
מאת: 
ענת שי-לאור עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני

מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

האחרונות  בשנים  זוכה  הישראלי  המטבח 
העיצובים  בזכות  ובעולם,  בארץ  רבה  לפופולאריות 
הטכנולוגית  והחדשנות  המעולה  האיכות  המקוריים, 
מספר  הטון  את  נותנות  בישראל  הדרך.  פורצת 
ולהן  הענף  את  המובילות  בתחום  בולטות  חברות 
עדכני  לעיצוב  בנוסף  המספקות,  מטבחים  קולקציות 

ועכשווי, פונקציונאליות ונוחות מקסימאלית במטבח 
הצרכן  של  הייחודיים  לצרכיו  בדיוק  ומותאמות 

הישראלי.
אחת החברות הישראליות המובילות והבולטות 
חברת  היא  אלו,  לכל  דוגמא  שהיא  בתחום 
מטבחי הדקל ולכן בחרתי להציג אותה לפניכם 

בעיצוב  מתאפיינים  החברה  מטבחי  השבוע. 
יצירתיים  פתרונות  המשלב  ומתקדם  חדשני 
וחכמים לסדר וארגון במטבח. החברה מספקת 
ללקוחותיה מוצרים ברמה הגבוהה ביותר וזאת 
הודות לשילוב מנצח של טכנולוגיה מתקדמת, 

יצירתיות וניסיון רב שנים. 

בחירת השבוע: מטבחי הדקל   
מטבחים מעוצבים בטכנולוגיה מתקדמת

את  מציבות  והתחדשות  יצירה  שנות   30
מטבחי הדקל בין יצרניות המטבחים המובילות 
בישראל. החברה שמייצרת מטבחים באמצעות 
את  מביאה  בתחומה  ביותר  המתקדם  המיכון 
של  הטכנולוגיה  קדמת  אל  הישראלי  המטבח 

המחר.
חנות  של  המרשים  התצוגה  לאולם  בכניסתי  כבר 
כשראיתי  ראשון  ביבנה חשתי אהבה ממבט  המפעל 
את המבחר המרשים של החברה. הוקסמתי מתצוגת 
בלבן,  המונוכרומטים-עכשוויים  בצבעים  המטבחים 
להם  המשווים  אקזוטיים  עץ  ובשילובי  ואפור  שחור 
מראה יוקרתי, מעניין ואופנתי. חברת הדקל שדוגלת 
בעיצוב חדשני ומתקדם החליטה לאפשר ללקוחותיה 
אולם  מתוך  המפעל.  בחנות  אחרת  קניה  חוויית 
התצוגה ניתן להשקיף על מכונות המפעל המשוכללות 
לתת  ובכך  הייצור של המטבחים  על תהליך  וללמוד 
מענה לסקרנות הטבועה בנו להיחשף ולהיכנס אל סוד 

הייצור האיכותי של החברה.

שורשית  ישראלית  חברה  היא  הדקל  מטבחי 
שחרטה על דגלה להביא לנו, הישראלים, את 
בתחום  ביותר  החמים  והחידושים  הטרנדים 
לצד  יצירתית  חשיבה  לו  ולהוסיף  המטבח 

איכות ושירות מהטובים שיש.
המטבחים  קולקציית  על  לי  הסבירה  הבית  מעצבת 
ואלפי  מוניטין  שצברה  הוותיקה,  החברה  של   2014
מציגה  הקולקציה  השנים.  במהלך  מרוצים  לקוחות 
מבחר מטבחים יפהפיים במגוון סגנונות כמו מטבחים 
תעשייתי  בסגנון  מטבחים  מינימלסטיים,  מודרניים 
היטב  המשתלבים  חם  כפרי  בסגנון  מטבחים  לצד 
על  מקפידה  החברה  הישראלית.  המגורים  בסביבת 
עיצוב עד לפרט הקטן ביותר, מעצבי החברה מפתחים 
ומקפידים  ועדכניים,  חדשים  דגמים  הפסק  ללא 
בעולם  המתרחש  בכל  הדופק  על  היד  עם  להישאר 
מטבחים  בתערוכות  מבקרים  הבינלאומי,  העיצוב 
הנערכות מדי שנה ברחבי העולם ומיישמים את הידע 

המקצועי במטבחי החברה. 

במטבחי הדקל מאמינים ביכולתה של החברה 
משולבת  גבוהה,  מקצועית  רמה  על  לשמור 
חומרים  מקצועי,  אדם  כוח  עכשווי,  בעיצוב 

איכותיים, שירות מעולה ואחריות אמת.
בחברת הדקל מאמינים בשירות ומקפידים לשמור על 
השם והמוניטין שיצאו לה בזכות ההגינות, העמידה 
של  הלקוחות  המוצרים.  ואיכות  היושרה  בזמנים, 
מטבחי הדקל זוכים ליהנות מייעוץ אדריכלי מקצועי 
לתפור  במטרה  מתקדמות,  מחשב  תוכנות  באמצעות 
לכל אחד מטבח ייחודי שיתאים לנטיותיו העיצוביות 
מייצרת  במקביל  לשנים.  אחריות  ומקבלים  ולצרכיו 
הגדולות  לחברות  תעשייתיים  מטבחים  החברה 
דורי,  א.  החשמל,  חברת  דוגמת  בארץ  והבכירות 
בונה,  סולל  עובדים,  שיכון  האווירית,  התעשייה 

עמותות צה"ל ועוד.
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מאפייניה הבולטים של חברת 
מטבחי הדקל הם טכנולוגיית ייצור 
מהמתקדמות בעולם, עיצוב עדכני 
המשלב פתרונות יצירתיים וחכמים 

לסדר וארגון במטבח, חומרים 
איכותיים, רמה מקצועית, שירות 

מהטובים שיש בארץ ואחריות אמת 
לשנים רבות. קולקציית המטבחים 
2014 של החברה מציגה מטבחים 
המעוצבים במגוון סגנונות וצבעים, 

המתאימים למגמות העיצוב 
העכשוויות לבית ובאיכות שאין 

כדוגמתה.

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

מטעם

www.hadekel.com | טלפון: 08-9426266           
אולמות תצוגה: רמת השרון  |  יבנה  |  באר שבע


