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חברת ה'מזרונאים' שתחילה לפני ארבעים שנה כמומחית למזרונים ,התמקדה
בשנים האחרונות בחדרי שינה ייחודיים מציעה היום ללקוחותיה ריהוט "תפור לפי
מידות" לכל הבית ,למעט מטבחים
מאת דב יהלומי
צילום בחסות חברת PRIVATE ROOM
מהיום ,שעיצוב כל הבית מותאם לנוחיותם ואופיים של אנשים הגרים בו ,ולא רק לאורחים שמגיעים
אליו ,ההשקעה בעיצוב חדרי שינה משתווה ליחס המושקע בעיצוב הסלון ולבית כולו .את ההבנה
הזאת קל לזהות בהתפתחותה של חברת  PRIVATE ROOMשתחילה כחברה 'המזרונאים' שהתמחתה
במזרונים בלבד .עם השנים ,החברה התרחבה והתמקדה בחדרי שינה .היום ,כאשר חדרי השינה עדיין
מהווים מוקד בחברה ,היא מספקת תשובות עיצוביות לכל הבית ,מותאמות אישית לכל אחד ,לכל
סגנון מבוקש ולכל גחמתו ורעיונו של מעצב .פינות אוכל ,סלונים ,חדרי שינה וחדרי משפחה ,למעשה
כל הבית למעט מטבחים ,מבוצעים או מיובאים לפי רצון ומידת הלקוח .יחד עם התפתחות החברה

כמותג מוביל בעיצוב בתים פרטיים ,ממשיכים בחברה לפתח את האיכות הפונקציונלית ,ומן הסתם זה
מתבטא במזרן ייחודי הנקרא  .GOLDAN NIGHTמותג וותיק וידוע בעולם העשוי בטכנולוגיה מתקדמת

עיצוב :ליה גיל | צילום :עופר עברי
"מאוד התרשמתי מהיכולות עיצוב והתאמה גם
מבחינת חומרים ,צבעים ובדים ,לשמחתי לא נאלצתי
להתפשר והכל הותאם לפי טעמי ותכנוני"

עיצוב :מירב ואייל שלום צילום :אלעד גונן
"מדובר בפרוייקט קלאסי שמשלב אומנות והכל
נקנה בהתאמה אישית ,לי כמעצבת הרבה יותר קל
לעבוד עם חברה כמו " "PRIVET ROOMשמתאימה
את עצמה לתכנון הפרטי של פרוייקט שלי

שמתאימה את המזרן למבנה גופו של השוכב עליו .באמצעות מערכת קפיצים
ייחודית שעשויה מחומר היפואלרגני עדכני השומר על מבנהו למשך שנים
ארוכות .למזרן ,שמחירו שווה לכל כיס שתי דרגות קושי.
מגמת התרחבות החברה באה לידי ביטוי בפתיחת סניף חדש בנתניה ,במתחם
הסוהו ,שעוצב על ידי המעצב ניצן הורביץ ,בסניף החדש ,ניתן להתרשם
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מעוצמת החברה כמותג מוביל בעיצוב הבית כולו .בסניף ברמת החיל ,עדיין
נשמר הקשר עם בסיסה המרכזי של החברה ובו מוצגים חדרי שינה ומזרונים■ .
סניף בני ברק רח׳ לח״י ( 13מול )DESIGN CENTER
סניף נתניה רח' מפי ( 5מתחם הסוהו)
theprivateroom.co.il 09-8785454/444

בניין ודיור

93

