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לחדש בלי לפרק: מטבחים שהסתפקו
בהחלפת החזיתות

כשהתקציב לא מספיק, האבק מהשיפוץ מייסר, והמטבח עצמו במצב טוב, לא חייבים לרוץ לקנות חדש.
דילול ארונות, הוספה או צביעה הם חלק מהשדרוגים שיכולים לחולל פלאים

 

עיצוב: עמית קדר, סטיילינג לצילומים: ליאת מרום. צילום: חן מיזנר

 
 

כשחזיתות המטבח שלנו מתיישנות אבל הארונות עצמם איכותיים, חזקים ועומדים במבחן הזמן, ניתן האות לחידושן. לפעמים אין צורך
להיכנס לפירוק שלם ולרכישה של מטבח, ופעולות נקודתיות כמו צביעה, החלפת משטח עבודה, אריחים וידיות יכולות להעניק למטבח

מראה מחודש ומספק. "שדרוג מטבח מפחית עלויות של בין 50% ל-70% מעלות מטבח חדש", אומר יהודה צנגר מ"ניו קיצ'ן", "וזה נכון
כשרוצים לגרום לשינוי גדול והתקציב לא מאפשר זאת, כשמעוניינים לשפר משטחי עבודה ואחסון או כשרוצים לשנות אווירה".
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פורום אדריכלות
בניהול יוליאנה ריסקוף

פורום עיצוב פנים
בניהול מעצבת הפנים טלי

כהן ליעד

פורום מטבחים
בהנהלת בלורן

פורום דלתות
בהנהלת דלתות פנדור

פורום מיזוג אוויר
בניהול בר מערכות

פורומים

לפורומים נוספים

החיסכון הכלכלי חשוב, אבל צנגר מציין כי בשדרוג במקום החלפה יש בשורה ירוקה משום שכורתים פחות עצים, חוסכים פסולת מיותרת
ומזהמים פחות את הסביבה. מעבר לכך, אנשים מתעודדים מהעובדה שניתן לעצב במינימום בלגן ולקבל מטבח סופר עדכני: "באותו שטח

ובאותו מטבח, לא צריך להשבית את הפעילות ליותר מיום אחד, ואם מחליפים רק את החזית בחומרים הכי עדכניים, מטבח בן 20 שנה
יקבל מראה של הקולקציה האחרונה של 2019. מאחר שהתהליך אינו מסובך ויחסית אינו יקר, אנשים מוכנים להעז ולבחור חומרים

חדשניים ונועזים ביודעם שיוכלו להחליף באותה קלות לחומר אחר".
 
 

עוד מטבחים מעוצבים:
סודות מעבר לשיש: קירות מטבח שכמותם לא ראיתם

קלוז אפ: סלון ומטבח חדשים תוך חודש
מוגבלים בתקציב: שיפוץ המטבח ב-3 רמות מחיר שונות

 
 

מראה מודרני למשפחה צעירה

בית שההורים עזבו לטובת דירה חדשה והבת הבכורה חזרה להתגורר בו, לא התאים עיצובית לזוג צעיר בעל תקציב שיפוץ מצומצם.
מכיוון שהמטבח בוצע בזמנו על ידי נגר בצורה איכותית ונשמר ללא נזקים, הוחלט לייצר לו מראה מודרני ללא החלפה. "אחד הדברים

הראשונים שעשינו היה פירוק של תקרת העץ מעל פינת האוכל, פירוק שני הארונות והמדף המחבר ביניהם משני צידי קולט האדים ופירוק
הקולט עצמו, כדי לייצר מראה פחות כבד, ללא הקרניזים הסוגרים ומנמיכים את המטבח", מסביר מעצב הפנים עמית קדר.

 
פירוק נוסף התבצע לחזיתות המטבח ושולחן האוכל וכן הידיות שנשלחו לצביעה בלבן כדי לחדש את המראה וליצור תחושה קלילה יותר.
גם הצוקל, שהיה מחופה בקרמיקה כדוגמת הרצפה, פורק ומכיוון שהרצפה כולה חופתה בפרקט נבחר צוקל מנגרות בצבע כסוף על מנת

לשוות מראה מודרני וליצור נתק בין רצפת הפרקט למטבח הלבן. "משטח הגרניט נשאר כמו שהוא, מכיוון שרצינו לחסוך בהוצאות ולאחר
שהגענו למסקנה שעם מטבח לבן הוא ייראה פחות מיושן", מנמק קדר.

 
לדבריו, הקיר המקורי חופה באריחי קרמיקה לבנים, וכדי ליצור מראה שלם, נקי ומודרני יותר נבחרה זכוכית חלבית בפלטה גדולה ללא

תפרים, והיא הודבקה על אריחי הקרמיקה ללא הסרתם - דבר שחסך בעבודה ועלויות. הזכוכית הודבקה גם בחזית הקדמית וגם בחזית
החלון בגובה נמוך יותר. בנוסף הוחלפו ברז המטבח וצינורות המים והאינסטלציה. גוף התאורה המרכזי הוחלף גם הוא ובמקומו נקנה גוף

תאורה מלבני מברזל צבוע לבן עם תאורת לדים, המאירה חזק את המטבח ואינה מחממת. מוצרי החשמל נקנו בגוון נירוסטה מבריקה, כולל
קולט אדים חדש ורחב. קדר: "הזוג הצעיר הזמין את ההורים לראות את הדירה בסיום השיפוץ והתגובה הייתה 'אם היינו יודעים שזה יכול

להיראות גם כך, היינו נשארים'".
 

מחיר השדרוג: 20,000 שקלים
 

עיצוב: עמית קדר, סטיילינג לצילומים: ליאת מרום. צילום: חן מיזנר
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המטבח במצבו הקודם

 
 
 

קוסמטיקה צבעונית

גם במקרה של המטבח הבא לא בוצע שינוי מבני, והמטבח נשאר כמו שהוא. במסגרת השיפוץ הוגדל החלון, הוחלף חיפוי הקרמיקה
(אריחים מ"שיבוצים" בבנימינה), והותאמה תוכנית חשמל ותאורה חדשה. חזיתות המטבח הוחלפו לפורמייקה בגוון תכלת, וארון הקלפה -

לצהוב שמח. "גם לאי החלפנו משטח עבודה משיש לעץ אלון, וכמובן, הוחלפו גם הידיות", מתארת המעצבת רונה קינן פיש.
 

מחיר השדרוג: 15,000 שקלים
 

עיצוב: רונה קינן פיש. חזיתות: ניו קיצ'ן. צילום: סיגל בר אל 
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המטבח לפני

 
 

צלע שלישית למטבח קבלני

בדירת קבלן עם מטבח סטנדרטי רצתה המשפחה לבצע שינויים ולהתאים את הפונקציונליות ואת העיצוב להעדפותיה. שטח האחסון של
המטבח הוגדל על ידי הוספת צלע שלישית של המטבח, וכל החזיתות הוחלפו לחדשות בגימור צבע עם חריטה. חיפוי הקיר לא הוחלף וכך

גם השיש של המטבח, אבל החלק החדש קיבל משטח בוצ'ר. "ארונות עליונים הורדו כדי לייצר יותר מרחב ותחושה אוורירית, ובמקומם
שמנו מדף ארוך עם נגיעת צבע נעימה", מתארת האדריכלית שירה אפק.

 
מחיר השדרוג: 40,000 שקלים כולל צלע מטבח חדשה
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אדריכלות ועיצוב: שירה אפק. נגרות: משה רובין, נגריית רובין. צילום: יואב פלד
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המטבח לפני
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פינוי השיש מבלגן

מבנה מטבח שהיה נכון לבני הבית והתאים לפעילותם עבר שדרוג על בסיס הקיים. הארונות התחתונים נשארו כפי שהם אך החזיתות
הכהות הוחלפו לחדשות, הפעם בצבע אפור בהיר. "מכיוון שאחת הבעיות המרכזיות הייתה מחסור באחסון שיצר בלגן תמידי, הצעתי
להחליף את המידוף הפינתי בארונות מגובה השיש ולהוסיף ארונות עד התקרה ולצד המקרר", אומרת המעצבת מיקה אלטר. הבונוס

שהתקבל מפעולה זו הוא שימוש בארון הבילט-אין הקיים כבסיס. "כך נוצר למעשה קיר אחסון גדול עם מקום לכל מה שקודם היה על
השיש". לקיר הגבוהים נבחר גוון כחול רויאל, שהקפיץ את העיצוב והתחבר לגוונים שנבחרו לשאר החלל הציבורי, והותאמו לו משטח

עבודה לבן ונקי, חיפוי קיר עדכני בדוגמת פישבון עד התקרה וידיות מוזהבות.
 

מחיר השדרוג: כ-28,000 שקל
 

עיצוב: מיקה אלטר. צילום: תמר אלמוג

 

המטבח לפני

 
 

דילול ארונות

במטבח ישן ומתפקד הוחלפו חזיתות וידיות, דלתות ומגירות. הארונות העליונים דוללו בכמותם והוחלפו בארון עליון חדש עם זכוכית
לקבלת מראה קליל. משטחי העץ הוחלפו לבוצ'ר וגם הדפנות הקבועות בצידי הארון קיבלו טיפול על ידי ציפוי. צוקל הארונות התחתונים

הוחלף ואיתו מנגנוני המגירות והצירים, ונצבעו גם הקנטים הפנימיים.
 

מחיר השדרוג: 25,000 שקל
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עיצוב: הדס פילובסקי רון ועירית נווה. חזיתות: ניו קיצ'ן. צילום: יובל רון

 

המטבח לפני
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