אדריכלות

ספה עם שפע כריות
ניצבת על במת עץ
אלון בסלון

ריצוף הפנים
ממשיך הלאה
אל החוץ ויוצר
הרמוניה של
המשכיות,
התורמת
לתחושת
החמימות
הביתית

נעשה שימוש נרחב בחומרים טבעיים

רובג שרגמ

ההנדסאית.
שירלי דן ,אם
לארבעה ובעלת
משרד אדריכלות-
עיצוב פנים-פיקוח
וניהול הנושא
את שמה ,ומנוהל
בשיתוף עם
בן זוגה גבי דן.
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הדירה .צמוד קרקע ביישוב פרדסיה המתפרש על פני  450מ”ר
שנבנו על גבי מגרש בן  550מ”ר ,ומכיל קומת מרתף ,קומת
קרקע וקומה ראשונה ,המחולקות ל 10-חדרים כולל ממ”ד.
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למשג

וגו
ר .ונג =170

החלל
מדבר
בשפה
של חופש

 מיכל צורן
 צילום :שי אדם

ארמון מפואר ומאובזר הוקם בפרדסיה

הטוען לכתר

הדיירים .זוג
באמצע שנות
הארבעים
לחייהם  -איש
עסקים ועורכת
דין  -וארבעה
ילדים (הקטנה בת
 9והגדול חייל),
שביקשו לעצב
באופן מיוחד ויוצא
דופן מבנה ראשוני
שרכשו.
לפני .על המגרש
הגדול היה בנוי
שלד הבית בלבד,
שנח על גינה
רחבת ידיים ותוכנן
על ידי האדריכלית
שרון וויזר.
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המשימה .דן נתבקשה לברוא למשפחה בית ייחודי ואלגנטי במיוחד שישקף
את אופיים וצורכיהם של כל אחד ואחת מבני ובנות המשפחה ,אך יחד עם
זאת ישמור על פונקציונליות גבוהה.

הסגנון העיצובי שהנחה
את העבודה היה מעין
אחרי
שידוך בין סגנון מודרני
ואצילי לבין הסטייל
הכפרי-טוסקני .דן
עשתה שימוש נרחב בחומרים טבעיים
וכן בגוונים בהירים לצד אלמנטים
מוזהבים .הגינה הגדולה והירוקה מהווה
ציר מרכזי של המבנה כולו ,והחלונות
הגדולים שנבחרו מכניסים הרבה אור
טבעי לחלל .התוצאה הינה מבנה מפואר
המשווה אווירה של בית קיט אוורירי,
קלאסי ומהודר.
החלל המרכזי פתוח לחלוטין והרמוני,
ומכיל את המבואה ,המטבח ,פינת האוכל
והסלון .למטבח נוספו מקרר במראה
עתיק שהוזמן במיוחד ,וכן תנור ,קולט
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אדים וגוף תאורה תלוי המשלימים את
הקריצה הווינטג’ית .פינת האוכל עוצבה
כולה בלבן ,כולל שולחן גדול שהיה
שייך לבעלי הבית לפנים ונצבע גם הוא,
כדי להתאים לקו שגובש.
קיר הסלון חופה בלבנים המאזנות
את המינימליזם השולט בבית ומגובה
בריצוף אבן קריר ,כמו גם שטיח טלאים,
קמין ,כורסת קפיטונאז’ ושולחן מעץ
אלון טבעי.
אל הקומה העליונה מוביל מעקה לבן
המלווה את גרם המדרגות ומעוטר על
פי הסגנון הקלאסי .רצפת החדרים
חופתה פרקט לבן ,ואילו בתקרה נחשפו
קורות הגג שנצבעו בלבן ומדגישות את
תחושת המרחב והגובה.
סוויטת ההורים מכילה קיר חלונות
המוביל למרפסת קטנה שצופה אל
הגינה ,וחיפוי לבנים המתכתב עם
הסלון .המיטה המלכותית מכוסה
מצעים ברקמה עדינה שנושאת את
שמות בני הזוג והארון רחב הממדים
מתפרש לאורך כל החלל ומשווה לו
מראה אחיד ונקי.
חדר אחת הבנות עוצב כ”סוויטת
נסיכות” עם מיטת אפיריון מרכזית
ומקלחת נפרדת .ילד נוסף נהנה מיחידת
דיור במרתף ,שגם לה צורף חדר רחצה
אישי.
הגינה כוללת בריכה גדולה ,מטבחון
חיצוני עם בר ישיבה ,ופרגולת עץ
גושני מולבן שנתמכת על ידי עמודי
לבנים ומשלימה היטב את סגנון הבית.

אי עבודה גדול
ופתוח במטבח
מהווה את לב
הבית

אופן ספייס בקומת הכניסה
כולל מטבח ,פינת אוכל וסלון
אשר פתוחים לגינה מכל
הכיוונים

ההורים נהנים מחדר
שינה מלכותי ואלגנטי
שהצבע הלבן מככב בו
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כניסה מרשימה
עוצבה בשילוב זכוכית
סבתא וקיר לבנים
מסביב

הילדה
הצעירה
זכתה לחדר
נסיכותי
במיוחד
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פינת אירוח נוספת בחצר

חדרי
השירותים
השונים
ממשיכים
את הסגנון
המפואר
ששולט
בבית

טיפ
עיצוב

עד חצי
המלכות

כך נהפוך את הבית לארמון
מהודר ואלגנטי .שירלי דן
מנדבת טיפים
 בחרו בסקאלת צבעים וחומרים
עשירה ומעניינת  -פריטים בשילוב
רקמה מעניינת ,בדי סאטן וכן הלאה.
ספת קטיפה בירוק עמוק תעניק לחלל
תחושה מלכותית.
 נסו לשלב את המראה העתיק יחד
עם הסגנון המודרני ,ליצירת פרשנות
מחודשת וייחודית ,וסגנון שיפיח חיים
ויהיה אלגנטי וקליל כאחד .רהיטים עם
פיתוחים ועיטורים בסגנון לואי ה14-
ייראו נהדר על רצפת בטון מוחלק.
 החליפו את הפאנלים המקוריים
בפאנלים מעץ בצבע שמנת אחיד ,ונסו
לשלב קרניזים סביב הדלתות או בין
הקירות לתקרה .גם חיפוי טיח על אחד
הקירות יכול להוות אלמנט מרכזי בחדר.
 בחרו בחיפוי שיש בדוגמה אלגנטית
ומבריקה ,או לחלופין ,ברצפת עץ בגוון
כהה ומבריק .גוונים חומים עם דגשים
מוזהבים לצד ירוק עמוק ,סגול מעושן
או אפור ,יעניקו לחלל את המראה
המבוקש .אלגנטי ומלכותי כאחד,
ובהחלט לא שגרתי.

כ"ה בטבת  /תשע"ח

91

