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הרחצה
 שלושה חדרי רחצה הם גולת הכותרת 

 בשיפוץ בית משפחתי במודיעין, המשמש זוג הורים 
וארבעה בנים. והתוצאה? כמו במלון יוקרתי 

כשפונקציונליות פוגשת עיצוב 

משובח: זוג הורים וארבעת 

הבנים שלהם, הגרים בבית פרטי 

רחב ידיים במודיעין, פנו למעצבת הפנים 

 CONCEPT HOUSE קרן ניב טולדנו, בעלת

studio, עם בקשה שמוכרת לרבים – 
להתאים את הבית לצרכיהם המשתנים. 

עם התרחבות המשפחה והתבגרות הבנים, 

השתנו גם הצרכים המשפחתיים. בשלושת 

חדרי הרחצה הפזורים בבית נדרשה קרן 

לטיפול מעמיק עם תכנון מורכב ומדויק ביותר. 

"מדובר בבית קלאסי בעל קווים עכשוויים 

ונגיעות כפריות", מספרת קרן. "בחדרים 

הרטובים נערך טיפול כירורגי כדי להתאים 

אותם אופטימלית לכל הפונקציות שיש 

למשפחה בת שש נפשות". כל האריחים, 

הכלים הסניטריים והחיפויים נבחרו באולם 

התצוגה המרשים של אלוני, ברחוב הלח"י 9 

בבני ברק. 

לפני שנצלול לרזי השיפוץ המרשים, מציינת 

קרן את חשיבות החיבור בינה לבין אלוני, 

שעזרו לה למצוא בדיוק את מה שהיא צריכה 

עבור מימוש החלומות של הלקוחות שלה: 

"בכל ביקור באולם התצוגה של חברת אלוני 

ברחוב הלח"י מתקיים מפגש בחלל מאוד 

נעים, אסתטי ומעוצב. היכולת של חברת אלוני 

להישאר מעודכנים במגמות החדשות בשוק 

הסניטריה, החיפויים והריצופים, ולהתחדש 

בחומרים, עיבודים וגימורים שונים, מאפשרים 

לי כמעצבת מגוון ראוי עבור לקוחותיי. העבודה 

שלי ושל הלקוחות מול אשת מכירות אחת 

שמכירה את הפרויקט ומבינה את הצרכים, 
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את לוחות הזמנים לביצוע ואת ההיקף 

התקציבי הם בבחינת שקט עבורי כאשת 

מקצוע. ידע, מקצוענות ושירותיות הם הם 

שעושים את ההבדל".

אורחים נכבדים
מבחינת שימוש בחיפויים, חדרי הרחצה הם 

הזירה שבה תצוגת התכלית של עולם החיפויים 

והכלים הסניטריים באה לידי ביטוי באופן 

המשמעותי ביותר. מדובר בעולם רחב של 

חומרים בעלי מרקמים שונים ויש שלל אפשרויות 

לשילובים, כפי שאפשר לראות גם בתמונות. 

חדר הרחצה של הילדים: המקלחת המרכזית 

היא זו המשמשת את ארבעת ילדי המשפחה. 

כדי להתאימה הן לשימוש הילדים והן לשימוש 

פונקציונלי משפחתי, חובר החלל עם אזור 

השירות ליצירת חלל גדול ומרווח יותר. לחיפוי 

הקירות נבחרה סקלת צבעים בהירה של לבן 

– אריחי קרמיקה מטרו White מבריק עם פזה 

בסגנון אורבני קלאסי של החברה הספרדית 

EQUIPE. ולרצפה נבחר ריצוף באריחי בטון 

אפורים מאוירים בלבן בייבוא של אלוני, 

המוסיפים הרבה עניין לחלל. קרן מספרת, 

כי "בעזרת תכנון הנגרות, שהותאמה אישית 

ובקפידה, נבנו פתרונות אחסנה פונקציונליים. 

מול הארון שירות הבהיר והמרווח תוכנן מתקן 

ייבוש כביסה מתקפל שהוסתר בכותרת נגרות 

ווילון בד עבה". בחדר הרחצה הותקן מקלחון 

גדול ומרווח עבור הילדים, ולצדו אסלה תלויה 

ונוחה של חברת GLOBO מאיטליה, שאפשר 
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להשיג בבלעדיות באלוני. גופי התאורה 

המעוצבים וחפצי הנוי משלימים את האווירה 

הצעירה והשיקית של חדר הרחצה. 

חדר הרחצה של ההורים: "במקלחת ההורים 

נעשה שימוש בגוונים חמים, ולשם כך בחרנו 

לקירות באריחים רוחביים בגוון אפור כהה עם 

גידים לבנים בייצור מיוחד של אלוני ובגודל 

20/60 וכדי להשלים את המראה שילבנו ריצוף 

של אריחי בטון בייבוא של אלוני בדוגמת 

תלת ממד גאומטרית טרנדית. לשם השלמת 

המראה והאווירה הוספנו מראות, גופי תאורה 

מפליז וקריסטל ועוד אביזרים תואמים", 

מספרת קרן. בחדר הרחצה של ההורים 

אפשר לראות הדגמה כיצד אפשר לשלב 

שני סוגי חיפויים, לכאורה מאסכולות שונות 

ובגדלים שונים, בצורה הרמונית ומשלימה. זו 

ההזדמנות להזכיר שממש לא חייבים לחפות 

את הרצפה ואת הקירות באותם אריחים, גם 

אם מדובר בחלל קטן יחסית. מילת הקסם 

היא שילובים, והם אלו היוצרים עניין ו'שוברים' 

את המונוטוניות. שווה להתעכב על הברז 

המרשים המשלים את המראה הווינטג'י 

והרומנטי של החלל. 

שירותי האורחים: לא בטוח שידעתם, אך 

שירותי האורחים הוא החלל הכי מושקע בבית, 

אם מחשבים הוצאה ֶפר גודל. ובצדק. מדובר 

בחלל הנחשף כמעט לכל מי שמבקר בבית, 

כך שיש הרבה מקום ליצירתיות ולחשיבה 

מחוץ לקופסה. בבית שעיצבה קרן שירותי 

האורחים ודאי יסחטו מחמאות מקיר לקיר. 

לדבריה, "שירותי האורחים רוצפו באריחי 

 APAVISA גרניט פורצלן דמוי חלודה של חברת

מספרד, והקירות חופו בפלנקים דמוי עץ 

ממוחזר של חברת APARICI מספרד. כל זה 

עוצב בשילוב כיור מונח על גבי מדפי בוצ'ר 

מאלון, מראה עם מסגרת עור, גופי תאורה 

מפליז עתיק ואבזור תואם". 

הודות לטכנולוגיה מתקדמת אפשר כיום 

להשיג אריחי גרניט פורצלן בכמעט כל מראה 

וטקסטורה. הפעם נראים האריחים כמו עץ 

מיושן ומשופשף לכל דבר ועניין, וכך הם 

משרים למבקרים תחושת חמימות אינטימית. 

להשלמת המראה, בחרה קרן בריצוף המדמה 

אף הוא מראה שחוק בעל אופי, המשלים 

את מראה ה"עץ" שעל הקירות. גם פה יש 

המחשה נוספת לבחירת חומרים שונים 

לקירות ולרצפה, שיוצרים יחד מראה הרמוני 

שלם ומזמין.

"בעזרת תכנון הנגרות, שהותאמה 
אישית ובקפידה, נבנו פתרונות 
אחסנה פונקציונליים. מול ארון 

שירות הבהיר והמרווח תוכנן מתקן 
יבוש כביסה מתקפל שהוסתר 

בכותרת נגרות ווילון בד עבה"


