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עוד חוזר הניגוד
במקום לעזוב את הבית החליטו ההורים להישאר לטובת

הילדים. אחרי מתיחת הפנים מן היסוד התקבל בית חם ומלא
פרטים, המשלב ניגודים בחומר ובצבע
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ספרייה מעץ עתיק, ספות פשתן, כורסאות קטיפה ושולחנות קפה מפליז | צילום: גלעד רדט

בפנטהאוז בן 15 שנה במודיעין, ששיווע לשיפוץ מן היסוד וששטחו 140 מ"ר בשני
מפלסים ועוד 20 מ"ר מרפסת, מתגוררים זוג הורים ושלושת ילדיהם (16, ותאומים
בני 12). בבית שישה חדרים וההורים התלבטו רבות אם לעזוב או להישאר, ובשל
המיקום המרכזי והקרבה לביה"ס והסביבה החברית של הילדים החליטו להישאר

ולשפץ. החלום היה להפוך את החלל לבית חם שיזמין לשהות בו, לבשל ולארח
חברים ומשפחה, ואת הלבשת הבית מחדש ערכה המעצבת קרן ניב טולדנו.  
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השקיעו בשירותי האורחים
בכניסה לבית יש מפגש בין חומרים טבעיים ודיאלוג של ניגודים בין בריקים

מפירוקים בגוון שוקולד-אפור המשדרים חוזק ודומיננטיות לבין רוח של וילונות
מבדים טבעיים ובגוון בהיר. מפלס הכניסה מרוצף בפרקט עץ אלון צרפתי בדוגמת

אדרת דג ובמבואת הכניסה ארון כלי הגשה מהודר ומראה מעוטרת.

מדלת הכניסה יש חיבור וזרימה למרכז החלל וחיבור לחוץ. בחלל המטבח מתקיים
חיבור בין נגרות מעץ מלא בגוון חאקי עדין וידיות פליז לבין משטח שיש שחור עם
גידים לבנים המחבר את משטחי העבודה אל אי דומיננטי. במטבח משולבים גופי

תאורה תעשייתיים וקיר מחופה באריחי סאבווי לבנים ומעליהם יחידת נגרות תלויה
מעץ ממוחזר.

מימין לחלל הכניסה יש כניסה למבואה המובילה לשירותי אורחים, חדר שירות
ומזווה שהוטמע בחלל המדרגות ומשמש לאחסון. לשירותי האורחים נבחרה סקלת

גוונים אפורים המשלבים רצפת אריחי בטון מצוירים, חיפוי אריחי סילבה אפורים
ופרט נגרות עתיק שהוסב לארון כיור. גופי תאורה מפליז מתכשטים את החלל.

"שירותי האורחים הם כרטיס הביקור של הבית", מחדדת ניב-טולדנו, "השקיעו בהם
מחשבה, חומר וסגנון משל היו סלון הבית. גופי התאורה והאקססוריז יתקבלו בכבוד

והדר גם בחלל קטן".
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בריקים מפירוק ואלומיניום בלגי
ממרכז החלל יש חשיפה לפינת האוכל העגולה, ומולה סלון שבמרכזו ספרייה

רחבת ידיים מעץ עתיק, שילוב של ספות פשתן וכורסאות קטיפה, ושולחנות קפה
מפליז עם זכוכית בצורות שונות יוצרים תחושה של גיוון ואווריריות. הקיר הפונה

לכיוון המרפסת חופה אף הוא בבריקים מפירוקים וכל הפתחים הוחלפו לאלומיניום
בלגי בצבע שחור מט.

המרפסת רוצפה באבן מסוג טרוורטין בז בפאזל של כמה מידות, חופתה בפרגולה
מעץ גושני וכולל פינה סלונית, שולחן אוכל ופינת מנגל. את שני המפלסים מחבר

גרם מדרגות שחופה במדרגות אבן טבעית מסוג קרמה והותקן מעקה מברזל.
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רשימת מכולת:

בריקים מפירוקים: מנגאן ראסטיק, PARQUETEAM, 400 שקלים למ"ר 
מרפסת: ריצוף אבן טרוורטין פאזל 4 מידות, MILSTONE, 180 שקלים למ"ר 

ויטרינה כלים עתיקה בשחור: דליה ארמוני – 6,500 שקלים 
גוף תאורה מרובה זרועות מפליז בסלון: AYBE, 3,500 שקלים 

שולחן פליז בסלון: דביתילי – 2,000 שקלים 
אי מטבח בנגרות אומן: בראשית תיבת נח, 10,000 שקלים

concept house studio תכנון ועיצוב פנים: קרן ניב טולדנו

>> כבר עשיתם לנו לייק בפייסבוק?

המטבח לפני השיפוץ | צילום: צילום ביתי




