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"הבית הישראלי"ביתן -כנס מציגים 

2017ריהוטיםתערוכת 

עמית ישראל



2017בתערוכת רהוטים " הבית הישראלי"

א"תגני התערוכה 17-24.10.2016

לבן  -על טהרת ייצור כחול" הבית הישראלי"תעשיות הריהוט הישראלי מציג את איגוד 

.תו האיכות והשירותבשילוב 

הינו מיזם הנחשב לפרויקט המוביל בתערוכה ולאירוע המרכזי של  , "הבית הישראלי"פרויקט 

.לצד תערוכה גדולה ומקיפה של ענף הריהוט הישראלי, האיגוד

ר ברוטו  "מ300במרכז התערוכה ייבנה ביתן אשר ידמה בית שיתפרש על  שטח של כ 

ומטרתו לחזק ולהעצים את חברי איגוד תעשיות הריהוט המשתתפים בתערוכה ומייצגים את  

.תעשיית הריהוט הישראלית
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א"גני התערוכה ת17-24.10.2016

,  אחראי על התכנוןאשר a.i.design  ,בעלי סטודיו,ישראלהמעצב עמית מלווה הפרויקט את 

.פ"וכבר היה בקשר עם כל אחת מהחברות הלוקחות חלק בשתהעיצוב 
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ובהתאם  , בחלקי הבית השוניםפריטים מתוצרתם להצגה בחרו החברות המשתתפות 
.  לשילובם בתוכנית האדריכלית של הבית

באחריות החברות לספק את הריהוט ולבנות אותו בשטח התצוגה המיועד בתוך הבית  

.המעצבבתיאום למול 
.לוחות זמנים ימסרו בהתאם כבר במהלך שבוע הבא
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אקלקטי בו יבנו חללי מגורים  -מודרני-הפרויקט המדמה בית ישראלי בעיצוב אורבני

,  חדרי ילדים, חדרי שינה, חדר משחקים, פינת אוכל, סלון, מטבח: כגון , מרווחים

.המציגים את החדשנות בתחומים שונים( פטיו ועוד, פינת עבודה
.חלונות ודלתות, רצפה, לחיפוי קירות, בשילוב חומרי גלם מיוחדים
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של  גם של משרד יחסי הציבור , מלווה בחשיפה תקשורתית משמעותיתהפרויקט 
.המפיקה את התערוכהותיםאיגוד תעשיות הרהיטים 

מ סוכות בגני התערוכה  "שנים ברציפות בחוה39מתקיימת כבר ריהוטיםתערוכת 

שבאים  איש ביום אלף 20-30לתערוכה מגיעים כ . בביתנים החדשים, תל אביב
.להתחדש ולרכוש, להתרשם

בחשיפה לקהלים רבים נוספים ולחשיפה  וההשתתפות מלווה , מהחוויהאתם חלק 

.  תקשורתית

.פ"תודה לכל אחד מכם שלוקח חלק בשת

!!!שיהיה לכולנו בהצלחה 















קיר קרדיטים חברות וספקים+ לבית הכניסה 



סלון ומטבח–נכנסנו פנימה 



מטבח



פינת אוכל ואומנות ישראלית









חדר המשחקים



ירוקMOSמעבר לחדרים וקיר 



MASTER BEDROOM



MASTER BEDROOM



חדר רחצה מפנק ומרווח



חדר רחצה מפנק ומרווח



חדר הנער המתבגר ופינת הזולה  



בחדר הנערטלויזיהארון קיר בשילוב 



פינת עבודה מרכזית



הגדרת חלל עמדת העבודה מחיצות מודולאריות



חדר הילדים



חדר הנערה



חדר הנערה וחדר רחצה ילדים  



חדר רחצה ילדים  



חדר רחצה ילדים ויציאה לפטיו



הפטיו



קיר קרדיטים חברות וספקים+ והפטיו היציאה מהבית 





.מהחוויהאתם חלק 

.  מלווה בחשיפה לקהלים רבים נוספים ולחשיפה תקשורתיתההשתתפות 

.פ"לכל אחד מכם שלוקח חלק בשתאז שוב תודה 

!!!שיהיה לכולנו בהצלחה 

w w w . a m i t i s r a e l d e s i g n . c o m

.תודה


