
מאת: 
ענת שי-לאור עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני

מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

מהיר  בקצב  המתרחשים  הגלובליים  השינויים 
הבית  עיצוב  תחום  על  גם  פוסחים  לא  בעולם 
שגבולותיו  והבינלאומי  הישראלי  המודרני 
עיצוב  תחומי  עם  ולהשתלב  להטשטש  החלו 
גוברת,  ואסתטיקה  לעיצוב  המודעות  שונים. 
אחד  משפיעים  האופנה  ועולם  הבית  עיצוב 
התחומים  משני  מובילים  ומעצבים  השני,  על 

של  הזה  הייחודי  השילוב  זהים.  טרנדים  יוצרים 
עיצוב הבית ואופנה, מתבטא בקולקציות ריהוט 
חדשניות שמציגות חברות ריהוט מובילות בארץ 

ובעולם. 

השבוע בחרתי לכתוב על חברת מטבחים 
עיצוב  תפיסת  בעלת  ומובילה  וותיקה 

המטבחים  שקולקציית  חברה  הוליסטית. 
העכשווית שלה מעוצבת בהשראת מעצב 
בארץ  כאייקון  הידוע  ישראלי,  אופנה 
מרתק  שילוב  מאפשרת  ולכן  ובעולם, 
ולחלל  למטבח  במיטבה  אופנה  ומביאה 

המרכזי של הבית.

בחירת השבוע: מטבחי זיו   
מביאה את עיצוב האופנה למטבח

מטבחי זיו המתאפיינת בתפישת עיצוב הוליסטית 
שבין  המתבקש  החיבור  את  במדרגה  העלתה 
אופנה לעיצוב הבית ומציגה, בהשראת המעצב 
מארבעת  מטבחים  קולקציית  אוברזון,  גדעון 
,Classic White עכשוויים:  תוכן  עולמות 

Urban Black, Nature Green, Spice Red
כל אחד מהעולמות מייצג קולקציית מטבחים ייחודית 
שבעיצובה נעשה שימוש באלמנטים וחיפויים מתחום 
בסגנונות  מרהיבים  מטבחים  היא  והתוצאה  האופנה 
ואופנה, מאפשר  מוצר  עיצוב  זה, של  שונים. שילוב 
לתפיסת  המתאים  בסגנון  מטבח  למצוא  אחד  לכל 
עולמו וסגנונו האישי: ממטבח מינימליסטי "מחויט", 

כפרי-מודרני, קולוניאלי, במראה אתני ועוד. 

החזון המוביל את חברת מטבחי זיו הוא עיצוב 
לסגנון  לצרכים,  התואמים  מטבחים  וייצור 
חדשנות,  לקוח,  כל  של  החיים  ולתפיסת 
איכות, שימוש בטכנולוגיות מהחדישות בעולם 
תקן  כדוגמת  מחמירים  תקן  בתווי  ועמידה 
האיכות הבינלאומי I.S.O 9001 בתחום הייצור, 

השיווק והשירות
היפיפיים  התצוגה  באולמות  מצאתי,  ואכן 
באופן  שעוצבו  מטבחים  החברה,  של  והמושקעים 
מקסימאלית.  ופונקציונאליות  נוחות  המאפשר 
הינו  המטבח  החברה,  תפישת  פי  שעל  למדתי 
לספק  ואמור  המרכזי  הבית  מחלל  נפרד  בלתי  חלק 
משקעה  היא  לכן  הלקוח.  של  השונים  צרכיו  את 
חובב  הישראלי  לצרכן  להעניק  כדי  רבים  משאבים 
העומדים  מטבחים  והטכנולוגיה  העיצוב  הבישול 
ביותר, העשויים מחומרי הגלם  בתקנים המחמירים 

רב של חומרים,  והמיוצרים במבחר  ביותר  הטובים 
גוונים, עיצובים ושילובים. 

כיאה לחברה שורשית-ישראלית בעלת תפישה 
מפעל  בשדרות  זיו  מטבחי  הקימה  הוליסטית 
ואיכות  בעיצוב  רק  לא  משקיעה  והיא  ירוק 

מוצרים אלא גם בטובת הקהילה והסביבה
הגדול  הוא  שדרות  בעיר  זיו  מטבחי  של  המפעל 
ביותר מסוגו בישראל ומשתרע על פני 24 אלף מ"ר!
 

בשוק  מסוגו  והמתקדם  החדיש  במיכון  מצויד  הוא 
נחוצים לתושבי העיר  ומספק מקומות עבודה שכה 
שבו  ירוק'  'מפעל  כ  ומוכר  ידוע  הוא  וסביבתה. 
למיון  סגור  במעגל  מרכזית  שאיבה  מערכת  קיימת 
גם  זיו  מטבחי  ועוד.  למחזור  והוצאתה  הפסולת 
'מחזירים לסביבה' בפרויקט ייחודי הנעשה בשיתוף 
מטבח  הרוכש  לקוח  כל  על  שבו  קק"ל  עם  פעולה 
בנוסף  שמו.  על  קק"ל  ביער  עץ  ניטע  מהחברה, 
דוגלת ותורמת החברה לפרויקטים חברתיים שונים 
וערכיה  החברה  מדיניות  את  מיישמת  היא  שבהם 
שבו  הלב',  מכל  'מבצע  כדוגמת  למעשה,  הלכה 
חדש  מטבח  לרכוש  האפשרות  את  החברה  הציעה 
ידיה  על  שופצו  הישנים  המטבחים  הישן.  תמורת 

ונתרמו למשפחות נזקקות.
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מסתבר שקיימת חברה ישראלית, 
מטבחי זיו, המעצבת מטבחים 

אופנתיים ואיכותיים ויוצרת טרנדים 
חדשים. בצעד מפתיע חברה זיו 
לאייקון האופנה הישראלי גדעון 
אוברזון ועצבה בהשראתו ארבע 

קולקציות מטבחים טרנדיות הנושקות 
לעולם האופנה והמביאות את עיצוב 
המטבח המודרני, העכשווי למקומות 

חדשים ומלהיבים. הקולקציות 
החדשות מאפשרות לכל אוהב ומבין 
בעיצוב למצוא מטבח עדכני ואופנתי 

ובהתאמה אישית לסגנונו ולצרכיו

מטעם
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