מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני
עיצוב מוצר מקורי ,חדשני ,איכותי ומלא מעוף
הוא נחלתם ,יוצאת הדופן ,של חברות ומעצבים
שנחנו בכישרון מיוחד .כישרון המתבטא בהבנת
החברה בה הם פועלים ובמטרתם לשרת את
הצרכן הסופי .מאז שהתחלתי לכתוב מדור זה
נוכחתי שהתעשייה הישראלית משופעת בחברות
ובמעצבים כאלו ,המעצבות ומייצרות רהיטים
פונקציונאליים ומלאי תעוזה שלא נופלים מאלו
המיוצרים מעבר לים ,והזוכים למקום של כבוד

בסצנת העיצוב העולמית .נוכחתי שלנו כישראלים
יש הרבה ללמוד על חברות ומעצבים אלו ,לפרגן
ולחוש גאווה לגבי הריהוט הישראלי!

השבוע בחרתי להציג חברת בוטיק לשולחנות
וכסאות אוכל ,שמוצריה מאופיינים בעיצוב
וחדשנות .חברה שמוצריה מאובזרים

מאת:
ענת שי-לאור

בפיתוחים ייחודיים וזוכים בתחרויות עיצוב.
חברה המבינה היטב את צרכי המשפחה
הישראלית ומנהגיה הייחודיים ולכן מעצבת
ומייצרת שולחנות אוכל המהווים פתרון
פונקציונאלי ועיצובי ,בהתאמה מלאה לצרכיו
השונים של כל לקוח והמאפשרים אירוח של
סועדים רבים ,ביום יום ובחגים.

בחירת השבוע :עץ המשאלות

שולחנות אוכל שזכו בפרסי עיצוב ומשלבים פונקציונאליות וחדשנות
עופר זהר מעצב הבית של חברת עץ המשאלות
ידוע בעיצוביו היפהפיים והפונקציונאליים לפינת
האוכל ,המותאמת להרגלי האכילה והאירוח של
הצרכן הישראלי

החיבור שבין עיצוב מוצר ,ייצורו והתאמתו לצרכן
הישראלי אינה פשוטה .היא אמנות המשלבת ניסיון,
ידע ואהבה ,כישרון ,יצירתיות ,מקוריות ויכולות
טכניות ייחודיות .יצאתי לחפש ומצאתי את עופר זהר,
הבעלים והמעצב הראשי של חברת עץ המשאלות,
המצליח לשלב בפינות האוכל שלו :עדכניות עיצובית,
פונקציונאליות ,נוחות ,איכות וגימור מרשימים .למדתי
ממנו שהבנתו את צרכיה של המשפחה הישראלית
ומנהגיה ,הביאו אותו לעצב שולחנות אוכל המאפשרים
אירוח של סועדים רבים במיוחד בחגים ובאירועים
משפחתיים ,בקלות ובנוחות ,ומבלי להזיזם ממקומם.

בשולחנות שעופר מעצב ומייצר טמונים פיתוחים
בלעדיים של מנגנוני הגדלה המתחבאים בתוך
השולחן .באמצעותם ניתן להגדיל את השולחנות
עד ל 7.4-מ' ולארח סועדים רבים

בביקורי בגלריה של עץ המשאלות ,הצמוד לבית
המלאכה ,נחשפתי לחוויה אותנטית ולמדתי על עיצוב
וייצור הרהיטים מא' ועד ת' .עופר ערך לי סיור ,הראה לי
שולחנות בעלי רגליים פנימיות שמאפשרות את הכנסת
הכיסאות סביבם ,שולחנות המאובזרים במגירות
לאחסון סכו"ם ומפות ,שולחנות שבחלקם התחתון
עוצבה יחידה נסתרת לאחסון כסאות ,שולחן הנחשב
לארוך בארץ ,נפתח ל 7.40 -מ' ומתאים לסועדים רבים!
שולחנות עגולים נפתחים המאפשרים ישיבה של עד
 16סועדים בנוחות כשיחידות ההגדלה מאוחסנות
בבסיסם ,מבלי להפריע לנוחות הישיבה ועוד.

הבחירה בעצים ירוקים ,כחלק מתפיסת העולם
של עץ המשאלות ,לצד ייצור מתוצרת כחול לבן,
משרתים את הגישה הירוקה ומכניסים את הטבע
לבית .החברה מעורבת בקהילה ותורמת לסביבה.

כל שולחן ורהיט שמעוצב בעץ
המשאלות מהווה יצירת אמנות.
בלקסיקון של עפר זוהר ,הבעלים
והמעצב ,המילה "סטנדרטי" לא
קיימת ,כל רהיט עובר תהליך אישי
המתחיל בפגישה עם הלקוח,
להבנת טעמו וצרכיו ,ומסתיים ברהיט
מעוצב המיוצר ברמת ביצוע גבוהה
מהחומרים והעצים המשובחים
ביותר .עיצוביו המיוחדים זוכים
להכרה וקוטפים פרסים ראשונים
בתחרויות הישראליות היוקרתיות
לעיצוב ,התאמה וחדשנות.

העצים בהם משתמשת עץ המשאלות ,הנם לבידי עץ
מגוונים ואיכותיים מגידול ירוק ,הניטעים במיוחד עבור
התעשייה .בנוסף ,נעשה שימוש בחומרים טבעיים כגון
לכה על בסיס מים ובשאריות עץ לייצור מחברים ועוד.
עץ המשאלות מגדילה לעשות ותורמת לקק"ל לטובת
סביבה ירוקה יותר ,היא מעורבת חברתית ,תומכת
במוסדות נוער שונים ובסטודנטים בתחום האדריכלות
והעיצוב מתוך מחשבה שהדור הצעיר הוא העתיד של
מדינתנו.

פונקציונאליות ,חדשנות ופרסי עיצוב בפינת
האוכל  -השולחנות של עץ המשאלות ,זוכים
במקומות ראשונים בתחרויות עיצוב!
שולחן לונג איילנד  -זכה במקום הראשון בתחרות
העיצוב  .2007משיכה קלה באחת מדופנותיו מגלה
ארבע הגדלות המכפילות את אורכו ,מבלי שיפגע
מראהו העיצובי הנקי ומבלי להזיזו ממקומו .לשולחן
רגליים פנימיות זזות ,המאפשרות יציבות מקסימאלית
ומאפשרות ישיבה ללא הפרעה.
שולחן פניקס  -זכה בתחרות העיצוב  .2008הוא
עוצב כך שיפתור שתי "בעיות אירוח ישראליות":
חוסר במקום ישיבה ובכיסאות נוספים .בחלקו
התחתון עוצבה יחידה נסתרת המסתובבת על ציר
כשבתוכה בין  4-8כסאות נוספים .השולחן כולל
בין  2-8הגדלות מגרה ויכול לשמש עד  30סועדים.

אופטימוס פריים/מטריקס  -זכה בתחרות העיצוב
 .2013השולחן החדשני הנו פטנט ייחודי בעל הגדלות
מקופלות ומגיע לאורך של  .4.10הוא בעל מראה עדכני,
עשוי מחומרי גלם איכותיים ופתיחתו קלה ונוחה
לשימוש.

בחו"ל נחשב הריהוט ישראלי לשם נרדף לעיצוב
ואיכות .שולחנות האוכל של עץ המשאלות
נחשבות כיצירות אמנות בבית גם מעבר לים!
שמה של עץ המשאלות התפרסם ברבים ,ובשנים
האחרונות החלה החברה לייצא את רהיטיה
הפונקציונאליים והיצירתיים ללקוחות פרטיים מעבר
לים  -לאירופה ,ארה"ב ,אוסטרליה וקנדה.
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