מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני
בחירת ריהוט הוא אחד הגורמים החשובים ביותר
בתהליך העיצוב של הבית .כאשר מרכיבים שונים כמו
נראות ,עכשוויות ,חדשנות ,נוחות ,התאמה לאופי,
לאקלים ולצרכים ,ופרקטיות הם חלק מהשיקולים
לבחירת הקו העיצובי המוביל שמעניק לביתנו את
הטאץ' הייחודי שלו .זו אולי הסיבה שמשפחות רבות

בישראל נוטות לבחור ריהוט בעיצוב מודרני עם
נגיעות ונוחות קלאסיות שכולל את כל המרכיבים
הללו יחדיו.

לכן בחרתי השבוע להתמקד בחברה ישראלית
ותיקה ואיכותית בשם 'רוזטו' הידועה לרובנו

מאת:
ענת שי-לאור

כיבואנית הבלעדית של מותג היוקרה רוזטו
האיטלקי .מדובר בחברה המאפשרת 'טוטל-
לוק' בעיצוב הבית ומציעה פתרונות ריהוט
מעוצבים לכל חדריו ,בהתאמה אישית ,ועם
דגש על קו עיצובי ייחודי מודרני-קלאסי של
טובי המעצבים בארץ ומאירופה.

בחירת השבוע :רוזטו ישראל

רשת בוטיק ישראלית לריהוט הבית ,בניחוח איטלקי
רשת רוזטו היוקרתית הושקה בארץ בשנת
 1978ביוזמתו של בחור צעיר ,אוהב עיצוב
וחסיד של מותגים איטלקיים ותערוכות עיצוב
במילאנו שהחל לעצב ולייצר רהיטים ,בעבודת
יד ,בחצר האחורית של בית אמו

המעצב הצעיר החל את דרכו בנגרייה קטנה שהקים
ובה הגשים את חזונו ויצר רהיטי עץ מעוצבים באהבה
ובכישרון רב .מוצריו בלטו מיד בזכות העיצוב
החדשני והגימור המושלם שלהם והחלו לזכות
בהכרה ובמוניטין ברחבי הארץ .מעודד מהצלחתו
הוא פתח את חנותו הראשונה וקרא לה ,ROSSETO
על שם המותג האיטלקי הידוע שאת מוצריו הוא החל
גם לייבא לישראל .הוא חרט על דגלו מתן פתרונות
ריהוט מעוצבים לכל הבית ,התואמים לקו העיצובי
העכשווי שהוצג בתערוכות באירופה.

רשת רוזטו היא הראשונה שהכניסה לארץ את
השיטה האיטלקית ופתחה באולמות התצוגה
שלה מחלקה לעיצוב פנים שעומד לרשות
לקוחותיה והעוזר להם לרהט את ביתם על פי
חלומם וטעמם

בביקורי באולמות התצוגה של  ROSSETOלמדתי
שהחברה מאפשרת ללקוחותיה לתאם פגישת ייעוץ
עם מעצבי הבית שידועים ביכולתם להכניס לבית
מגע מיוחד ואקסקלוסיבי .מומלץ להביא לפגישה
הראשונית מפרט ותכנית כדי שיוכלו להתאים לכם
את כל פריטי הריהוט הנחוצים וליצור Total look
המעניק אחידות עיצובית לכל החללים בבית .בפגישה
עמם אל תהססו לתאר את כל מה שעולה בדמיונכם
להגשמת 'בית חלומותיכם' .תפקידם הוא לממש
ולהוציא זאת לפועל באמצעות הניסיון המקצועי הרב

מסתבר שקיימת בארץ חברה
המציעה מבחר של ריהוט בוטיק
עם דגש על קו עיצובי בהשראת
טובי המעצבים האיטלקיים .חברה
המעניקה ללקוחותיה את האפשרות
לעצב את כל הבית וליצור בו אחידות
עיצובית עכשווית ROSSETO .היא
חברה תוססת של אנשים מקצועיים
בתחום העיצוב ,התכנון ,הייצור
והשיווק ההופכת את עיצוב הבית
הישראלי למלא בהשראה.
שרכשו .מעצבי החברה עובדים גם בשיתוף פעולה
עם האדריכלים ומעצבי הפנים של הלקוח עצמו.

לרשת רוזטו תמהיל מוצרים המאפיין חנות בוטיק
כאשר מאחורי כל מוצר עומד סיפור מעניין,
ייחודיות עיצובית ואמירה אישית .היא עובדת עם
מעצבים ואדריכלים וידועה באיכות רהיטיה

בנגריית הבוטיק של הרשת מייצרים פריטי ריהוט
מעץ לבית,כחול לבן ,ובהתאמה אישית .חדרי שינה,
מזנונים ,שולחנות סלון ,פינות אוכל ריהוט משלים
ועוד .המוצרים מיוצרים מסוגי עץ שונים ,פורנירים
וצביעה אקרילית איכותית ומיוחדת .הם מתאפיינים
בקו העיצובי של רוזטו ,בשיטות ייצור מתקדמות כמו
חיתוכי  CNCמורכבים ומדויקים ,בעמידות לאורך
שנים ובפרזול באיכות גבוהה.
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