מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני
לאחרונה אנו עדים לחזרתו של הריהוט הקלאסי בעיצוב
הפנים של הבית הישראלי המודרני .הסגנון הקלאסי
מאופיין במראה מסוגנן ,בגימורים מוקפדים והוא מכניס
הידור וחמימות לכל חלל .האוהבים לחוש כבני אצולה
אירופאית או מזרחית מעצבים איתו את כל הבית או

לחילופין משתמשים בפריט קלאסי בודד בתוך חלל
מודרני המעוצב בקווים מינימליסטים כדי להעשירו.

השבוע בחרתי לבקר בחברה הישראלית
היחידה שאיננה מייבאת אלא מייצרת ,בעבודת

מאת:
ענת שי-לאור

יד כחול-לבן ,רהיטים בסגנון העיצוב הקלאסי
העתיק .נגריית ריהוטים מעצבת רהיטים כבר
יותר מ 20-שנה וידועה באיכות מוצריה וברמת
הגימור המוקפדת של הפריטים המיוצרים מעץ
מלא ויוקרתי.

בחירת השבוע :נגריית ריהוטים

ריהוט קלאסי בסגנון עתיק תוצרת כחול  -לבן
נגריית ריהוטים היא החברה הישראלית היחידה
בארץ המעצבת ומייצרת לאוהבי הסגנון
הקלאסי -העתיק רהיטים בהתאמה לכל
לקוח המשלבים פונקציונאליות ,נוחות ואיכות
ועשויים מסוגי עץ יוקרתיים בלבד.

בביקור בגלריית התצוגה של נגריית ריהוטים
התרשמתי מאוד ממבחר הפריטים יוצאי הדופן
המיוצרים בעבודת יד .בנגרייה מתמחים בייצור
ועיצוב חדרי שינה ,מזנונים ,פינות אוכל ,שולחנות
אירוח ופריטי ריהוט משלימים במגוון פיתוחים
ייחודיים המקנים לסביבת האירוח ולכל הבית
אלגנטיות וחמימות .מעצבי החברה הסבירו לי
שהנגרייה מייצרת ומעצבת ריהוט מעץ מלא
בלבד בהזמנות אישיות של כל לקוח ,בהתאם
לרצונו ולדרישותיו ,והדגישו את מלאכת הייצור
האיכותית המעניקה מראה מושלם בסגנון קלאסי
עתיק לכל פריט.

ומהווים יצירת אמנות של ממש בבית בנוסף להיותם
פרקטים ונוחים.

נגריית ריהוטים הישראלית היא
חברה יוצאת דופן המייצרת
ומעצבת פריטי ריהוט קלאסי
מעץ מלא ואיכותי המעניק
אריכות חיים לרהיטים העשויים
בעבודת יד ,באותן שיטות ייצור
מסורתיות כפי שיוצרו לפני מאות
השנים .הקו המנחה של נגריית
ריהוטים הוא איכות הייצור ורמת
הגימור המוקפדת ללא דופי,
במגוון רחב של פריטי ריהוט
אמנותיים יפהפיים ,שימושיים
ומעוטרים את חלל הבית באופן
ייחודי הדור ומלכותי.

ייחודיות ובידול על ידי ייצור ריהוט מקורי
בעבודת יד – זהו חזון החברה שמממשת עבור
לקוחותיהם את חלומם הקלאסי לרכישת פריט
עיצובי יוצא דופן ויפהפה לבית.

סמי מנכ"ל החברה הסביר לי שלמעשה נגריית
ריהוטים היא די יוצאת דופן בענף ועל כך שהיא

היחידה שמייצרת פריטים הנראים כעתיקים
ומקוריים בעבודת יד ועל פי הזמנות אישיות.
מדובר בריהוט שהוא קלאסיקה עם סגנון עיצובי
מיוחד ,הוא אומר ומדגיש ,שזו הסיבה שהרהיטים
שלהם נחשבים ונשארים אופנתיים לאורך השנים
למרות כל הטרנדים העכשוויים ואפילו משתלבים
בו והופכים אותו לעשיר ומיוחד .ואכן ,על אף
היותו ריהוט בסגנון קלאסי ,העיצוב נעשה בקווים
מאוד נקיים ואלגנטיים היוצרים תחושת קלילות
וחדשנות.

בנגריית ריהוטים מציגים מגוון רחב של סגנונות
שפותחים פתח לעולם מרהיב של שילוב תרבויות
מזרח ומערב ,ישן וחדש ,עכשווי וקלאסי.

העושר הסגנוני בולט בפריטים המוצגים בגלריה,
הכוללים ריהוט קלאסי ממיטב התרבויות כגון ריהוט
המעוצב בסגנון אירופאי ,או ריהוט עם נגיעות יפניות
וריהוט בסגנון סיני עתיק ומקורי .כל הפריטים הם
ייחודיים ,יפיפיים ,עשויים מעץ איכותי בגימור
מושלם של עבודת מוקפדת ומדויקת שמעניקה
תחושת הידור ,אלגנטיות ואותנטיות לכל פריט,
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