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 עיצוב פנים, מדבר על תכנון אופטימאלי של החלל באמצעות התאמת המבנה מבחינת אינסטלציה, תקרות, תאורה, חשמל,
אקוסטיקה, תכנית העמדת ריהוט ועוד בשילוב בחירת סגנון העיצוב, הום סטיילינג, צבע וכד'.

עיצוב פנים דירת 5 חד' שכונת הציפורים

מאז ומתמיד הייתי מוקפת בחומרים מהם עשוי בית אמיתי.
לאסתטיקה,  האהבה  את  מאימי  ספגתי  הנדל"ן,  בתחום  העוסק  ולאב  אופנה  מעצבת  לאם  כבת 
עיצובים וצבעים, ואילו אל אבי ולקוחותיו התלוויתי במאות 'מסעות' לחיפוש בתי החלומות...כך למדתי 

להכיר את הקשר הבלתי נפרד שבין הנכס לאדם.
תמיד הייתי שם כדי לתת את הנגיעה האומנותית בתהליך עיצוב שמלת ערב או שמלת כלה, ותמיד, 
עוד כנערה עד היום, לא נפרדתי מעפרון השרטוט - קולטת רשמים מן העולם, מציירת, ונותנת ביטוי 

להתפתחותי כאדם, כאישה.
חלקי הפאזל האלה התלכדו לשלמות אחת - אומנות עיצוב הפנים. כיום אני מתמחה בעיצוב דירות, 

וילות, דופלקסים וכן משרדים וחנויות.
למי  מצע  הוא  אליו  לחזור  שאוהבים  בית  פוריים,  ליבולים  תשתית  היא  דשנה  שקרקע  כשם  בדיוק 
שאנחנו שואפים ויכולים להיות. במובן הזה, הבית הוא לא רק חלל המעוצב פונקציונאלית כך שיתאים 

לכל צרכינו, אלא מקום להיות בו, לחוות בוף להרגיש ולהתפתח.

תכנון ועיצוב פנים - דירות ובתים פרטיים  

מאת: שרונה גרינברג, תכנון ועיצוב פנים

מה תפקידה של מעצבת פנים בשלבים הראשונים לאחר 
רכישת הדירה?

תפקידה ליצור תכנית מקיפה בשלבי הבנייה /שיפוץ והתאמת המבנה 
ומסוגננים  יצירתיים  עיצוביים  בפתרונות  שימוש  תוך  הלקוחות,  לטעם 
וכן ליווי הפרויקט מהשלב הראשון של סיעור מוחות עם הלקוחות בנוגע 
תכנית  יצירת  דרך  עליהם,  המועדף  העיצוב  וסגנון  לצרכיהם מהשטח 
עבודה מקיפה ולרוב גם עבודה משותפת עם קבלנים, מהנדסים ושאר 

ספקים על מנת לספק ללקוחותיה בית מושלם.
בתחומים  מעמיק  מקצועי  ידע  חייבים  טוב  פנים  מעצב  להיות   כדי 
אסטטי  וחוש  גבוהה  טכנית  יכולת  גם  כמו  פנים  ועיצוב  אדריכלות  של 

מחודד.

באיזה שלב כדאי לפנות  למעצבת פנים עבור תכנון דירה  
חדשה מקבלן?

מיד  ולפחות  הדירה,  רכישת  טרם   פנים  מעצבת  שירותי  לשכור  כדאי 
מתאימה  הדירה  אם  להבין  תעזור  הפנים  מעצבת  הרכישה.  לאחר 
לצרכים של הרוכש, תתרגם את התכנית ומרחב הדירה המוצעת ותפרט 

עליות משוערות של התהליך להשגת דירת החלומות. 

האם ההשקעה תחזיר את עצמה?
תכנון מבנה הדירה בהחלט עשוי להחזיר את ההשקעה כשהדירה תראה 
מרווחת ומזמינה. אם אתם שואלים לגבי ההשקעה של הדקורציה וחומרי 
הגמר אז תשובתי שלא בטוח אך בהחלט עשוי לעזור במכירה מהירה יותר. 

קצת עליי:

עיצוב פנים דופלקס גן שכונת קייזר

בחירות נכונות
פעמים רבות אני פוגשת אנשים שבמשך שנים לא הצליחו להשלים 
את פרויקט עיצוב הבית. ללקוחות כאלה אני אומרת את הדבר הבא: 
בואו נשלים את המלאכה. נעשה את הבחירות הנכונות, נבנה את 

הקן המשפחתי שלכם, וניתן לבית לומר את שלו.

צרכים מדויקים
האדם  ראיית  באמצעות  ובראשונה  בראש  התוצאה?  מושגת  איך 
שאינה  פשטות  ותשוקותיו.  חייו  אורח  צרכיו,  של  מדויק  ופענוח 
ומאורגן  נקי  נעים,  מרחב  יצירת  מנצנצת,  שאינה  יוקרה  פשוטה, 
היטב - כל אלה ייצרו מקום שמרגיש כמו בית - למשך הרבה מאוד זמן.
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