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 "שילוב אסתטיקה אמינות איכות  מה שעושה את השלמותבמשפט פשוט " אלה

 "הנייר", בעת שהותי בארצות הברית, מעשה אמיץ לכל הדעותקניתי את דירתי על 

 מי שרכש דירה מקבלן ודאי יודע ומכיר את "נפלאות" האי ודאות...

 היות ושהיתי הרחק מאוד, במרחק קילומטרים  חוצי אוקיאנוסים.

 קבלתי עצה מאחי לפנות למעצבת פנים.

 הוא השתמש בשרותיה והיה מרוצה.

 תיה והייתה מרוצה.ביתי ליאור השתמשה בשרו

 פניתי לאלה מעצבת הפנים ומיד חשתי את החמימות ומאור הפנים שלה.

 מעלה חשובה מאוד אם מדובר במעצב פנים. יכולת ההבחנה החדה בטעמי האישי,

 אל טעמו האישי של הלקוח. מתוודעאינך יכול לתכנן ולעצב בית אם אינך 

 

 .אלהיו יכולים להתבצע ללא הליווי הצמוד של קריאת התוכנית תכנון הבית...מודה ומתודה לא ה

 : נגרים, אנשי גבס,, צבעים .עם בעלי מקצוע בבית, התייעצותשינויים בבית ניצול כל פינה ונישה 

תוך שהיא מתאימה בטעמה המעודן את הארונות צבעי  אלהעל כל זאת נצחה  ,השוואת מחירים

דלתות אלה התאימה ובחרה יחד איתי מנורות וגופי תאורה מדפים  הקיר .יוצרת פינות נוחות ונקיות.

 קרמיקה וריצוף.

עד תליית הווילונות  ,ליוותה את הפרויקט מהנחת רשת הצנרת והחשמל בהתחלת הבנייהאלה 

 בדירה. ואכלוסנווהתאמת תמונה בסלון, עם קבלת המפתח 

מעצבת בעלת מוטיבציה גבוהה, אמינות, יכולת להתחבר לטעם האישי של הלקוחות ומעל הכל  אלה

יושר אישי ויושרה .היא לא תאמר לעולם משהו שאינה מאמינה בו, או נוגד את השלמות שבאה לידי 

 ביטוי בכל החלקים הנבנים באופן הומוגני עם משהו שאנו קוראים לו "בית"

 רואה יחד את כל חלקי הפאזל.לא  היות ואדם מן הישוב  לעצב בית מלאכה לא פשוטה

 לאלה .פנים תמעצבאלה יכולת התאמת המרכיבים והשמתם יחד בשלמות הומוגנית שמורה ל

 לסייע בהשגת מטרות אסתטיות ופרקטיות בדרך הטובה ביותר תיכולה

היבטים הקשורים  בתחום מתוחכם הדורש הבנה מעמיקה בהמוןכרוך היום עיצוב בית . "חשוב לזכור 

בטכנולוגיה ובחידושים. אדם שאינו מומחה אינו מכיר את כל האפשרויות בתחומים כמו בידוד, 

את  המכיר תהמעצב אלההחימום וקירור, אמבטיה, שלא לדבר על הקמת "בית חכם" ודברים דומים. 

 .".כל האפשרויות ויכול להציע אותן ללקוח

 אלה הפכה לחלק אינטגראלי ממשפחתנו
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