Milano Bedding

טרנד לוהט בעולם העיצוב:

ריהוט רב-
שימושי
מודולרי

מערכת קיר הכוללת שולחן כתיבה שהופך למיטת יחיד ואין
צורך להסיר את הדברים מהשולחן ובנוסף ארונית אחסון

רהיטים בעלי שני ייעודים או יותר אינם דבר חדש ,אך עד היום
הם לא היו מעוצבים ,מנגנוניהם היו מסורבלים ואחד מהייעודים
שלהם היה לא נוח בעליל .חברת  ,Milano Beddingהמתמחה
בריהוט חכם רב תכליתי מבתי עיצוב איטלקיים ,מציעה מגוון
רהיטים מעוצבים וקלים לשימוש | מיכאלה טל

ב

ין אם מדובר בעזיבת הילדים את הבית ,או
בין אם מדובר בשינויים בסטטוס המשפחתי,
מגיע השלב בחיים שבו אתם יכולים לעבור
לגור בדירה אינטימית יותר ,מאובזרת ומעוצבת :אולי
במגדל מגורים על הים ,עם שומר ומכון כושר ,ואולי בלב
הכרך הפועם .מה שבטוח הוא שזה הזמן שלכם להחזיר
את צורכיכם למרכז התמונה.
רק בעיה אחת נותרה על הפרק :היכן ישוכנו הילדים,
הנכדים ובני המשפחה שיגיעו לבקר? הרי עם כל הכבוד
לחוף הים או לכרך הפועם ,אין כמו ביקור של הילדים
והנכדים להרחיב את הלב משמחה ,וכדי שיגיעו הרבה
וירגישו בנוח ,יש להכין להם פינות אירוח ראויות .האם
בזאת נגנז החלום על דירה אינטימית יותר? לא בהכרח.
לשם כך התפתח טרנד חדש בעולם העיצוב :רהיטים
ביתיים ,מעוצבים ואיכותיים ,שלכל אחד שני ייעודים או
יותר ,ושילובם בחלל הביתי חוסך מקום יקר.
• הסיבה לשפע היצירתיות בגזרה הפרקטית נובעת
בין היתר ממצוקת הנדל"ן בערים הגדולות .מצוקה זו,
שהביאה לפריחתם של מגדלי הדיור היוקרתיים ,הע־
לתה את הצורך בעיצוב פנים תואם .הדיירים החדשים
רוצים להפיק את המרב מהחלל שבו הם מתגוררים ,לא
להתפשר על העיצוב וגם לא על הנוחות.
• העידן המודרני מאופיין בדינמיות וברצון לסיפוק
מהיר של צרכים מצד אחד ,ובשטח מחיה מצומצם מצד
שני .הריהוט המודרני מותאם לכך ,ומאפשר עיצוב של
החלל הביתי המשתנה במקביל לסדר היום.
• רהיטים בעלי שני ייעודים או יותר אינם דבר חדש,
אך עד היום גדולתם לא הייתה ברמת העיצוב שלהם:
מנגנונים מסורבלים ,מיטות לא נוחות לשינה וכדומה.
הדור החדש של הרהיטים הרב-שימושיים ,לעומת זאת,
הוא חגיגה לעיניו של כל חובב עיצוב ונוחות :ספות
מרהיבות בקווים עכשוויים משלבים את האלמנטים
הטרנדיים ביותר בעיצוב הפנים ,אם באבני סברובסקי
משובצות או בשזלונגים נשלפים לפי הצורך.
הפתרון לבעיה זו סותר את כל מה שלמדנו בילדו־
תנו :הוא מאפשר לנו לאכול את העוגה ולהותיר אותה
שלמה  -גם ליהנות מדירה קומפקטית ומעוצבת וגם
לארח ברוחב לב ובפינוק גדול את כל בני המשפחה.
חברת  ,Milano Beddingהמתמחה בריהוט
חכם רב תכליתי מבתי עיצוב איטלקיים ,מציעה מגוון

פתרונות עיצוביים ,בהם ספה מעוצבת ,שנפתחת למי־
טה זוגית מרווחת בעלת מזרן אורטופדי איכותי; מיטה
שמתקפלת אל תוך הקיר ונהפכת לספריה או לפינת
עבודה עם שולחן; מיטת קומותיים המתחבאת בתוך
הקיר; קונסולה צרה שנפתחת לכדי שולחן אוכל ל10-
סועדים; ושולחן קפה לסלון ,שבלחיצת כפתור מתרומם
ואף נפתח לכדי שולחן אוכל מרווח.
לדברי גדעון בק ,מנכ"ל חברת Milano
" ,Beddingמדובר בפריצת דרך ,לא רק בעולם
העיצוב אלא בסגנון המגורים המודרני ,הדור החדש
של הריהוט הרב-שימושי מעוצב על ידי השמות
המובילים בעולם ,ומהונדס במעבדות החדישות
ביותר .כך אנו מקבלים ,לדוגמה ,ספה ארגונומית
מרשימה ויוקרתית ,שנפתחת בנגיעה קלה למיטה
זוגית אורטופדית ,או שולחן סלוני נמוך בעיצוב
היי-טקי שנהפך לשולחן אוכל ענק".
"מקסימום מינימליזם" ,כך מגדיר בק את הקונספט
העיצובי והפרקטי של הריהוט הרב-שימושי" .חלל הבית,
בתפיסה העיצובית העכשווית ,הוא דינמי ומשתנה בה־
תאם לצורכי השעה .דוגמאות לכך לא חסרות :מהורים
מבוגרים שילדיהם עזבו את הבית ורוצים לעבור לבית
קטן יותר ,אך כזה שיוכל להכיל בנוחות גם את הנכדים
שמגיעים לישון ,ועד לאנשים המעוניינים לעבוד מהבית
וזקוקים לפינת עבודה מסודרת ומרווחת ,אך כזו שלא
תגזול שטח יקר משאר הדירה".
רהיטים מולטי פונקציונאליים נהפכים לפופולריים
ומבוקשים יותר ויותר .לדברי בק" ,סוג רהיטים זה
מתאפשר כיום בזכות הבשלתה של הטכנולוגיה ,כמו
גם תורת הארגונומיה ,שמאפשרים לבתי העיצוב לייצר
רהיטים שהם גם מרשימים ברמה הוויזואלית וגם נוחים,
בריאים וידידותיים למשתמש הביתי".
התוצאה ניכרת בשטח :פינות אירוח מתקפלות,
שאותן ניתן לשבץ בכל אחד מחדרי הבית .נגיעה קלה –
והספה נהפכת למיטת קומותיים ,וכך נהפך החלל לחדר
שינה לשני זאטוטים .תם הביקור? מיטת הקומותיים
מתקפלת חזרה לספה מפנקת והחדר שב להיות חדר
קריאה.
להשיג בלעדית :באולם התצוגה Milano Smart Living
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שולחן סלוני נמוך שבלחיצת כפתור מתרומם לגובה
שולחן אוכל ונפתח לאירוח של  10אנשים

מערכת קיר הכוללת כל מה שצריך בחדר :ספה שהופכת
למיטת קומותיים ,שולחן כתיבה שנפתח לשולחן אירוח
ויחידות אחסון.

