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 – ולהתגנדר  להתלבש  כדאי  בבית  שגם  כזו,  אמירה  מסתובבת 
בשביל המורל. 

אז למה שהבית לא יתגנדר קצת בשבילנו, ונסגור בזה את העניין. 
על  למורל.  גבוה  מרימים  ספק  ללא  האלה  המאירים  התכשיטים 
העיצוב אחראית היצרנית האיטלקית Artemide, שהתאימה אותם 

לתלייה על התקרה או על הקיר.

2021 לא היתה פשוטה לכולנו אבל גם בשנה הזאת בחרנו להאיר 
את הטוב, 2022 לפנינו ואיתה גופי תאורה חדשים ויפים.

צוות קמחי תאורה
מחכה לכם באולם התצוגה  - 

לח"י 23 בני ברק

חמשת גופי התאורה
שהכי אהבתם בשנת 2021

#1

הכי הגבתם, הכי שיתפתם, הכי אהבתם!
לשנת  ברשתות  ביותר  המדוברים  התאורה  גופי  חמשת  את  קבלו 

!2021
אהבנו שאהבתם 

לפעמים, כל מה שצריך - זה רק משהו פשוט! התאורה הקלאסית 
הזו היא פשוט הדבר המתבקש למגוון חללים, שדורשים טיפה רכה 
חשוב  והכי  ההצגה;  את  לגנוב  מבלי  נוכחות  הפגנת  שקט;  של 

שיספקו אור בנדיבות לצד רכות.
- עץ  גוף התאורה משלב בטבעיות שני חומרים  כיאה לקלאסיקה 

ומתכת; 
על היופי הזה אחראית חברת התאורה VIBIA איך לא?

#2

#3

לפעמים אין כל צורך בגינונים מיותרים! קלאסי. מדויק. עושה את 
העבודה. 

של  בגוונים   -   Panzeri של  המדהימות  והאווירה  הלילה  מנורות 
כסף, זהב, לבן ושחור.

פשוט קולע למטרה.

#4

אם חשבתם ש"להוריד את הירח" זו משימה לאלופים בלבד, יש לנו 
חדשות ממש־ממש טובות בשבילכם. גופי התאורה בצורת חצי ירח 

משיגים לגמרי את האפקט הנדרש. 
משתלבת  והיא   ,VIBIA מבית  היא  הזו  הנהדרת  התקרה  צמודת 
פיקס עם כל חלל; והדובדבן שבקצפת הוא שהיא מספקת אור עם 

אפקט קסום של ירח. 
עכשיו כל מה שנותר זה רק לרקוד לאור [תאורת] ירח.

#5

על גופי התאורה האלה אפשר לומר – נראה וגם נשמע מצוין!
גם  אבל  לעמעם,  שניתן  תאורה  כמובן  שכולל  אחד,  תאורה  גוף 
פשוט  בחלל.  הסאונד  את  שמעמעמת  אקוסטית,  תוספת 

מ-ע-מ-ע-ם 
גוף תאורה מיוחד , שללא ספק מקבל את התפקיד של "אחראי על 
באולמות  אצלנו  ונמצא  וזהוב,  כסף  שחור,  לבן,  גוונים:  האווירה". 

התצוגה.


