הלבשת דירת גן ברמת גן

צילום :אנסטסיה פרילוצקי
שטח הדירה 140 :מ'  150 +גינה
עיצוב :שרה ברוך

אקססוריזbetween :

הלבשת
דירת גן
ברמת גן

גם כאשר הריצוף מהווה עובדה שאין לשנותה ,האמבטיה
וחדרי השירותים כבר מעוצבים והחלוקה לחדרים מהווה
נתון קבוע ,ניתן לעצב את הבית בסגנון המותאם לכל בני
המשפחה ,הגדולים וגם הקטנים
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הלבשת דירת גן ברמת גן
תאורה :קמחי | מטבח :מטבחי זיו

תוספת דירת הגן ברמת גן התאפשרה במסגרת פרויקט תמ"א  .38הדירה
נרכשה על ידי משפחה בת ארבע נפשות ,הורים ,ששניהם משרתים
בצבא קבע ,ושני ילדיהם הקטנים ,בת בכורה ובן המתקרב לגיל שלוש.
השיפוץ היחיד שנעשה בבית ,מעבר לתכנון הריהוט ורכישת הפריטים
בהתאם ,היה שינוי ותוספות נקודות חשמל ותאורה בהתאם לתוכנית
הריהוט .ריצוף הדירה שהיווה נתון שלא ניתן לשינוי הכתיב את הבסיס
לעיצוב .המעצבת שרה ברוך בחרה לצבוע את הקירות והתקרה בגוון
אפור הממשיך את המראה ,ובכך יצרה מעטפת מושלמת ,מעין תיבה
אפורה המכילה בתוכה את כל תכולת הבית ,שבכולו בולט האפור
המגוון בנגיעות קלות של ורוד וירוק בקבוק← .
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הלבשת דירת גן ברמת גן
המטבח ,תוכנן בצורת האות ח' ,מבנה שאפשר
למעצבת להוסיף מקומות אחסון .בחדר השינה
של ההורים בולט גב המיטה הרך ,מרופד בקטיפה
שחורה ירוקה הבולטת על רקע רצפת הפרקט
הבהירה .לרגלי המיטה המעוגלות ,ניתנה תשובה
בגופי תאורה המשתלשלים מתקרת החדר .חדרי
הילדים חוברו לחדר אחד גדול שבחציו האחד ארון
בגדים משותף ומרחב מותאם לאזור משחקים ,וחציו
השני של החלל נועד לשינה .הצבעים שנבחרו לחדר
הילדים מזוהים בשטיח העגול שנסרג במיוחד לחדר
ובו מיוצגים גוני ורוד ,לבן ואפור .הסלון ,הינו ללא
ספק מרכז הבית ,משמש את הדיירים כנקודת
מפגש משפחתית ,למשחקים ,לצפייה משותפת
בטלוויזיה ,לאכילה וכמובן לאירוח .כאלמנט דומיננטי
המאגד סביבו את מהות הפעילות המתקיימת בו,
עיצבה שרה ברוך את הספרייה בחלוקה אסימטרית
שהותאמה לפריטים שהועדו להכיל אותה■ .

פיצו קדם מוסיף
לפעמים ניתן לחולל שינוי גדול רק באמצעות
אמצעים מוגבלים ובהתערבות לא מאסיבית.
המעצבת הצליחה תוך כדי התבססות על
פלטת צבעים מיוחדת וליקוט אלמנטים
עיצוביים עם נגיעות פליז לייצר חלל מזמין,
עוטף ותרבותי.
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