
מאת: 
ענת שי-לאור עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני

מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

פינת  המטבח,  נמצאים  המודרניים  הבתים  במרבית 
זו  מציאות  פתוח.  אחד  בחלל  המגורים  וחדר  האירוח 
דרישה  הפנים  ומעצבי  הרהיטים  למעצבי  מכתיבה 
אפילו  ממשיכה  וזו  אחידה  עיצובית  מטריה  ליצירת 
אם  לבדוק  החלטתי  השבוע  והרחצה.  השינה  לחדרי 
את  שהחלו  ישראליות  ריהוט  חברות  בארץ  קיימות 

והן מעצבות  ועם הזמן התרחבו  בנישה מסוימת  דרכן 
ומייצרות לכל הבית ובכך מעניקות את המענה המתאים 

לצרכן הישראלי. 

לכן בחרתי לבקר בקבוצת דקור הישראלית-
מרשים  רקורד  בעלת  שהיא  הבינלאומית 

מאז  מטבחים  וייצור  עיצוב  בתחום  ומוביל 
לאחר  ובפריז.  בניו-יורק  בארץ,   ,1972
שביססה את מעמדה בתחום היא התפתחה 
היא  וכיום  נוספים  לתחומים  והתפרשה 
ריהוט  פתרונות  ומציגה  כולל  מענה  מעניקה 
אשר מספקים שפה עיצובית אחת לכל  הבית! 

     DECOR בחירת השבוע: קבוצת
DECOR Language - השפה שלך בבית  

חברת DECOR ידועה בזכות מטבחיה היפיפיים 
טכנולוגיים  בפיתוחים  המאובזרים  והאיכותיים 
עכשוויים והיא ונחשבת לפורצת דרך ולמובילת 

ערכים של עיצוב וחדשנות בעיצוב המטבח. 
בביקור שערכתי באולם התצוגה היפיפה של החברה 
אלקובי,  רינה  לי  הסבירה  גן,  שברמת  סנטר  בדיזיין 
מעצבת הבית, את הפילוסופיה שבה דוגלת החברה: 

לבית,  וייצור של מטבחים  בעיצוב  מובילה  "כחברה 
אנחנו מקפידים לשלב במוצרנו את המילה האחרונה 
מהאיכותיים  גלם  חומרי  העולמיים,  בטרנדים 
וייצור בטכנולוגיות המתקדמות  והחדשנים הקיימים 
ביותר. המוניטין שהקבוצה צברה לאורך יותר מ-43 
עם  הזמן  כל  להיות  אותנו  מחייב  פעילותה  שנות 
בעולם  מובילות  בתערוכות  לבקר  הדופק,  על  היד 
החדשנות  ואכן,  חדשים".  ומוצרים  עיצובים  ולפתח 
לאחת  דקור  קבוצת  את  הפכה  והמקוריות  היצירתית 

החברות הידועות והמובילות בתחומה בארץ.

המחשבה  'מטבח'  המילה  את  אומרים  כאשר 
שעולה היא 'DECOR' וקל להבין מדוע. עם מגוון 
רחב של מטבחים בעיצוב עכשווי ומקורי, אלפי 
לקוחות מרוצים, חומרים בלעדיים ואיכות ייצור 

מוקפדת, לא פלא שהישראלים בוחרים בה.
פיתוחים  עם  מטבחים  ללקוחותיה  מציגה   DECOR

משוכללים   LCD מסכי  הכוללים  טכנולוגיים 

בתוך  פלזמות  מנגנוני  מעלות,   360 המסתובבים 
אוכל  שולחנות  סמויים,  אדים  קולטי  ארונות, 
המכילות  סמויות  מעליות  עם  עבודה  ומשטחי 
מוצרי חשמל נסתרים ועוד. היא ידועה גם בשימוש 
והניומט  הניולק  חומרי  כמו  חדשניים  בחומרים 
הבלעדיים לדקור - חומרים אקריליים ירוקים דמויי 
באמצעות  והמיושמים  למחזור  הניתנים  זכוכית, 
הטכנולוגיה המתקדמת בעולם. הם מוסיפים יוקרה 
למטבח, מספקים מראה זוהר\מט וידועים בעמידות 
גבוהה, לצד מפעל קוריאן איכותי, אבן, פורמייקה 
לאחר  שהתקבלות  מיוחדות  טקסטורות  בעלי  ועץ 

תהליך כבישה ממושך ועוד.

DECOR זה לא רק מטבח –  מסתבר ש-
קבוצת דקור הידועה בזכות מטבחיה, מעצבת 
ומייצרת פריטי ריהוט ומוצרי עיצוב לכל הבית 
באותה השפה ובאותה איכות: משטחי קוריאן, 
ולחדרי  ארונות לחדרי השינה  אוכל,  שולחנות 

הרחצה, דלתות פנים וחוץ ועוד. 
 12,000 על  המשתרע  חדש  מפעל   DECOR לקבוצת 
לדרגת  והמטבח  הבית  עיצוב  את  וההופך  מ"ר 
תחת  ללקוח,  לאפשר  היא  החברה  מטרת  אמנות. 
לעיצוב  איכותיים  מוצרים  של  סל  אחת,  מטריה 
הבית, בשפה אחידה ובהזמנה אישית. כך מתאפשר 
המתאפיין  ומודרני,  אישי  ייחודי,  פנים  עיצוב 
במגוון  הריהוט  פריטי  של  מקסימאלית  בהתאמה 
חברת  את  הקבוצה  רכשה  לאחרונה  מוגבל.  בלתי 
דוראל- דלתות כניסה יוקרתיות מאלומיניום בשילוב 

חומרים ייחודיים.
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מסתבר שאפשר לעצב ולייצר בשפה 
עיצובית אחת לכל הבית! קבוצת 

DECOR הישראלית הבינלאומית ידועה 
בארץ ובעולם כקבוצה פורצת גבולות 

המציגה במוצריה עיצוב מעורר השראה, 
חדשנות בלתי פוסקת, מקוריות ומובילות 

טכנולוגית. הקבוצה שהטביעה את 
חותמה בתחום המטבח, מהווה מקור 
השראה ומראה שדמיון, מעוף, יוזמה 
ותעוזה בעיצוב, ניתנים לביצוע גם 

בעיצוב וייצור מוצרים לכל חללי הבית– 
מטבחים, פינות אוכל, דלתות פנים וחוץ, 

ארונות קיר ואמבט ועבודות קוריאן 
ייחודיות, ומאפשרת ללקוחותיה לעצב 
את ביתם באותה השפה ובאותה האיכות
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