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מגורים

קיר הטלוויזיה המשולב בקמין בעיצוב אישי וניקיון צורני
TV wall combined with custom designed ﬁreplace

מבט מהמטבח לחלל המגורים והתאורה המרשימה שחוצה את החלל
View from kitchen to living area

Penthouse in central Israel

Orly Dekter, Studio DO of Architecture and Design
Photography: Oded Smadar
Lighting: Dori Kimhi
Carpentry: The Fredi Brothers' Carpentry
Furniture: Rihutim

מפתחי ענק עם תאורה טבעית תוכננו כחלונות פיבוט מהם משתקפת הגינה והנוף האורבני
Huge openings that let in natural light planned as Pivot-Windows, the garden and urban scenery coming in through them
שזלונג קטיפה רכה בגוון כחול הוצב במרכז החלל כפינת הקריאה מול הנוף
Blue velvet chaise longue as reading area facing the view

קומודת טלווזיה תוכננה על ידי המעצבת בנגרות מיוחדת משולבת ברזל בגווני החדר
TV commode designed by the designer with special carpentry and ironwork in tones that match the room

The Penthouse is situated in central Israel and stretches over 300 sqm. It was
renovated for a single businessman. The inside was pulled down and the
space was redesigned and completely refurbished . The designer created a
spacious living area consisting of lounge and open kitchen, a patio surrounds
all of the living space and bedrooms and the design concept is a modern
space in urban ambience.
A lot of attention was given to creating a design with unique visual elements, such
as the TV wall and the black kitchen. The idea was to supply a great amount of
storage space and diﬀerent functions that would be hidden, while leaving the
surrounding views as the dominant sight in the space.
The power wall of the house - the central living room wall, combines a TV, a
ﬁreplace, a bar and audio system storage space. A shade of gray was chosen to
blend in with the monochromatic scheme of the penthouse, but the ﬁreplace and
ﬁrewood in their box give the warmth needed.
A gleaming white ﬂoor is enhanced by a black kitchen. In the centre of the tall
kitchen unit that stores all the electrical appliances , is an open stainless steel box
that eases the dramatic look of the black façade. Across from it is a long black
island that double as working area and table.
The seating on the patio and the gray tiling blend harmoniously with the minimalistic
design of the house, surrounded by greenery and a greenwall. The varied chairs
and seats give a feeling of a villa in the sky.
The pampering bedroom suite is tiled in ﬁshbone black wood, the furniture is the
designer's own design. The en-suite bathroom is part of the bedroom with a sliding
gray glass wall and with very large tiles on its ﬂoor and walls. The contrasting black
and white has been dotted with some dashes of blue. As are the commode under
the TV, the chaise longue and the cushions.

פנטהאוז במרכז הארץ

 לאדריכלות ועיצוב פניםDO  סטודיו,אורלי דקטר
 עודד סמדר:צילום
 דורי קמחי:תאורה
 נגריית האחים פרדי:נגרות
 ריהוטים:ריהוט

 מ"ר והוא שופץ עבור איש300-הפנטהאוז ממוקם במרכז הארץ בשטח של כ
. השיפוץ המאסיבי כלל הריסת כל הקיים וחלוקת החלל מחדש.עסקים רווק
 המעצבת יצרה חלל אירוח מרשים ומרווח של סלון ומטבח הפתוח,בתכנון נכון
 בקונספט העיצובי המנחה של, מרפסת שמקיפה את כל החלל וחדרי מגורים,אליו
.מרחב מודרני עם אופי אורבני
 כגון קיר,הוקדשה מחשבה רבה לייצר עושר עיצובי ואלמנטים חזותיים ייחודים ומעניינים
 התחכום בעיצוב היה לייצר נגרות עם אחסון רב שהפונקציות.הטלוויזיה והמטבח השחור
 המשאיר לנוף המקיף את הפנטהאוז להיות הדומיננטי, אך עם ניקיון צורני,מוסתרות בה
.בחלל כולו
 בר משקאות ואחסון כל, קמין, הקיר המרכזי בסלון משלב בתוכו טלוויזיה,קיר הכח בבית
 הגוון האפרפר נבחר על מנת להתמזג עם הגוונים המונוכרומטיים של.מערכות האודיו
 מכניסים את, אך הקמין וגזעי העץ הגושני שהונחו בקופסא שיועדה לכך,הפנטהאוז כולו
.החמימות
 במרכזה של החזית.כדי לאפשר ניגודיות לרצפה הלבנה הבוהקת תוכנן מטבח בגוון שחור
 תוכננה קופסא פתוחה המחופה, המכילה את כל מוצרי החשמל,הגבוהה של המטבח
 ממולה תוכנן.כולה מנירוסטה מט אשר מקלילה את המראה הדרמטי של החזית השחורה
.אי ארוך שחור המשמש הן כמשטח עבודה והן כמקום ישיבה
מקום מכובד נשמר לפינת האוכל עם רגלי גזע העץ שמוקמה במרכז הויטרינות הגדולות
.מהן היציאה למרפסת ההיקפית שממשיכה את השפה העיצובית של תוך הבית
מערכת הישיבה במרפסת והריצוף האפרפר המשתלבים בהרמוניה בקו העיצובי
 מקומות הישיבה. עטופים בצמחייה ירוקה וקיר העץ מרשים,המנימליסטי של הבית
המגוונים במרפסת מעניקים לבעלי הפנטהאוז חווית אירוח מהנה ויוצרים תחושה של
.וילה בשחקים
 רהיטים בעיצוב אישי של המעצבת,סוויטת השינה המפנקת רוצפה בעץ פישבון שחור
 חדר הרחצה מוקם כחלק מחדר השינה עם מערכת הזזה.עם שילוב בין נגרות ומסגרות
 הקונטרסטים.150/300 של זכוכית אפורה וחופה באריחים במימדים גדולים במיוחד של
 בשזלונג, כך הנגרות בקומודה מתחת לטלוויזיה.בין השחור והלבן טובלו בגוונים כחולים
.המונח מול הנוף כפינת קריאה כיפית וכריות הנוי
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