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כפר סבא הירוקה :שיפוץ דירת
קבלן

בני הזוג פנו למעצבת מיד אחרי שרכשו את הדירה מהקבלן.
המטרה הייתה ליצור תחושה מרווחת בשטח הקטן יחסית
ולעצב אותו בסגנון כפרי .מה דעתכם על התוצאה?
מערכת  | living | livingפורסם 25/06/18 12:35

צילום :עודד סמדר

בני הזוג ,שהתגוררו בשכירות בתל אביב ,רכשו מקבלן דירה בכפר סבא הירוקה,
סמוך לפארק .בדירה ארבעה חדרים ושטחה הוא  85מ"ר ועוד  30מ"ר מרפסת .עם
רכישת הדירה פנו למעצבת נטע-לי נוי שתעזור להם ליצור את בית חלומותיהם.
בתוך התהליך התרחבה המשפחה ונולדו לזוג שני ילדים .השיפוץ הסתיים כחודש
לאחר שהמשפחה קיבלה את המפתח מהקבלן ועלה כ 180-אלף שקל ,כולל
הריהוט.
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"העיצוב נשען בעיקרו על הסגנון הכפרי ,לבקשת בני הזוג ,עם נגיעות מודרניות
בתאורה" ,מסבירה נוי" .התכנון החל מקונספט צבעים והסטיילינג מורכב כולו
מפלטת צבעים שנבחרו מראש  -כל גוני האפור ,לבן ,צהוב חרדל ,כחול מעושן,
תכלת מעושן ונגיעות של עץ".
עוד בערוץ עיצוב הבית:
לכל הכתבות בערוץ living
מסי מי? הצצה לווילה של הכדורגלן הטוב בעולם
הנסיך הירדני מארח את הנסיך וויליאם בחדר מפנק

מטרת השיפוץ הייתה ליצור בחלל קטן יחסית תחושה שהוא מרווח וליצור בית נעים
שיענה על כל הצרכים של הדיירים" .כל פנים הבית תוכנן מחדש בלי שהתייחסתי
לחלוקה הפנימית הקיימת" ,אומרת נוי" .נשמרו קירות החוץ והמפתחים בלבד".
הקיר בין הסלון למטבח פורק כדי לאפשר כניסת אור טבעי .עם זאת ,מכיוון
שלדיירים היה חשוב שתהיה הפרדה ,נבנה ביניהם קיר מחופה לבנים .בצדו הפונה
לסלון של הקיר נמצאת הטלוויזיה ,וכל מערכת השמע והכבלים הוכנסו לתוך אחד
הארונות במטבח.
ליד קיר הסלון הוצבה ספרייה גדולה עם תאים בגדלים שונים .הצבעים השונים
שברקע התאים הם מוטיב חוזר בחללי הבית ,מסבירה נוי .בדירה תוכננו מקומות
אחסון רבים ,כמו ארון למעילים ,תיקים ונעליים במסדרון שבין המטבח לחדרי
השינה .נוספו גם רהיטים רב שימושיים כמו הדום המשמש גם לאחסון צעצועים.
<< רוצים עוד? עשו לייק ל living-בפייסבוק
בדירה המקורית חדר השינה של ההורים היה קטן ביותר .הוחלט לבטל את ההול
קטן המוביל אל החדר ואת חדר הארונות ולהרחיב את החדר .במקום חדר הארונות
הוצב ארון בגדים מאוד גדול ,שבתוכו שולבה גם הטלוויזיה ,ונוספו פתרונות אחסון
ייחודיים" .אני ממליצה למי שמתכנן את בית חלומותיו לבוא נקי ,בלי קביעה חד
משמעית ש'אני יודע מה אני רוצה' ,אלא להסתכל על התהליך הזה כעל מסע של
גילויים לצד חוויה כיפית" ,מסכמת נוי.
תכנון ועיצוב פנים :נטע-לי נוי

רשימת מכולת
חיפוי לבנים בסלון –  350שקל למ"ר ,ויה ארקדיה
תכנון והקמת גינה במרפסת –  25,000שקל Greentouch ,תכנון והקמת גינות
אורבניות
ספרייה בסלון –  9,000שקל ,נגריית אלין עיצובים בעץ
שולחן אוכל –  4,000שקלSimply Wood ,
שטיח בסלון –  1,400שקל ,צמר שטיחים יפים
תמונה בסלון –  1,800שקל ,גלריה פחות מאלף
מערכת ישיבה במרפסת –  10,000שקל ,טולמנ'ס

מצאתם טעות בכתבה? ספרו לנו ונתקן
תגיות :בתים יפים עיצוב הבית
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