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כמו מלון

בוטיק קטן

כיצד מעצבים דירה עבור בני זוג,
חובבים מושבעים של מלונות בוטיק?
זהו האתגר שעמו התמודדה מעצבת
הפנים של דירה זו

כ

יצד מעצבים דירה עבור בני זוג שהם גם
חובבים מושבעים של מלונות בוטיק? זה היה
האתגר שעמד בפני מעצבת הפנים יוליה חנדז’י,
בבואה לעצב את דירת הגן הזו ,השוכנת ברעננה
ומשתרעת על פני כ– 200מ”ר.
“האתגר היה ליצור לזוג ,חובבים מושבעים של
מלונות בוטיק ושל ארצות המזרח הרחוק  -את
דירת החלומות שלהם ,כזו שתשלב את שתי
אהבותיהם .והקונספט החלומי הזה הוא שהתווה
עבורי את הכיוון העיצובי”.
הדירה חולקה לשני אזורים :אזור המגורים של
בני הזוג ואזור המגורים של בנם החייל .נוסף על
כך ,לחלל שתי כניסות שונות ,והיה צורך ליצור
הפרדה מוחלטת ,כך שהפעילות של הבן עם
חבריו לא תפריע להתנהלות הסדירה של בני
הזוג“ .באופן זה ,המטרה היתה ליצור שני אזורים
שהקונספט שלהם זהה ,אך כל אחד מהם מתאים
לדייריו ומתכתב עם צרכיו”.
הדירה כולה עוצבה בסגנון רגוע ,בצבעים בהירים
ומחומרים טבעיים שהשולט בהם הוא עץ על מגוון
גווניו וסוגיו .את פני הנכנסים מקבל המסדרון
הארוך שבו שולב אלמנט נגרות מיחידות עץ מלא
ובו שרף המואר בתאורה נסתרת .אלמנט השרף
תוכנן כעץ גרפי ושורשי ,מוטיב שיחזור בעוד
פינות וחדרים בבית .אלמנט הנגרות מוביל אל
חלל המטבח הפתוח ואל הסלון רחב הידיים.
המטבח עוצב בקווים נקיים מעץ אשה שמתכתב
עם שאר גווני העץ בדירה .המעצבת שילבה
בו את מיטב הפרזולים החכמים .מוטיב העץ
והשרף מופיע גם במטבח ,בשולחן האוכל
המשפחתי הגדול וכן קורץ שוב בספסל הישיבה
שתוכנן עבורו.
אל הסלון מובילה יחידת אחסון מעוצבת בנויה
מנגרות ,המשלבת אלון טבעי ואגוז אמריקאי
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מוטיב העץ והשרף מופיע גם במטבח ,בשולחן האוכל המשפחתי הגדול וכן
קורץ שוב בספסל הישיבה שתוכנן עבורו

ויחידה תחתונה הצבועה בשלייף לק בגוון שמנת.
יחידה זו תוכננה במיוחד עבור אוספיה של בעלת
הבית ,אוספים שצברה מטיוליה ברחבי העולם.
ניכר כי הסלון מתכתב היטב עם השפה העיצובית
בשאר חלקי הדירה .מזנון הטלוויזיה ומדפיו
המודולריים קיבלו גם הם את שילוב הצבעים
הקונטרסטי הבהיר והכהה בדומה ליחידת
האוספים .ספות הישיבה בנויות בסיס מסיבי מעץ
ומרופדות בבד עור בהיר בגוון שמנת.
סוויטת ההורים עוצבה בגוונים בהירים ומרגיעים.
בגב המיטה שולב אותו מוטיב מואר מעץ ושרף.
בסיס המיטה והמזרון יובאו מהמזרח ,לבקשתם
של בעלי הדירה ,על מנת שיוכלו ליהנות מחוויית
השינה כמו במלונות המזרח האהובים עליהם.
התאורה בסוויטת ההורים מגוונת ,כאשר בין
הגופים הגלויים צמודי התקרה שולבה גם תאורה
נסתרת בגוון אדמדם ,תאורה עדינה לקריאה וכן
אופציה לתאורה מציפה .בסוויטה זו שתי מקלחות
גדולות הכוללות את כל הפינוקים הסניטריים
והחיפויים האפשריים.
היחידה הפרטית של הבן תוכננה בסגנון שונה
במקצת ,סגנון צעיר המשלב את גווני
השחור והאדום.
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סוויטת ההורים עוצבה בגוונים בהירים ומרגיעים ,ובגב המיטה שולב מוטיב מואר מעץ ושרף

האתגר היה ליצור לזוג ,חובבים
מושבעים של מלונות בוטיק ושל
ארצות המזרח הרחוק  -את דירת
החלומות שלהם ,כזו שתשלב
את שתי אהבותיהם .והקונספט
החלומי הזה הוא שהתווה עבורי
את הכיוון העיצובי

היחידה הפרטית כוללת מטבחון ,נישות בר
מוארות ,אמבטיה מפנקת ,פינת עבודה ,אזור
שינה וכמובן  -מרפסת גדולה המאובזרת בשולחן
וכיסאות לאירוח.
להשלמת חוויית מלונות הבוטיק והמזרח ,ניתן
דגש גם על פיתוח הגינה הגדולה של דירת
הגן .המטרה היתה להפוך אותה לפינת גן עדן
קסומה  -בגינה נשתלה צמחיה רב עונתית
המשלבת מפלי מים וסלעים ,יחד עם ותאורת
גן מיוחדת וממוחשבת0 .
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