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הסטודיו הוקם על ידי איילת שטיין, בוגרת לימודי עיצוב פנים בטכניון ובעלת 

תואר MA בגיאוגרפיה במסלול תכנון עירוני. הסטודיו מתמחה בתכנון ועיצוב 
פנים של בתי מגורים ומשרדים במסגרת הגישה ההוליסטית, אשר שמה דגש 

על התאמת החלל לצרכיו ולסגנון חייו הייחודי של הלקוח. תהליך העבודה 

מאופיין בשיתוף פעולה מלא עם הלקוח, החל משלב הגדרת הפרוגראמה, 

דרך התכנון התקציבי, כתב כמויות, תכניות העבודה וההדמיות ועד לשלב 

האבזור הסופי. 

שיפוץ דירה באם המושבות

עיצוב דירה ראשונה
לזוג צעיר, תינוק וכלב

שיפוץ דירת חמישה חדרים, אשר עוצבה מחדש בסגנון מודרני בשילוב נגיעות 

כפריות. הלקוחות ביקשו לעצב מחדש את כלל חללי הדירה, כך שתתאים 

לצרכיהם אשר השתנו במהלך השנים וכן שתשקף את אישיותם, וכל זאת תוך 

עמידה בתקציב מוגדר ושימוש מרבי בקיים בדירה.

הריהוט נבחר בקפידה ותכנון ההעמדה נעשה כך שיאפשר ניצול מרבי של 

החלל. ארונות המטבח הכהים נצבעו בלבן ותוכנן דלפק המשמש לעבודה 

ואכילה. עבור הסלון נבחר ריהוט חדש, ותוכננו בו חיפויים, תאורה וקיר מדיה.

הקונספט העיצובי נבחר כך שייתן מענה לצרכיהם המגוונים של כל אחד מבני 

הבית, ובחירת הצבעים והתאורה הם אשר נתנו את הטון הכללי לדירה. עבור 

ההורים תוכננה יחידת הורים רגועה וחדר רחצה מפנק, ואילו עבור ארבעת 

הילדים תוכננו חדרים המתאימים לגילם ומינם באמצעות שימוש בריהוט 

וסקאלת צבעים ייחודית  

עיצוב מחדש של דירת ארבעה חדרים, אותה רכשו הלקוחות 

והתאמתה לצרכיהם ואופיים הייחודי.

הקונספט העיצובי של הפרויקט הותאם למגבלת התקציב, אשר 

מנעה שינויים מבניים והתבססה על בחירה קפדנית היכן להשקיע 

וכן על מציאת פתרונות במחירים מוזלים. העיצוב הכללי התקבל 

באמצעות סקאלת צבעים דומיננטית, תאורה ואביזרים שונים 

שהיו ברשות הדיירים או שלוקטו ממקומות שונים.

בחלל המגורים עוצב קיר טלוויזיה כחול בוהק המקרין על החלל 

כולו, מולו הועמדה ספה פינתית-מודולרית, הניתנת להפרדה. 

שולחן האוכל העגול נפתח לאירוח של כעשרים איש וכוננית 

הספרים אשר נרכשה בקסטיאל As Is, יוצרת פינת קריאה המהווה 
את אחת הדרישות המרכזיות של בעלי הבית  
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