מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני
דרך החיים הישראלית המודרנית ,תרבות האירוח
והאוכל וההבנה שטעם טוב ,תרתי משמע ,מתחיל
בעיצוב ,הופכים את פינת האוכל ,המשמשת
אותנו למפגש משפחתי וחברתי ,לאחד החללים
המשמעותיים ביותר בבית .מצאתי מספר יצרנים
מקומיים שהבינו את החשיבות הרבה של הנושא

והלכו עמו קדימה על ידי עיצוב וייצור של מגוון
פתרונות יצירתיים לעיצוב חלל האירוח בבית
ולהפיכתו לכזה שישמש ,בעת האירוח ,סועדים רבים.

אחת החברות שמציגה דוגמא מעולה לכך
היא חברת  ZAGAשמתמחה בייצור ושיווק

מאת:
ענת שי-לאור

פינות אוכל שעומדות בסטנדרטים הגבוהים
ביותר בעולם .מצאתי שהיא אכן לוקחת את
פינות האוכל שלה צעד קדימה ומפתיעה עם
מוצרים חדשניים מעוצבים המותאמים באופן
חכם לפינה החשובה ביותר בבית.

שידה מיני
שנפתח מליסטית
או ת לשולחן
כל ארוך

בחירת השבועZAGA :

מעצבים את תרבות האוכל והאירוח בישראל
מסתבר שבזאגה הצליחו לפענח
את צרכי הלקוח הישראלי בכל
הקשור לעיצוב פינות אוכל
פונקציונליות בהתאם למבנה
וסגנון הבית האישי של כל אחד.
לא לחינם זאגה ניצבת בראש
הענף בזכות נסיונה המקצועי
וההיצע הרחב של רהיטיה
החדשניים בעלי פתרונות הגדלה
חכמים המתאימים לכל בית.
יותר מ 50-שנות פעילות בענף וצבירת אלפי
לקוחות מרוצים הביאו לכך שחברת  ZAGAעומדת
בראש החברות הישראליות המתמחות בעיצוב
וייצור פינות אוכל ופתרונות חכמים לאירוח.
כולנו יודעים שלא ניתן להמעיט בחשיבות העיצוב
והאופי של פינת האוכל שמשפיעה על האווירה בכל
הבית .לאחר שנים של ניסיון ומומחיות ,חברת ZAGA
מצליחה למצוא את השילוב של עיצוב פונקציונאלי,
יופי ואיכות בפינות האוכל שלה .הן מעוצבות
במגוון גדלים ,צבעים ,מידות וטעמים ובאיכות שאין
כדוגמתה .אפשרויות הבחירה העומדות בפני הקונה
הן רבות :בין אם מדובר בשולחן מרובע ,שולחן עגול
או מלבני ,לחלל גדול או לחלל ביתי קטן .בZAGA-
השכילו להבין את צרכי הלקוחות ומפתיעים עם
פתרונות של שולחנות קטנים ההופכים לארוכים ,עד
 6מטרים ,ומוצרים משולבים כגון שידה מינימליסטית
ההופכת לשולחן אוכל גדול ועוד.

מגוון חומרי הגלם והצבעים של מוצרי ZAGA

הם חגיגה לעיניים .החברה מציעה ללקוחותיה
פינות אוכל המעוצבות על ידי מעצבי הבית
המקצועיים שלה ,בהתאמה מושלמת לצרכיו,
לגודל ביתו ולטעמו הייחודי של הצרכן הישראלי.

בחירת החומר והצבע של פינת האוכל נקבעת
בהתאם לסגנון הריהוט בבית ,כאשר התכנון המקדים
הוא המפתח לחוויה משותפת הן של המארחים והן
של המתארחים .ב ZAGA-ניתן לבחור שולחנות
בציפוי פורניר בגוונים טבעיים כגון וואש ,טבעי
ומושחר או מפורניר בוק בגוון שוקולד או בגוון
אפוקסי לבן שמומלצים בשל עמידותם לאורך זמן
וגם בשל האווירה החמה והעכשווית שהם מקנים
לבית .שולחנות בצבעי עץ טבעיים בהירים מעניקים
מראה צעיר ,אוורירי ועכשווי לעומת שולחנות
לבנים היוצרים מראה בסגנון מודרני שאינו מכביד
על חלל הפינה.

באולמות התצוגה של  ZAGAמצאתי רעיונות
עיצוביים מקוריים ומפתיעים לפינות אוכל ואירוח
המספקים פתרונות מושלמים לחלל הקטן
יחסית ,של פינת האוכל ,בבית הישראלי הממוצע.
בביקור במרכז הלוגיסטי הגדול והמשוכלל באזור
התעשייה שוהם ,שבו נמצאים המשרדים החדשים
של החברה ,מעצבי הבית הסבירו לי שאת שולחן
האוכל יש לבחור בהתאם לשטחה של הדירה ,לגודל
המשפחה ,להרגלי האכילה ולסגנון האירוח שלה,
ובהמשך נתנו לי מספר טיפים חשובים שכדאי לדעת
ולבדוק לפני שבוחרים את השולחן המתאים :מדידת
גודל החלל המיועד בהתאם להרחבת השולחן ודרכי
הגישה אליו ,בחירת הכיסאות בהתאם לשולחן
ולמראה העיצובי הכולל ובדיקת נפח החלל המיועד
לסוגי ההרחבות השונות של השולחן ,בהתאם לגודל
המתארחים .ב ZAGA-מקפידים להעניק לכל לקוח
הדרכה וליווי אישי לקבלת המוצר המתאים לו ביותר.

מטעם
072-2160935
www.zaga.co.il
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