מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני
הצרכן הישראלי ,אנין הטעם ,מתעדכן בתחום הריהוט
והעיצוב העולמי ואינו מוכן להתפשר על פחות מהטוב
ביותר .הוא מחפש מוצרים איכותיים ומעוצבים ,כאלה
הנמכרים במחיר סביר ואטרקטיבי ובנוסף מותאמים
לביתו ולאקלים הישראלי.

השבוע בחרתי בחברה ישראלית משפחתית
ושורשית שעיצוב חדשני ,טכנולוגיה
מתקדמת ,חומרים איכותיים ותשומת
לב לפרטים הקטנים הם ההופכים אותה

מאת:
ענת שי-לאור

לאחת החברות המובילות בתחום הארונות
וחדרי הארונות ,בארץ .לא פחות חשובה
היא העובדה שמוצריה המעולים נמכרים
במחירים הוגנים המתאימים לכל כיס.

בדגם
בלעדי

זכוכיות לבנות מלוטשות

חדר ארונות

בחירת השבוע :בלס דיזיין

לעצב את הבית עם ארון שזכה בפרס עיצוב
באולמות התצוגה של בלס דיזיין מצאתי ארונות
המשלבים עיצוב חדשני בהתאמה אישית ,איכות
ללא פשרות ,ייצור ממיטב חומרי הגלם בעולם -
ובמחירים ללא תחרות .והתוצאה? מושלמת!
מאחורי השם בלס דיזיין עומדת משפחה שמבינה
דבר או שניים בעיצוב .באהבה ועם הרבה ניסיון הם
בנו חברה שמוצריה מבוקשים ע"י הישראלים וגם ע"י
תושבי חוץ הרוכשים בתים בארץ.
את הארונות וחדרי הארונות שלה היא מעצבת
ללקוחותיה בהתאם לסגנונם וחלומם האישי ,מייצרת

אותם במפעלה המשוכלל ומתאימה אותם לבית,
לצרכן ולאקלים הישראליים.

מעוף ודמיון ,עיצוב ,חדשנות ,טכנולוגיה
מתקדמת ,חומרים איכותיים ,מחירים
נוחים לכל כיס ותשומת לב לפרטים
הקטנים הם העושים את חברת בלס
דיזיין לחברה מובילה בתחום ארונות
הזזה ,ארונות פתיחה וחדרי ארונות.
חברת בלס מתאימה את עצמה לבית
הישראלי המודרני ,מפתחת ומעצבת
ארונות ייחודים ולראיה :ארון שהוא
חידוש עולמי ופרי פיתוחה זכה ע"י קהל
המבקרים ,במקום הראשון ,בתחרות
העיצוב להתאמה וחדשנות 2014

הטכנולוגיה מגרמניה ,העיצוב מאיטליה והיצור
כחול לבן  -ארונותיה של חברת בלס דיזיין
מאובזרים במערכות גלגלים ,פרזול ועץ של
החברות BLUM E-EGGER LAGUNA
ההשראה של חברת בלס דיזיין נובעת מביקור תדיר
בתערוכות העיצוב הנחשבות בעולם .היא מייבאת,
בלעדית ,את הטופ של הפרזול וחומרי הגלם

האיכותיים ביותר ממיטב החברות האירופאיות,
ומייצרת את הארונות וחדרי ארונות הטובים בעולם
בהתאמה אישית ולפי מידה.

דגם :ארון TV

דגם :מראות מעוצבות

חדר ארונות  +חזית דלתות

זכוכית בשילוב מראה כהה

בתחרות העיצוב הישראלית להתאמה
וחדשנות  2014הציגה בלס דיזיין ארון שהוא
חידוש עולמי וזכתה במקום הראשון והנחשק
ע"י קהל המבקרים!
הארון שהוא פרי עבודתם המשותפת של אילנה
ונחום בלס משלב ,לראשונה בעולם ,את טכנולוגיית
הלד העכשווית בדלתות ההזזה שלו המעוצבות
מזכוכית .כאמור מאובזרות הדלתות בפסי תאורת
לד דקורטיביים ,ויכולים לשמש כתאורת לילה רכה
המתכווננת על פי בחירה .בזכות מבנה הארון האור
מתפזר באופן שווה בחדר והמוצר הופך לגוף תאורה
ייחודי ומעניין ,היוצר אווירה נעימה בחדר השינה.

מטעם

לפרטים נוספים לחצו כאן
טלפון09-9586957 :
www.balas.co.il
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