מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני
כישראלים אנו ידועים בהיותנו אנשי משפחה
חמים ,ילדנו יקרים לנו מכל ואנחנו לא חוסכים
מאמץ על מנת לגדלם בריאים ומאושרים .עם
זאת אנו קוראים מחקרים המלמדים אותנו
שחומרי הגלם המשמשים לייצור ריהוט עשויים
להכיל חומרים נדיפים המזיקים לבריאות
ועשויים לפגוע בילדנו .מחקרים המותירים אתנו
חסרי אונים.

יצאתי לחפש ולהפתעתי מצאתי חברת
רהיטים יצרנית ישראלית שנושא בריאות
ילדנו בראש מעייניה ושבתקדים יוצא
דופן מסוגו קיבלה אישור על היותה חברה
המייצרת רהיטים בריאים :רשת האוס-
אין .הרשת הידועה ברהיטיה המעוצבים
והיפהפיים מעץ מלא מייצרת רהיטים לילדים

מאת:
ענת שי-לאור

ולנוער ולכל הבית ,תוצרת כחול-לבן .הם
מותאמים לבית הישראלי המודרני ,לצרכינו
ולצרכיהם המשתנים של ילדינו.

חדר אילי  -האוס-אין

חדר לואי  -האוס-אין

בחירת השבוע :רשת האוס-אין

מעצבים חדרים בריאים לילדים ולנוער
רשת האוס-אין שבעליה הם מילי ויובל עשור,
הורים ל 4-ילדים ,מוכיחה שלא רק עיצוב יפה
וחדשני קרוב לליבה ,אלא גם בריאות ילדינו ,ולכן
היא דואגת שמוצרי הרשת יהיו בריאים ובטוחים
עבורם .בדיקה מקיפה שנערכה ע"י פרופסור
אליהו ריכטר ודר' יעל שטיין מהאוניברסיטה
העברית בירושלים ,מאשרת שקולקציית
הרהיטים של החברה מיוצרת רק מחומרים
טבעיים ,בלתי מזיקים ,שאינם מנדפים רעלים
וידידותיים לסביבה .רהיטיה בריאים ובטוחים
עבורנו ועבור ילדינו ,בזכות שמירה קפדנית
על שימוש בחומרי גלם מעולים ובריאים :עץ
מלא מכריתה מבוקרת ,צבעים על בסיס מים
ומינרלים ללא כימיקלים רעילים ,דבקים ולכה
שאינם רעילים ,ברגים שאינם חשופים ועוד.
חומרי גלם אלו יקרים משמעותית מהסטנדרט
הנהוג בענף ובכל זאת ,מקפידה הרשת לשמור
על מחירים הוגנים לטובת הצרכן.

רשת האוס-אין היא מחלוצות העיצוב
הקלאסי-מודרני ,הטרנד העכשווי החם
ביותר בבית הישראלי המודרני ,העונה על
צרכי ההורים והילדים כאחד ומאפשר ליהנות
מהם שנים רבות.
חדריה לילדים ולנוער ,מעוצבים ע"י יובל עשור
והם מהיפים והאיכותיים בארץ .הם משדרים
יוקרה ,תחכום וניקיון עיצובי ,רמת הגימור
שלהם גבוהה והם מתאימים בסגנונם העשיר
ל"נסיכים ולנסיכות" שלנו .סגנונות העיצוב
שלה מגוונים :כפרי ,רומנטי ,פרובנס או משולב.
הרשת החדירה סגנונות אלו שעד לאחרונה היו
שמורים לחללי הבית המרכזיים ולחדרי ההורים,
לחדרי הילדים והנוער ,תוך שילוב אלמנטים

בוגרים כמו כותרות עליונות ותחתונות ,עיטורים
עדינים בקווים מעוגלים ובמראה עתיק וכד.
והכול מעץ מלא ואיכותי בלבד.

ההחלטה לעצב חדר ילדים
אינה פשוטה .כהורים הדואגים
לבריאותם של ילדינו אנו מעוניינים
בחדרים מעוצבים אך שיהיו גם
בטוחים .האם יש מושג כזה:
רהיטים בריאים? מסתבר שכן!
רשת האוס-אין היא חברת הריהוט
היחידה בארץ שנבדקה ע"י היחידה
לרפואה תעסוקתית וסביבתית של
האוניברסיטה העברית בירושלים
וזכתה לאישור כי רהיטיה בריאים
ובטוחים!

בשנתיים האחרונות החל יובל עשור ,מבעלי
החברה ,הידוע כאחד המעצבים המוערכים
בארץ ,לעצב לכל הבית רהיטים עם החותמת
האישית והייחודית שלו ,תחת המותג -
סטודיו הנגריה ברישפון.
סטודיו הנגריה ,מבית האוס-אין ,הוקם כדי
לתת מענה שלם ,תחת קורת גג אחת ,ללקוחות
המחפשים לביתם ריהוט המעוצב והמיוצר
בנגרות בהתאמה אישית ובאופן יחידני .הוא שוכן
ברישפון הירוקה ופוקדים אותו לקוחות פרטיים
שלא מוכנים לוותר על עיצוב ואיכות ואדריכלים
ומעצבים שבאים לממש את רעיונותיהם ולקבל
יעוץ .כמעצב מוצר בעל ניסיון מקפיד יובל לקחת
כל פנטזיה עיצובית ולממש אותה תוך הקפדה
על נראות פונקציונאלית .לקוחותיו המפקידים
בידיו האמנותיות והמקצועיות את עבודות
הנגרות של ביתם זוכים במוצרים מעוצבים,
מקוריים וברמה הגבוהה ביותר שניתן לרכוש.

סטודיו הנגריה

רשת האוס-אין הנה רשת משפחתית,
כחול לבן ,שפועלת מתוך אחריות חברתית
ונתינה ולה חשיבה ירוקה ,שורשים בקהילה
ועקרונות של אכפתיות.
הרשת חברה במועצה הישראלית לבנייה ירוקה.
היא מייצרת את רהיטיה רק מעצים בעלי תקן
 PEFCהמבטיח שנכרתו מיערות העוברים
בקרה ונטיעה מחודשת מבלי לפגוע במערכת
האקולוגית .תקן זה שומר שהעץ גדל בפיקוח
בוטני ולכן נקי ממזיקים ובטוח לשימוש .את
רהיטי החברה מייצרים אסירים העובדים
במפעל הנגרות שלה הממוקם בשטחו של כלא
מעשיהו .כך לוקחת האוס-אין חלק בשיקומם
ובשילובם בחברה לאחר השחרור .עבור מילי
ויובל מדובר במפעל חיים ,אחריות חברתית
ותרומה לקהילה חשובים להם והם מעורבים
בקהילה ותורמים רבות.
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