מומלצים

מדור פרסומי

מעורבבים

מותג השטיחים הבינלאומי ,Stepevi
המיובא ארצה על ידי “צמר שטיחים
יפים” ,מציג את שטיח הBlended-
המתאפיין בדוגמה אמורפית שנדמה
שנלקחה בתצורתה הטבעית ישירות
מעולם הטבע .השטיחים עשויים
ממשי טהור נעים ורך למגע ומופקים
בטכנולוגיית ( Cut & Loopלולאות משי
שנארגות אחת-אחת על גבי בסיס
השטיח) .ניתן לבחור את גווניו מבין שבעה
צבעים שונים.
רשת “צמר שטיחים יפים” ,הרצליה פיתוח,
ראשון לציון ,נתניה ,תל אביב,
www.tzemer.co.il

מוצר השנה

מדיח הכלים החדשני מבית  BEKOבעל חלל פנימי גדול במיוחד המאפשר
ניקוי של יותר כלים בכל הדחה (עד  13מערכות כלים) .המדיח מצויד במנוע
 Pro Smart Inverterשקט במיוחד ,וניתן לשנות בו את לחץ המים ,בהתאם
לתוכניות ולכלים המיועדים להדחה .כל אלה יוצרים חיסכון במים ובחשמל.
במדיח קיימות שמונה תוכניות הדחה שונות וחלקן מאפשרות שילוב של כמה
תכניות .כל אלהו בנוסף לעיצוב המיוחד זיכו את מדיח הכלים  BEKOמסדרת
 DFN28320בתואר מוצר השנה דירוג אנרגטי A :מחיר מומלץ לצרכן 2,990 :שקל
ניתן לרכוש את המדיח בחנויות החשמל וברשתות המורשות .הרשימה באתר
ברימאגwww.brimag.co.il,

מטבח נחושת

החופש של מיאמי
קולקציית הטקסטיל  Miamiשל המותג
הבריטי  PTביבוא “דומוס” היא מסיבה
לעיניים .הקולקציה שופעת הדפסים
בהשראת אופנת אמצע המאה.
ההדפסים כוללים מוטיבים פשוטים
בצבעוניות של גוני פסטל בהירים.
הגוונים כה אופייניים לרחובות ,לניחוחות
ולצבעוניות מלאת החן של מיאמי,
שנדמה ששם הקולקציה “תפורה” כמו
כפפה ליד.
“דומוס” ,להשיג בDomus Art,Domus-
 Natureואצל המשווקים המורשים,

מנורה מבית העיצוב
Roche Bobois

ל”פיטרו הכט”,
מדינת היהודים ,60
הרצליה פיתוח

חברת סמגל משיקה קולקציית מטבחים
במגוון רחב של מאפיינים ועיצובים.
הקולקציה עוצבה על ידי מעצב הפנים
דניאל חסון“ :הקולקציה מאופיינת
בעדכונים חדשניים המותאמים
לתקופתנו ,תוך שילובים ושימוש
בחומרי גלם מיוחדים בעקבות פיתוחים
טכנולוגיים וכמובן השפעות של מוצרי
החשמל החדשים שמשולבים באופן
אינטגרלי ומשפיעים אף הם על עיצוב
המטבח.
מתחמי סמגל :אליעזר מזל  ,4ראשון
לציון /הסדנאות  ,10הרצליה פיתוח/
ההסתדרות  ,80חיפה
טל’www.samgalconcept.co.il ,6158* :

www.domus.co.il

כורסה ,דיקסי 2,640 ,שקל,
הדום ,אליוט 2,040 ,שקל,
להשיג ברשת סימפלי ווד

מזוודה חכמה

עיצוב ים תיכוני

חברת חלמיש משיקה את סדרת חיפויי  Mix Stoneהמביאה עמה השראות
מהעיצוב הכפרי והקלאסי .החיפויים בולטים בזכות טקסטורות מחוספסות,
איורים עדינים ומראה א-סימטרי ,שהופכים אותם לאידיאליים בעיצוב הישראלי
הים תיכוני.
להשיג ב”חלמיש” ,הלח”י  ,31בני ברק ,טל’www.halamish.com ,03-5785555:

מזוודה חכמה טרולי “ 21סוהי מדגם קוני של
המותג Rollink. Travel Smart
היא הפתרון האידאלי לכל הנוסעות והנוסעים
שרוצים להשאר מחוברים גם בדרכים.
באמצעות מטען מובנה (אך ניתן גם לשליפה
במידת הצורך) בגוף המזוודה ,תמיד יש גיבוי
להטענת מכשירים ניידים .המזוודה בעלת
מבנה חזק ועמיד ולא פחות חשוב -עיצוב
שיקי וצבעוניות אופנתית 10 .שנות אחריות
(שנה אחריות לרכיבים אלקטרונים) 335
שקלים בלבד ,להשיג ברשת חנויות כתר
פלסטיק ,חצי חינם ,שופרסל אונליין ובחנויות
המובחרות ,וכן באתר www.keterk.com

