
מאת: 
ענת שי-לאור עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני

מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

בעידן שבו עיצוב וטכנולוגיה שזורים זה בזה, הפכה 
שרבים  הסיבה  זו  ביותר.  לחשובה  המוצר  נראות 
מיצרני הריהוט הישראליים, בתחום מערכות השינה 
משאבים  להשקיע  בוחרים  ונוער,  ילדים  למבוגרים, 
בעיצוב מקורי, חדשני ומותאם. נותנים לצרכניהם את 
המענה הטוב ביותר ומבדלים את מותגיהם מהריהוט 

הצרכן  של  בליבו  וזוכים  מובילים  ובכך  המיובא 
הישראלי.

החברות  אחת  על  לכתוב  בחרתי  השבוע 
עיצובים  ידיה  תחת  שמוציאה  הישראליות 
ומעוף  סטייל  הרבה  עם  שגרתיים  בלתי 

למבוגרים  איכותיים  שינה  פתרונות  ומעצבת 
ולבני הנוער. חברת סטייל בד ידועה במיוחד 
כאחת המובילות  בתחום מיטות לילדים ונוער 
מכירה  היא  המעולים.  מוצריה  בזכות  בארץ 
מוצרים  להם  ומעצבת  ילדינו  צרכי  את  היטב 

שהם אוהבים.

חברת סטייל בד מעצבת ומייצרת מיטות, ספות 
שנה  כ-25  מזה  ולנוער  לילדים  קפיצים  ומזרני 
ומאמינה בשילוב של עיצוב שווה לב, פיתרונות 

איכותיים לשינה נוחה ובריאה ומחיר סביר.
המיטה היא מובלעת של פרטיות בחדר הנוער וכרהיט 
מהווה את המוקד העיצובי העיקרי בחדר ולכן צריכה 
הנוער.  ובני  הילדים  של  חייהם  סגנון  את  לשקף 
בד  סטייל  חברת  של  הענק  התצוגה  באולם  בביקורי 
בנצרת עלית, הסמוך למפעלה, נחשפתי למגוון מיטות 
לטעמם  שיתאימו  כך  שונים,  בסגנונות  המעוצבות 
אוחנה,  יריב  החברה,  מנכ"ל  ונערה.  נער  כל  של 
החדר,  לעיצוב  להתאים  צריכה  ש"מיטה  לי  הסביר 
חוויית  ולספק  ונוחה  פונקציונלית  'אינית',  להיות 
המיטות  לעיצוב  ההשראה  אולטימטיבית".  שינה 
ומעצבי  בינלאומיות  מתערוכות  נלקחת  והספות 
החברה מקפידים להיות עם יד על הדופק בכל הקשור 

לטכנולוגיות חדישות.

למזרן טוב ואורטופדי יש חשיבות רבה במיוחד 
בגילאי הילדות וההתבגרות כדי לאפשר מנוחה 
נכונה לגוף ולתרום להתפתחות נכונה של מבנה 

העצמות והשרירים של ילדינו.
שינה  פתרונות  ולייצר  לפתח  מקפידים  בד  בסטייל 
הפיתוחים  אחד  לילדינו.  המתאימים  מעולים 
הנוער  לבני  הרחבות  הפינוק  מיטות  הוא  הפופולרים 
מצופה  רחב  מצעים  ארגז  המשלבות  וחצי'  'סטייל 
המיטות  מבחוץ.  אופנתי  בד  עם  מבפנים  מפורמיקה 
ומופעלות  מפרקים  ארבעה  בעלות  מתכווננות, 
חשמלית או ו הידרואלית ומאובזרות במזרני קפיצים 

מבודדים, פרי פיתוחה של החברה, בגובה של 25 ס"מ 
ובדומה למזרני המבוגרים. המזרנים מתאימים עצמם 
שכבות  של  עליונה  תוספת  להם  ויש  הגוף  למשקל 
פינוק המשלבת לטקס וויסקו. המיטות מגיעות במבחר 
וחלקן מעוצבות  ובדוגמאות אופנתיים  בגוונים  בדים 

עם ראש דקורטיבי מרופד או מפורניר בוק חרוט.

סטייל בד מציעה לצד פתרונות שינה איכותיים 
גם פתרונות אירוח לבני הנוער ולצעירים החיים 
נפתחות,  ספות-מיטות  ומעצבת  קטנות  בדירות 

פרי פיתוחה הייחודי של החברה.
באולם התצוגה מצאתי ספות אירוח המשמשות כספה 
ביציקת  דפנות  למיטות  בלילה.  זוגיות  וכמיטות  ביום 
להרגיש את  נוחה מבלי  פולוריטן המאפשרות שכיבה 
החיבור בין שני חלקי המזרן. בנוסף מצאתי ספות עם 
או  זוגית  למיטה  קל' המאפשר את הפיכתן  'על  מנגנון 
לשתי מיטות נפרדות בשליפה קלה של החלק התחתון 
ולחלקן ראש מתכוונן לשינה מפנקת. כל הספות-מיטות 
בדירות  ישיבה  ולפינות  אירוח  לחדרי  גם  מתאימות 
סטודנטים ומעוצבות בקו צעיר ונקי המתאים לכל גיל.
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חברת סטייל בד היא חברה ישראלית, 
המעצבת ומייצרת פתרונות שינה 

מעולים: מיטות, ספות ומזרני קפיצים 
לילדים, נוער ומבוגרים ומעניקה חמש 

שנות אחריות לכל מוצריה. 
היא החברה היחידה בתחומה 

המתגאה בתו איזו 9002 האירופאי. 
מוצריה ידועים בטיבם, ברמת הגימור 
הגבוהה שלהם ובמחירם המשתלם 
והנוח. החברה מייצרת עבור ילדינו 

מיטות ומזרנים בדגש על שינה 
בריאה, אורטופדית ואיכותית ובזכות 
כך מאפשרת לגוף הילד/ה והנער/ה 
תמיכה מלאה ונוחה החשובה מאד 

בשנות גדילתם!

בחירת השבוע: סטייל בד   
פתרונות שינה מעוצבים לילדים ולבני הנוער


