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ONE
PROJECT
וטודיו דנה אוברזונ אדריכלימ

אדריכלית אחראית :טלי יגר רוקח

ינתזה על-זמנית
שמחים לשתף אתכם בפרויקט חדש שתוכנן על ידי סטודיו דנה אוברזון אדריכלים:
בית צמוד קרקע המשתרע על שטח של כ  17דונם במושב בצפון השרון.
הבית ,בעל שלושה מפלסים ,נבנה בשנת  1998ובעל הבית ,איש ספנות חובב מסיק זיתים ואספנות ,ביקש לשדרג את
כל הבית בהתאמה לסגנון חייו כ  20שנה אחרי .הפרויקט כלל שיפוץ של הבית הקיים מן היסוד וכן תכנון וטיפול
בשטחים הפתוחים המקיפים את הבית.
האתגר הראשי בפרויקט טמון בהתערבות בבית הקיים .הרצון ליצור תכנון ועיצוב שלא ירגישו כטלאי ,אלא אותנטיים
והרמוניים ,החל משלב התכנון הכולל ועד לרמת הפרט .אתגר נוסף היה ברמה התכנונית .היה צורך "לנקות" את
התכנית הקיימת ולפתח אותה כך שתתאים לדיירי הבית ולצרכיהם העכשוויים .הדגש היה על ניצול החלל בצורה
האופטימלית ,תוך חשיבה על העיצוב והאסתטיקה האדריכלית כערך לא פחות בחשיבותו.
הסגנון העיצובי הקלאסי והעל זמני שנבחר לבית מורכב משילוב של גוונים וחומרים טבעיים .חומרים שיהוו רקע
ויבליטו את הריהוט שנבחר בקפידה באיטליה ואת פריטי האמנות הייחודית ,אשר התווספו לאוסף פרטי עשיר של
בעל הבית ממסעותיו במשך השנים.
חללי האירוח ,הסלון ,המטבח ופינת המשפחה צופים כולם לאזור הבריכה ,הקבנה ,הסאונה ,הגינה הירוקה ואורוות
הסוסים .על הרקע הירוק ,נבחרה אבן הטרוורטין לריצוף הפנים והחוץ .הטרוורטין מעניקה מראה טבעי ותחושה על
זמנית ,כאילו הייתה שם מאז ומתמיד .פנים הבריכה רוצף בפסיפס ירוק כהה ,וממשיך את קיר הסלון הירוק ,הנותן
גם הוא תחושה טבעית ומשתלב עם הסביבה הפסטורלית השקטה .הרצפה מתרוממת והופכת לרצפת דק
המאפשרת אירוח נרחב למסיבות.
חלל הסלון ,המשרד וכן חדר המאסטר רוצפו בפרקט אדרת דג טיק בורמזי ,בגוון המשתלב עם החלונות המקוריים
של הבית .חדרי הילדים רוצפו בפרקט אלון אפרפר ,שאף שימש לביצוע חלק מהנגרות בחדרי הרחצה.
חלל המרתף תוכנן ועוצב כ  .SIGAR ROOMהחלל כולל חדר כושר ,בר משקאות ,שולחן ביליארד וחדר קולנוע ביתי.
פרקט אלון עתיק אדרת דג שחור ,מראות עתיקות ,פריטי פליז ושיש קאררה מעניקים לחלל אוירה מעושנת וגברית.
בתוצאה הסופית ,הפרויקט מצליח לייצר דו שיח נעים והרמוני בין המבנה הקיים ,הסביבה ודיירי הבית.
מבט לילי אל מרחב החוצ
ריצוף חוץ באבן טרוורטין בז'
עיבוד טרומל ,פאזל  13מידות

באור היומ
קופינג טרוורטין ופסיפס בריכה
זכוכית ירקרק בייצור מיוחד,
נחשפים כאשר רצפת הדק יורדת

מטבח חוץ המורכב משתי יחידות
עשויות אבן טרוורטין המשתלבות
באופן אינטגרלי עם ריצוף החוץ

הפסיפס הירקרק ואבן
הטרוורטין ממשיכים אל חדר
הרחצה של הבריכה

נכנימ פנימה
מבואת הכניסה מרוצפת באבן
טרוורטין בז' עיבוד טרומל

האבן ממשיכה אל המטבח

פרקט טיק בורמזי אדרת דג רוחב
 7ס"מ מרצף את חלל המשפחה
ומעניק לו מראה אירופאי מעודן.
אבן הטרוורטין מופיעה הפעם
במסגרת הקמין.

פרקט אדרת הדג משתלב ומוסיף
לאופי המיוחד של חדר העבודה

מעבר מעניין בין הטרוורטין
לפרקט הטיק

”הטרקלינ“ במפל התחתונ
פרקט אלונ עתיק אדרת
דג שחור  blackמייצר ללא פק
אוירה של "טרקלינ" יוקרתי
בחלל המרתפ.

יחידת ההורימ במפל השני
פרקט אדרת הדג יוצר המשכיות
בין המפלסים

ריצוף חלל הרחצה בעץ טיק
גושני עם גומי שחור

ניהול ופיקוח :גל גפנ

אבנ
טרוורטינ בז‘
עיבוד טרומל

פרקט אדרת דג עצ טיק גושני
עמ גומי שחור
טיק בורמזי
רוחב " 7מ
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פרקט אלונ
עתיק אדרת דג
שחור black

פיפ
זכוכית ירקרק
בייצור מיוחד
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