מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני
הדרישה לעיצוב ופונקציונאליות לצד החדשנות
והתעוזה שמאפיינים את עיצוב הבית המודרני,
היא המניעה את חברות הריהוט הישראליות
היצרניות להשקיע מחשבה יצירתית ולהוציא
תחת ידיהן עיצובים עדכניים ,עכשוויים ומותאמים
לצרכן שלהן ,עם הרבה סטייל ומעוף .עיצובים
שגורמים לכ – 85%מהישראליים! ולצרכנים
בחו"ל לעצב את ביתם עם פרטי ריהוט שמעוצבים
ומיוצרים בישראל והמקנים לעיצוב בישראלי
שם של כבוד בבימה הבינלאומית .עובדות אלו

מאפשרות לנו כישראליים לחוש גאווה מוצדקת
ולעצב את ביתנו במוצרים יפיפיים ,כחול-לבן
ובמחירים נוחים.

חשוב לכולנו לדעת ,להתגאות ולפרגן
לתוצרת ישראלית הנחשבת בעולם
למעוצבת ואיכותית .לכן אבחר בכל שבוע
חברת ריהוט ישראלית ראויה ,המעצבת

מאת:
ענת שי-לאור

ומייצרת מוצרי ריהוט יוצאי דופן ,כחול-לבן,
שמוצריה מאופיינים בעיצוב וחדשנות ושלה
סיפור ייחודי המשנה את עיצוב ביתנו ולעיתים
אף נוגע בחיינו .השבוע בחרתי לכתוב על
חברה מובילה בתחום הריהוט לילדים ולנוער.
חברה שבנוסף להיותה חדשנית ומעצבת
היא גם אחת הסנוניות הראשונות שהעלו
את מושג השוויון בנטל על סדר היום שלנו:
חברת רהיטי דורון.

בחירת השבוע :רהיטי דורון

עיצוב ,חדשנות ודוגמה אישית בנוגע לשוויון בנטל
החזון לחיים טובים יותר טבוע בכל אחד מאתנו .כולנו
רוצים ליהנות מהטוב ולהעניקו לזולתנו .לחיות בעולם
שבו הדאגה האישית נרתמת לדאגה ולצמיחה חברתית
 אנושית .מתוך אמונה בעולם שכזה צמחה חברתרהיטי דורון  -חברה מובילה ,אחרת ,המתמחה ברהיטי
ילדים ,רהיטים לנוער ורהיטי המשרד הביתי.

מסתבר ,שמאחורי הרעיון של חברת רהיטי
דורון ,עומדת קבוצת עובדים והמנכ”ל אופיר
ליבר ,שפועלים יחד כדי לשרת את החזון בו הם
מאמינים :לאפשר רהיטים מעוצבים ואיכותיים
לכל כיס

חזונם הוא דרך חייהם ,והוא שזור מבלי להפריד ,בדרך
בה מתנהלת החברה ,הלכה למעשה .בערכיהם מתגלם
המיטב של ״ארץ ישראל היפה״ .אמונה ביושרה,
בחריצות ובהגינות .הם מאמינים ,באמת ובתמים,
בזכותם של כל אם ואב להיות מסוגלים לרכוש ולספק
לילדיהם את צרכיהם ,מבלי להיכנס לחובות .לכן שמו
למול עיניהם לעשות מעשה ,ובשקט ,לא תחת אור
הזרקורים ,הם החליטו לטרוח ,ליעל ,לייצר ולשווק,
רהיטי איכות ,במחירים הוגנים ,בעיצוב עכשווי ,יפהפה
וחדשני של המעצב הישראלי הידוע ניצן הורוביץ וללא
פשרות בנוגע למראה שלהם ולאיכותם.

והמודרני ,המשתנים ומתעדכנים כל הזמן .היא מאמינה
ובוחרת בדרך של שקיפות מלאה כלפי ציבור לקוחותיה,
הקונים עיצוב פרקטי ברמה גבוהה ובאיכות מעולה,
בעלויות נמוכות ובתנאי תשלום הוגנים המבטיחים
ללקוח את קבלת הריהוט שהזמין לפני פריעת התשלום.
ציבור ההורים כבר מזמן “הצביע ברגליו” ורהיטיה של
החברה מעצבים אלפי חדרים בישראל והיא הפכה
לאחת החברות המוערכות והמובילות בתחומה.

כשנכנסים לאולמות התצוגה של
רהיטי דורון ניתן להתפעל מהעיצוב
המוקפד של קולקציית הרהיטים
האיכותית לילדים ונוער ,המוצגים
למכירה במחירים שפויים .הרהיטים
מותאמים לצרכן הישראלי הצעיר
הן במחיר האטרקטיבי והן בהתאמה
פונקציונאלית והם כוללים מיטות
ילדים ומיטות נוער בגדלים וסגנונות
שונים ,ארונות איכותיים ומגוון רחב
של שולחנות עבודה ,מערכות
מידוף וספריות.

דורון  - Home officeכי לכל אחד מגיע פינת
עבודה ומשרד ביתי מעוצב

חברת רהיטי דורון ידועה בהיותה חלוצת הרעיון של
השוויון בנטל .ניסיונה וההבנה כי עיצוב טוב ע"י מעצב,
אינו מצריך דווקא מחירים גבוהים ,היא המובילה אותה,
בימים אלו ,ליישם את אותו הקונספט במשרד ובפינת
העבודה הביתיים שהפכו להכרח בכל בית ישראלי
בשל אורח החיים המודרני .היא מוכיחה שוב כי ניתן
לעצב ולייצר פינות עבודה ביתיות ,מוקפדות עיצובית
וברמה גבוהה ,וכל זאת ,במחיר הוגן שמתאים לכל
משפחה ,ולא חשוב מה תקציבה .הרהיטים של רהיטי

לחברת רהיטי דורון חזון עיצובי מוביל ,תפיסת
איכות ושירות ללא פשרות ותנאי תשלום הוגנים
המבטיחים את כספו של הלקוח

דורון מעוצבים תוך התחשבות בארגונומיה אפקטיבית
וטובה למשתמש ,תוך ניצול מקסימאלי של החלל בו
הם ממוקמים .פינות העבודה אופייניות לתפיסת עולמה
בכל הקשור בעיצוב וזאת בשל הקו המודרני שלה בעל
הקווים הנקיים והמינימליסטיים המתאימים לכל
בית .הן משתלבות בכל עיצוב ובכל חלל ,מודולאריות,
מאפשרות שטח אחסון מעוצב וניתן להתאימן בקלות
לכל צורך.
הספור והמעשה ריגשו אותי! המחאה שמעוררת שיח
ציבורי רחב על יוקר המחיה והבדלי המעמדות בארץ,
יכולה לשנות פני החברה הישראלית אם כל אחד מאתנו
יפעל ,כפי שפועלת חברת רהיטי דורון ,למען זולתנו ,לא
פחות מאשר לעצמנו ולביתנו!

לחברה תפיסה אירופאית בעיצוב ותפיסה אמריקאית
בשירות ללא פשרות .תפיסת עולמה וחזונה מוצגים
בבהירות ברהיטיה בעלי הקו העיצובי העכשווי
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