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בתיה ארם ,מעצבת פנים ודקורטורית של חברת ,ORGON
מציעה טיפים לבחירה נכונה של וילון למטבח ,בין היתר; יש לשים
עליו דגש במטבח ,הינו מנגנון ההפעלה של הוילון ,שיהיה נוח וקל
להפעלה; מנגנון חשמלי הינו המומלץ ביותר ,חשוב לקחת
בחשבון גם את נושא האדים שעולים מהבישול ולוודא ,כי מרקם
הווילון ,יהיה עמיד בפניהם.

לחץ כאן לכל
המבזקים

ירוק זה נעים
בריאות ורפואה
רגע נעים
ספורט נעים
מסעודה מרכלת
נעים וכיף
בלי עין הרע
בילוי נעים
אורח נעים

מאת :בתיה ארם ,מעצבת ב*ORGON

כאן נעי… מטבח ,הפך לא מכבר לאחד החללים,
'אהבתי' פעילים בבית; בישולים ,ואפייה,
 K1.5סימוני הכי
שיחות חברתיות ,התכנסויות משפחתיות
ועוד ...אך מעבר לכלי הבישול ,הארונות
ומגוון מוצרי החשמל ,חשוב לשים דגש
אהוב/אהבי את הדף גם על הווילון המתאים במטבח ,אשר
יצור אווירה נעימה וגם ישמש כפתרון
היה/היי הראשון/הראשונההצללה בהתאם לצורך.
מבין חבריך שאוהב/ת את
זה

בתיה ארם ,מעצבת פנים ודקורטורית של חברת
אורגון ) ,(ORGONהמותג המוביל בישראל
ב’וילונות’ ,ו’מוצרי הצללה’ ,מציעה טיפים
לבחירה נכונה של וילון למטבח;

בית נעים
מודיעינעים

וילונות :טיפים של חברת אורגון
) ,(ORGONלצורך בחירת וילונות
למטבח

● הווילון המתאים לחלל המטבח ,על מנת לבחור כך ,יש לבדוק מראש מהי רמת
ההצללה הרצויה ,וכמו כן ,את צורת פתיחת הווילון שתתאים למבנה המטבח;
מלמעלה למטה ,או לצדדים ,כדי שיהיה נוח לתפעול ,וגם לא יפריע ל’משטחי
העבודה’.

חנויות ועסקים
מיוחדי כאן נעים

● מרקם הווילון ,מבחינה זו ,חשוב לבחור חומרים שניתן לנקות ביתר קלות; כיוון
שהמטבח ,הינו מוקדם מועד לפורענות ,מבחינת לכלוך ,כמו; שומנים ,נוזלים ,מים,
רטבים ,ועוד...
● חשוב לקחת בחשבון גם את נושא האדים שעולים מהבישול ולוודא ,כי מרקם
הווילון ,יהיה עמיד בפניהם.
● מומלץ לבחור בחומרים סינטטיים לוילונות במטבח ,כמו; וילונות גלילה או גלילה
רשת ,המסננת את קרני השמש ,או וילונות סאן סטריפ המשלבים הצללה והגנה
מפני קרני השמש והחום.
● גווני הוילונות ,שיבחרו למטבח ,צריכים לתאום את הקו העיצובי השולט בחלל;
צבעים ,הדפסים ,ומרקמים של בדים .אם מדובר ב’מטבח כפרי’ ,כדאי להתאים
מרקמים רכים ואווריריים.
אם מדובר ב’מטבח המעוצב בסגנון הייטק’ ,יש לבחור במרקמים יותר מתכתיים
בשילוב צבעים מטאלים.
משתלות יגור ,מציעים,
כלים ל"מטבח ירוק" :כלי
אירוח והגשה עשויים סיבי
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● דבר נוסף שיש לשים עליו דגש במטבח ,הינו מנגנון ההפעלה של הוילון ,שיהיה נוח
וקל להפעלה; מנגנון חשמלי הינו המומלץ ביותר.
*חברת אורגון ,פועלת בשוק המקומי
http://www.kannaim.co.il/artical.asp?id=18589&cid=853
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החל משנת  ,1972חב’ אורגון ,הינה
החברה הגדולה בישראל ,ליצור ושיווק
מוצרי הצללה דקורטיביים .המייצרים
את מיטב המוצרים ואת מירב
החידושים בתחום הוילונות ומוצרי
ההצללה לבית ולמשרד.

במבוק טבעי
03:15 , 29.01.12

אקרמן מטבחים ,פורטל
המטבחים של ישראל:
מגיש טיפים מנצחים
ל’עיצוב מטבחים’
06:32 , 06.07.11

מטבחי רגבה ,נכנסת
לשוק חדרי השינה
וארונות הקיר ,תקים
רשת  Regbaארונות קיר
15:46 , 07.04.11

מטבח  קמילה עיצוב
מטבחים :איך לתכנן את
היעיל ביותר והמתאים
ביותר
22:36 , 09.12.10
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אורגון ,המותג המוביל בוילונות ומוצרי הצללה

מפעל חברת האם "הוליס" הממוקם
בצפון הארץ ,ומשתרע על פני  40דונם
נמנה בין החברות הגדולות בעולם בתחום ,ופועל בטכנולוגיה מתקדמת ,הוליס,
מוסמכת לתקן  ,ISO 9002אשר מאפשר לה לייצא  90%מתוצרתה על פני  5יבשות.

אורגון ,פועלת ברחבי הארץ בעזרת אנשי מכירות ומשווקים מורשים ,שאיפת החברה,
לדבריה היא לשלב באופן ,אופטימלי פתרונות הצללה אפקטיביים לצד מראה מעוצב
על כן ,מציעה אורגון ,יעוץ ללא התחייבות ללקוחותיה .המוצרים מיוצרים ע"פ הזמנה
ודרישת הלקוח.

אהבתי  4אנשים אוהבים את זה.
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