
 
השכונה  הופכת  הקיץ  בחודשי 
הציורית נווה צדק לראי ערי החוף 
בסמטאות  התיכון.  הים  אגן  של 
שיחה  קטעי  נשמעים  הצרות 
בבתי  באיטלקית/צרפתית/ספרדית, 
קמפרי  או  אניס  מגישים  הקפה 
לצד אספרסו וריח הים ממלא את 

האוויר לעת שקיעה.

התלבשנו על חלל נדיר במיוחד אשר 
נרכש לאחרונה על ידי איש עסקים 
האינטרפרטציה  את  והבאנו  מחו“ל 
שלנו לחוויה ים תיכונית באמצעות 
צבעים, צורות חומרים ופרטי ריהוט. 

של חברות עיצוב מקומיות..
הבית, אגב, עומד להשכרה....

העיצוב הים תיכוני הוא תוצר 
של האקלים שטוף השמש 
והחם של האזור המשפיע 

בתורו על אורח החיים 
המשפחתי ומסביר הפנים של 

תושביו.
צבעים קרים, בגווני כחול 

וטורקיז המשולבים בהרבה 
צבע לבן, נגיעות של אדום 

ירוק וצהוב מן הטבע וחומרים 
בעלי תכונות מצננות כמו אבן 

וסיד, מלאכות יד מסורתיות 
מחומרים טבעיים, חללים 

גדולים, תקרות גבוהות, 
גגות שטוחים וסוכות גפנים 

ובוגנביליה על רקע מטעי עצי 
זית וערוגות תבלינים-כל אלה 

יוצרים סביבה קרירה והרמונית 
המשתלבת בנוף ההררי הגולש

אל הים הכחול.
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מותג עיצוב בינלאומי שמקורו בגרמניה.
תאורה, ריהוט,  לעיצוב:  משוגעים  בית 

אקססוריז וכל מה שצריך לבית
בן גוריון 59, רמת גן  03-5797700

www.kare-design.com
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         חדרי רחצה, ריצופים וחיפויים
אולם התצוגה החדש בבני ברק הוא 

בהחלט מקור השראה כולל פרזנטציה 
מרהיבה ובלעדית של אריחי זליג׳ מרוקאיים

www.via-arkadia.co.il

3.                מעודד צבעים

          מתחם צבע ודקורציה,מקום שהקיר 
בו מקבל יחס של כבוד, ספרייה עצומה של 
טאפטים, צבעי קיר וטייחים דקורטיביים של 

כל החברות (כולל מותג פרטי שלהם)
רוזנסקי 5 א.ת. החדש ראשלצ 03-9626746

הדרים 5 א.ת. אשדוד 08-8567382
www.meoded.co.il

4.                                 דקור סטאר

 פרופילים דקורטיביים לעיצוב הבית. 

אלמנטים משמעותיים בעיצוב הבית ובטיפול 
בקירות פנים.

המרכבה 26 ,א.ת חולון 03-6161003 
www.decorstar.co.il

5. נוסבאום, בית לבדים
קולקציות מתחדשות לאריגי ריפוד

מתחום  לאומיים  בין  מותגים  של  ווילונות 
הלבשת הבית

לבונטין 3, תל אביב  03-5601875
www.nussbaum.co.il

6 . גוזפון שטיחים
שטיחים קלאסיים ומודרניים 

קולקציית שטיחים מגוונת, מענה לכל 
גודל וסגנון עיצובי.

ידידיה פרנקל 20, תל אביב03-5189787  
בית קסטיאל אלפסי 36, תל אביב03-5183345

www.josephon.co.il

7. ”חפצים“ 
כלים, אקססוריז, טקסטיל ופרטי ריהוט

ת“א ירושלים וחנות וירטואלית
www.hafatzim.com

9.                משתלת ”הסוכה

בית ירוק“ בכפר אז“ר, מתמחה בגינון
ביתי בחלל סגור, עיצוב גינות בסביבת 
הבית וביבוא של מוצרי גינון ייחודיים. 

03-5347239
www.nussbaum.co.il 

10 .             סטודיו נירית מודעי
עיצוב  ופריטי  תכשיטים  של  ורקמה  סריגה 
לבית עבודת יד מוקפדת, טכניקות מסורתיות 

עם טאצ‘ עכשווי.
054-7720065 04-9870827 

nurushabagalil.blogspot.com
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ביתילי רשת לעיצוב וריהוט הבית

עולם שלם של Home Styling- ריהוט גן, 
ריהוט משלים, מערכות ישיבה, פינות אוכל 
ועוד מגוון רחב של פריטים בשילובים יחודיים

www.betili.com
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מקבל מקבלבו בו

3.

Vardinon Home” .8
אתר הקניות הגדול בישראל לעיצוב הבית 

ולמתנות מעוצבות. ניתן להזמין אלפי 
מוצרים איכותיים למטבח, לחדר השינה, 

לאמבטיה, לסלון ועוד.
  www.vardinonhome.co.il
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אריחי ז׳ליג -
ויה ארקדיה

אריח

מזור ואורנה  אינדיק  רויטל  והפקה:  סטיילינג  פנים  עיצוב 
ים תיכון חדים תיכון חדש

פינקלשטיין אבישי  צילום: 
הגר שמיר וקרן פרי חדש. - ע. סטיילינג

טקסטיל -
נוסבאום

צבע קיר -
טקסטיל כורסא -מעודד צבעים 

נוסבאום 



כריות וטקסטיל-
נוסבאום

כלי אוכל -
חפצים

טאפט -
מעודד צבעים

טאפט

כלי מיטה -
וארדינון

כללללללללללייייי מיטה -

כל הריהוט

KARE

שטיח קילים- 
ג׳וזפון שטיחים  ריהוט גן-

ביתילי 

שולחנות משושה

KARE
שה

שטיח קילים- 
ג׳וזפון שטיחים 



שרפרף סרוג ושטיחון תואם - 
נירית מודעי 

ם - 

כיור וארון  -
ויה ארקדיה

חיפוי קיר בפאנלים 
מדורופולימר עמיד 
במים- דקור סטאר

סל כבישה  -
ויה ארקדיה

אמבט  -
ויה ארקדיה

כיסא נדנדה -
חפצים

ארון יין עם מגבות 
מגולגלות -

KARE

ת 

פצים

מראת תריסים  -
KAREE

ספת דו -
KARE

שטיח טלאים - 
גוזפון

טקסטיל -
נוסבאום

אריחי זליג׳ -
ויה ארקדיה

ה

פרגוד עץ - 
חפצים

מסגרות קרניז - 
קור סטאדקור סטאר 

טאפט -
מעודד צבעים

שולחן אוכל וכסאות 
דגם קולוניאל - 

KARE

תתתת

מדפים -
KARE

שטיח חבל - גוזפון 
שטיחים 



סלים סרוגים
נורית מודעי

כלים - 
חפצים

אי דו צדדי - 
KARE

אוסף תמונות
KARE

לטקסטיל - 
נוסבאום 


