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אורות הכרך
מבטון ,מעץ ,מזכוכית ,מפלסטיק ומברזל  -אספנו
את גופי התאורה הכי מדליקים להפקה שתאיר לכם
כל פינה בבית

רעיון לאמץ
מקבץ של גופי תאורה שונים
מחומר זהה יוצר פינה
מוארת ובעלת כוח עיצובי

הפקה וסטיילינג רעות פרידמן ברוכי
ותמר אהביה פיאורוביץ׳
צילום בועז לביא

צולם בפלורליס ,רוז'ינסקי  ,1אזור התעשייה החדש ,ראשון לציון
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בעמודים 74־ :75מנורת קונוס בטון עם ראש עץ 3,475 ,שקלים; מנורת קונוס בטון 3,360 ,שקלים .איתי בר און • שולחן אוכל עץ
אלון 8,900 ,שקלים; עציץ בטון 70 ,שקלים; צמח שרך מפלסטיק 58 ,שקלים .פלורליס • מנורת שולחן עם בסיס בטון וכיפת זכוכית,
320־ 1,100שקלים • Thomas .מנורת קונוס גבוהה 1,800 ,שקלים; פסל כדור ובננה 950 ,שקלים; פסלון ארנב 120 ,שקלים ליחידה.
 • Studio Kahanגוף תאורה בצורת נורה בעיצוב  260 ,Strolesiשקלים .אסופה • אגרטל ארובה מבטון 600 ,שקלים • SAGA .גופי
תאורה תלויים600 ,־ 1,560שקלים .יואב וספי־ינאי • בעמוד  :76ספה 5,900 ,שקלים; שולחן צד שחור 750 ,שקלים; הדומים זהב וברונזה,
 1,500שקלים ליחידה; שטיח 2,700 ,שקלים; אגרטל עגול 240 ,שקלים; מנורת שולחן עם בסיס שיש 700 ,שקלים; צנצנת זכוכית בינונית,
 98שקלים; צנצנת זכוכית קטנה 78 ,שקלים .פלורליס • מנורת קונוס לבנה 2,135 ,שקלים; תרמוס זהב 780 ,שקלים; קנקן לבן198 ,
שקלים; פלטת שיש עם ידית 298 ,שקלים • Edition .מנורת כדור עם גב זהב 2,749 ,שקלים; מנורה עומדת 6,940 ,שקלים .קרני תכלת
• מנורת קונוס זכוכית וזהב 700 ,שקלים; מנורת שולחן גליל 540 ,שקלים; מנורת כדור זכוכית וזהב 50 ,שקלים • Three four .מנורה
תלויה לבנה 1,149 ,שקלים; אגרטל פסים זהב 89 ,שקלים .סטורי • חנוכייה בעיצוב יורי מובשוביץ' 510 ,שקלים • SAGA .כרית קטיפה
מרובעת 299 ,שקלים; כרית קטיפה מלבנית 299 ,שקלים .סוהו • מנורה תלויה בתוך אגרטל :כבל 20 ,שקלים; בית נורה מוזהב 12 ,שקלים;
נורת פחם כדור ,מ־ 18שקלים .א .זגורי בעמוד זה :גליל שחור עם עץ320 ,־ 1,100שקלים • Thomas .חצי כדור שחור זהב 1,390 ,שקלים.
 • editionעגול רשת 500 ,שקלים; קפיץ 450 ,שקלים .יוסי קמחי תאורה • כלוב קטן 299 ,שקלים .ביתילי
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רעיון לאמץ
תמונה מוארת היא דרך
מצוינת למלא את הקיר
ולהוסיף אור לחדר

רעיון לאמץ
בובות מוארות על המדף
יכולות להחליף את מנורת
הלילה הקלאסית ולהוסיף
הומור לחדר הילדים

בעמוד זה :קופסת תאורה מוארכת 1,600 ,שקלים; קופסת תאורה מלבנית 180 ,שקלים .פלורליס • קופסת תאורה עם מסגרת עץ
(עם שקפים מתחלפים) 390 ,שקלים ליחידה • Shooka .מקל תאורה לבן 1,900 ,שקלים .נעמה הופמן • פרצוף סמיילי 2,500 ,שקלים.
גידי גילעם • לב על עץ 1,550 ,שקלים .שוקילי • מנורה לשולחן עבודה  ,Keep It Simpleמ־ 1,800שקלים; קופסת אור עם הדפס
סוס ,מ־ 2,300שקלים .רועי ירקוני בעמוד  :79מנורה בדמות המלחין באך 390 ,שקלים; מנורת פנדה 440 ,שקלים; מנורת כלב פודל,
 55שקלים; מנורת לד סנאי 55 ,שקלים; מנורת לד קרנף 169 ,שקלים .סופי • אהיל סיליקון לבן 199 ,שקלים • Urban .מנורת סיליקון
צהובה 449 ,שקלים; מנורת סירה 349 ,שקלים .סטורי • מנורת שולחן של  760 ,Artemideשקלים .קמחי תאורה • מנורת טווס720 ,
שקלים .חן ביקובסקי • גרילנדת לדים 99 ,שקלים • TOPTOY .מנורת סיליקון אפורה 500 ,שקלים • Edition .מנורת רוח רפאים89 ,
שקלים • Shooka .מנורת שולחן צהוב ולבן 299 ,שקליםsaleh ali khalil .
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בעמוד זה :אהיל זכוכית גדול; אהיל זכוכית סבתא קטן320 ,־ 1,100שקלים • Thomas .אגרטלי זכוכית בשלושה גדלים,
49־ 115שקלים • Edition .מדף עץ 498 ,שקלים .פלורליס בעמוד  :81צילינדר זכוכית ירוקה ארוך 800 ,שקלים; צילינדר זכוכית
ירוקה קצר 550 ,שקלים; אהיל זכוכית אוקר משובץ 650 ,שקלים .יוסי קמחי תאורה • מנורת שולחן שחורה 1,259 ,שקלים; מנורת
שולחן לבנה 1,249 ,שקלים .סטורי • מנורת שולחן זכוכית שקופה 430 ,שקלים .עד עיצובים • מנורת שולחן בסיס ירוק 4,800 ,שקלים.
 • Pas Normalבועת זכוכית 1,359 ,שקלים .קרני תכלת • ספת קופנהגן 3,900 ,שקלים; שולחנות מסדרת  :stripesמלבני1,980 ,
שקלים; עגולים650 ,־ 900שקלים .פלורליס
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בעמוד  :82מנורת רצפה עומדת 3,200 ,שקלים; מנורת שולחן עם ארבע רגליים 450 ,שקלים .חיים
איבגי • ספסל עץ 1,900 ,שקלים .פלורליס • מנורת קוביות עץ בעיצוב אוהד בנית (תלויה ועל
ספסל)1,100 ,־ 1,350שקלים • SAGA .מנורת קוביות עץ 2,400 ,שקלים • MA DESIGNS .מנורה
תלויה משולשת 599 ,שקלים; מנורת שולחן עם בסיס עץ וכיפת זכוכית 399 ,שקלים .ביתילי •
מנורה תלויה כיפת עץ 450 ,שקלים .יוסי קמחי תאורה • מנורה בצורת מגש פיצה 499 ,שקלים;
מנורה בצורת קערית עץ 399 ,שקלים • saleh ali khalil .מנורת שלד עץ 3,450 ,שקלים .איתי
בר און בעמוד זה :מנורת ארנבים1,500 ,־ 3,700שקלים • Studio Kahan .מנורות תלויות450 ,
שקלים ליחידה .יואב וספי־ינאי • שולחן אוכל עץ אלון 8,900 ,שקלים .פלורליס
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