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דרכן  את  החלו  רבות  ישראליות  ריהוט  חברות 
הצליח  השנים  במהלך  וביתיים.  קטנים  כעסקים 
את  לשלב  החכים  ולגדול,  להתפתח  השני  הדור 
הטכנולוגית  ההתפתחות  עם  שצבר  והידע  האיכויות 
אותם  את  ולהפוך  האחרונות  השנים  של  המתקדמת 
בענף  בתחומן.  מובילות  לחברות  משפחתיים  עסקים 

בטיבן  העולות  כאלו  חברות  מספר  צמחו  המטבחים 
ובחדשנותן על מתחריהן בארץ ובחו"ל.

 
השבוע בחרתי להציג לכם כדוגמה את חברת 
קטנה  לחברה  דוגמה  הוא  שסיפורה  סמגל 
ומשפחתית שצמחה והפכה לשם דבר בתחום 

חדשנות  מבחינת  ובעיקר  המטבח  עיצוב 
להיות  שמקפידה  חברה  וטכנולוגית.  עיצובית 
העיצוב  למגמות  באשר  הדופק  על  היד  עם 
ומצליחה להציג במטבחיה פרשנות  העולמיות 
והתופרת  משלה  ומרתקת  עכשווית  עיצובית 

אותם בעבור כל לקוח על פי סגנונו האישי.

בחירת השבוע: מטבחי סמגל קונספט   
מטבחים מעוצבים שהם לבו של הבית 

בלמידה  מאמינים  קונספט  סמגל  במטבחי 
ראשונים  תמיד  הם  ולכן  חדשות  ובהתחלות 
מבחינת ראייה עיצובית והתחדשות טכנולוגית. 
המעצב  ע"י  שנבחרה  שהחברה  פלא  זה  אין 
מיכאל ששון להציג, בבית האח בעונה הקודמת, 
חדש  טרנד  היום  מובילה  ייצורה  פרי  מטבח 

ומשיקה מטבחי עץ בגרסה רעננה ומודרנית.
בקולקציה  משלבת,  קונספט  סמגל  מטבחי  חברת 
החדשה שלה, מטבח מעץ חם וכהה עם ויטרינות זכוכית 
מודרני.  באי  עכשוויים  נירוסטה  ומשטחי  פעם  של 
במפעלה  מוקפד  בתהליך  מיוצר  היפיפה  המטבח 
המתקדם והממוחשב של סמגל קונספט שבחיפה והוא 
המנכ"ל  ובראשו  הפיתוח  צוות  של  מחשבת  מלאכת 
השבוע  כשבקרתי  ואכן  בחברה.  שני  דור  סייג,  ערן 
חברה  מצאתי  סמגל  קבוצת  של  הלוגיסטי  במרכז 
צעירה ותוססת שמצעידה את ענף המטבחים למחוזות 
עיצוביים חדשים ומרתקים ומאפשרת לכל לקוח להשיג 

את מטבח חלומותיו ויותר.

העיצוב  קונספט  סמגל  של  גישתה  פי  על 
הכישרון  מושקעים  שבו  ה'פרונט'  הוא  שלה 
והיצירתיות הפוגשים את הטעם האישי של כל 
הלקוח. לכן מושקע בכל מטבח שהיא מעצבת 
ומייצרת תכנון מקורי ומדויק על פי צרכיו, טעמו 

וחלומו של כל צרכן.
מטבחי סמגל מתאפיינים במגוון רחב של סגנונות עיצוב 
הנתפרים במיוחד בעבור כל לקוח על פי סגנונו, תפיסתו 
ביתו.  לחלל  מושלמת  התאמה  פי  על  וכמובן  וצרכיו 
מבחינת  רק  לא  נעשית  הלקוח  בעבור  החלום  הגשמת 
מבחינת  גם  אלא  שלו,  העיצובית  הפנטזיה  הגשמת 

גובה  כמו  אישית  והמותאמת  המעולה  האנוש  הנדסת 
ארונות  גובה  ונכונים  נוחים  מעברים  העבודה,  משטחי 
עליונים ועוד. מעצבת החברה הסבירה לי על הפתרונות 
לצרכן  במיוחד  המותאמים  החברה  של  העיצוביים 
הישראלי שחי ומארח במטבחו יותר ממקבילו האירופאי, 
ולמעשה מתייחס למטבחו כאל ליבו של ביתו! חטיבת 
Samgal Electric משלימה את המטבח ומספקת לו 

מוצרי חשמל מהמעולים הקיימים בעולם. 

של  הדגל  לספינת  נחשב  סמגל  של  המפעל 
החדישים  והמיכון  הציוד  בזכות  הקבוצה, 
המתקדמת  הטכנולוגיה  והמשוכללים, 

והשמירה על הסביבה
שלה  הלוגיסטי  המרכז  את  מצעידה  סמגל  קבוצת 
לקראת הפיכתו למפעל ירוק. המכונות אינן פולטות 
החברה  משתמשת  שבהם  העצים  רעילים,  גזים 
ירוקה,  בנייה  של  העולמי  המחמיר  בתקן  עומדים 
בתקנים  שעומדים  והסיבית  הפורמייקה  כולל 
נעשית  האקרילית  הצביעה  גם  ובנוסף  הירוקים, 
רעילים  גזים  פולטים  שאינם  נפט  נטולי  בצבעים 

במהלך העבודה.

חברת מטבחים חדשנית ותוססת, 
עיצובים יפיפיים מלאי מעוף שלא 
נראו כמותם בעבר, ייצור ושירות 
מעולים, אלו רק כמה ממאפייניה 

של חברת המטבחים סמגל קונספט. 
חברה משפחתית המאמינה כי 

המטבח הוא לב הבית, המקום בו 
מתרחש סיפור  החיים של יושביו 

ולכן חשוב שיעוצב  באופן שיתאים 
להם. בקבוצת סמגל מאמינים 

שהכול מתחיל במטבח ושעם האוכל 
בא התיאבון - ולכן מעניקים שירות 
כולל ללקוח מאותו בית יוצר. בסל 
מוצריה פתרונות חכמים כמו מוצרי 

חשמל מעולים למטבח, ארונות 
הזזה, חדרי ארונות ועוד. 


