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 את הדירה למשפחה צעירה ברמת אביב ג’ בתל אביב עיצבה 
עליזה כהן, מעצבת ואדריכלית פנים בעלת סטודיו בוטיק בשוהם, 

בקו מודרני ועדכני, ואת החמימות הביתית מוסיפים הווילונות 

וילונות, האקססוריז של החלונות

?MUST וילון הוא
וילונות הם האקססוריז של החלל, ולכן אני ממליצה לא לוותר 
עליהם. וילונות הם החלק שמבחינתי חותם את העבודה שלי 

בפרויקט ובעזרתו אני מעניקה את המסגרת ואת ההלבשה הסופית. 
וילון מוסיף חום ותחושת רכות שאסור להתפשר עליה. 

אפשר לשלב וילונות שונים באותו חלל?
כן. אפשר לשלב בבית מודרני גם וילונות תריס שחורים ולידם 

וילונות רכים עשויים פשתן. השילוב מעניק לחלל הרבה יותר אופי. 
לווילונות יש תפקיד פונקציונלי כמו גם תפקיד עיצובי. חשוב שווילון 
- מכל סוג או סגנון - ישתלב עם שאר השפה העיצובית בבית ולא 

יהיה מנותק ממנה. וילון מגדיר חלל, מחבר או דווקא להפך, מבדיל, 
מאפשר ליהנות מהנוף או מהפרטיות, מאפשר לשלוט בעוצמת 

האור החודרת פנימה לבית ומשלים את הנוכחות העיצובית בחלל. 

איך בוחרים בד לווילון הביתי?
אני ממליצה על שימוש בבדים סינטטיים שקל מאוד לתחזק ולנקות; 

בדי פשתן אווריריים; מבחינת צבעוניות אני מעדיפה וילונות בעלי 
גוון עדין שנותנים עוד נפח ואופי לחלל. בבתים שאותם אני מעצבת 

תמיד אעדיף צבעים רכים, בגוני הקפה והאפור הבהיר. 

איך לווסת את האור, למשל בחדרי ילדים?
אפשר לבחור בווילון העשוי משתי שכבות של בד – שכבה אחת 
אטומה שמסתירה את אור השמש ושכבה שנייה דקיקה, קלילה 

ובעלת שקיפות מסוימת. לחלופין אפשר לבחור מראש בווילון אחד 
בעל דרגת איטום גבוהה יחסית, שבה נכנס רק חלק קטן מהאור 
דרך הווילון, ואם רוצים ליהנות מאור מלא – מסיטים את הווילון. 

בחירת החומרים והצבעים במקרה הזה משמעותית מאוד. 

לפרטים: וילונות מרים אורגון
054-6481901 ,050-9040190

סניפים: איינשטיין 7, תל אביב; עצמאות 65, פתח תקווה

עליזה כהן, נעים להכיר
הכשרה מקצועית: עיצוב פנים והום סטיילינג
 טיפים לקוראים לקראת רכישת וילונות: 

1. להבין את התנועה והנוכחות בחלל לפני שבוחרים 
וילון. כמה נמצאים בחדר? מה עושים בו? מתי מבלים 

בו? וכדומה, וכך נדע כמה אור רוצים. 
2. לבחור בדים עמידים, קלים לתחזוקה ולניקוי, 

כשמדובר בבית משפחתי. 
ליצירת קשר: 054-7907090
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