מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני
ארונות וחדרי ארונות לא בוחרים כלאחר יד .לכאורה
מדובר בפריט פונקציונאלי המיועד לאחסון בלבד,
אך בל נשכח שארון הוא רהיט גדול ומשמעותי
המהווה חלק בלתי נפרד מעיצוב חדר השינה ולכן
משפיע עליו מאד .יצאתי וחיפשתי חברה ישראלית
המתייחסות אל עיצוב הארון בכבוד כפי שהתייחסו

אליו בתקופות הקלאסיות ,בהן כל ארון היה ייחודי,
אמנותי ובעל סגנון עיצובי מעניין ומקורי.

חיפשתי ומצאתי את חברת ריביירה .למדתי
שהיא אחת החברות הישראליות החדשניות
בתחום עיצוב הארונות לבית .ארונותיה

מאת:
ענת שי-לאור

איכותיים ,פונקציונאליים ומעוצבים בסגנון
עכשווי ובהשראת עולמות עיצוב מקוריים שלא
נראו בעבר גם בעולם! בנוסף לייחודיות עיצוביה
היא מקפידה על איכות מוצריה המיוצרים
בטכנולוגיות ייצור מהמתקדמות הקיימות
ומספקת ללקוחותיה אחריות ושירות אישי.

בחירת השבוע :ריביירה

ארונות כפריט עיצובי אמנותי בחדר השינה
מצאתי חברה שהיא דוגמא לחדשנות עיצובית
ופרקטית במלוא מובן המילה .על פי משנתה
של ריביירה 'ארון הוא יותר מארון' ואפשר
לראות בו רהיט פונקציונאלי לאחסון בגדים
אבל גם פריט עיצובי ואמנותי התורם למראה
הכולל של חדרי השינה והבית.

חברת ריביירה מייצרת מגוון של ארונות בסגנונות
שונים ,היא לא מפסיקה לחדש ולהתעדכן ,מחדשת
ומפתיעה כל פעם מחדש .היא מיישמת טכנולוגיות
עדכניות ,משתמשת בחומרים חדשים ,יוצרת שילובים
מעניינים ונעזרת במקורות השראה ככלי עבודה שלה.
בקולקציית  2014החדשנית שלה ניתן למצוא ארונות
טרנדיים עכשוויים כמו עם טלוויזיה אינטגראלית
לצד ארונות בעיצוב מקורי כמו ארון רקום בעבודת
יד בסגנון רטרו מודרני ,ארונות משרבייה מרוקאית
בעיצוב מרתק ועוד .כל ארון מותאם אישית לכל
רוכש ולכל בית.

לצרכיו האישיים של כל לקוח ,על השירות והאחריות
יוצאי הדופן הניתנים ללקוחותיה ועל איכויות
הייצור הגבוהות שלה .המפעל החדשני הוא דוגמא
למפעל 'ירוק' המקפיד לשמור על איכות הסביבה.
התרשמתי מעצי ושיחי הפרי שניטעו בחצר המפעל
עבור העובדים ליצירת סביבת עבודה ירוקה ונעימה,
ומהמערכת הסולרית שהותקנה על גג המפעל לייצור
חשמל לפי תקנות עידוד ייצור החשמל הנקי בישראל.

לצד ארונותיה המעוצבים מציעה החברה סדרת
ארונות "ריביירה אקספרס" -ארונות בייסיק
פונקציונאליים במבחר עיצובים ,מקלאסי ועד
מודרני ,במחירים נוחים ובאספקה מהירה.

מפעלה החדיש של חברת ריביירה ,במושב
תנובות ,נחשב לאחד המפעלים 'הירוקים'
והמתקדמים בישראל .בסמוך לו נבנה אולם
תצוגה ענק ומעוצב המשמש גם כחנות
המפעל והמאפשר ללקוחותיה חוויית קניה
מותאמת אישית.

מצא חן בעיני ש"ריביירה אקספרס" מאפשרת
לכל אחד ליהנות מהאיכות והעיצוב של החברה
גם כשמדובר בארון בתקציב לא גדול .התרשמתי
שהארונות של ריביירה מצטיינים בפתרונות חכמים
לאחסון נכון במרחב הביתי ,מתאימים לחדרי ארונות,
לחדרי שינה ולחדרי ילדים ,ומשמשים גם כפינות
אחסון ברחבי הבית .מצאתי חברה שאוהבת לפנק את
לקוחותיה ולכן מקדישה תשומת לב לכל פרט מרמת
הפרזול החכם ועד לגימור ,איטום נגד אבק ,בולמי
זעזועים ,מערכות גלגלים ועוד.

בביקורי באולם התצוגה ,המשמש גם כאאוטלט,
התרשמתי מהקולקצייה החדשה של הארונות
וחדרי הארונות המוצגת לקהל המבקרים ,מהאיכות,
הפרקטיות ,היופי ומסגנון העיצוב המקורי .למדתי
שלמרות גודלו של מפעלה ,המשתרע על 3,000
מ"ר ,כל ארון מיוצר על פי תכנית פרטנית בהתאם
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ארון  Needleworkהוא יצירת
אמנות חדשנית בחדר השינה .הארון
רקום בעבודת יד ,הוא פרי פיתוח
ייחודי ורעיון בלעדי של מעצבת הבית
של חברת ריביירה ,טל סגרה-וולנסקי
ששילבה בו את שתי אהבותיה
המרכזיות  -עיצוב ארונות ויצירה
בטקסטיל .טל התייחסה לחזית
הארון כאל יריעת רקמה ,ורקמה עליו
באמצעות חוטים ממוחזרים מבדי
טריקו דוגמת פרח קלאסית ,ההופכת
את הארון עצמו ליצירה של ממש
ומשדרגת כל חלל באופן מפתיע.
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