
מה מייחד את משרדך?
אישי  מפגש  מזמן  הוא  עבורי,  מחשבת  מלאכת  בבחינת  הינו  פרויקט  "כל 
ואינטימי שלי עם הלקוחות, מאפשר דיאלוג רציף והקשבה לטעמם וסגנונם 
מתרגמת  אני  אלה  כל  ואת  שלהם  לחלומות  וגם  לרצונות  לצרכים,  האישי, 
ברגישות רבה לסיפור שאני מספרת בחלל. בתהליך העבודה שלי, אני מקפידה 
לאזן בין הפרקטי והפונקציונלי, לבין היפה המעוצב והאסתטי. אני מאמינה 
שידע טכני, הבנה של חומרים והיכרות עם מגמות חדשניות בעיצוב פנים, 
לצד ראיה כוללת של שיקולי זמן, מקום ותקציב הם הבסיס לכל פרויקט 

מוצלח וזה הערך המוסף אותו אני מביאה ללקוחותיי".

 מהו הקו העיצובי שלך ומה תהליך 
העבודה בסטודיו?

"הסטודיו מאופיין בסגנון עיצוב אקלקטי 
טבעיים  בחומרים  שימוש  ומוקפד,  חם 
ביותר  הקטנים  לפרטים  לב  ותשומת 
תהליך  בחלל.  התחושה  את  המשלימים 
ליווי  תוך  פרויקט,  לכל  מותאם  העיצוב 
גיבוש  המוקדמים,  התכנון  משלבי  אישי 
החומרים,  בחירת  העיצובי,  הקונספט 
פיקוח  השונים,  והספקים  המקצוע  אנשי 
סופית  והעמדה  להלבשה  ועד  עליון 

בחלל".

באילו חומרים את עושה שימוש בעבודותיך?
שבין  המשלימים  בניגודים  שלי,  בעבודות  לחומרים  כבוד  של  מקום  לי  "יש 
חומרים חזקים כמו עץ, ברזל, פליז ואבן טבעית, לבין בדים טבעיים, קטיפות 
בקירות,  בתשתיות:  כהווייתו  הטבע  את  להכניס  אוהבת  אני  רכים.  ועורות 
ברצפות ובתקרות, משלבת בפרטי התאורה את המתכות והקריסטלים ואת 

המשחק בצבע אני שומרת לפרטי ההלבשה".

מה האני מאמין שלך?
"אני מאמינה בטיפול בשכבות ובתרומה של כל שכבה לתמונה הכוללת: קירות 
כמובן  ואקססוריז.  תאורה  טקסטיל,  ריהוט,  פרטי  זה  ומעל  ותקרות,  רצפות 

במינונים מדויקים".

מהיכן את שואבת השראה?
"כמעצבת אני מרבה לנסוע ברחבי 
העולם לצרכי תערוכות ומסעות 
רכש ללקוחותיי, אני מקפידה 
לבקר דווקא בעיירות קטנות 
ובכפרים, שם החיבור לאורח 

החיים של המקומיים מרתק אותי. 
מהמפגש הבלתי אמצעי הזה עם 
 אנשים ועם חומרים אני שואבת 
את ההשראה. אני מקפידה 
להישאר מעודכנת במגמות 

חדשות, ובחיבור המתבקש בין עולם 
עיצוב הפנים לעולם האופנה, התעשייה והלייף סטייל".

ועיצוב  אדריכלות  בספרי  לפרסומים  זכו  טולדנו  ניב  קרן  של  עבודותיה 
ובמגזינים נחשבים, הם מאופיינים בשפה עיצובית הרמונית ומידתית, בשילוב 
חללים  היא  התוצאה  על-זמני,  עיצובי  קו  על  שמירה  תוך  השונים  הסגנונות 

אלגנטיים ומדויקים, מרובה שכבות עומק ועניין, ועשירים מבחינה ויזואלית. 
אומרים על קרן שהמפגש הראשוני עמה הוא מאוד ישיר, בלתי אמצעי, 
הוא  פרויקט  שכל  והבנה  הלקוחות  עם  קרבה  נוצרת  ובו  ונוגע,  חם 

בבחינת עולם ומלואו עבורה.

קרן ניב טולדנו
מעצבת פנים, בעלת סטודיו בוטיק לעיצוב פנים, המתמחה בתכנון בתי יוקרה למשפחות, דירות ופרויקטים לעסקים בארץ ובחו"ל 
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ריכזנו עבורכם נשות עסקים מתחומים שונים שבלטו בסגנונם הייחודי 
וסומנו כהשראה טובה לשנה החדשה!


