
מאת: 
ענת שי-לאור עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני

מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

את  שנתאים  חשוב  ביתנו  את  לעצב  באים  כשאנו 
באופן  הבית  של  הכולל  לסגנון  הריהוט  פריטי 
שלנו.  הייחודי  והטעם  האצבע  טביעת  את  שמשאיר 
רף  מציבה  הישראלית  הריהוט  שתעשיית  הסיבה  זו 
איכות,  מבחינת  הן  אישית,  בהתאמה  לעיצוב  גבוה 

התאמת  מבחינת  והן  וחדשנות  פונקציונאליות 
המוצרים לצרכינו ולטעמנו האישיים. 

השבוע בחרתי להציג לכם רשת בוטיק ישראלית 
פריטי  של  וייצור  בעיצוב  המתמחה  שורשית 

מיוצרים  לשני,  אחד  המותאמים  לבית  ריהוט 
בחופש עיצובי בלתי מוגבל ולכן מאפשרים לכל 
אחד לעצב את ביתו בהתאם לסגנונו. איכותם 
של רהיטיה מעולה והם נמכרים מחירים הוגנים 

המותאמים לכל שכבות האוכלוסייה.

בחירת השבוע: מזנוני כהן   
הופכים כל חלל לעכשווי, מעוצב ומותאם אישית

רשת מזנוני כהן שמה לעצמה כמטרה להביא 
לרכוש  היכולת  ואת  העיצובית  המודעות  את 
ריהוט חדשני ואיכותי לכל שכבות האוכלוסייה 
ייחודית ומיטבית  ולאפשר לכולנו חוויית קנייה 

במחירים שווים לכל נפש.
באולמות התצוגה של הרשת מצאתי עושר עיצובי של 
מעולה  באיכות  לקוח,  לכל  אישית  בהתאמה  ריהוט, 
ועכשווית  מעוצבת  קולקציה  הוגנים.  ובמחירים 
בעיבודים  ואיכותיים,  טבעיים  גלם  חומרי  המשלבת 
מיוחדים: פינות אוכל, מזנונים, שולחנות סלון, בופה 
אמבט,  ארונות  ישיבה,  מערכות  לכניסה,  וקונסולות 
את  המנהל  הצעיר  הדור  ועוד.  השינה  לחדר  ריהוט 
החברה מקפיד להעניק ללקוח שלו את השירות הטוב 
ביותר ומציע ייעוץ אדריכלי חינם ונגרות פרטית לכל 

הבית בייצור איכותי של מפעל מודרני.

הרשת מתמחה בעיצוב ובייצור של פינות אוכל 
הריהוט  פריטי  ובהתאמת  ומעוצבות  עכשוויות 
מודרני   Total-Look ליצירת  לזה  זה  בבית 

והרמוני בחלל הבית.
בהתאמה  מעוצבים  הרשת  של  הריהוט  פריטי  כל 
מושלמת,  האחד לשני, כדי לתת מגע עיצובי מודרני 
ותואם שנותן אפיון אישי לבית. ניתן להזמינם בעיצוב 

עץ  כמו:  איכותיים  חומרים  ממגוון  אדריכלי,  אישי, 
מלא, פורניר, MDF, נרוסטה או ברזל ועוד. 

של  העיצוביים  והרעיונות  הפתרונות  מגוון 
חברת מזנוני כהן הם יוצאי דופן. פינות האוכל 
שלה הפכו לשם דבר ובעיצובם מיושם חופש 

עיצובי בלתי מוגבל.
גדול  מבחר  מצאתי  הרשת  של  הבוטיק  בחנויות 
מרתק  בשילוב  מקוריים  עיצוב  פתרונות  של  ומגוון 
של חומרים עכשווים. היא מתמחה במיוחד בעיצוב 
בעת  ומשרתים,  הנפתחים  אוכל  פינות  של  וביצור 
בסוגי  ומאובזרים  סועדים  של  גדולה  כמות  הצורך, 
פתיחה  (ספר),  פרפר  מגירה,  פתיחת  רבות:  פתיחות 
אמצעית ועוד. מזנוני כהן היא אחת החברות היחידות 
בארץ המעצבות ומייצרות בעצמן כסאות, כחול לבן, 

בהתאמה לשולחנות, לטעם ולצרכי לקוחותיה.

הריהוט  מפריטי  לאחד  הפכו  הרשת  מזנוני 
המרכזיים בחלל הבית המודרני ומיוצרים לרוב 

בקווים ישרים ומאופיינים במינימליזם עיצובי.
בסיורי שם למדתי שהמזנונים של פעם קבלו 'טוויסט' 
מודרני וכיום משמשים לנוי ולאחסון של מערכות המדיה 
ביתית  קולנוע  למערכת  מזנון  לדוגמא:  כמו  הביתיות, 

תלוי  או  מונח  מעליו  כאשר  לרסיבר,  אוורור  פתחי  עם 
בסגנונות  דגמים  מבחר  מציעה  הרשת  הטלווזיה.  מסך 
שונים, מזנונים תלויים, מזנונים על רגליים דקות מעץ או 
נירוסטה, עם צוקל נסתר או בתוך נישות של גבס ועוד. 

גם אותם ניתן להזמין בכל מידה ובכל צבע וחומר.
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חופש עיצובי בלתי מוגבל,  סגנון 
ישראלי מודרני נקי וקלאסי, התאמה 

אישית לכל לקוח, בכל רהיט, התאמת 
פרטי הריהוט בבית אחד לשני, 

שילוב מרתק של חומרים עכשוויים 
כמו מתכות, סוגי עצים קלאסיים 

ואקזוטיים, נירוסטה, צביעות  שונות, 
אמנותיות ועוד. איכות ייצור מעולה, 
אחריות אמת ומחירים הוגנים -  זהו 
המוטו של  הדור הצעיר המנהל את 
חנויות הבוטיק של רשת מזנוני כהן, 
הישראלית והשורשית. כך מתאפשר 
ללקוחותיה ליהנות משירותי מעצב 
אישי, נגרות פרטית יוקרתית לכל 
הבית, ייצור במפעל מודרני וממוכן 

ומחירים השווים לכל נפש.
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