ טבח
עשויות מ ־ ,MDFומ רבי תן חל קות כ די שיישמ ר מראה קליל ורענן ,למעט מ ספר ח זיתות
בו דדו ת בעלות מסגרת .החזי ת נצבעה בשמנת עם שפשוף ע דין בפינות ,וה רגליים
הרח בות מרמ זות על הסגנון הכ פרי .אי המט בח ,המ שמ ש לאח סון וי שיבה  ,הוא הפריט
המ רכזי המוש ך את העין .הוא צבוע בגוון סגל גל עם חריצים בדפנותיו ,ומ שטח העבודה
שלו מחופה באריחים צבעוניים שיצרה אמנית ה קרמי קה ליא ת שרון .

לכל הח דש ות ב פנאי

פנא י
גולן דור חוזר לננה
רוס יה במיטבה

הא ריחים הם מוטיב חוזר ומ שמ שים גם כחיפוי ל קיר ,והגוון הירקרק של ה שיש נוע ד
לה בליט את צבעוניותם .העיצוב ,ה זורע נגיעות כפריות בסגנון ע דין ,הוא דוגמה למטבח
חם  ,עשיר ועלי ז ,במינון נכון ,המ צליח להימנע מהבנליו ת ותחוש ת הכ בדות שמ גיעה
לע תים עם עיצו ב כפרי על פי כל כללי ה טקס .פרטים :מ־ 40אלף ל ־ 10מט ר רץ )של
היחידות ה תחתונות ,ללא תוספות( ,בנגריית פטי ש בראש בגבע ת עדה .pa-b.co.il ,

חדשו ת האלכוה ול :מע רבה מכאן
 7לשיש בת  :הצעות ו רע יונות לסוף שבוע
מש נכנס ה אלו וין מזמינים תחפוש ות
הצע ה לא י סדר

לכל הדירוגים בפנאי
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מטבח כפרי של "פטיש בראש

צילום :גדי בר

חמ ד קיטשנס .מ טבח בעיצו ב רמי סטל ,הע שוי עץ אלון מול בן בשילוב עץ אלון צבוע
שחו ר .היחי דה המרכ זית של הכיור ע טופה במסגרת של עץ אלון גו שני  ,המעניקה מ ראה
מסיבי ,והמשטח העליון עשוי א בן בצבע שחור .דלתו ת המ טבח מעץ אלון גושני ,וה גימור
שנוצר בטכניקת צביעה של הל בנ ת סיבי עץ מעניק מ ראה גס ומחוספס .אי המט בח ע שוי
אלון גושני ,צבוע שחור ,בעל מש טח עליון של א בן ,ה תחומה במ סגרת עץ אלון עם
פרו פיל בניחוח וינט ג' כ פרי .האביזרים ,הידיו ת והכלים עשויים פלי ז בעבודת י ד
ומשלימים א ת המ ראה  .פרטים 60 :אלף שקל למט בח ש בתמונה 100–40 ,אלף ל ־–10
 30מ טר רץ )של היחידות ה תחתונות ,ללא תוספות( ,ב־Hemed Kitchens & More
בחולון.hemeds.com ,

מטבח כפרי של חמד קיטשנס

צילום :שי א פש טיין

קרן ריהוט־ בו טיק .מטבח נו סף ברוח ה תקו פה מ גיע מבית קרן ריהוט־בוטיק .תכננה אותו
הא דריכלית שי רלי דן  ,והוא משלב טכני קת צביעה בסגנון וינטג' .המט בח ע שוי עץ גו שני ,
ודלתות הווי טרינה מ של בות עץ גושני ,זכוכית סבתא ותאו רה פנימית .ה קיר הימני
והשמאלי כוללים שני ארונות תחתיים מ קבילים שאו רכם כא רבעה מט רים ,האחד מ של ב
כיו ר והשני משטח ע בודה  .המטבח צבוע בלבן תח רה ,והאי הע שוי מעץ אלון גושני
הצבוע בשמן פש תן ומעני ק לו גוון ומראה ט בעי .לה שלמת המ ראה  ,א פשר להוסיף שני
מקררים מעוצבים של המותג האיטל קי  Smegוקול ט א דים בעיצו ב אישי .פרטים :מ־65
אלף ל ־ 11מ טר רץ ואי של  2.5מטרים )של היחידות ה תח תונו ת ,ללא תוספו ת( ,בקרן
ריהו ט בוטי ק בתל א ביב.kerens.co.il ,

מטבח כפרי של קרן ריהוט בוטיק

צילום :עו זי פורת

מטבח עץ ואבן
הביטאט .קול קציית  Artexבעיצו ב האיטל קי  Paolo Pivaל־ .Cr & S Varennaקווי
המ תאר של ה קול קציה הולמים את תורת העיצוב המו דרני ומ תייח סים למ טבח כחלק
מהחלל הפתוח  ,ומוצרי הח שמל והכלים מוסתרים מאחו רי דלתות ומגירות .בניגוד
למינימליזם המאופק המא פיין לרוב א ת המע צב ,כאן ניתן ביטוי ל סו גי עץ עשירים
בט קסטורה ובמ רקם ,לצד גימורי לכה חלקים או עם תבליטים  ,והחומריות הט בעית של
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אבן ועץ מש תלבת בשפה הנקייה והפרקטית של המ טבח  .החלל מחולק למ שטחי ע בודה
ואכילה בעלי עובי מש תנה .מש טח הע בודה עשוי לוחו ת אבן ,ארונות האחסון והיחי דות
הגבוהות מצו פות לכה מבריקה ,האי במ רכ ז המ טבח ע שוי עץ בוקיצה ,ו קיר ה פנלים
מאובזר במ דפי בוקיצה .
מש טח הא בן ה טבעית יוצר ני גוד נעים לאי הל בן ,ו גוון עץ ה בוקיצה יו צר ניגוד למש טחי
הלכה המבריקים .בקיר הפנלים מ שול בת מערכת תאורה  ,המטבח נטול ידיות ,וחללי
האחסון הרבים מוסתרים .את דלתו ת הא רון א פשר להזמין במגוון רחב של גוני עץ אלון
וצבעי לכה .פרטים  :החל מ־  165אלף ש קל ל־ 10מ טר רץ )של היחידות ה תחתונות ,ללא
תו ספו ת( ,ברש ת הביטאט .habitat.co.il ,

מטבח עץ ואבן של הבי טא ט

צילוםpaolo mojoli :

מטבח רטרו
 .Leichtמ טבח בצבעי כורכום ולכה ל בנה בגימו ר מט  ,ה שייך ל קול קציית מ טבחי
 Avanceשל המותג הגרמני  .Leichtהפסים העבים  ,ה שזו רים לאורך המטבח  ,מוסיפים
זריקה של צבעי כורכום וזע פרן .ה צבעים הייחודיים האלה חדשים ,והצט רפו זה עתה
לפל טת ה צבעים של  ,Leichtהכולל ת  5,000גוונים )בגימורי לכה ולכה על בסיס מים(
לבחירת הל קוח  .המט בח ,שעיצו בו מ רפרר ל שנות החמישים וה שי שים באפיל
פוסט־מודרני ,כולל קיר פנלים אחורי שעליו מונחים בה תאמה אישי ת מדפים מוארים
בתאורת לד מובנית ,המאירה גם א ת המ גי רות והארונות.
בכ די ל פתוח את הארונות נטולי הי דיות ,דופן המ גי רות מו רכב מ שתי שכבות של עץ,
האחת קעורה מעל הדופן הפנימית ומאפשרת פתיחה חל קה  ,ללא צורך בידית .בתוך
הא רונות י ש מערכות אח סון וחציצה  ,שאפש ר לבחור מחומ רים שונים ,כמו פל סטיק ,עץ ,
מתכ ת ו זכוכית .פרטים  :מ־  100אלף שקל ל־ 10מ טר רץ )של היחידות ה תחתונות ,ללא
תו ספו ת( ,ב־  Leichtיש ראל  ,מ בי ת ארבעה נ גרים בתל אביב.arbaa-nagarim.co.il ,

מטבח רטרו ש ל  Leichtישראל

מטבח מ ודול רי
טולמנ ס .מט בח  ,Setבעיצובו של האיטל קי רו דולפו דו רדוני לח ברת  ,Dadaמונחה על
ידי ה קונספט העיצובי של המ טבח המודול רי ,הכולל יחידות רבות ומ גוונו ת לבחירה ,וכל
יחי דה יו צרת סבי בת ע בודה נפרדת .המט בח מורכב בשיטת מיקס אנד מאץ ' ממ ספר רב
של יחי דות ,וביניהן ארונות זכוכי ת ,ארונות קיר עם דל תות הנפתחו ת בצורה אופקי ת,
ארונות אח סון ,א רונו ת פינה  ,יחידות מ זווה  ,פתחי אחסון מובנים עבור יחידות ח שמל
ומדפים צפים  .א ת כל אלה אפש ר למ קם בחללים בגדלים מ שתנים.
אלמנ טים בולטים בקולק ציה הם שולחן עבו דה צף  ,בעל מ שטח דק במיוח ד המשווה לו
מראה אלגנטי ,ומעין "עמוד חכם" ,שמצדו האחד א פשר ל תלות קולט אדים ומ צדו ה שני
לשל ב מ דפים תלויים .קומבינ ציית החומרים כולל ת עץ א גו ז אמ ריקאי ,מ תכת וזכוכית,
והדל תות מ גיעות בגימור לכה מבריק בשילוב צבעים מאו פק של ל בן  ,אפו ר וזית .פרטים :
 163אלף ש קל ל־ 10מ טר רץ )של היחידות ה תחתונות ,ללא תוספות( ,ב־Villa Dada
מבית טולמנ'ס ברמת ה שרון .tollmans.co.il ,
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מטבח מודולרי של טו למנ'ס

קבל ו ניוזלטר ש בועי שיעז ור לכ ם לתכנן את הבילויים ל סוף הש בוע .לחצו ל הרשמה

ה מייל האדום |

תג ובה לכתבה |

הדפסת כתבה |

שלח ו כתבה |

שתף כ תבה

מי שק רא כ תבה ז ו התעניין גם בז ו -

גוגל עשתה ממך טוני ס ופרנו ברשת? ג וגל תשלם
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הוסיפו תגובה לכ תבה
ש ם:

אזור מגורים:

דואר אלקטרוני:

הציגו א ת כתו בת ה דוא ר ה אלקטרוני שלי באתר
נוש א  /כות רת :

תוכן:

מקל דת וירטואלית
אין לש לוח תגובו ת הכוללות מי דע המפר א ת תנאי הש ימוש ש ל כלכליס ט לרבו ת דברי הס תה,
דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
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אפל יקצ יות
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ת יק א ישי

אודות
זירת ה מניות

נדלניסט

טכנולוג י
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