
מאת: 
ענת שי-לאור עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני

מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

חדרי הנוער והילדים הם חללים חשובים וכדאי לדעת 
אינדיבידואלי  באופן  ולהתאימם,  אותם  לעצב  כיצד 
ומקום  וחמה  שקטה  פינה  להם  לאפשר  כדי  לילדנו, 
הוא  כהורים  תפקידנו  בו.  ולגדול  להיות  שנוח  אישי 
לתמוך ולספק להם את הכלים המתאימים להתפתחות, 

העשרה והעצמה ולכן בבואנו לעצב את חדרם חשוב 
שנעזר במומחים לעניין.

ת  החברו באחת  לבקר  בחרתי  ע  השבו
הישראליות שהחלה כנגרייה קטנה ומשפחתית 

בשם בן איתי ועם השנים לקחה צעד משמעותי 
מתמחה  היא  הרהיטים.  עיצוב  בתחום  קדימה 
בעיצוב וייצור חדרי נוער וילדים ובתחום ארונות 
ייעוץ  ונותנת ללקוחותיה  ההזזה לחדרי שינה, 

מקצועי ואישי בעיצוב ביתם.

בחירת השבוע: חברת בן איתי    
ילדים חולמים והורים מגשימים - כי הכל אפשרי

צריך  באמת,  מיוחד  ממשהו  ליהנות  כשרוצים 
וחדשנית  מקורית  חשיבה  אחרת.  לחשוב 
בשילוב עיצוב מודרני, הם הבסיס ליצירת הקו 
וילדים  נוער  בן איתי לחדרי  החדש של רהיטי 

וארונות לחדרי השינה.
בעיצוב  והוותיקות   מהידועות  היא  איתי  בן  חברת 
בביקורי  שינה.  לחדרי  וארונות  נוער  חדרי  וייצור 
סנטר  בדיזיין  שלה  והיפיפה  הגדול  התצוגה  באולם 
הייחודיות  את  המסמל  מקום  מצאתי  גן  שברמת 
מגוון חדרי  מוצגים  והיצירתיות של החברה. באולם 
ילדים ונוער וארונות הזזה לכל המשפחה, כשכל חדר 
כיצד  בדיוק,  לראות,  יכולים  שהלקוחות  כך  מעוצב 
המקצועי  מהמעצב  למדתי  בביתם.  יראה  הריהוט 
בהתאמת  אותם  ומדריך  לקוחותיהם  את  המשרת 
על  דגש  שמים  שבחברה  וצרכיהם  לביתם  הריהוט 
נוחות והתאמה מרבית לצרכי הלקוחות, תוך שימוש 

בחומרים איכותיים ומתקדמים.

בן-איתי  חברת  של  הנפש  שובי  רהיטיה 
56  מ"מ  יצוק בעובי  מעוצבים מחומר גלם 
המצופה בשכבה כפולה המקנה לו את חוזקו. 
ומינימליסטי  עכשווי  במראה  מאופיין  הוא 
ויתרונו בכך שהוא נשרט בקושי וניתן לניקוי 

בקלות.
מודרני  מראה  לריהוט  נותן  הוא  לחוזקו  בנוסף 
במיוחד.  ארוכים  מדפים,  בנית  ומאפשר  ומאסיבי 
בהירים  בצבעים  בחומרים  משתמשת  החברה 
ועכשוויים שהפכו לפופולאריים מאוד בקרב צרכניה 
הצעירים והבוגרים כאחד, והמבדלים ומייחדים את 
רהיטיה  רבות.  לשנים  לשימוש  המתאימים  מוצריה 
המאפשרת   מובילות  חברות  של  בפרזול  מאובזרים 
נגרות  משלבים  איתי  בבן  טווח.  ארוכת  אחריות 
ושימוש  מתקדמות  ייצור  טכנולוגיות  עם  פרטית 
ושירות  מוקפד  גימור  משובחים,  גלם  בחומרי 

מעולה.
לאחרונה התרחבה החברה, השיקה אולם תצוגה 
חדש בראשל"צ ומציגה  קולקציית  ארונות הזזה 
באיכות  דבר  לשם  הנחשבים  המשפחה  לכל 
ואסתטיקה. היא מספקת ללקוחותיה ייעוץ וליווי  

מקצועי בהתאמה אישית.
מהארונות  להתרשם  ניתן  החדש  התצוגה  באולם 
במומחיות  המיוצרים  איתי  בן  של  המעוצבים 
הגלם.  חומרי  ממיטב  ביותר  הגבוה  ובסטנדרט 
הארונות ניתנים להזמנה בכל גודל ודוגמא בהתאמה 
של  במגרות  רחבות,  בדלתות  ומאובזרים  אישית 
חברות מובילות, בפרזול ובבולמי זעזועים איכותיים, 
צבעוניות  בזכוכיות  משוכללים,  טלוויזיה  במנגנוני 
או מודפסות ובפורמייקות מיוחדות. החברה מעניקה 
לו  המתאים  הארון  בבחירת  לקוח  לכל  אישי  ייעוץ 
לפי גודל החדר וצרכיו האישיים ומקפידה על תכנון 
מדויק מראש כדי לענות עליהם באופן המדויק ביותר.
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חברת בן איתי הוקמה כשנולדו שני 
הבנים למשפחות מזרחי ולוי ונקראה 

על שמם – בן ואיתי. הולדתם של הבנים 
הייתה למעשה ההתחלה להגשמת 

החלום שהפך למציאות במהלך השנים. 
וכך מנגריה צנועה וקטנה עם שלושה 
עובדים הפכה חברת בן איתי למפעל 
גדול לייצור חדרי ילדים ונוער וארונות 

הזזה מהמשוכללים בארץ. החזון 
שממשיך להוביל את החברה מראשיתה 
הוא לעצב לכל משפחה מוצר הנתפר 
ייחודית אך ורק לה, בהתאמה מושלמת 
לאופייה ולצרכיה הייחודיים, במחירים 

נוחים ובאיכות גבוהה ללא פשרות.

w w w . f u r n i s h . c o . i l

מטעם

www.ben-itay.co.il טלפון: 03-9617782 |  


