
מאת: 
ענת שי-לאור עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני

מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

בחלל  מאופיין  הישראלי  המודרני  הבית 
יש  לכן  המטבח.  הוא  כשליבו  פתוח  מרכזי 
העיצובית  הסביבה  על  גדולה  השפעה  לו 
את  שמאפיין  הייחודי  הסגנון  ועל  הבית  של 
המטבח  בעיצוב  הרבים  החידושים  יושביו. 
כמותה  הייתה  שלא  עבודה  נוחות  מאפשרים 
בעבר וחברות המטבחים הישראליות מציגות 

העיצוב  סצנת  על  המשפיעים  עיצובים 
בין  אותנו  ומציבים  והבינלאומית  המקומית 

המובילים בתחום בעולם.

רגבה  במטבחי  לבקר  החלטתי  השבוע 
ישראלי.  למטבח  נרדף  לשם  הפך  ששמה 
התצוגה  באולמות  לחידושים  נחשפתי 

שהפכה  הוותיקה  החברה  של  המעוצבים 
והארונות  המטבח  עיצוב  בתחום  לאייקון 
החברה  להיות  זכתה  שהיא  ולמדתי  לבית, 
 , ו אותנ יצגה  שי הראשונה  הישראלית 
קיסר,  אבן  של  בביתן  רבה,  ובהצלחה 

בתערוכת העיצוב הבינלאומית באיטליה.

בחירת השבוע: מטבחי רגבה   
כי רגבה זה לא רק מטבח
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כחברה  שנה,  מ-60  למעלה  כבר  ידועה,  רגבה  מטבחי 
שעיצוב וחדשנות, מקצוענות, בקרת איכות ושירות ללא 

פשרות, מאפיינים אותה.
מציגה  שהיא  והטרנדיות  החדשניות  הקולקציות  מגוון 
או  מודרניים  ממטבחים  החל  סגנון,  לכל  מתאים 
מיוצרות  והן  לכפריים  ועד  נקי  קו  בעלי  תעשייתיים 
הקיימים  ביותר  מהעכשוויים  חומרים  של  רחב  ממגוון 

בעולם. 

מטבחי  של  הצלחתה  את  להבין  כשמנסים 
רגבה, מסתבר שהסיבות העיקריות הן: הקפדה 
החדשני  מהעיצוב  החל  פרט  כל  על  יתרה 
איכותיים,  גלם  חומרי  בחירת  דרך  והפרקטי, 
השירות  הייצור,  לתהליכי  הלב  לתשומת  ועד 
נראו כמותם  והבאת חידושים שלא  והאחריות 

במטבח.
רגבה מפתחת דגמים חדשים ומתנסה בחומרים חכמים 
לאחרונה  רק  מתקדמת.  אנוש  הנדסת  על  הקפדה  תוך 

השיקה החברה מטבחים בלעדיים בדגמי נאנו וקריסטל 
ארונות  לייצור  טכנולוגיה  בנאנו  שימוש  העושה  לייזר 
חלקים,  שטח  ופני  ייחודיות  תכונות  בעלי  חזיתות  עם 
וחוזק.  בעמידות  המאופיינים  קטיפתיים  או  מבריקים 
רגבה מעניקה ללקוחותיה חוויית קניה שאין כדוגמתה,  
החיים!  לכל  לשירות  והתחייבות  שנים  ל-6  אחריות 
ותו  ישראלי  תקן  תו   ,ISO 9001-2008 תקן  תו  ברשותה 

איכות ושירות של איגוד תעשיות הריהוט.

לביתו  ריהוט  לרכוש  מעדיף  הישראלי  הלקוח 
מכירים  רגבה  במטבחי  אחד.  מוביל  ממותג 
ומשווקת  מייצרת  היא  ולכן  צרכיו  את  היטב 

מוצרים לכל הבית תחת קורת גג אחת. 
ארצית.  בפריסה  תצוגה  אולמות  עשר  שלושה  לרגבה 

המעוצב  בבני-ברק   שלה  התצוגה  באולם  בביקור 
ואיכויות  שהמקצוענות  למדתי   One Stop Shop-כ
רגבה, בעיצוב מטבחיה, מיושמות  והייצור של  העיצוב 
בהצלחה גם בתחום ארונות הקיר והאמבט של החברה, 

המתוכננים בהתאמה אישית לכל לקוח. למטבחי רגבה 
מפעל לקוריאן, היחיד בארץ שעושה שימוש במכונות 

CNC המיועדות לעבודות מורכבות ומדויקות.  

כחברה מייסדת בארגון לבנייה ירוקה בישראל, 
רגבה מציבה לעצמה כמטרה לקדם את נושא 
בחומרי  להשתמש  ומקפידה  הסביבה  איכות 

גלם ירוקים לשמירת הסביבה האקולוגית. 
על  שומרים  רגבה  מטבחי  של  המשוכלל  במפעל 
התנהלות אקולוגית, כגון שימוש בתאורת לד חסכונית, 
המאפשרות  אשפה  מגירות  לסביבה,  ידידותיים  צבעים 
בארץ  הראשון  הוא  שלה  המפעל  ועוד.  חומרים  מחזור 
השמש  קרני  את  הממירה  סולרית  מערכת  המפעיל 
וסביבתית  חברתית  אחריות  עצמי!  לייצור  לחשמל 

ותרומה לרווחת הקהילה הם חלק מהחזון שלה.
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חברת רגבה היא הראשונה בתחומה 
שהציגה מטבח ישראלי על בימת 

העיצוב העולמי במילאנו בתערוכת 
המטבחים יורוקוצ'ינה.  המטבח 
שהציגה, בשיתוף עם אבן קיסר, 

היווה את אחד ממסמרי התערוכה, 
קיבל תגובות נלהבות וזכה לשבחים 

ולהתעניינות רבה בזכות עיצובו, 
חדשנותו, איכותו ומקוריותו והביא 
כבוד לתעשייה ולעיצוב המקומיים. 

מטעם

צלם: שי אפשטיין

צלם: שי אדם


