
מדור פרסומי מומלצים

יוקרה איטלקית
מעצבי האופנה האיטלקים חברו למותג מוצרי 

היוקרה האיטלקי SMEG בשיתוף פעולה 
יצירתי יוצא דופן ומרהיב ביופיו שבזכותו ניתן 

כיום ליהנות מעיצוביהם הייחודיים של דולצ‘ה 
וגבאנה. העיצובים מתנוססים כיום לראווה על 

מקררי הרטרו של SMEG ועל קו מוצרי הבוטיק 
שלהם, הקומקומים, המיקסרים ועוד. עיצוביהם 

של דולצ‘ה וגבאנה שאבו את השראתם מן 
המסורת האמנותית הסיציליאנית שבה גדלו 

והתפתחו שני מעצבי-העל.
 ,SMEG להשיג באולם התצוגה הראשי של

רח‘ אריה שנקר 13, הרצליה פיתוח, וגם באתר: 
golan-westline.co.il/smeg

מבצע לחודש יוני
רשת GOLF & CO יוצאת 

במבצע מיוחד לקראת הקיץ 
שבמסגרתו תעניק 35% הנחה 

על מגוון טקסטיל וכלי בית 
בקנייה מעל 99 שקל. המבצע 

יתקיים עד סוף חודש יוני.
* על הפריטים שבמבצע, ללא 

כפל מבצעים, כפוף לתקנון, 
ט.ל.ח

להשיג בסניפים ובאתר 
www.golfco.co.il

 לראשונה בעולם! ממרח עוגיות שוקולד צ‘יפס 
מרבה ישראל משיקה לראשונה בעולם סדרת ממרחי עוגיות המבוססת על עוגיות שוקולד 

צ‘יפס האהובות באריזה הכחולה. הממרח מכיל 37% עוגיות ושוקולד צ‘יפס במרקם חלק 
ובמרקם קראנצ‘י עם שברים של פולי קקאו. 

ממרחי העוגיות מתאימים להכנת קינוחים, לאפיית עוגות ועוגיות, כתוספת לגלידה, למריחה על 
כריכים או פשוט לאכול עם כפית ישר מהצנצנת.

להשיג ברשתות השיווק ברחבי הארץ

ברז מעוצב
הטכנולוגיה העכשווית חוברת לעולם 
העיצוב, וביחד הם יוצרים את מציאות 

המחר בדמות ברזים שמפנקים את 
המשתמש. 

Tec-design הינו מושג מרכזי 
בקולקציית החידושים של ענקית 
 .Dornbracht הברזים הגרמנית
מברז שמופעל ללא מגע יד לכזה 

שמתוכנת לטמפרטורת זרימה 
ותאורה שמתאימה למשתמש. הברזים 
ומערכות המים מוצעים בשלל גימורים 

חדשים שמתרחקים מהכרום המוכר. 
גוונים מטאליים בגימור מוברש ושחור 
מט הם חלק מההצעות לעיצוב החדר 

הרטוב.
את המותג Dornbracht ניתן 

להשיג בלעדית באולם התצוגה של 
HeziBank, דיזיין סנטר, רח‘ הלח“י 2, 

בני ברק, טל‘: 03-6166641 
 www.hezibank.co.il

טוטאל לוק
חברת רב בריח יוצאת בבשורה 

חדשה – ”הטוטאל לוק“ שמקדם 
שפה עיצובית אחידה באמצעות 

דלתות כניסה ופנים ליצירת מראה 
משלים בעל קו מחבר. בחירת 

הדלתות בבית משליכה על הזרימה 
ההרמונית בחלל, ולכן חשוב להקדיש 

מחשבה לחיבור בין דלתות הכניסה 
לדלתות הפנים. הדלתות מציגות 

מבחר רב של פיתוחים וחיפויים 
ומבחר ידיות שמשלימות את המראה 

הכללי. 
מבחינת העיצוב, היכולת ליצור 

המשכיות מדויקת בין דלתות הכניסה 
לפנים שומרת על התאמת הגוונים, 

הטונים, הפרופורציות והחומריות 
של שני סוגי הדלתות, ומעניקה יתרון 

ברור ביצירת קו הרמוני.
להשיג בסניפי רב בריח ברחבי הארץ 

מחוך מעצב 
מתכוננים לנשף הסיום, או בשמו 

האמריקאי שכולנו מכירים, הפרום. בנות 
רבות מחפשות בתשוקה את שמלת הנשף 

הנכספת רשת JACK KUBA מציגים פתרון 
לנשף: מחוך המעצב את הבטן והמותניים, 
עם קרסים ועצמות המחטבים את הגזרה, 

שמגיע בצבעים שחור או לבן אשר לובשים 
אותו כאאוטפיט בפני עצמו ולא מתחת 

לבגדים, מוסיפים חצאית ויש לנו שמלת 
נשף מוכנה! 

צבעים: שחור ולבן  מחיר: 284 ₪ 
להשיג ברשת  חנויות 

JACK KUBA ברחבי הארץ

ישר מסקנדינביה 
 Ferm Living הינו מותג 
עיצוב סקנדינבי הנשען על 
מסורות עיצוב סקנדינביות 

ואסתטיקה פשוטה, בשילוב 
יתרון גרפי ייחודי ההופך 

כל פריט לעכשווי. המותג 
הבינלאומי נמכר במדינות 

רבות בעולם אבל יש לו חיבור 
שורשי ועמוק לדנמרק ולעיצוב 

הסקנדינבי שהוא מקור 
ההשראה המרכזי שלו.
להשיג בסטודיו העיצוב 

www.pasnormal.com

מנורת תקרה, מחסני תאורה


