מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני
בשנים האחרונות הופך הריהוט הישראלי
לחדרי השינה לדייר של קבע ובעל שם של
כבוד ,בבימת העיצוב הבינלאומית .ולא
בכדי ,החדשנות הבלתי פוסקת של היצרנים
המעצבים הישראליים בתחום זה מביאה
את עיצוב השינה אל העתיד ,מאפשרת
אמירה עיצובית עכשוויות ,מספקת נוחות
ופינוק ,ומראה שכמו ברפואה ,טכנולוגיה

ומדע ,לישראל יש הרבה מה להוסיף גם
בתחום זה.

השבוע בחרתי לכתוב על חברה ישראלית-
בינלאומית המתמחה במוצרי שינה
למבוגרים ,ילדים ונוער ושהפכה לאייקון
בארצנו .חברה המשקיעה משאבים גדולים

מאת:
ענת שי-לאור

במחקר ובפיתוח ומעמידה ,כל פעם מחדש,
סטנדרטים חדשים של איכות ,נוחות ובריאות
בתחום המזרנים ,המיטות הזוגיות ,המיטות
והספות לנוער והמערכות המתכווננות .חברה
שהיא מ"הסנוניות הראשונות" ביצוא ריהוט
מעוצב ואיכותי לחו"ל שמביא שם של כבוד
לתעשייה הישראלית בעולם כולו.

בחירת השבוע :חברת עמינח

עיצוב עכשווי ומקורי ,טכנולוגיה מתקדמת,
ומובילות בינלאומית בחדר השינה ובחדרי הנוער
עולם השינה של עמינח ידוע לכולנו כמגוון
וכזה הכולל קולקציות מזרנים ,חדרי שינה
ומערכות מתכווננות המתאימות לכל סגנון
ותקציב .מוצריה משלבים חידושים המיוצרים
בטכנולוגיות מתקדמות ועיצוב חדשני וייחודי.
ניסיונה העשיר של החברה ניכר בעיצוב מוצריה
האיכותיים למבוגרים ,לבני נוער ולילדים היא
משנה את הסטנדרט בעולם השינה ,ומובילה
את הקו העתידי בתחום.
ערכתי סיור במפעליה הגדולים שבניר צבי
המעסיקים יחד עם מפעלה בהונגריה 700
עובדים ,מתוכם  600בישראל! ולמדתי שלה 3
רשתות ,כ 60-אולמות תצוגה ו 200-משווקים!

בשנים האחרונות הפך חדר השינה שלנו
ליחידת הורים עצמאית ,עיצובו עבר מהפך
והוא ואינו משמש לשינה בלבד .הטכנולוגיה
המודרנית של עמינח מכניסה אליו מזרנים
נוחים ,גאדג'טים ופינוקים שהופכים אותו
למקום מפלט וכיף בשעות היום והלילה.
באולמות התצוגה של החברה מצאתי חדרי
שינה איכותיים במראה מסוגנן ,עכשווי ומעוצב,
מיוצרים ברמת גימור גבוהה ,מאובזרים
במזרניה הידועים באיכותם ומאפשרים שינה
טובה ובריאה .ביקרתי במחלקת העיצוב
של עמינח בה שוקדים כל העת על התאמה
של חדרי השינה לרוח התקופה הנוכחית,
תוך התחשבות בטרנדים הבולטים בעולם.
הקולקציות העכשוויות של החברה ,מתאפיינות
בערבוב מגמות ונעות בין מראה עיצובי מודרני-

מינימליסטי לכזה העושה שימוש בריפודים ,כמו
הקפיטונז' ,המאפיינים עיצוב קלאסי.

מסתבר שקיימת חברה ישראלית
הידועה כנושאת את דגל מהפכת
השינה בישראל ובעולם.
היא מחדשת ,מפתחת ומיישמת
במוצריה סטנדרטים חדשים של איכות,
נוחות ועיצוב .חברה בעלת מוניטין
בינלאומי ,המשתתפת בתערוכות עיצוב
מובילות באירופה ,קוטפת שבחים
ופרסים ומשפיעה על תרבות העיצוב
בעולם כולו -חברת עמינח.

עמינח השתתפה בתערוכות עיצוב באיטליה
ובגרמניה ,זכתה לשבחים ולהכרה בינלאומית
ומייצאת לארה"ב ,רוסיה ,קנדה ,אוסטרליה
ואירופה .היא הראשונה שפיתחה מצע שינה
מתכוונן ,בעל ארגז מצעים מרווח שחולל
מהפך בתחום המיטות המתכווננות בעולם.

עמינח הייתה הראשונה שהציגה בארץ ובבימות
העיצוב בעולם מיטה מתכווננת בעלת ארגז
מצעים גדול ,המאפשר אחסון כלי המיטה
בנוחות מרבית ,חוסך במקום ומתאים לעיצוב
הכולל .המערכת המתכווננת ,ניתנת להתקנה גם
על מסגרת מיטה קיימת ,ונמכרת כחלק מחדרי
השינה המעוצבים של החברה במחיר אטרקטיבי
המאפשר לכל אחד שחפץ בכך ,ליהנות משינה
בריאה ,איכותית ולא פחות חשוב :מפנקת.

הידעתם? עמינח היא שפיתחה את "המיטה
וחצי" ואת ה"ספפה" – המצאות ישראליות,
ששינו את תרבות השינה של ילדינו בארץ
ובעולם והפכו אצל כולנו למטבע לשון.

כל הורה יודע שחדר השינה של הצעירים
הפך ליחידה עצמאית הדומה לזו של ההורים
ושאינה משמשת לשינה בלבד .חברת עמינח
המכירה את הצעירים הישראליים היטב ,ייצרה
עבורם ,לאחרונה ,קולקציית מיטות רחבות
ועכשוויות תחת המותג  XL Bed .ואכן
הקולקציה החדשה מצטיינת בעיצוב צעיר,

עדכני ויפהפה ,בנוחות ובאיכות .בנוסף ,אבזרה
עמינח את מצעי השינה עם "המרכז הבריאותי",
השומר על עמוד השדרה ,מונע את שקיעת
המזרן בחלקו המרכזי ומספק תמיכה מדויקת
של המזרן לכל חלקי הגוף .מיטות XL Bed
נחשבות ל"אייקון" בקרב בני הנוער והן נוחות
לא פחות מהמיטות של ההורים! ומשמשות
להשתרעות ,לשמיעת מוזיקה בכיף ,לארוח
בן/ת זוג ,חברים ,לגלישה באינטרנט ,לקריאה
וכן ,גם לישון .המיטות מצוידות במנגנונים
מיוחדים שבאמצעותם ניתן לכוונן את הגב
והרגליים לאינסוף תנוחות נוחות ,הן מעוצבות
בהשפעת האופנות העכשוויות ,בסגנון נקי
ופונקציונאלי ובהתאמה לאורח חייהם
המודרני של בני הנוער והצעירים הישראליים.
בני הנוער אוהבים אותן ומרגישים.
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