
מאת: 
ענת שי-לאור עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני

מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

ילדים  בחדרי  המתמחים  הישראליים  הריהוט  יצרני 
והנוער ידועים כמשקיעים משאבים רבים ומחשבה 
ייחודיים  בעיצובים  רהיטים  בייצור  יצירתית 
ומרהיבים המתאימים לצרכניהם הצעירים. כל זאת 
תוך הקפדה על איכות החומרים וטיב המוצרים כדי 

לשמור על בטיחות הילדים. 

השבוע בחרתי לבקר באולם התצוגה של 
חברת גלגולים, חברה משפחתית המייצרת 
ומשווקת חדרי ילדים מעץ מלא ושהחלה 
במפעל   1931 בשנת  עוד  דרכה  את 
הצעיר  הדור  הארץ.   במרכז  קטן  רהיטים 

ומעצב  המשפחתית  המסורת  את  ממשיך 
וצבע  השראה  ומלאי  איכותיים  רהיטים 
במיוחד  המותאמים  כאלו  ולנוער,  לילדים 

לעולמם העשיר.

בחירת השבוע: גלגולים    
קולקציית ריהוט לחדרי ילדים ונוער המשלבת הדפסות מיוחדות

גלגולים  של  התצוגה  לאולם  בכניסה  כבר 
וממגוון  התוססת  מהצבעוניות  התרשמתי 
2015 החדשה  העיצובים שמציגה  קולקציית 
והצבעונית של החברה, ש'חושבת' בדיוק כמו 

שהילדים ובני הנוער חושבים.
לבן,  כחול  קלאסי,  ריהוט  מעצבת  גילגולים  חברת 
לחדרי ילדים ונוער, המיוצר מעץ מלא בצביעת שלייף 
לק מודרנית. השנה יוצאת החברה בקולקציה חדשה, 
מדליקה וצעירה, בעיצובו של המעצב הישראלי הידוע 
עמית ישראל. הקולקציה משלבת טכנולוגית הדפסה 
חלקי  גבי  על  להדפיס  המאפשרת  וייחודית  חדישה 
הריהוט עצמם. מנכ"ל החברה יהודה ניאזנב והמעצב 
עמית מקפידים להיות עם היד על הדופק בכל הקשור 
לטרנדים העכשוויים של הצעירים, מעצבים פריטים 
ומשקיעים  עולמם  בהשראת  בהדפסות  המאובזרים 

מחשבה רבה בהתאמתם לעולמם האישי. 

מסתבר שההדפסה על פרטי הריהוט מתבצעת 
בארץ. כל ילד/ה, נער/ה יכולים לבחור הדפס 
ואופציות  דוגמאות  מתוך קטלוג המכיל מאות 
ולעולמם  לטעמם  בדיוק  והמתאים  צבעוניות 

ולעצב חדר המתאים להם.
אם זה לא מספיק עומדת בפניכם האפשרות להדפיס 
כל אימאג' שילדיכם רוצים, בין אם הם צילמו אותו 
בעצמם בשבת האחרונה כשהם משחקים עם חבריהם, 
דרך  זוהי  בחצר...  הכלב  את  או  היפה  השקיעה  את 
הילדים  לחדר  ויצירתי  אישי  ביטוי  לתת  מצוינת 
אחר.  למישהו  כמותו  שאין  לחדר  ולהופכו  והנוער 
בשריטות,  עמידה  בלכה  ציפוי  עוברים  ההדפסים 
לשנים  ופונקציונאליים  עמידים  הם  מים,  או  פגיעות 
רבות. כשהילד גדל וטעמו משתנה ניתן להעביר את 
הריהוט למפעל של חברת גלגולים, שם ישייפו ויכינו 

אותו לצביעה או להדפסה מחודשת. 

את  לייצר  דגלה  על  חרטה  גלגולים  חברת 
הרהיטים הטובים ביותר עבור ילדנו ומשתמשת 
המשתלב  האיכותי  הגלם  חומר   - מלא  בעץ 
נהדר בחדרם ומקפידה על איכות וטיב המוצרים.

מייצר  גלגולים  המשפחתית  בחברה  השלישי  הדור 
את הרהיטים במפעל מודרני הנחשב למוביל בתחומו 
האיכותיים  הגלם  בחומרי  רק  להשתמש  ומקפיד 
ביותר הקיימים בשוק. החברה מעסיקה צוות עובדים 
ילדים  חדרי  וייצור  בתכנון  המתמחה  ומנוסה  מיומן 
לקוחותיה.  לכל  ואמין  מקצועי  אישי,  שירות  ומספק 
ונתינת אחריות  על אספקה מהירה,  החברה מקפידה 
ולנראות  לעיצוב  מעבר  גם  חושבים  בגלגולים  אמת. 
ומספקים פתרונות אחסון פונקציונאליים כדי שילדינו 
יוכלו לשמור על חדר שנעים לשהות בו על ידי ניצול 
עם  מיטות  לדוגמה  כמו  מקסימאלי.  באופן  החלל 
ארגזי מצעים, ארונות מעוצבים עם מגירות מיוחדות, 

ארגזים דקורטיביים לאחסון ועוד.
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חדרי הילדים הקלאסיים-מודרניים 
של חברת גלגולים מותאמים במיוחד 

לעולמם העשיר של הצעירים. 
בגלגולים חושבים ויוצרים להם רהיטים 
שהם אוהבים, עם הקפדה על איכות 

חומרי הגלם וייצור מעץ מלא. גלגולים 
מציגה קולקציה חדשה ויצירתית 

המשלבת הדפסים צבעונים על פרטי 
הריהוט ועל פי בחירתם.  הילדים של 

גלגולים מתגאים ונהנים מכל רגע 
בחדר המעוצב על פי טעמם והמותאם 

להם כמו כפפה ליד. 
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