העשירייה הפותחת

| אורנה גטניו שנייד

רשתות הריהוט הגדולות הן אולי הכתובת הראשונה למי
שמעוניין לרהט בית ,שלא לדבר על בניית ארונות בחדרים
או מטבח שלם .ואולם ,הבחירה בנגר פרטי תבטיח לכם ייעוץ
בביתכם ,בנייה בדיוק לפי דרישותיכם תוך כדי התאמה
אופטימלית לחלל ,ליווי אישי בכל התהליך והכי חשוב  -רהיט
שיהיה ייחודי רק לכם .לפניכם  10נגרים מומלצים

אלפנט חרושת עץ
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הנגר

נגריית הנגר הוקמה בשנת  1989ביפו על ידי אחמד הנגר .בנגרייה
המשפחתית מתמחים בעיצוב מטבחים ,מזנונים ,ארונות ,ארונות לחדרי
אמבטיה ,ארונות מטבח וחדרי שינה .כל אלה נבנים ממבחר עצים
קשים ורכים ,בהם פורניר ,לבנה ואלון .מלבד צוות הנגרים ,המבצע
עבודות לבתים ולדירות לפי תכניות של אדריכלים ומעצבי פנים ,מועסק
במקום צוות המתמחה בנגרות בניין ובונה חלונות ,תריסים ודלתות
כניסה יפהפיות מעץ מלא כמו פעם .בשנים האחרונות יש חזרה לבניית
תריסים מעץ ,ואצל הנגר מייצרים אותם בטכניקה מסורתית של חיבור
עץ לעץ ללא ברגים .צילום :חיים שוורצמן
www.hanager.co.il ,03-6813631
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אלפנט היא חברה משפחתית ,דור שלישי לייצור מטבחים .כיום היא פועלת בשני
אפיקים :בשוק הפרטי ,שבו היא נותנת מענה לצרכים ביתיים כגון מטבחים ,חדרי
רחצה ,ארונות ואביזרי עץ משלימים ,ובשוק המסחרי ,שבו היא מציעה פתרונות ריהוט
מעץ בשילוב מתכת ,זכוכית או קוריאן לחנויות ,לחדרי קבלה ,לאולמות שירות ולריהוט
משרדי .באלפנט מאמינים שהשמים הם הגבול  -צוות מעצבות יצירתי חובר לצוות
הייצור המנוסה ויחד הם פועלים להגשמת החלום הפרטי של כל לקוח או מעצב .עיצוב
המטבח ,מתן הייעוץ הטכני ,הייצור ,הצביעה והרכבת המטבח — כולם נעשים במפעל על
ידי עובדי החברה ,במסירות ,במומחיות ובאמינות .צילום :אלעד גונן
www.elephants-s.co.il ,04-6333691 ,09-7463450

קניון העץ  -שבלול
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נגרייה בפתח תקווה ,בבעלות קובי חיון ,העוסקת בעיצוב ובייצור של
מטבחים ושל רהיטים מעץ מלא .כאן מציעים אביזרי עיצוב ,פריטי ריהוט
משלים ופתרונות אחסון לחדרי הבית השונים ,כולם מעץ כמובן ובעיצוב
מיוחד .בין מוצרי הנגרייה אפשר לרכוש שידות החתלה ,ארונות ,ארגזים על
גלגלים ,קוביות סגורות ופתוחות (“כוורת״) ,שולחנות ,כיסאות ,מדפים ועוד.
הפריטים עשויים מעץ אורן מלא וטבעי ,מעוצבים במראה מיושן ,בקווים
נקיים וחלקים עם תוספת של עיטורים בעבודת יד ,וצבועים בגוונים פסטליים
מעושנים הידידותיים לאדם ולסביבה .המטבחים מעוצבים בסגנון כפרי
מסורתי .את חזיתות הארונות אפשר לבחור ולעצב מעצי מייפל ,בוק ,אורן,
מהגוני ואחרים .צילום :אבי ולדמן
www.kshablul.co.il ,03-6183053
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חברה לעיצוב ולהלבשת הבית ולייצור
של רהיטים במושב בצרה שבשרון,
בבעלותם ובניהולם של אלי ודפי בר אדון.
במתחם אחד נמצאות הנגרייה ,המצבעה
והמרפדייה ,שבהן עובד צוות שיפוץ
מיומן .באולם התצוגה אפשר להתרשם
מאפשרויות הייצור בכל התחומים
הנוגעים לבית :מטבחים ,חדרי אמבטיה,
פינות אוכל ,פינות ישיבה מרופדות בשילוב
עץ ,חדרי שינה ,חדרי עבודה וריהוט גינה.
הפרויקטים השונים מתבצעים בניצוחם
של המעצב אלי בר אדון ומעצבים נוספים,
והם כוללים את כל שלבי הייצור ,משלב
התכנון ,דרך שלב הבנייה או השיפוץ ועד
לכל עבודות הנגרות והלבשת הבית.
צילום :ענת טאובר בר אדון
www.uniquedm.co.il ,09-7480692
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אוריתא

יוניק דברים מיוחדים
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אצטרובל נגרים

נגריית Jordan

גיא לוי

www.alongarber.co.il

נגריית אצטרובל נגרים נוסדה בשנת  1989על ידי עופר ניצן .בנגרייה ,הנמצאת
במושב בצרה שבשרון ,מעצבים ומייצרים רהיטים עכשוויים ברוח של פעם
תוך כדי שימוש בטכניקות עבודה מסורתיות .תוכלו למצוא שם רהיטים
בעלי רגלי מתכת וחזיתות הצבועות בצבעים אטומים ובגוונים בהירים,
לצד ריהוט כפרי הבנוי לרוב מעץ מלא ,שצורת עיבודו משלבת טכניקות של
צביעה ושל חריטה .באצטרובל מייצרים גם מטבחים ושידות ,חדרי אמבטיה
וארונות במגוון צבעים וחומרים וברמת גימור גבוהה .העבודה נעשית בשיתוף
פעולה עם מיטב האדריכלים ומעצבי הפנים .צילום :אורי מסה
פייסבוק :אצטרובל נגריםitstrubal.mail@gmail.com ,052-3535139 ,

סיוון וירדן כהן ,זוג בחיים הפרטיים והמקצועיים ,הם הבעלים של נגריית בוטיק למטבחים
ולריהוט פנים ברמות מנשה שבחבל מגידו .ירדן הוא בוגר לימודי נגרות קלאסית באוניברסיטת
 ,HMC Amsterdamואילו סיוון סיימה לימודי עיצוב ואדריכלות ומתמחה בעיצוב פנים
ובעיצוב ריהוט .השניים עובדים מתוך הערכה לשיטות העבודה המסורתיות וברוח זו מעצבים
ומייצרים את הרהיטים שלהם .בעבודתם הם מכוונים ליצירת חלל שיתקיים בו חיבור של
חומר ,טעם אישי ,צבע וסינרגיה עם צורכי הבית והמשפחה .צילום :אלעד גונן
טלפקסwww.jordan-furniture.co.il ,04-9895996 :

הנגרייה של המעצב והנגר־אומן גיא לוי ,הממוקמת במושב עין ורד,
מספקת את כל סוגי נגרות הפנים :ארונות ,מיטות ,שולחנות ,מטבחים,
ספות וכורסאות .לוי מציע את שירותיו כמעצב וכמבצע כבר  13שנים.
הוא בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה ובאמנות ,בוגר לימודי נגרות ומתעתד
ללמוד בשנת הלימודים הקרובה לתואר שני בעיצוב ,במכון הטכנולוגי
בחולון .לוי קפדן ואוהב לרדת לפרטים ,לשלב פטנטים ומנגנונים חדשניים
בעיצוביו ולשבץ צבעים דומיננטיים כשהדבר אפשרי.
www.guylevy.com ,052-3557666

אלון גרבר ריהוט ואלמנטים

נגריית אלון גרבר ריהוט ואלמנטים ממושב בצרה היא נגריית בוטיק ,המתמחה בנגרות
אומן ובאלמנטים עיצוביים ייחודיים על פי תכנון אדריכלי לבתים פרטיים ,לדירות
יוקרה ,למסעדות ולבתי עסק .פריטי הריהוט נבנים מחומרי גלם איכותיים ובגימור
מושלם ,ואפשר לשלב בהם מתכת או זכוכית .צוות הנגרייה מורכב מנגרים אומנים
בעלי ותק רב בתחומם .צילום :רועי מזרחי
פייסבוק,054-4684868 ,Alon Garber Furniture & Elements :

אלון צבי כהן עיצוב רהיטים
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אדריכל אלון צבי כהן הלך בעקבות תשוקתו לחומרים ולעיצוב ,ולאחר שעבר
השתלמויות אמן לצד לימודי טכניקות נגרות מסורתיות וחדשניות ,פתח את
נגריית הבוטיק שלו בשנת  2003במושב אלישמע שבשרון“ .מרתקים אותי הקשר
שבין עיצוב לפונקציונליות והשילוב האידיאלי בין חומרים חדשניים (סיבי פחמן,
אלומיניום ואחרים) לנגרות המסורתית .יש לי אהבה אמיתית לעשייה שלי ,ואני
מקפיד להיות נוכח בכל פרויקט ,מתחילתו ועד סופו״ ,הוא אומר .צילום :ג׳ואי כהן
www.alonzo.co.il ,050-5605040

אורית אברהם היא בוגרת לימודי עיצוב
פנים בטכניון ,העוסקת בעיצוב ובנגרות כבר
עשר שנים .בבית מלאכה אינטימי ומיוחד
באזור מודיעין ,מייצרת אברהם מטבחים,
חדרי אמבטיה וחדרי ילדים בסגנונות שונים.
הרהיטים מתוכננים תוך כדי התייעצות
עם הלקוח ,מיוצרים מחומרים משובחים
עם פרזולים איכותיים ונצבעים בטכניקות
צביעה מגוונות שמקנות אופי וחמימות לכל
רהיט .אברהם מתמחה במציאת פתרונות
יצירתיים לכל צורך בבית ,ועבודות העץ שלה
מביאות אתן ניחוח נוסטלגי בשילוב טכנולוגיה
חדשנית.
www.oritavraham.co.il ,052-3875525
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