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עיצוב חדרי ילדים

השראה

עיצוב חדרי שינה

עיצוב

חדרי אמבטיה
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עיצוב פנים  -בניין ודיור < חדרים < עיצוב חדרי שינה

בראש טוב 10 :השראות לבחירת ראש
מיטה מושלם

גם אם המיטה שלכם אינה כוללת גב בילט-אין מהיצרן ,עדיין תוכלו לתחזק מראה מהודר בעזרת
אפשרויות מעוצבות ,החל משאריות עצים שתעמידו מאחוריה ועד מדבקות על הקיר
מאת :לימור קלר
Tweet

לא פעם קשה לנו להבין מה לא עובד בחדר השינה ,למרות שצבענו קיר או הוספנו טפט ואפילו תלינו כמה תמונות .במבט כ
מגלים שהמיטה נותרה גלמודה ,למרות שמשני צדדיה שידות לילה קטנות .מתברר שדווקא הראש נשאר חשוף ,וחוץ מכרית
שיחצוץ בינה לבין הקיר .ראש או גב מיטה ,הוא אביזר סטיילינג חיוני ,שיכול להקפיץ מראה של חדר שלם או להעניק לו א
המיוחד לו ,בין אם הוא מובנה כחלק מהמיטה ובין אם הוא תלוי על הקיר מעליה ונראה חלק ממנה .כדי לבחון את הדרכים
ולא לזנב ,הנה מקבץ דוגמאות שתוכלו לקבל מהן השראה:

ללכת עם ,להרגיש בלי :גבס
מיטה שבתכנון המקורי בדירה הייתה מתחת לחלון וללא גב ,הועברה לקיר הנגדי כדי להתמקם מול הנוף .מאחר שהיה חשו
אווירה קלילה ומראה של "ללכת עם )גב( ולהרגיש בלי" ,נבנה ראש מיטה מגבס עם פתחים בצדדים ,שיקנו את תחושת הא
המדפים חופו ב MDF-צבוע בצבע המיטה ,והמדף העליון תוחם את הגבס בעזרת מדף מעץ אלון מבוקע .בצורה כזו נוצרה
לכלל העיצוב של החלל.

עיצוב :מירי שניידרמן צילום :טל ניסים

עידן הקפיטונאז' :בד עם כפתור

את הכפתורים השקועים והכיווצ'וצ'ים שמגיעים איתם אנחנו רואים בעיקר במיטות ,בספות ובכורסאות ,כשתפקיד הכפתור
שכבת הבד לבסיס .כשגם ראש המיטה מולבש בקפיטונאז' ,הלוק הכללי קורץ לעבר והופך למהודר יותר .שכבת בד בראש
תהיה נעימה יותר למגע ואין חשש להישען עליה או לקבל מכה מעץ קשיח.

פורומים
פורום אדריכלות
בניהול יוליאנה ריסקוף

פורום עיצוב פנים
בניהול קרן רוזנר

פורום מטבחים
בהנהלת בלורן

פורום חלונות
בהנהלת חברת קליל

פורום מיזוג אוויר
בניהול בר מערכות
לפורומים נוספים

מיטת קפיטונאז' בגימור קיפולים של אליתה ליוינג צילום :יח"צ

ריפוד לחדר בנים :שאריות בד

פלטת  MDFצופתה בספוג ואליה חוברו שארית של בד ג'ינס אפור יחד עם כפתורים למראה קפיטונאז' עדין .ראשי המיטה
שני אחים ,והמראה שנוצר הוא צעיר ולא כלל הוצאות רבות מדי ,שכן הביצוע נעשה לבד )כאן ,למשל ,עלה הבד  45שקלים
שקלים( .ראש המיטה נתלה על הקיר בעזרת שני ברגים.

עיצוב :טלי פז ,אריאלה שטינבאום ושירי ארצי צילום :אורית אלפסי

גם קיר ,גם עץ :תוספת מהטבע

קיר דומיננטי יכול להוות בעצמו ראש מיטה מרשים ,אבל אם מוסיפים לו ראש משלים כחלק מהמיטה ,המראה מושקע יותר
מלכותי ובאווירה טוסקנית בצביעת שלייפלק ,המאפשרת ניקוי קל יותר ,עם שיופים עדינים.

עיצוב :שירלי דן צילום :שי אדם

ראש חוצץ :בתפקיד קיר
ראש מיטה גבוה מהווה חציצה בין מיטה לאזור מוגדר מאחוריה .חדר שינה שהורחב הודות לביטול חדר ארונות יצר שטח מ
הלבשה ,התחום בין ארון הקיר החדש לבין המיטה .המיטה סובבה ב 90-מעלות כדי לפנות אל החלון ,ולמראשותיה תוכנן ר
צדדי .מצד אחד הוא משמש כמדף במקום שידות לילה ומוקמו בו תאורה ומפסקים ,ומצד שני הוא מכיל מגירות אחסון להל
תרופות ונעליים כהשלמה לארון הקיר.

עיצוב :שרי בר-נע גבעון צילום :איל גבעון

מותאם לקיר :לפי מידה

גם כשאין יותר מדי מקום בחדר ,עדיין אפשר להתעקש ולתת לעיצוב מקום משלו .מיטה שהוצבה לצד קיר מסך ובראשה ח
שטח קיר מצומצם ביותר לטיפול .במרבית המקרים המקום היה נשאר כמו שהוא ,אבל במקרה הזה נתפר למידות הקיר ראש
רי"ש ,בתכנון מדויק שהוכתב מצורת הקיר .למיטת הספה נבחרו גוונים שמתחברים לנוף שבחוץ.

עיצוב :סורנה כפיר צילום אלי גרוס

אור נסתר :עץ ולדים
במלון  FOUR POINTSבקלן ,גרמניה ,ביקשו לבצע שינוי קונספט במסגרת הרחבה שהם מתכננים למלון .מבין שורת מעצ
שהגישו הצעות ,נבחרה הדוגמה ,שבה ראש המיטה עשוי מקונסטרוקציית עץ בצביעה בתנור ,ובין ה"תריסים" מוצנעים פס
אלומות אור.

תכנון :מיכל רוטשילד הדמיה :יעל קדם3D ACADEMY ,

ים מעל הראש :דוגמת פרקט
אין צורך להתחייב לגב כחלק ממיטה שרוכשים אצל נגר ,מה גם שהוא עשוי לייקר עלויות .כל רעיון אנכי יכול להתאים ,וזה
מרופד בבד שאתם בוחרים בעצמכם ועד תמונה גדולה או קיר צבוע .כשהמיטה נותרת ללא ראש ,משקיעים בקיר שמעל .ש
בגווני תכלת משופשפים הודבקו לבסיס עגול מעץ ,ונעטפו במסגרת אלומיניום כדי להמשיך את הקו העיצובי שמאזכר ים.
נתלה מעל המיטה ועליו הודבקה מדבקה באנגלית )"אם אתה יכול לדמיין את זה ,זה אפשרי"(.

עיצוב :ענת סינואני ,קארין טפר ועמית קדר צילום :ליאור טייטלר

לף והדבק :מדבקת קיר
ַק ֵ

תוספת דביקה ,נקייה וזולה יחסית היא מדבקת קיר .מזמינים אותה באינטרנט או רוכשים בחנות ומדביקים לבד בלי להכני
לתקוע מסמרים ובלי לנגר מיני נגרויות .מגוון מדבקות בדוגמאות שונות של ראשי מיטה יקנו את הסגנון הרצוי ,בין אם עת
מודרני .עם נוחות השימוש של המדבקות היום אפשר גם להסיר ולמקם מחדש ,העיקר שיהיה במשטח חלק ולא מחוספס.

מדבקת ויניל בדוגמת קפיטונאז' של  WalliesצילוםBrian Kraus :

עוד על מיטות וחדרי שינה:
המצעד :המיטות שכל ילד חייב
ידידותי לילדים :מיטות הילדים היפות ביותר
שיעור בעיצוב :כך תעצבו את חדר השינה
 5מיטות שיעוררו אתכם

שתף

חפש

הדפס

הגב

ספיישל תאורה :הסוד
בין עיצוב לאווירה

הנבחרת שלי למונדיאל:
פותחים דלת למגוון
פתרונות מעוצבים

חוסכים בגדול :מעצבים
משרדים במחירים
נהדרים

הנבחרת שלנו למונדיאל:
מטבח מעוצב מוקפד
וייחודי

הנבחרת
הכריות ה
שישדרג

