
מאת: 
ענת שי-לאור עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני

מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

מיטות  ומייצרות  המעצבות  הישראליות  החברות 
וספות לילדים ולנוער של היום, משלבות בהן חדשנות 
ופטנטים יצירתיים. הן מציעות מערכות שינה עליהן 
על  לעבוד  לשחק,  ללמוד,  לישון,  ילדינו  יכולים 

המחשב, לקרא, לארח וכמובן גם ליהנות. 

אחת  וידר,  בחברת  לבקר  בחרתי  השבוע 
החברות הישראליות, המשפחתיות, הוותיקות 
ולמבוגרים  לילדים  שינה  במוצרי  שמתמחה 
לילדים  וספות  מיטות  בעיצוב  במיוחד  אך 
ונוער ומיטות אירוח נפתחות. מוצריה נחשבים 

בשוק,  המיטות  של  השוויצרים"  ל"שעונים 
היא מכירה היטב את הצרכן הישראלי הצעיר 
פעם  בכל  ומרעננת  מפתחת  ממציאה,  ולכן 
החדשניים,  בעיצוביהם  הידועים  מוצריה  את 

האיכותיים והפונקציונאליים. 

בחירת השבוע: חברת וידר    
לישון על מיטות נוער שזוכות בפרסי עיצוב

וחי  חושב  הנוער  איך  מבינים  וידר  בחברת 
'סביבת חיים' שבה המיטה היא  ויוצרים עבורו 
עיקר  מתרחשת  שבה  הפעולה'  'זירת  המרכז 

הפעילות בחדרו.
הנקרא  וידר  של  החדש  התצוגה  באולם  בביקורי 
מנכ"ל  לי  הסביר  לציון  שבראשון  סטודיו'  'פרדייז 
החברה ברוך וידר שחברתו שואפת לגשר על הפער 
ללקוחותיה  ומציעה  לבגרות  הילדות  תקופת  שבין 
מגוון רחב של ספות ומיטות נוער, במראה עכשווי, 
המתאים לגילאים צעירים ובוגרים. העיצוב החדשני, 
הידע  והבלתי מתפשרת,  הגבוהה  והאיכות  הנוחות 
 60 (מעל  פעילותה  שנות  במשך  הנרכש  המעמיק 
של  והאורטופדיות  הבריאותיות  האיכויות  שנה), 
מאירופה,  הגלם  חומרי  ממיטב  המיוצרים  מזרניה 
וידר  צרכניה.  בקרב  למובילות  אותה  שהביאו  הם 
הידוע  המותג  תחת  גם  רחבות,  מיטות  מציעה 
פרדייז. הן מאובזרות באופן מודולארי: מגב המיטה 
מזרנים עם  ומתאפשרת בחירת  ועד שידה מצורפת 
קפיצים שונים ותוספת של שכבת ויסקו או לטקס. 

במיטות  מותקנים מנגנונים מתכווננים המאפשרים 
הנאה ממוצר עתיר נוחות ופינוק.

מיטות הנוער של וידר ופרדייז מיוצרות במפעל 
בעולם.  מהטובות  ייצור  מערכות  עם  מודרני 
מערכת  בעלי  מעולים  במזרנים  מאובזרות  הן 
המאפשרת  'אופטימל'  קפיצי  של  מתקדמת 
במיוחד  לילדינו  החשובה  אורטופדית,  תמיכה 

בשנות גדילתם!
ביקרתי גם במפעלה החדיש והמודרני שבקרית חיים 
והתרשמתי מטכנולוגיית הייצור המתקדמת המאפיינת 
חלקי  רוב  מיוצרים  שבהן  השונות  מחלקותיו  את 
המיטות. במחלקת הייצור הסבירו לי על ייצור מזרני 
'אופטימל' בעלי התמיכה האורטופדית הסופגים את 
ובאזור  התחתון  הגב  בשקע  ותומכים  הגוף  בליטות 
השדרה  עמוד  יציבות  על  המזרן  שומר  כך  הצוואר. 
במצבו הטבעי ומונע מצב של 'ערסל'. קפיצי המזרן 
עמידות  להעניק  כדי  מיוחדים  ייצור  תהליך  עוברים 
מיוחדת  שינה  מערכת  היא  והתוצאה  שנים  המעניק לאורך  במיוחד  ובריא  נוח  שינה  במצע  המאובזרת 

שינה רצופה, בריאה ומרגיעה.

בוידר יש מחלקה מיוחדת שאמונה על פיתוח 
פלא  זה  אין  ולכן  חדשים  שינה  מוצרי  ועיצוב 
שמוצריה זוכים בתחרויות העיצוב הישראליות, 

הנחשבות, להתאמה וחדשנות! 
המעצבים והמהנדסים במחלקת הפיתוח של החברה 
שוקדים כל העת על פתרונות עיצוביים וארגונומיים 
מוצריה.  של  התפקוד  ונוחות  השינה  לנוחות 
בקולקציית 2014-15 החדשה משיקה וידר את סדרת 
המאופיינת  יפיפייה  נוער  מיטות  סדרת  'קונספט'- 
וצבעוניים  מקוריים  בעיצובים  מיטה  בראשי 

המותאמים להעדפותיהם של בני הנוער הישראל.
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עיצוב, נוחות ואיכות – זהו הקו המנחה 
את חברת וידר, המתמחה בייצור 

מיטות נוער ומיטות אירוח נפתחות. 
החברה קוטפת פרסי עיצוב ראשונים 
בתחרויות לעיצוב וחדשנות ומפתיעה 
במוצרים עדכניים ומלהיבים. לדוגמא 
מיטת INBED הרחבה שזכתה במקום 

הראשון בתחרות ונותנת מענה 
פונקציונאלי ומעוצב לבעיית החדרים 
קטנים בבתים הישראלים, מאפשרת 
אחסון והופכת בקלות לפינת אירוח. 

 KINDER מיטת הילדים הנערמת
שעוצבה לפתור עוד בעיה ישראלית 
ידועה – שינה של מספר ילדים בחדר 

אחד וזכתה במקום שני בתחרות, 
מיטת 'בלוג' שהיא מיטה פלוס 
מרופדת עם מזרן נשלף ועוד.
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