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הסטודיו לעיצוב ואדריכלות פנים ,שהוקם על ידי יוסי שאול ,מתמחה מזה
כעשור בעיצוב בתים פרטיים ,פנטהאוזים ,וילות ומשרדים .טרם הקמת
הסטודיו ,ובמקביל ללימודיו ,התמחה המעצב במגוון רחב של ענפים בתחום,
דבר אשר הקנה לו ידע רב וניסיון טכני עשיר בכל האספקטים הרלוונטיים
לעיצוב חלל פונקציונלי וחדשני ,תוך שימת דגש על זרימה מתמדת ,מינימליזם,
מקוריות ושמירה על איזון נכון בין הפרקטי לפנטזיה .עבור הסטודיו ,כל חלום
עיצובי ניתן להגשמה על ידי תכנון נכון וחכם ,המבוסס על היכרות מעמיקה
עם הלקוח ,הקפדה על מתן שירות ברמה הגבוהה ביותר ,אמינות וכבוד הדדי.

וילה ברמת השרון
עיצוב הווילה ,הכוללת שתי קומות בגודל של כ 250-מ"ר כל אחת ,על שטח
של כ 600-מ"ר ,הוכתב בהתאם לצורת ה"פרפר" המאפיינת את מבנה השטח.
קומת הקרקע תוכננה כך שצדו האחד של המבנה הוא חלל אירוח גדול
ועשיר ,הפונה לאזור החוץ והגינה ,ובצדו האחר חלל המטבח ומרחב הכניסה
האחורית אל הבית .במרכז החלל תוכנן גרם מדרגות ,המשמש ציר אמצע
למבנה ,ולצדו תוכנן בר מרשים הממוקם מול דלת הכניסה אל הבית.
אורח החיים של בני המשפחה ואהבתם לסגנון הבוטיקי-מלוני ,המשלב
חומרים מודרניים ועם זאת חמים ומסוגננים ,הוא אשר הוביל לקו העיצובי
הייחודי ,המשלב פריטי גמר מהעולם המודרני לצד זה הקלאסי ,תוך שמירה
על איזון נכון ביניהם .סגנונו העשיר ,החמים והמודרני של הבית ,ותכנון הפנים
המוקפד והיוקרתי ,נותנים מענה לצורכי המשפחה תוך שילוב סגנון ואיכות
חיים ברמה גבוהה ,לצד אווירה ביתית קסומה ומפנקת
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שתי דירות של שישה חדרים
קריית השרון ,נתניה
עיצוב שתי דירות מגורים זהות הממוקמות זו מעל זו ,בבנייה רוויה בבניין אחד
בקריית השרון ,נתניה .כל דירה עוצבה בקו שונה ,אחת בסגנון מודרני היי-טקי,
ואחת בסגנון כפרי עם נגיעות רכות המאזנות אותו .כדי לנצל את המרחב
בצורה מרבית ,הכולל שטח של  195מ"ר לכל דירה ,וליצור תחושה של חלל
גדול ומרווח בגודל של  100מ"ר ,הכולל את המטבח ,הסלון ,פינת האוכל
ופינת המשפחה ,תוכננו כל החדרים בחלל הציבורי כיחידה אחת .דלת הכניסה
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בשתי הדירות הורחבה לכ 150-ס"מ ,כדי להעצים את תחושת המרחב .עיצוב
הפנים ,שילוב החומרים השונים ותכנון התאורה ,הותאמו לסגנון של כל אחת
מהדירות .בדירה המודרנית שולבו חומרים וצבעים בהירים לצד ריהוט מודרני
נקי ,ואילו בדירה הכפרית שולבו חומרים חמים עם צבעוניות מרעננת ,ליצירת
תחושה קלילה יותר בחלל .שתי הדירות תוכננו בקפידה יתרה להשגת תוצאה
מסוגננת ונעימה ,אך עם זאת יוקרתית וייחודית
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