
מאת: 
ענת שי-לאור עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני

מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

ויוצרת  ומעולם  מאז  קיימת  ולצבור  לאגור  הנטייה 
בעיה של אחסון בבתים רבים. פריטי הלבוש והחפצים 
שצברנו לאורך השנים עומסים את המדפים, ממלאים 
לצד  זו,  מצוקה  תמידי.  בלגן  ויוצרים  המגירות  את 
מגבלות גודל חדר השינה הישראלי הממוצע, הובילה 
פיתרונות  למצוא  המקומיות  הריהוט  יצרניות  את 

מבחר  ליהנות  זוכים  ואנו  וחכמים  עכשוויים  אחסון 
מהמעוצבים  ארונות  וחדרי  ארונות  של  עשיר 

ומהמקוריים בעולם.

מהחברות  באחת  להתמקד  בחרתי  השבוע 
הישראליות הבולטות בתחום - חברת דלקוב. 

בעיצוב  המובילות  מהחברות  באחת  מדובר 
כחברה  הידועה  ארונות  וחדרי  ארונות  וייצור 
מוצריה,  איכות  על  להקפדתה  שבנוסף 
פרקטיות  מקוריות,  יצירתיות,  על  דגש  שמה 

וחדשנות.

בחירת השבוע: דלקוב   
ארונות עם פתרונות אחסון ועיצוב יצירתיים

מציבים את  וייצור  עיצוב  פיתוח,  30 שנה של 
דלקוב בשורה הראשונה של יצרניות הארונות 
בארץ ומאפשרים לה שיתוף פעולה נדיר ופורה 

עם חברה גרמנית בינלאומית.
לחבור  ישראלית  חברה  נבחרת  יום  בכל  לא 
ארונות  איתה  ולעצב  לפתח  ידועה,  גרמנית  לחברה 
הישראלית  דלקוב  שחברת  מצאתי  ארונות.  וחדרי 
יחד  ומעצבות  עובדות  הגרמנית   RAMPLUS-ו
וליהנות  לזכות  ללקוחותיהן  ומאפשרות  שנים  כבר 
ומדלתות  כישראליים,  לנו  המותאמים  מארונות 
ופרזול באיכות גרמנית הידועה בטיבה בעולם כולו. 
טכנולוגיית הפרזול שלהן מאפשרת עיצוב גמיש של 
במיוחד,  גדולות  גם  וגודל,  מידה  בכל  הזזה  דלתות 
הן  על המסילות.  ובשקט  נעות בקלות  כדי שהן  תוך 
בבולמי  ומצוידות  אבק  חדירת  מונעות  אטומות, 

זעזועים לסגירה קלה ובטיחותית.

את  לשפר  מטרה  לעצמה  שמה  דלקוב  חברת 
איכות החיים של לקוחותיה. גישה זו מתבטאת 
וחדשנות  מקוריות  יצירתיות,  על  דגש  במתן 
בעיצוב 'ארונות המחר' בעלי טכנולוגיה מתקדמת 
כדוגמת הארונות עם הדלתות ה'מרחפות' שלה.  
שמצאתי  בחדשנותם  הבולטים  מהדגמים  אחד 
בעלי  ארונות   .Fly Door ה-  ארונות  הם  בדלקוב 
דלתות הזזה חדשניות המשלבות, כאמור, את האיכות 
עם  הגרמנית   RAMPLUS חברת  של  והאמינות 
נראות  המעוצבות  הדלתות  מודרני.  ישראלי  עיצוב 
כמרחפות, הן נעות בקלות ללא מסילות הזזה גלויות, 
טריקה  במנגנון  ומאובזרות  ומשקלן,  רוחבן  למרות 
גומי  שרוול  הדלתות  למערכת  צדדיהן.  משני  שקט 
גמיש המולבש על יחידת זכוכית בדלת, בנפרד, דבר 
תופעת  את  ומונע  לשבר  ועמידות  גמישות  המאפשר 

החריקות.

ביותר  והנמכרים  הפופולאריים  ההזזה  ארונות 
גמישות  סגנונות.  במגוון  מעוצבים  דלקוב  של 
עיצובית, שירות וחוויית קניה מושלמת חשובים 
ביותר לחברה ולכן מתאפשר לכל לקוח להתאים 

את עיצוב הארון לטעמו ולצרכיו האישיים.
ארונות  מצאתי  דלקוב  של  הענק  התצוגה  באולם 
קלאסי,  מודרני,  בבית,  עיצובי  סגנון  לכל  המתאימים 
כפרי, פרובאנס או אקלקטי. הטרנד החם של דלקוב הוא 
מתוך  מודפסת  זכוכית:  בדלתות  המאובזרים  ארונות 
מלאי תמונות אותן ניתן לבחור בחברה או להביא באופן 
שונים  בצבעים  זכוכית  שילובי  זכוכית,  ריבועי  אישי, 
עם או בלי עץ או במסגרות אלומיניום ועוד. הארונות 
הבית  לחלל  וחיות  צבע  מכניסים  הזכוכית  דלתות  עם 
ומאפשרים תחושת חלל גדולה וניקיון עיצובי מודרני. 
עור,  בד,  מראות,  גם  לשלב  ניתן  הארונות  בדלתות 

במבוק טבעי, פורמיקות מודרניות יוצאות דופן ועוד. 
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בסיורי בחנות המפעל שלה מצאתי 
שחברת דלקוב מצטיינת ביכולתה 

להכניס יצירתיות, מקוריות וחדשנות 
לעיצוב הארונות וחדרי הארונות שלה 

ומשתמשת בטכנולוגיה מתקדמת 
כדי לספק פתרונות אחסון איכותיים, 

פונקציונאליים ועיצוביים כאחד. 
ארונותיה, נמכרים במחירים הוגנים 

ותחרותיים והם דוגמה למוצר מעולה 
שמעבר להיותו פריט עיצובי, הוא 

פרקטי ואיכותי כך שניתן יהיה ליהנות 
ממנו לאורך שנים. מצאתי בארונותיה 
של דלקוב את השילוב המנצח של 

עיצוב עכשווי ונגרות אישית
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