פנטהאוז בגבעתיים
עיצוב פנים :עינב דה-לוי
צילום :שי אפשטיין

שלווה עיצובית
"היה חשוב לי השקט העיצובי בחלל ,שייתן במה לתפאורה
ולפעילות היומיומית בבית" ,אומרת מעצבת הפנים של דירת
פנטהאוז בגבעתיים

ת

כנון החלל ועיצובו בפנטהאוז המרהיב שממוקם בגבעתיים נעשה
בהתאם לאורח החיים התובעני והדינמי של בעליו ,מנכ"ל בחברת
נדל"ן ,פרסומאית ושני ילדים קטנים .כמובן ,גם לנוף האורבני המשתקף
מהפנטהאוז היה חלק לא קטן בבחירת החומרים בבית.
"המטרה הייתה ליצור אווירה שלווה שתקנה לבעלי הדירה מקום מפלט
בסוף היום העמוס" ,מספרת מעצבת הפנים" .לשם כך תכננו חלל פתוח
ככל האפשר בקווים ישרים ורגועים .בשלב ראשון חילקנו את הדירה לשני
מסות עיקריות  -החלל הציבורי הכולל סלון ,פינת אוכל ,מטבח ,הול
כניסה ,שירותי אורחים ומרפסת ,והחלל הפרטי  -הכולל יחידת הורים,
שלושה חדרי ילדים ושני חדרי אמבטיה .בין כל אלו מקשר מסדרון שבו
נבנו ארונות אחסון חבויים בתוך נישות".

עיצוב בעל קווים ישרים ורגועים במטבח

עיצוב 60

השקט העיצובי מעניק במה לפעילות היומיומית בבית

איפוק עיצובי

עיצוב 62

מול הנוף האורבני

החלל הציבורי עוצב בסגנון מודרני ואורבני.
בהתאם לכך נבחרו אריחים גדולים של
ריצוף בגוון אפור בטון והקירות נבנו בקווים
ישרים .הם חופו בטיח לבן  -לקבלת מראה
בהיר ואסתטי .בחירת חומרים אלו יצרו
בסיס נייטרלי ורגוע לשאר האלמנטים
בדירה ולנוף הנשקף ממנה" .היה חשוב
לי השקט העיצובי בחלל ,שייתן במה
לתפאורה ולפעילות היומיומית בבית".
בסלון נבנה קיר עם נישות דקורטיביות
שחופו בטפט אפור כסוף .על קיר זה
תלוי מזנון מעץ צבוע בצבע לבן מט
בקווים אופקיים ונעימים לעין ומתחתיו
פס של חלוקי נחל בגוונים של לבן
ואפור להשלמת התמונה.
המטבח  -החלק המרכזי והפעיל של
הבית  -ממשיך באותו סגנון מאופק
בגוונים של אפור ולבן לקבלת
מראה נקי ומהודר שמציג רוגע
לצד הפעילות הרבה שמתרחשת
במטבח .אזור האכילה עשוי
ממשטח בוצ'ר שמתחבר לריצוף
ומעליו שני גופי תאורה כדוריים
וכסופים  -מה שמעניק צבע ועניין
מיוחד בחלל.

בתמונה :מבטים אל חדרי הרחצה

גופי התאורה שנבחרו לחלל המרכזי עגולים ,וזאת
בניגוד לכל הקווים הישרים של הבית .עם זאת ,הם
"מדברים" באותה שפה נקייה ומינימליסטית ומרככים
את המראה של החלל .בהול הכניסה תוכננה נישה
שחופתה בטפט אפור בשילוב של מדפים שחורים עם
רמז לחלוקי הנחל שמופיעים בהמשך הבית  -בסלון.
שירותי האורחים חופו בטפט עמיד במים בגוונים
ירקרקים ואפורים לצד אריחי קרמיקה לבנה .המרפסת
רוצפה בקרמיקה דמויית דק בגוון של עץ אגוז בגודל של
100/15במרקם מחוספס .כך ,המרפסת מעניקה חום
ניכר ,לצד האריחים האפורים שבחלל הציבורי.

עיצוב 64

חדר שינה הורים

החלל הפרטי קיבל אופי שונה בסגנון עיצובו :באזור זה
ביקשו בעלי הדירה לקבל מראה חם וצבעוני יותר .החדרים
והמעברים רוצפו בפרקט מולבן ובכל חדר חופה קיר אחד
בטפט לקבלת מראה קליל יותר .לחדרי הילדים נבחרו
טפטים צבעוניים בהתאם לסגנונם וטעמם של הילדים
 ורוד נסיכותי בחדר הבת וטפט ספורטיבי בחדר הבן.הצבעוניות ההומוריסטית בחלק זה של הדירה נמשכת
גם בחדר האמבטיה של הילדים ,שם נבחר פסיפס
מיקס של כתום וטורקיז בכמה גוונים לצד קרמיקה
לבנה ונייטרלית .ביחידת ההורים נבחר טפט פסים
בגוונים של אפור לצד ארון זכוכית בלבן ושחור .גם
חדר האמבטיה חופה בסגנון מאופק יותר  -באריחי
פסיפס מלבניים בגוונים של קרם בשילוב של נישות
לאחסון וארון העשוי מעץ אלון מולבן.
בסיכמו של עניין ,זכו בני המשפחה לקבל דירה
בעלת אופי צעיר ומודרני המשרה שלווה ורוגע
בסופו של כל יום מלא פעילות ,לצד חמימות
צבעונית ומשפחתית0 .

עוני באחד מ

חדרי הרחצה

פסיפס צב
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