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על מגרש אחד יצרו צמד מעצבות - אם ובתה - 
הפתעה כפולה: בית שעבר שיפוץ נרחב מן המסד ועד 
הטפחות ולצדו, מעבר לבריכה, הדובדבן שבקצפת 
- בית אירוח שייתן מענה מושלם לאורחים שבאים 

לבקר
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תחילתה של 
היצירתיות היא בעצם 

ההחלטה לבנות 
בית אירוח שמהווה 

אזור נפרד מבית 
המגורים ובכך לאפשר 
פרטיות מרבית ונוחות 

מקסימלית הן עבור 
האורחים והן עבור 

הלקוחות 

בפרויקט ל פוגשים  יום  בכל  א 

מושקעת  עיצובית  חוויה  שמעניק 

כפולה ומכופלת. מדובר במגרש שעליו 

בהתאם  קיים  בית  מקיף  באופן  שופץ 

מגרש  אותו  כשעל  הלקוחות,  לרצון 

הבריכה  של  השני  מעברה  ממש, 

בית  נבנה  בלבו,  הממוקמת  המפנקת 

שהוליד  ועיצוב  יצירה  חופש  עם  אירוח 

ודואליות  שותפות  אמיתית.  פנינה 

המקצוע  נשות  בצמד  גם  ניכרות 

שאחראי  דיזיין"  "לנצ'יאנו  ממשרד 

אנג'לה   - ובתה  אם  לפרויקט: 

סלע,  ושר  פנים,  מעצבת  לנצ'יאנו, 

מעידות  השתיים  פנים.  אדריכלית 

נהנות  זו,  את  זו  "משלימות  הן  כי 

הכי  וחברות  המשותפת  מהעבודה 

השתיים  של  הוותיק  משרדן  טובות". 

דגש  עם  פרויקטים  בשלל  עוסק 

חמימות  של  ונגיעות  מודרני  קו  על 

הלקוחות.  רצון  של  מלא  בשילוב 

לחדש  במיוחד  נהנות  השתיים 

וחדרי  התאורה  בתחומי  ולהפתיע 

הרחצה, תחומים שמתעדכנים באופן 

של  התמונה  את  ומשלימים  תדיר 

עיצוב חדשני ומעודכן. על פרויקט זה 

"זו הייתה חגיגה  מעידות השתיים כי 

אמיתית של עיצוב ונהנינו מכל רגע". 

1. "זו הייתה חגיגה אמיתית של עיצוב ונהנינו מכל רגע". אנג'לה 
לנצ'יאנו ושר סלע

2. בית אירוח מפנק ומושקע בתכנון ועיצוב משרד "לנצ'יאנו 
דיזיין"  2

1
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והפונקציונליים  האסתטיים  לצרכים  בהתאם  נערך  המגורים  בבית  השיפוץ 

של הלקוחות. בית האירוח אִפשר מרחב יצירתי רחב יותר לעיצובים מקוריים 

היא  היצירתיות  של  תחילתה  חדשים.  באופנים  העיצוב  עולם  עם  ולמשחק 

המגורים  מבית  נפרד  אזור  שמהווה  אירוח  בית  לבנות  ההחלטה  בעצם 

ובכך לאפשר פרטיות מרבית ונוחות מקסימלית הן עבור האורחים והן עבור 

ושונה  ומיוחד  מקורי  בהחלט  שכזה  אירוח  בית  להקים  "הרעיון  הלקוחות. 

הפונקציות",  שתי  את  שמאחד  גדול  אחד  בית  לבנות  השגור  מהקונספט 

מספרות השתיים. בית האירוח מכיל שתי קומות - קומת קרקע וקומת מרתף. 

בחלל האירוח העליון ממוקם המטבח שעוצב בקווים מודרניים נקיים. במרכזו 

של המטבח בר ישיבה ארוך, שמשמש את האורחים לשיחה או לסעודה. מול 

בר הישיבה מאובזר המטבח בגריל מקצועי שמיקומו בחלל מתאפשר הודות 

למיזוג הקיים במתחם בכל עונות השנה המייצר את האוורור הנדרש. במטבח, 

ופונה אל  כמו גם בשאר חללי הבית, חלון רחב המתפרס לאורך הקיר כולו 

החוץ המטופח, מקור השראה לאורחים בעת הבישול.

בהתאמה  עצמו,  המשרד  ידי  על  נעשה  הבית  חללי  בכל  הנגרות  עיצוב 

אישית לצרכיהם של הלקוחות. עוד בקומה זו סלון בעיצוב מינימליסטי ונקי, 

המאופיין בגוונים אפרפרים, עם שטיח רך למגע וארונות לבנים מינימליסטיים 

הריהוט  מרשימה.  לייזר  חיתוך  עבודת  נעשתה  שבו  אפור  אזור  שבמרכזם 

1. בעיית הגובה בחלל המרכזי טופלה באמצעות הנמכת תעלות בצד ופעירת חור 
בתקרה המונמכת עבור שנדליר

2. כיור נטילת ידיים המשלב מודרני ואקלקטי למראה מכובד

1

2

1. המדרגות המובילות אל קומת המרתף עם תצוגת יינות 
מרהיבה המרמזת על הבר המפנק המחכה למטה

 2. בר מעוצב עשוי אבן אוניקס מוארת - יוקרתיות ואלגנטיות 
ללא גבולות
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נועדה  האירוח  בית  של  המרתף  קומת 

באופן מוחלט לפינוקים עבור האורחים. 

אבזורים  אותם  כל  מצויים  זו  בקומה 

שמאפשרים לאורחים להרגיש בחופשה 

בירידה לעבר  כבר  כוכבים.  של חמישה 

הקומה ליוו סלע ולנצ'יאנו את המדרגות 

של  אורכו  את  שממלאים  יין  בארונות 

הקיר, כאשר כל אחד ואחד מהבקבוקים 

אחד האלמנטים 
האדריכליים 

המפתיעים ביותר 
בקומת המרתף הוא 

מיקומו של חלון 
זכוכית רחב, המשקיף 

אל עבר הבריכה 
והשוחים בה ומאפשר 
אינטראקציה מפתיעה 
עם המים התכולים גם 

מתוך המרתף

מונח במיקום משלו, המאפשר לראות את תוויתו 

מדלת הזכוכית. הבר בקומת המרתף עשוי מאבן 

לילי  בר  של  מראה  לו  המשווה  מוארת  אוניקס 

דמויי  תלויים  תאורה  גופי  שלושה  מעליו  מסחרי. 

הבליינית,  האווירה  את  במעט  המרככים  טיפות 

מתכת.  רגלי  בעלי  שקופים  כיסאות  שורת  ולצדו 

כהה  עץ  בגווני  אחסון  ארונות  מקיפים  הבר  את 

אזור  החלל.  שבלב  הזרחני  הבר  את  שמדגישים 

אחד של הארונות נחשף בזכוכית ובו הוצבו שלל 

משקאות אלכוהוליים וכוסות שתייה בוהקות, ממש 

האדריכליים  האלמנטים  אחד  מסחרי.  בבר  כמו 

המפתיעים ביותר בקומה זו הוא מיקומו של חלון 

זכוכית רחב, המשקיף אל עבר הבריכה והשוחים 

המים  עם  מפתיעה  אינטראקציה  ומאפשר  בה 

התכולים גם מתוך המרתף.

מותאם לאווירת האירוח של בית קיט 

חוץ,  ספות  הן  שבו  הספות  שכן  זה, 

לאורחים  לאפשר  בשביל  שנבחרו 

לצפות בטלוויזיה בבגדי ים בלי לחוש 

באי-נוחות כלשהי. בחירה זו של ריהוט 

היא חלק מקו המחשבה שהוביל את 

נוחות  תחושת  לאפשר   - הפרויקט 

האורחים,  עבור  מקסימליים  ופינוק 

חלל  את  ומהוקצע.  נעים  עיצוב  לצד 

הסלון עוטפות דלתות הזזה מזכוכית, 

התכולה  הבריכה  נשקפות  שמהן 

והחצר המטופחת על שלל צמחייתה 

המוריקה.

1. סלון בעיצוב מינימליסטי ונקי המאופיין בגוונים אפרפרים עם שטיח רך למגע
2. המטבח המעוצב משקיף אל החוץ ומאובזר בגריל מקצועי להנאת האורחים

3. את חלל הסלון עוטפות דלתות הזזה מזכוכית

1

2

3
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1. חלון אל עבר בריכת השחייה מאפשר ליהנות מן הכחול המימי גם בתוך 
קומת המרתף

2. בחללי הרחצה נוכח קו עיצוב נקי במיוחד, המשלב מראות גדולות להעצמת 
תחושת המרחב

3. ספא במראה יוקרתי עם פסיפס מרהיב ותאורה בכמה מוקדים
5-4. חדרי הרחצה מעוצבים באלגנטיות מינימליסטית המשרה אווירת יוקרה 

אקסקלוסיבית

1

4

הוקצה  זו  בקומה  נוסף  חדר 

ביתי,  קולנוע  אולם  לשמש 

גדול  חלל  תוכנן  לו  אשר 

מקומות  לאפשר  כדי  במיוחד 

זה  בחלל  רבים.  ישיבה 

הוצבה מערכת קולנוע ביתית 

אודיו  ממכשור  המורכבת 

לספק  כדי  מקצועיים  ווידאו 

ככל  איכותיים  וצפייה  סאונד 

אזור  בקומה  עוד  האפשר. 

חמאם  עם  ידיים,  רחב  ספא 

יבשה.  וסאונה  ומעוצב  גדול 

כולו,  כל  מחופה  החמאם 

בפסיפס  תקרה,  ועד  מרצפה 

וברונזה, שמשווים  בגווני כסף 

במיוחד.  יוקרתי  מראה  לו 
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התאורה בחמאם מגיעה משלושה מוקדים עיקריים: האחד, תאורת ספוטים מן התקרה הקמורה, שמקרינה על הברזים. המוקדים הנוספים הם מוקדי אור 

הנחבאים תחת אזורי הישיבה ומאחוריהם ומעניקים נופך מסתורי לאווירה בחמאם. היוקרתיות והאלגנטיות של עיצוב אזור הספא ממשיכות לשלוט גם בחללי 

הרחצה, שבהם נוכח קו עיצוב נקי במיוחד, המשלב מראות גדולות להעצמת תחושת המרחב, אבזור בגוונים כסופים ובקרמיקה לבנה ובוהקת, גופי תאורה 

המשלבים בין ספוטים צמודי תקרה שמסייעים באור פונקציונלי לבין גופי תאורה תלויים בעיצוב מודרני ואלגנטי וכמובן הרבה תשומת לב לפרטים הקטנים בכל 

אחד מהחללים.

1. בין שלל הפינוקים המוצעים בבית האירוח - חלל סאונה יבשה  2. הבריכה המרשימה המשותפת לבית הלקוחות ולבית האירוח שחובקים את אותו מגרש

1

2
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