WELCOME
לקוחות יקרים,
ברכות על רכישת דירתכם בפרויקט .אנו רוצים להזמינכם
לצלול לתוך עולם קסום של מוצרים ושירותים מבית
היוצר של חברת  HeziBankבו נוכל להגשים לכם את כל
המשאלות בדרך לדירת החלומות.
בקטלוג שלפניכם הבאנו טעימה קטנה מתוך ה DNA-של
החברה ,תוך מתן אינפורמציה שימושית והצגת הקולקציות
והשירותים הייחודיים רק לנו.
על מנת להקל עליכם בהתלבטויות וההתחבטויות בבחירת
חומרי הגמר ,אנו מזמינים אתכם להגיע אלינו לפגישת יעוץ
אישית במסגרתה תזכו לסיור מעמיק באולם התצוגה המשתרע
על פני  3,500מ"ר והממוקם בקומת הקרקע של מתחם
ה ,Design Center-שם תוכלו להתרשם ממגוון אין סופי של
ריצופים ,חיפויים ,אמבטיות ,ברזים ואבזור המותאמים לכל טעם,
סגנון וכמובן גם תקציב.
איש מכירות מטעמנו ילווה אתכם בייעוץ מקצועי פרטני לכל
אורך תהליך עיצוב הדירה במועד הרצוי לכם.
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שלכם ובשבילכם,

רוני רז
מנהל פרוייקטים

ג'יימי הרננדורנה
סמנכ״ל שיווק

לתיאום פגישה אישית :טל03-6161625/6 .
עידית054-8081737 :
מייל לתיאום פגישהedithy@hezibank.co.il :
מיילronir@hezibank.co.il .

ABOUT US
משווקת את הקרמיקה והכלים
הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר
 ,כחברה המשווקת את הקרמיקה
כ 42%-מכלל האדריכלים ומעצבי הפנים בחרו ב-
והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר .המקום השני נבחר בפער סטטיסטי ניכר.

האדריכלים והמעצבים נשאלו:
"איזו חברה לדעתך משווקת את הקרמיקה
והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר?"
להלן התפלגות הממצאים:
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 HeziBankהיא החברה המובילה בישראל בתחום החיפויים ,הריצופים,
הריהוט והאבזור לחדרי האמבט .בשנים האחרונות הרחיבה החברה את
פעילותה ומציעה פתרונות עיצוב ,ריהוט וחיפוי לכלל הבית והגינה.
החברה ,שהוקמה בשנת  1967על ידי איש העסקים חזי בנק שעומד
בראשה גם היום ,מקבצת תחת קורת גג אחת את מותגי העיצוב
האירופאים המובילים בעולם כגוןDevon&Devon , Antoniolupi :
 Casa Dolce Casaו...Bisazza ,Dornbracht-
מיום הקמתה הציבה  HeziBankאת איכות השירות ללקוחותיה במקום
הראשון :מליווי מקצועי לקבלן בהתקנת מוצרים ,כולל הגעה למקום
ההתקנה כדי להבטיח חוויית שירות חיובית ללקוח ,דרך יצירת ערכות
הדרכה ,הקצאת מנהל בלעדי לכל פרויקט ועוד .מעבר לכך ,מעניקה
החברה תנאים מיטביים לעובדיה ,ובכך מבטיחה תחלופה נמוכה ושירות
מקצועי ואכפתי .כל אלה ועוד ,מאפשרים ל HeziBank -להעמיד לרשות
כל לקוח צוות וותיק ,מנוסה ומקצועי ,שהגדרת תפקידו היא להעניק שירות
איכותי ללא דופי ולהתאים מוצר שיענה על צרכיו בצורה האידיאלית
ולאורך זמן.

לצד אולם תצוגה זה השיקה החברה מתחם עיצוב  Outdoorבפתח תקווה
המשתרע על פני  13,000מטרים רבועים ,ומציע מגוון עשיר של פתרונות
ריהוט ,עיצוב ואבזור לגינה ,מעיצובים מודרניים ועד לדקורציות עתיקות
מאוספים פרטיים מכל העולם :רומניה ,הודו ,איטליה ,בלגיה וצרפת הן
רשימה חלקית בהחלט.
החברה מעסיקה  120עובדים ,ולאורך שנות פעילותה הובילה שורה ארוכה
של פרויקטים יוקרתיים פרטיים וציבוריים ,בארץ ובעולם ,כדוגמת סוויטות
היוקרה של מלון הילטון תל-אביב ,מגדלי  ,YOOרמז ,רוטשילד אחד
(ספקית בלעדית) ,ישיבת אש התורה בירושלים ומכון הספא והכושר VIM
ורבים נוספים.

אולם התצוגה הראשי משתרע על פני  3500מ״ר במתחם העיצוב Design
 Centerברמת-גן ,ומציע תצוגת  Look&Feelהממחישה את אופן

30

השתלבות הפריטים בסביבת החיים :האולם חולק לעשרות חדרים מרוהטים
ומאובזרים בעיצובי  :HeziBankחיפויים ,מראות ,תאורה ,טקסטיל ,ריהוט
אבזור וסטיילינג משלים.
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עוד במתחם ,חנויות קונספט בלעדיות בישראל למותגי היוקרה האיטלקיים
 ,Devon&Devonו ,Antoniolupi -ומתחמים קונספטואליים שכל אחד
מוקדש לזרם עיצובי או חומרים טבעיים :למשל שיש מכל העולם בטווח
עלויות רחב ,ממחיר שווה לכל נפש ועד ל״מהדורות מוגבלות״ מאזורים
גיאוגרפיים ייחודיים .השיש מיובא ישירות על ידי החברה ומעובד במפעל
חדשני המצוי בבעלותה ,מה שמצמצם עלויות ופערי תיווך .מגוון דומה קיים
בתחום הפרקטים ,מעצי סקופאה ,אירוקו ,ודוסייר אקזוטיים נדירים ,דרך
ריצופי פרקט בשילוב אבן ויצירות גיאומטריות ועד לפרקט עץ מאירופה
בתעריפים המתקרבים לתחליפי עץ המיוצרים בסין.
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& MARBLE
STONE
מחיפוי אבן בעובי דף נייר ועד כיור חצוב בגוש שיש,
מנציגים שמאתרים מחצבות אבן בעולם ועד מפעל
פרטי לעיבוד שיש :אנשי  HeziBankמעלים על נס
את תקופת האבן
מאז ומעולם אהב האדם לשלב אבן בסביבת מגוריו ,ולא בכדי :בימי קדם ,היתה
זו סיפקה האבן הגנה מטיפות הגשם או לחילופין מאריות גרגרנים ,וגם בימינו
אנו ,בהם האריות כבר אינם משוטטים חופשי בסביבת הבית ,אך הכמיהה
לביטחון ,ליציבות ולביתיות נותרה בעינה.
וכך ,אנו מוצאים אבנים מעובדות בכל חדר ופינה של הבית והחצר ,ולכל אבן
מראה וסיפור ייחודי :משטח שיש במטבח מלוטש ,בוהק וחלק למגע ,ולא
רחוק ממנו שביל אבנים בחצר שמרקמן מחוספס וציציות האזוב הצומחות בין
הסדקים מוסיפות להן יופי ואופי.
קשה להפריז בחשיבותה של האבן בסצנת עיצוב הבית והגינה ,וכשמוסיפים
לכך את אהבתם של אנשי  HeziBankלמחצב רבגוני ועוצמתי זה ,מתקבלת
תמונת מצב שתשמח את ליבו של כל חובב עיצוב .כך ,למשל ,תרים נציגי
החברה אחר מחצבי אבן ברחבי כדור הארץ ,במטרה למצוא אבנים לעיצוב
בעלות מראה ייחודי ,או לחילופין להרחיב מלאי קיים ובכך להפוך אותו לזמין
יותר ולנגיש יותר ,טכנית וכלכלית .במקביל ,הוקם מפעל חדשני שכולו מוקדש
לחיתוך ולעיבוד אבן בטכנולוגיות המתקדמות ביותר .גם כאן הסיבה כפולה:
צמצום עלויות כמו גם הבטחת איכות מרבית והתאמה מושלמת לצרכים
הספציפיים של הפרויקט.

התמונות להמחשה בלבד

בתמונה :שיש Golden Spider

וורסאי  -כל אלה מבוססי אבן ,אך כל אחד מהם הוא עולם אסוציאציות בפני
עצמו .הפיכתו של כדור הארץ לכפר גלובאלי מאפשרת לנו להושיט יד ולגעת
בכל אחד מעולמות אלה ,וכמובן לשלבם בסביבת חיינו הביתית .גם עלויות
האבן לעיצוב הופכות נמוכות ונגישות יותר ויותר .לדברי ג׳יימי הרננדורנה,
מנהל השיווק של חברת  ,HeziBankאת התודה צריך לומר לסינים :״השיש
האיטלקי נחשב תמיד למבוקש אך מחירו היה גבוה .בשלב מסוים נכנסו הסינים
לתמונה ,קנו הרים שלמים באיטליה וכעת הם משנעים את גושי השיש לסין
ומעבדים אותם שם ,מה שמוזיל משמעותית את מחירם״.
אפשרויות השינוע ויחסי המסחר המודרניים הן רק השלב הראשון בתהליך
שהופך את האבן לאלמנט כה מבוקש בבית המודרני .השלב השני הוא יכולות
החיתוך והעיבוד המתקדמות ,שמאפשרות לנו לשלב את האבן באופנים
ובטכניקות חדשות ומעוררות השראה ,כדוגמת עיבוד את האבן באופן איכותי
ויעיל ביותר ,עד לרמת חיפוי שיש בעובי  3מ״מ ,שמותאם לדלתות ארונות
המטבח או האמבטיה.

הסינים קונים הרים
חמאם טורקי מסורתי ,אמפיתיאטרון רומי עתיק או חיפויי השיש בארמונות

דואט בין האדם לטבע
אך כוחה האמיתי של האבן ,שהוא גם סוד נצחיותה ,הוא בכך שבסופו של
דבר מדובר ביצירת אמנות של הטבע ,שהיא רבת יופי וכוח ,נשגבת ומעוררת
השראה ,ובדומה לטביעות האצבע האנושיות ,גם כאן לא נמצא שתי אבנים שהן
זהות אחד לשניה ,בין אם מדובר בסלע עצום ממדים או אבן הנחבאת בכף היד.
ברוח האקלקטיות העכשווית ,אנו עדים ל״נדידת״ סוגי שיש ואבן בכלל
לסביבות עיצוביות חדשות .דוגמה לכך היא אבן האוניקס ששולבה בעיקר
בברים ומועדונים וכעת ניתן למצוא אותה במטבחים ביתיים .דוגמה נוספת היא
שימוש בטכניקת החציבה בגוש שיש ,שהיתה מזוהה בעיקר עם עולם האמנות,
לטובת הסביבה הביתית :כיורים ואמבטיות חצובים בגוש שיש ,יצירת אמנות
שהיא דואט של יופי בין האדם והטבע.

בתמונה :שיש Veneto Statuario

בתמונה :שיש Calacata Honeymoon

THE ART OF
PARQUET
מעוניינים לרצף את ביתכם בפרקט? אין בעיה .כל
שנותר לכם כעת הוא לבחור בין עשרות רבות של
אפשרויות ,בשלל גוונים ,מרקמים וסגנונות :מעצי
סקופיאה אקזוטיים ועד עץ אלון קלאסי ,מפרקט משולב
באבן ועד בעל טקסטורה כשל אדרת דג .סינרגיה
מבורכת בין מסורת עיצובית ,חדשנות טכנולוגית וזמינות
כלכלית של פרקטי איכות לקהל הרחב
ימים אלה הם טובים במיוחד עבור רצפת העץ הפופולארית :מי שמלווה
את התרבות האנושית פחות או יותר מהרגע בו ידע האדם להקיף עצמו
בתקרה ,קירות ורצפה ,מציעה כעת לחסידיה הרבים מסביב לגלובוס
שפע של אפשרויות עיצוביות ברמת איכות גבוהה ובתעריפים נוחים הרבה
יותר מאלה המוכרים לנו.
"הפרקט ,בהגדרתו ,הוא ריצוף קלאסי בעל מסורת ארוכת ימים" ,אומר ג'יימי
הרננדורנה ,מנהל השיווק של חברת " ,HeziBankולפיכך גם הטרנדים
העכשוויים בתחום מתכתבים עם ההיסטוריה הארוכה שלו ושואפים ליצור
מראה שהוא שילוב בין הישן לחדש ,בין המודרני לקלאסי .דוגמה מצוינת
לכך ניתן למצוא בטרנד הנוכחי בתחום ריצופי הפרקט אשר זכה לכינוי
( Fish bonesאדרת דג) בשל הטקסטורה הייחודית :יחידות פרקט בגוונים
בהירים ואף אפורים (גוון המזוהה עם קרמיקה) שרוחבן  4-7ס"מ ,אורכן של
עד  1.20מטר ,והן מונחות בצורה משולשת המייצרת מראה 'עתיק' ,הומאז'
לזרם הקולוניאלי בשילוב אמירה ויזואלית עכשווית".
כיום ,בניגוד למצב בעבר ,הפך פרקט העץ האירופאי האיכותי לזמין
כלכלית עבור הקהל הרחב ,שנאלץ עד כה להסתפק בחיקויי עץ .מסביר
"עד לפני שנתיים ,יובא מרבית הפרקט לישראל מסין ,בעיקר מסיבות
של עלות .לאחרונה נכנסו לשוק הישראלי חברות אירופאיות איכותיות
המייצרות פרקט טבעי מיערות מבוקרים ,העומדים בתקנים מחמירים.
עלותו של הפרקט האירופאי משתווה כמעט לזו של הפרקט המיוצר בסין,
אך איכות המוצרים ,כמובן ,אינה ניתנת להשוואה".

בתמונה :סדרת  Intarsiaשל חברת Devon&Devon

פרקט מפירוק להעמקת הגוונים
הפרקט המסורתי מגיע ביחידות הנקראות 'פלנקים' ברוחב  7-24ס"מ.
הפלאנק הקלאסי עשוי עץ אלון ורוחבו  16ס"מ .בימים עברו ,היה הפרקט
עשוי מעץ מלא בעל מסה מסיבית ,שמוסמר לקונסטרוקציית עץ על גבי
הרצפה .בעידן המודרני ,בו ניתן למצוא רצפת פרקט כמעט בכל דירה,
נהוג להשתמש בפרקט רב-שכבתי שחלקו העליון עשוי מהעץ הרצוי
ומתחתיו שכבות-שכבות של עצים עמידים המעניקים לפרקט חוזק
ויציבות ומבטלים את הצורך בהדבקה או במסמור .אך חשוב לזכור שעל-
אף התהליך החדשני ,עדיין מדובר בעץ כחומר גלם 'נושם' ,שמתרחב
ומתכווץ בעקבות שינויים אקלימיים או שינויי לחות.עקב כך ממליץ
הרננדורנה לבחור בפרקט מעץ אלון שמתמודד היטב עם האקלים הים

תיכוני שלנו .נדבך ייחודי ומקורי של יופי יתקבל אם נחפה את הרצפה
בפרקט מיושן מפירוק שהשנים העמיקו את גווניו.
הנקודה הירוקה של הפרקט
זמינותם של חומרי גלם טבעיים מכל קצותיו של הגלובוס ,פותחת בפני
חובבי הפרקט אפשרויות חדשות ומרגשות :החל מעצים אקזוטיים
כדוגמת עצי סקופאה ,אירוקו ,ודוסייר שגונם הטבעי נע בין אדום לאפור,
ועד חיפויי פרקט של המותג  ,Devon&Devonהמשלבים בין עצים ואבנים
לכדי  :parquetryמלאכת מחשבת היוצרת דוגמה גיאומטרית או טבעית,
מעין שטיח ריצפה ויזואלי .בנוסף ,כחלק מהמגמה הירוקה ניתן למצוא
כיום גם פרקטים עשויים במבוק ,שנחשב ליקיר חסידי איכות הסביבה
והעיצוב כאחד ,בזכות קצב גדילתו המהיר ,חוזק סיביו ומראהו האופייני.
דוגמאות אלה הן רק קצה-קצהו של עולם הפרקט העכשווי ,שמעצביו
משכילים לשלב בין יופיו הקלאסי של העץ המסורתי לבין מגמות וטרנדים
עכשוויים בעולם עיצוב הבית ,ובזכות כך הופכים את הרצפה למוטיב
ויזואלי רב-יופי בחלל הביתי.

בתמונה :סדרת  Old Woodשל חברת Devon&Devon

FLOOR / PORCELAIN
ריצוף כללי פנטהאוז

Ash Black

Core Argent

Concept Stone Antracite

Concept Stone Bianco

Dtocom Mud

Karsaal Pure

Concept Stone Grigio

Metallo Nero

Karsaal Ashen

Pompeia Grey

Native Sand

Native Silver

Pompeia Grey Decor

Rain Almond

75x150

75x150

75x150

Rain Gigio
75x150

Cotto D'Este  אריחים של חברת:בתמונה

80x180

75x150

75x150

80x180

75x150

80x180

80x180

80x180

80x180

75x150

Rain Taupe

75x150

Cotto D'Este  אריחים של חברת:בתמונה

התמונות להמחשה בלבד

75x150

FLOOR / PORCELAIN
 חדרים4/5  דירות- ריצוף כללי

E-Ambrato Grey

120x120

Pris Concret Base
120x120

Pris Concret Gris
120x120

Thomas Natural

120x120

E-Ambrato White
120x120

Pris Concret Grafit

120x120

Pris Concret Light

120x120

Thomas Nero

120x120

Thomas White

Cotto D'Este  אריחים של חברת:בתמונה

Cotto D'Este  אריחים של חברת:בתמונה

התמונות להמחשה בלבד

120x120

FLOOR / PORCELAIN
 חדרים2/3  דירות- ריצוף כללי

Caspio Arena

Caspio Blanco

Claire Cemento

Clarie Gris
100x100

100x100

Lienz Gris

100x100

100x100

Radnao Dark Grey

Caspio White

Homestone Grey

Homestone Perla

Lienz Maefil

Lienz Tupe

Make Ash

Radnao Taupe

100x100

100x100

100x100

100x100

100x100

Radnao Chalk

Radnao Light Grey

Talo Grey

Talo Ivory

Talo White

Amstel Blanco

Amstel Cemento

100x100

100x100

 איטליהCasa Dolce Casa  של חברתNatura  אריחי:בתמונה

Caspio Gris

100x100

100x100

100X100

100x100

100x100

100x100

100x100

100X100

100x100

FLAVIKER  אריחים של חברת:בתמונה

התמונות להמחשה בלבד

100x100

FLOOR / PORCELAIN
ריצוף חדרים רטובים פנטהאוז

FLOOR / PORCELAIN
ריצוף כללי

Troya Beige

Troya Grey

139141

139142

Troya Lead Grey

Claire Cemento

90x90

BNC8604K

Core Grey

Core White

Soul Light Grey

Tanum Ceniza

139143

139144

Core Mat Anthracite

Core Mat Beige

Soul Mid Grey

90x90

90x90

Claire Gris

90x90

90x90

Core Plumb
90x90

Core Tortora

90X90

Core Fume

90x90

Core Grey

90x90

Core Argent

90X90

Core Beige

90x90

Core White

90X90

Tanum Bone

 גרמניהDornbracht  ברז פרח של חברת:בתמונה

FLAVIKER  אריחים של חברת:בתמונה

התמונות להמחשה בלבד

90X90

FLOOR / PORCELAIN
ריצוף חדרים רטובים

Troya Bone

Troya Beige

Ares Black

Core Mat Beige

Ribera Blanco

Troya Grey

Troya Lead Grey

Ares Grey

Core White

Ribera Caoba

Ares Black

Ares Grey

Ares Ice

Ribera Gres

Ares Ice

Ares Ivory

Ares Ivory

Wild Blanco

Core Grey

Core Mat Anthracite

Core Grey

Wild Cobra

Core Mat Beige

Core White

Core Mat Anthracite

Wild Taupe

60x60

60x60

60x60

60x60

60x60

 גרמניהDornbracht  של חברתVaia  ברז:בתמונה

60x60

60x60

60x60

60x60

60x60

60x60

33x33

33x33

33x33

33x33

33x33

33x33

33x33

33x33

15x58

15x58

15x58

15x58

15x58

15x58

התמונות להמחשה בלבד

60x60

BATHROOM

BATHROOM
חיפוי חדרים רטובים לפנטהאוז

Goa Gris

Goa Indigo

Core Mat Beige

Core Mat Fume

Goa Plomo

Arlem Perla

Core Mat Grey

Core Mat White

Goa Perla

Goa Pucsia

Core Mat Anthracite

Terra Grey

Arlem Plomo

Arlem Indigo

Terra Silver

Terra White MMB

Arlem Gris

Amstel PZ Blanco

Terra White

Vista Beige

Vista Grey

Vista Lead Grey

60x120

60x120

60x120

60x120

60x120

Amstel PZ Cemento

Devon & Devon  עיצוב:בתמונה

60x120

 גרמניהDornbracht  של חברתDeque  ברז:בתמונה

60x120

60x120

60x120

60x120

60x120

60x120

התמונות להמחשה בלבד

חיפוי חדרי רחצה במגוון גדלים

BATHROOM

Antonio Lupi  אמבטיה של חברת:בתמונה

Blanco Brillo

Blanco Brillo

Azulejo Blanco Brillo

Azulejo Blanco Mat

Batim Arena

Batim Gris

Blanco Brillo Mat

Blanco Brillo Mat מחולק

Batim Plomo

Cambara Roble

Batim Nuez

Batim Perla

Carrara Shiny

Durban Black Gloss

Canvas Pale

Carrara Matt

Etienne Grey

Etienne Ivory

Durban Black Matt

Egeo

Etienne Raye Ivory

Etienne Raye White

Etienne Raye Grege

Etienne Raye Grey

Cotto D'Este  אריחים של חברת:בתמונה

התמונות להמחשה בלבד

חיפוי חדרי רחצה במגוון גדלים

BATHROOM

COCOON  ברז של חברת:בתמונה

Etienne Whtie

Light Stone Beige

Marna Arena

Marna Gris

Marna Nuez

Marna Perla

Marna Plomo

Narval White

Next Blanco

Palas Blanco Brillo

Palcon Boren

Palcon Ivory

Palas Piano Brown

Palas Piano Ivory

Palas Piano White

Palco White

Puncak Ivory

Puncak Moon

Puncak Silver

Puncak Taupe

Score Beige

Score White

Smart Beige

Smart Taupe

 גרמניהDornbracht  ברז של חברת:בתמונה

התמונות להמחשה בלבד

חיפוי חדרי רחצה במגוון גדלים

BATHROOM

BATHROOM

ברזים

חיפוי חדרי רחצה במגוון גדלים

HAMAT CLEAR
 דרך3 אינט׳

 דרך3 אינט׳

 דרך4 אינט׳

 דרך4 אינט׳

ראש טוש

זרוע

מזלף

נקודת מים

Smart Grfito

Smart Gris

Stryn

Tanum Bone

Tanum Ceniza

Tanum Crema

Tanum White

Thule Bone

Thule Ceniza

Thule White

Thule Crema

Tone Stryn

Tours Gris

Tours Ivory

Tours Perla

ברז פרח

Kartell by Laufen :בתמונה

התמונות להמחשה בלבד

Tours Taupe

BATHROOM
ברזים

HANS GROHE

HAMAT WAVE
אינט׳  4דרך

אינט׳  3דרך

אינט׳  4דרך

אינט׳  3דרך

ברז פרח

ברז פרח

PALAZZANI EKO

אינט׳  4דרך

אינט׳  3דרך

אינט׳  3דרך

אינט׳  4דרך

ברז פרח

FROMO
אינט׳  3דרך

אינט׳  3דרך

ברז שירותים אורחים ונטילה
אינט׳  4דרך

אינט׳  4דרך

El Gal 8702

El Gal Miami

ברז פרח

אינט׳  4דרך

Madgal Inbar

Madgal Galil

התמונות להמחשה בלבד

בתמונה :ברז  Lisséשל חברת  Dornbrachtגרמניה

בתמונה :ברז של חברת COCOON

BATHROOM
כלים סניטריים

LAB3 RIMLES

CETUS

דורוויט די קוד

דורוויט קולומבה

אלפא  15סטון

יורו אנקור

ראש טוש עגול

לוטוס  -כיור נטילת ידיים

מיכל הדחה פלסאון

זרוע עגולה לראש טוש

נקודת מים

חרצית  -כיור נטילת ידיים

פלמה  -כיור נטילת ידיים

סט מזלף PALAZZANI

נקודת מים

אמבט MAX

אמבט CUBE

מוט קומפלט

מוט קומפלט CLEAR

ארון אמבטיה תלוי מגירות

ארון אמבטיה תלוי מגירות

דגם קלקטה שחור

דגם קלקטה לבן

ארון אמבטיה תלוי מגירות

ארון אמבטיה

דגם עופרי

דגם טוסקנה גוון עץ

ארון אמבטיה תלוי מגירות
דגם טוסקנה גוון לבן גוף עץ

התמונות להמחשה בלבד

בתמונה :ברז  Dequeשל חברת  Dornbrachtגרמניה

בתמונה :ברז  Dequeשל חברת  Dornbrachtגרמניה

KITCHEN

KITCHEN

ברזים וכיורים

חיפוי מטבח

Blanco Liso

Blanco Liso

Botella Liso

Blanco Liso

Crema

Cobalto

אל פורם
ניקל מוברש

Marengo Liso

Grey

סולו
כיור מטבח נירוסטה

רן
כיור מטבח

White

Negro Liso

דואט
כיור מטבח כפול

דולומיט
כיור מטבח כפול

עלית
כיור מטבח כפול

גל
כיור מטבח כפול

התמונות להמחשה בלבד

בתמונה :ברז של חברת  Dornbrachtגרמניה

ביילי נשלף
שלושה מצבים

וויב נשלף

קליר נשלף

קונצרטו

אילת
כיור מטבח נירוסטה

בתמונה :ברז  Pivotשל חברת  Dornbrachtגרמניה

WATER ZONE
המים כובשים את המטבח הביתי
 60אחוז מפעולות המטבח הביתי מצריכות שימוש
במים ,וכולן מתבצעות בכיור אחד :עניין מסורבל ,לא
יעיל ולא ממש היגייני .כעת ,סוף-סוף ,מקבלים המים את
הכבוד הראוי להם .הכירו את מהפיכת הWater zone-
שכוללת יצירת ארבעה אזורים רטובים ייעודיים במטבח
לניקוי ,בישול ,הכנת אוכל ושתייה
המטבח הביתי תמיד היה לבו האמיתי של הבית ,אך בשנים האחרונות,
עם עליית קרנו של הבישול בבית והפיכתו למקצועי כמעט כמו במטבחי
המסעדות ,הפכו גם המטבחים למשוכללים יותר ויותר :תנור מיוחד
לפוקאצ'ות ,פלטת ברזל מיוחדת לצליית בשר ,מכשיר אידוי לדים סאם...
דומה כי כל אמצעי חימום והכנת אוכל זכה למכשיר משלו במטבח.
ומהצד השני ,באופן לא ממש מובן ,המשיכו הבשלנים לעבוד עם כיור
אחד בלבד שניקז אליו את כל הפעולות הקשורות למים ,שנפחן מגיע
ל )!(60%-מכלל הפעולות במטבח .קצת מוזר ,כשחושבים על זה .לא כך?
מי שאבחנו את המצב הקיים והחליטו להרים את הכפפה הם המעצבים
כריסטיאן ומייקל סיגר למותג הברזים הגרמני  Dornbrachtשנחשב
לאיכותי ולמוביל בעולם ומיוצג בישראל על ידי חברת .HeziBank
התוצאה :מערכת  Water zoneשנחשבת לנקודת מפנה בתחום
עיצוב המטבח הביתי בכלל ואזור המים בפרט .המערכת ,שזכתה בפרס
" Initiative Besser Leben - "Kücheninnovationהיוקרתי ,מבטלת
את התקנת הכיור המסורתי היחיד לטובת ארבעה אזורי מים נפרדים
במטבח הביתי ,כל אחד מהם מותאם לפן אחר בעבודת המטבח :הכנות
לבישול ,בישול ,ניקיון ושתייה קרה וחמה.
ארבעת הזרמים שעושים את המטבח

התמונות להמחשה בלבד

״רצינו למפות בצורה מושלמת את צרכי הבשלן הביתי״ ,מספרים שני
המעצבים ,״במטרה לאבחן את הצמתים בהן אנו יכולים לייעל את העבודה
באמצעות פונקציה עיצובית .ראיינו מעצבים שעובדים איתנו (כ 300-אנשי
מקצוע מכל העולם) ,ארכיטקטים ,שפים מקצועיים ובשלנים ביתיים .בסוף
התהליך הוגדרו ותוכננו ארבעת הפונקציות :הכנות מקדימות לבישול,
בישול ,ניקיון והכנת שתייה :באזור ההכנות המוקדמות לבישול מוכנים
כל הפרודקטים ,מניקוי הירקות והפירות ,חיתוך הבשר ומדידת הנוזלים
והתבלינים .בהתאמה ,מחולק אזור ההכנות לשני אגני מים ,האחד עמוק
להשריה והשני כמעט שטוח לשטיפה במים זורמים .זרם המים רך כדי
לא לפגוע במרקם האוכל העדין וקרש החיתוך ״מתלבש״ במדויק על אגן
המים הרדוד .האזור השני הוא אזור הבישול :הכיור עמוק ורחב כך שיכיל
בתמונה :קונספט  Water Zoneשל חברת  Dornbrachtגרמניה

גם את הסירים הגדולים והברז ממוקם סמוך לכיריים ועיצובו מאפשר
רדיוס תנועה רחב במיוחד ,וכך ניתן להוסיף מים לתבשיל ללא צורך
להסירו מהכיריים .האזור השלישי ,אזור הניקוי ,הופך את פעולות הניקוי
למקסימום יעילות ,מהירות והיגייניות :הדיספנסרים מותקנים בכיור ,חור
הניקוז מתכוונן בלחיצת כפתור ,זרם המים חזק במיוחד כדי להסיר
שאריות אוכל ובברז ישנה אופציה לזרם עדין יותר לשלב שטיפת הסבון.
הכיור מחולק לשניים :חלק אחד להשריית הכלים וחלק שני ,עמוק
ורחב ,לשטיפתם .אזור השתיה הרביעי מעוצב ככיור קטן ועליו משטח
עם חרכים להנחת כוס השתייה וניקוז המים העודפים .זרם המים עדין,
יחסית ,ומסנן הטיהור מותקן במקום נסתר שאינו פוגע בקווי הברז.
המערכת החמישית ,Universal ,מיועדת למטבחים קטנים ומאגדת את
היתרונות המרכזיים של מערכות המים :כיור מחולק לשני אגנים ,עמוק
ורדוד ,ועוצמת המים מותאמת למגוון פעולות.
השף ,כוכב המישלן והמים
עבודת המטבח היא שילוב נדיר ,כמעט בלתי אפשרי ,בין המראה למחוזות
הדמיון לעבודת כפיים סיזיפית ורבת-משתנים :שהרי איך תצליח לברוא את
הטעם המדויק של רוטב האניס והלימון ,כשהשיש עמוס כלים שמכבידים
על העין והתנועה .לכן ,תכונתו הבולטת ביותר של המטבח המקצועי היא
בכך שהוא ״עובד״ עבור השף :כל פרט ופרט שבו מתוכננים כך שיהפכו
את עבודת המטבח לזורמת ,יעילה ואינטואיטיבית .כל חסימה ומגבלה
שהיא  -מכיור עמוס כלים ועד זרם מים שעוצמתו אינה תואמת את הפעולה
הנדרשת ,מנחיתים את השף מאותם מחוזות נחשקים אל רגעי עצבנות
ותסכול.
״רוב האנשים לא מבינים עד כמה חשובה עבודה מדויקת עם מים״,
מסכם השף הגרמני בעל כוכב המישלן  ,Frank Buchholz״חשיבותה
זהה לעבודה מדויקת עם מכשירי חימום או הקפאה .עוצמת זרם מים
לא מדויקת יכולה להכפיל את זמן הניקוי ובסופו של דבר גם לא להסיר
את כל הלכלוך כראוי .מצד שני ,זרם אגרסיבי מדי על פרודקטים
עדינים מדי יפגע בצורתם ובמרקמם .בנוסף ,טעמם של המים משפיע
במישרין על טעם הארוחה כולה ולכן יש להבטיח צנרת איכותית שאינה
משפיעה על טעם המים .ייחודה של מערכת  Water zoneהוא בכך
שנקודת המוצא שלה הוא צרכיו של הבשלן ,ומשם היא מתפתחת
ומעוצבת ,הופכת את ההתנהלות לגמישה ,ממוקדת ,היגיינית ובעיקר
זורמת וטבעית יותר״.
 Dornbrachtבלעדית בHeziBank -
דיזיין סנטר www.hezibank.co.il

WEBSITE
אתר " ,"HeziBankבכתובת האינטרנט  ,www.hezibank.comהוא הצינור הווירטואלי שלנו,
הפורש את משנתנו ואת הסגנון וההיצע המזוהים עימנו ברשת הגלובלית ,אך בנוסף מתפקד
מזה זמן כבמה לאדריכלות ישראלית .האתר הפעיל והדו-לשוני שלנו מציג  24שעות ביממה,
 365ימים בשנה ,מעל ל 100-פרויקטים של אדריכלים ומעצבים ישראלים .מגוון הפרויקטים
המוצגים רחב ,החל בדירות שכורות וכלה בוילות בארסוף ,וכולל ,כשירות לציבור הגולשים,
דרכי קשר ליוצרים.
אתם ,כלקוחות " ,"HeziBankמוזמנים להציע לנו פרויקטים מצולמים נוספים ,ולחשוף אותם
בפני קהל האדריכלים והמעצבים המבקרים באתר אופן קבוע ,ואף בפני לקוחות פוטנציאליים.
פונקציה נוספת וחדשנית בעיקרה היא במה לעבודות בתצוגת צילום וידאו ,במקום צילומי
סטילס סטאטיים כמקובל .אדריכלים ומעצבים שמעוניינים להציג את ה"אני מאמין" העיצובי
שלהם ,בתמונות נעות דרך פרויקטים שתכננו ,בליווי מוסיקה ,ראיון או בכל דרך מרגשת אחרת,
מוזמנים להעביר אלינו  CDמצולם ,והפרויקטים יעלו לאתר ויזכו בו לחשיפה.
הכתובת למשלוח:
HeziBank

דיזיין סנטר
רח' הלח"י  ,2בני ברק
לידי :ג'יימי הרננדורנה

Outdoor
עולם האדריכלות והעיצוב מיישם יותר ויותר דיאלוגים בחלל הבית :דיאלוג בין פנים
וחוץ ,אור וחושך ,פרטי וציבורי .בעבר נטו להבדיל בין עיצוב פנים לבין עיצוב נוף.
בשנים האחרונות אנו נחשפים למגמת איחוד ,עיצוב גן ו/או נוף מהווים כיום חלק
אינטגראלי ובלתי נפרד מאדריכלות ועיצוב פנים .ההבנה המחודשת היא שהסיפור
שמספר הבית ראוי למצוא את מקומו גם במרחב העוטף את אותו החלל .מטעמים
אלו HeziBank ,גאה לגלות לקהל לקוחותיה עולם חדש של מוצרים לעולם שבחוץ.

Products

גלריית המוצרים חושפת בפניכם את תפישת עולמה של  - HeziBankאיכות
הקודמת לכל ,איתור מוצר מדויק לכל פרויקט ולקוח וליווי קפדני עד התקנה נטולת
דופי .משפחת  HeziBankגאה בעיקשותה לייבא את מרבית מוצריה מאירופה .עד
כשמונים אחוזים מההיצע העצום של מוצריי החברה מיובא מבריטניה ,גרמניה,
צרפת ,דנמרק ,בלגיה ,איטליה ,ספרד ,הודו ועוד .על אף כל זאת HeziBank ,פורשת
ומציעה מגוון מוצרים במבחר עלויות ,מבחר הבולט בסוגו ובגודלו במחוזותינו.

Projects

בית הוא מושג סובייקטיבי .למשפחת  HeziBankנהיר כי על כל מעצב או אדריכל
מוטלת החובה לחקור ,לעצב ולתכנן מעון התואם את מידותיו של כל לקוח.
הפרויקטים המובאים לפניכם מציגים התייחסות ועריכה בחומר ובצורה .מוצרי
החברה נבררו על ידי כל מעצב עבור צרכיו ,טעמו ומשאלותיו של כל לקוח ולקוח.
משפחת  HeziBankסבורה כי אין גבול לטעם ,אין די לחופש תמהילים ותצרפים.
מראשית דרכנו ידענו פרויקטים מינימליסטיים בהם נצמד הלקוח לקו נקי ובודד
ומאידך זכינו לחזות בפרויקטים אקלקטיים לתפארת .ואם נניח לרגע לעניין ה'טעם',
ברמת הביצוע והגימור  HeziBank -מקפידה ומתחייבת ללוות ולהדריך כל פרויקט
ולקוח ,מקצועי או לאו ,עד הנחת אחרון האריחים.

Video

ליקטנו עבורכם מצבור אינפורמטיבי עשיר ומצולם שיד  HeziBankנגעה בו .לפניכם:
ראיונות עם מעצבים ,כתבות מתכניות לייף-סטייל ותכניות בוקר ,פרסומות ,שיתופי
פעולה ועוד.

ArcGallery

ה ArcGallery -מציג את פועלם של מובילי ומתווי שדה האדריכלות והעיצוב
בארץ ובעולם .ב ArcGallery -תוכלו להתרשם כיצד כל אדריכל או מעצב
מצליח להגשים את חזונו בעזרת מנעד המוצרים הרחב ,המאפשר והוורסטילי
של חברת .HeziBank

w w w. h e z i b a n k . c o m
הערות והארות :התמונות להמחשה בלבד! הדגמים בהצעה זו הנם כוללניים ,אינם ספציפיים וכפופים למפרט טכני/מטריצות מטעם הקבלן המבצע .חברת חזיבנק עיצוב בע״מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הדגמים מעת
לעת בהתאם לדגמים המצויים במלאי .מובהר כי ייתכנו שינויים בפריטים המוצגים ,צבעם ו/או גודלם ו/או סוגם ו/או מחירם ו/או בזהות היצרן של הפריטים וכיוצא באלה ,ובכל מקרה האפשרות להזמינם הינה בכפוף למלאי אצל
הספק ולנהלים אצל הספק ,ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה .לקונה לא תהיינה טענות מכל מין ו/או סוג כלשהו בעניין זה .להסרת ספק ,מובהר כי החברה תהיה מחויבת כלפי הקונה אך ורק בהתאם לחוזה ,למפרט המכר,
ולתוכניות שיצורפו אליו רשימת המוצרים הנ"ל אינה מהווה התחייבות של החברה .ט.ל.ח.

HomePage

דף הבית החדש של  HeziBankמאפשר לך הצצה לעולם עיצובים מרהיב ומרתק של
חללי הבית .אריחים ,פסיפסים ,ברזים ,כלי סניטריה ,וכל מה שמציעים ב,HeziBank-
עם העיצובים הכי חדשים של מיטב המעצבים הבינלאומיים .באתר זה אנו מזמינים
אותך ליהנות מראיונות מרתקים של מעצבים ,מקטעי וידאו הממחישים את הטרנדים
העולמיים ומפרוייקטים של מעצבים ואדריכלים ישראלים .אנו מאחלים לך הנאה
מעולם העיצוב של .HeziBank
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