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והאפור שלו
צילום:גליה חרמון

נבחרו  4קבוצות גוונים :אפור אורבני ,אפור
עם נגיעת ירוק ,אפור עם נגיעת חום ואפור
עם נגיעת כחול .הגוונים החדשים נבחרו
יחד עם חמישה משרדי אדריכלים מובילים,
שהיו שותפים מלאים לבניית המניפה,
המבוססת על הצרכים השונים שעלו
בעבודת העיצוב והתכנון שלהם .המטרה
היתה למצוא מענה עשיר ונכון של גווני אפור
לכל סגנונות העיצוב.

צילום:גליה חרמון

בעקבות הצלחת מניפת הלבנים ולדרישת
קהל האדריכלים והמעצבים ,החלטנו
בנירלט להשיק את מניפת האפורים.
המניפה נותנת קשת ברורה של גווני אפור,
צבע הנחשב לפופולארי מאוד ,לא רק
כבחירתם של אדריכלים ומעצבים ,אלא גם
בבחירות עיצוביות של קהל רחב.

אירית ויונתן מונג'ק

יסקי מור סיון

משרדם של בני הזוג יונתן ואירית מונג'ק
הוא משרד בוטיק ייחודי העוסק בעיקר
בבנייה פרטית ,בדירות יוקרה ובמלונות
בוטיק ,תוך התייחסות מוקפדת לסיפור
של כל לקוח ופרויקט ,לפרטים ,לחומרים,
לתפיסת החלל ולגינון ,היוצרים את
המכלול המושלם.
חזונם של השניים הוא הקשר ההדוק הנבנה
עם הלקוח ובתרגום רצונותיהם וחלומותיהם
של הלקוחות לעיצוב אדריכלי ייחודי ואישי,
הנוגע בתחומי העיצוב השונים -עיצוב מוצר,
תכנון פרטי ריהוט ,טקסטיל וגופי תאורה.

משרד יסקי מור סיון מתמחה בעיצוב ותכנון
פרויקטים בישראל וברחבי העולם ,הכוללים
מבני מגורים ,מסחר ,בתי מלון ,משרדים
ופרויקטים ציבוריים גדולים ,שרבים מהם
הפכו לשם נרדף למצוינות וחדשנות.
המשרד ,שכבר למעלה מעשור נחשב למשרד
האדריכלים הגדול בישראל ,מחפש להשאיר
חותם במרחב האורבני ולשלב בצורה אלגנטית
בין עקרונות העיצוב האדריכלי לבין הערך
התרבותי המוסף ,שהופך את האדריכלות
לנצחית ועל זמנית.

שם טוב צרויה וזהבית ליברמן סימוביץ

צילום:עמית גושר

צילום:גליה חרמון

שרון נוימן ויפתח חיינר ,השותפים במשרד
נוימן חיינר אדריכלים ,עוסקים בתכנון
פרויקטים בקני מידה משתנים ובכללן מבני
ציבור ,מלונות ,בתים פרטיים ,מבני תעשיה,
מבני מגורים ,שימור ,משרדים ,מסעדות
חללים מסחריים ודירות.
השניים מאמינים שניתן וצריך לשלב בין
האינטרס הפרטי והציבורי ופועלים מתוך
רצון ליצור אדריכלות קונטקסטואלית,
מקורית ,בהירה וברורה .אדריכלות
המבטאת חדוות יצירה ,מודעות סביבתית
גבוהה ואהבת אדם.

וי סטודיו אדריכלים ,הוא משרד בוטיק
לאדריכלות ועיצוב פנים ,המתמחה בתכנון
אדריכלי מוקפד ונגיש של בתים פרטיים,
דירות יוקרה ופרויקטים מסחריים ומשלב
חשיבה פונקציונאלית ,עשירה ויוצאת דופן
בפרטים האדריכליים.
הסטודיו ,שהוקם ע"י האדריכלים גיא
וליקסון ודוד עזוז ,מאמין ביחס אישי ,בשירות
מוקפד ובמקצוענות ,תוך שהוא שומר על
נאמנות לסגנון ולרוח התכנון ובכך מצליח
למקסם ולממש את הפנטזיות האדריכליות
של כל פרויקט.

המניפה נבנתה בשיתוף עם גיל רויטר ,מעצב ויזם עיצוב.

צילום:גליה חרמון

שרון נוימן ויפתח חיינר

גיא וליקסון

דנה אוברזון

סטודיו דנה אוברזון לאדריכלות ,מתמחה
בעיצוב רב תחומי ובתכנון ועיצוב של בתים
פרטיים ,דירות יוקרה ומלונות בוטיק בישראל
וברחבי העולם .הסטודיו משלב פרשנות
אדריכלית מקורית ,המותאמת ייחודית לדרישות
ולצרכים של כל פרויקט ופרויקט.
הסטודיו שומר על גישה הוליסטית בכל מרכיבי
התכנון השונים ומנהל דיאלוג אישי עם כל
פרויקט ,החל מחללי החוץ ותכנון הנוף ועד
להבנה המורכבת של חללים ארכיטקטוניים,
תוך מתן דגש על נקודת מבט ייחודית לפרטים
השונים בחלל כמו ריהוט ,תאורה ועיצוב מוצר.

אפור
אורבני

NGY 11 EXTRA BLACK

הזמנת גוון דרך מפעל נירלט .מגיע מגוון לחנות באריזת

שחור NGY 10

מוצר נירוקריל אקסטרה  5ליטר או  18ליטר בלבד.
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070
אפור עלווה
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אפור מרווה NGY 071

אפור ערבה

NGY 072

אפור זית NGY 073

אספלט NGY 06

בטון

NGY 05

ערפל

NGY 04

אפור
בנגיעה
חומה

080
אפור פישתן NGY 080

אפור מוקה NGY 081

אפור אדמה NGY 082

אפור בזלת NGY 083

EXTRA WHITE

עשן

NGY 03

ענן

NGY 02

חלוקי נחל

NGY 01

אפור
בנגיעה
כחולה

090
אפור בוקר NGY 090

אפור שמים NGY 091

אפור מעונן NGY 092

אפור חצות NGY 093

לפני שמחליטים לְ נַ ְרלֵ ט מתייעצים!
אנו במרכז נירלט מחכים לכם עם יועצי
השראה בצבע אשר ישמחו להעניק לכם
השראה ,הדרכה ויעוץ לצביעת ביתכם
תוך התרשמות ממגוון רחב של גוונים,
טקסטורות ותצוגות מוחשיות.
מרכז נירלט הנו מרכז קונספט ייחודי -
הראשון בתחומו בארץ המאפשר לכם
להגיע אלינו עם תמונות ,תכניות בנייה,
חומרים ,פנטזיות ורצונות ואנו נבנה ביחד
אתכם תכנית צבע שתהפוך את כל אלה
לבית אחד יחיד ומיוחד -הבית שלכם.

צילום :איתי סיקולסקי

מרכז נירלט להשראה בצבע

דן דיזיין סנטר )מול קניון איילון( בקומה התחתונה רח‘ הלחי  ,2בני ברק

 w w w . n i r l a t . co mחפשו אותנו ב-
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וב-

נייר ולכן ייתכנו הבדלים בין הגוונים בקטלוג לבין הגוונים שיתקבלו בצביעה על קיר.

מי שצובע יודע

