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מידע מקצועי על קצה המזלג: חומרי הגלם
ויוקרתי הוא לא רק עיצוב  בבחירת מטבח מה שהופך את המטבח לאיכותי 
מרשים אלא גם חומרי הגלם מהם הוא בנוי. בנגרית א.א. יגל אנו שמים דגש 
רחב על חומרי הגלם, הקפדה על מגוון חומרי גלם מהאיכותיים בשוק על מנת 

לשמור על איכות, אורך החיים והיוקרה של המטבח.

ידיות
אחד האלמנטים החשובים בעיצוב המטבח אשר לוקחים חלק חשוב בחזית 
של  רחב  מגוון  יגל  א.א.  בנגרית  הידיות.  הוא  יוצר  המטבח  אותה  ובאווירה 
ידיות מהאיכותיות והעכשוויות בענף המטבחים אותם תוכלו להתאים למטבח 

שאותו אנו נעצב עבורכם בקפידה.

חזיתות
אנו  איתם  המרכזיות  הדילמות  ואחת  במטבח  המרכזיים  האלמנטים  אחד 
נאלצים להתמודד בעיצוב המטבח הוא בעצם חזית המטבח. חזית המטבח 
ונוחיותכם  טעמכם  לפי  לרוב  ותבחר  המטבח  של  אופיו  את  גם  תקבע 
לכם  חזית המטבח המתאימה  תוכלו למצוא את  יגל  א.א.  בנגרית  האישית. 
תוך התייעצות והבנה בשיתוף עם המעצבים המנוסים שלנו, בחירת החזית 
והאיכותי  המתאים  הגלם  לחומר  התייחסות  תוך  מרובה  במחשבה  נעשית 

ביותר עבור החזית הנבחרת.

חומרי גלם
הוא  ממנו  הגלם,  חומר  העץ,  הוא  במטבח  ביותר  והבסיסי  החשוב  המרכיב 
עשוי. ככול שחומר הגלם יהיה איכותי ועמיד יותר כך אורך חייו של המטבח 
אותו אנו קונים יהיה ארוך יותר. אצלנו בנגרית א.א. יגל משתמשים במגוון רחב 
ובכך מקנים לכם מטבח  ביותר בשוק  והטובים  של חומרי הגלם האיכותיים 

איכותי ועמיד לאורך שנים רבות.
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המטבח המודרני מאופיין בקו עיצוב נקי ובעל קווים ישרים. עיצוב זה מאפשר 
ניצול מרבי של פתרונות אחסון מתוחכמים ושימוש בפרזול מתקדם. במטבח 
זה סוג הידיות שנבחר בדרך כלל הוא אינטגרלי, עיצוב חדשני ונוח, או ידית 

בעלת מראה נקי, ישר ופשוט.
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המטבח האנגלי הוא מטבח קלאסי המשרה אווירה מלכותית ומעניק חווית 
בישול מושלמת. המטבח האנגלי הוא בעל מראה נקי המשדר יוקרה הכולל 
עשוי  המטבח  המיוחד.  אופיו  את  לו  המעניקות  מיוחדות  וחריטות  עיטורים 

בדרך כלל מעץ מלא, צבוע או בגימור טבעי.
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מידע מקצועי על קצה המזלג: סוגי חומר הגלם במטבחים
הוא  ממנו  הגלם,  חומר  העץ,  הוא  במטבח  ביותר  והבסיסי  החשוב  המרכיב 
עשוי. ככל שחומר הגלם יהיה איכותי ועמיד יותר כך אורך חייו של המטבח 

אותו אנו קונים יהיה ארוך יותר.
ניתן להבחין בין מספר חומרי גלם איתם אנו עובדים בענף המטבחים:

עץ מלא
כשמו כן הוא - עץ טבעי שלא נעשה בו כל שינוי של הדבקה, טחינה או גריסה. 
לדוגמא: בוק, אלון, דובדבן, אורן, אגוז וכו’. עץ מלא בדרך כלל ישמש אותנו 

לבניית דלתות המטבח אך לא לבניית גוף הארונות.

עץ הסיבית 
פלטה העשויה משבבי עץ עדינים בתערובת של דבק ועוברת תהליך כבישה 
בלחץ ובחום. ייצור מטבחים מסיבית אינו מומלץ מכיוון שהחומר אינו עמיד 

בלחות. הסיבית הינו חומר גלם המתאים לחדרי ארונות בעיקר.

 MDF
דבקים  בתוספת  דחוס,  עץ  אבק  של  תערובת  למעשה  היא   MDF-ה פלטת 
נשתמש  זו  בפלטה  צדיו.  מכל  אחיד  ומראה  חוזק  לו  נותנים  אשר  וחומרים 

לרוב ליצירת דלתות המטבח.

עץ הסנדוויץ’ 
לשנייה.  המודבקות אחת  עץ  דקות של  מורכבת משכבות  הסנדוויץ’  פלטת 
כתוצאה מכך לפלטת הסנדוויץ’ עמידות גבוהה בפני עיוותים ולחות. פלטת 
סנדוויץ’ היא המתאימה ביותר עבור גופי ארונות המטבח, ארונות בגדים ועוד 

שימושים רבים נוספים.

ביותר  לייצר את המטבחים מהחומר הטוב  יגל, אנו מתחייבים  א.א.  בנגרית 
ללקוח ובאיכות הטובה ביותר תוך התחשבות בתקציב המוקצב למטבח.
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מידע מקצועי על קצה המזלג: 
שילוב מוצרים משלימים במטבח המודרני

מלבד המוצרים המשלימים הבסיסיים למטבח המודרני ישנם מוצרים נוספים 
והאווירה  הבישול  חוויות  את  ומעשירים  המטבחים  לעולם  הם  אף  שנכנסו 

הטובה במטבח.

טלוויזיה 
לאחרונה, מספר המטבחים הכוללים 
הטלוויזיה  עולה.  טלוויזיה  בתוכם 
יותר  ביתית  אווירה  משרה  כתוסף 
את  והופכת  למטבח,  יותר  וחמימה 
אוכל  לפינת  בעצם  גם  המטבח 

טובה ונעימה יותר.
לשילוב  אופציות  מספר  ישנם 
ן  ארו בתוך  במטבח:  זיה  י ו הטלו
על  בתלייה  זכוכית,  דלת  הכולל 
או  המטבח,  בחלל  הקירות  אחד 
מיוחד  חשמלי  מנגנון  באמצעות 
המוסתר בתוך אחד מארונות המטבח 

עליו מולבשת טלוויזיה.

טוחן אשפה 
על מנת לשמור על המטבח וסביבתו 
אנו  נעימים,  לא  ריחות  וללא  נקיים 
נאלצים לפנות את פסולת המטבח 
מידי יום ולפעמים גם כמה פעמים 
טוחן  של  תפקידו  נכנס  כאן  ביום. 
האשפה במטבח. באמצעות התקנת 
מקטינים  אנו  במטבח  אשפה  טוחן 
ניתן  שנאגרת.  הפסולת  כמות  את 
אותן  אוכל  שאריות  אליו  להכניס 
בכך  לביוב,  ישר  ושולח  טוחן  הוא 
שנאגרת,  הפסולת  כמות  מוקטנת 
ואווירת  נעימים  לא  ריחות  נמנעים 

המטבח נשמרת. 

מקרר אינטגרלי 
על מנת לשמור על אחידות המטבח 
אינטגרלי.  למקרר  אופציה  ישנה 
ארון  תוך  אל  מכניסים  המקרר  את 
מטבח כאשר הדלת החיצונית שלו 
נוצרת  ובכך  המקרר  לדלת  צמודה 
מקבל  והמקרר  מלאה  אחדות 

אלמנט של ארון במטבח.
מכונת קפה  

אינטגרלית
את  לפתוח  יותר  טובה  דרך  אין 
קפה  כוס  עם  מאשר  הבוקר 
הקפה  מכונות  השתלבות  טובה. 
האינטגרליות נעשה שכיח במטבחי 
למראה  תרומתן  בגלל  יוקרה 
המטבח והחיסכון במקום של מכונת 
ותופסת  אינטגרלית  שאיננה  קפה 

משטח עבודה חיוני במטבח.

תאורה משלימה
מראה  את  להעשיר  באפשרותכם 
תאורה  הוספת  באמצעות  המטבח 
נסתרת שתאיר את משטח העבודה 
ארונות  בתוך  נסתרת  ותאורה 
המטבח שתעשיר את מראה הריהוט.
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פורניר. המטבח הכפרי  ו/או  כלל מעץ מלא, צבע  מיוצר בדרך  כפרי  מטבח 
מעורר תחושה נעימה של ביתיות, מכניס הרבה אור וחמימות לבית ומשרה 

אווירה מזמינה ועוטפת המביאה איתה רצון ונעימות להיכנס למטבח.
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מידע מקצועי על קצה המזלג: בחירת חזית המטבח
אנו  איתם  המרכזיות  הדילמות  ואחת  במטבח  המרכזיים  האלמנטים  אחד 
נאלצים להתמודד בעיצוב המטבח הוא בעצם חזית המטבח. חזית המטבח 
תקבע גם את אופיו של המטבח ותבחר לרוב לפי טעמכם ונוחיותכם האישית.

קיימים מספר סוגי חזיתות למטבחים:
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מטבחי  המודרניות.  עם  יחד  וחמימות  כפריות  משלבים  פרובנס  מטבחי 
במיוחד.  ומזמינים  נעימים  הם  בנוסף  משפחתית,  אווירה  משרים  פרובנס 
מחומרים  מיוצר  כלל  ובדרך  כפריים  אלמנטים  על  מבוסס  המטבח  עיצוב 
גם  כלל  בדרך  מאופיין  המטבח  ווש.  בצבע  חזיתות  מלא,  עץ  כגון  טבעיים 

בחריטות בעץ ובפרזולי מתכת מיוחדים המקנים לו נוכחות מרשימה.

פורמייקה
ביותר  הזול  ביותר,  הוותיק  החומר 
והחזק ביותר בעולם עיצוב המטבחים. 
ניתן למצוא פורמייקה במגוון רחב של 
וטקסטורות  עץ  דמויות  טקסטורות 

מודרניות אחרות.

פורניר 
גזע  של  דק  מקילוף  העשוי  ציפוי 
עץ, משרה מראה של עץ טבעי מלא 
הגבוהה  העלות  על  לשלם  מבלי 
של העץ המלא. סוגי פורניר נפוצים 
בתחום המטבחים: מייפל, בוק, אלון, 

דובדבן, ונגה, אגוז ועוד.

עץ מלא 
סוגי  עץ.  מ-100%  המיוצרות  חזיתות 
עץ מלא הנפוצים בתחום המטבחים: 
מייפל, בוק, אלון מבוקע, אגוז אפריקאי, 

אגוז אמריקאי, דובדבן ומהגוני.

היי גלוס 
בטכנולוגיה  המיוצר  אקרילי  לוח 
צבעים  במגוון  בעולם,  מתקדמת 
או  זכוכית  לגימור  תחליף  המהווה 
אלו  אקריליים  לוחות  בתנור.  צבע 

.MDF מודבקים על לוחות

פולימר 
אקרילי  בציפוי  עבה  פולימר  יריעת 
אשר מוטבעת ע”י כבישה בחום על 
גבי תבנית דלת חזית המטבח בלחץ 
עמידות  רמת  עם  מאופיין  ואקום. 
של  הבולטים  היתרונות  גבוהה. 
למטבחים  התאמתו  הוא  הפולימר 
מודרניים וכפריים, בעלות זולה יותר 

מצבע או עץ מלא.

צבע אפוקסי 
דלתות שבסיסן הוא MDF הנצבעות 
זה  בציפוי  דלתות  צבע.  בתנור 
מאוד.  ויוקרתיות  ליקרות  נחשבות 
זו  חזית  משלבים  כלל  בדרך 

במטבחים כפריים ומודרניים.

זכוכית
אחד האמצעים היעילים והפופולאריים 
המטבחים  עיצוב  בתחום  ביותר 
דלתות  הזכוכית.  דלתות  הוא  כיום 
מזכוכית  בעצם  עשויות  הזכוכית 
ופרופיל  במסגרת  הנתמכת  חזקה 
הבולטים  היתרונות  מאלומיניום. 
להזמין  שניתן  הם  זכוכית  בדלתות 
אותן לפי הזמנה אישית בהדפס או 

צבע אחיד לפי רצונו של הלקוח.
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המטבח המודרני מאופיין בקו עיצוב נקי ובעל קווים ישרים. עיצוב זה מאפשר 
ניצול מרבי של פתרונות אחסון מתוחכמים ושימוש בפרזול מתקדם. במטבח 
זה סוג הידיות שנבחר בדרך כלל הוא אינטגרלי, עיצוב חדשני ונוח, או ידית 

בעלת מראה נקי, ישר ופשוט.

מידע מקצועי על קצה המזלג: פרזול במטבח

פרזול הוא שמם של כל הפריטים המתכתיים בהם אנו נעזרים במטבח. פרזול 
כולל את המסילות, הצירים, המעמדים והרשתות שבתוכם אנו מאחסנים את 
מוצרינו, כאשר מדובר במטבחי יוקרה חובה לייצר את פריטי הפרזול ברמת 
גימור מושלמת, בנגרית א.א. יגל מקדישים לכל פריט את הזמן המגיע לו על 
מנת לספק ללקוחותינו פריטים ברמה הגבוהה ביותר, פריטי הפרזול שלנו ילוו 

אתכם זמן רב ויבצעו את עבודתם נאמנה לאורך שנים רבות.

תריסי גלילה
ולכן  המטבח  מתפרש  עליו  החלל  בגודל  מאוד  תלוי  המטבח  מעיצוב  חלק 
לפעמים גם נאלץ להתפשר ולחסוך במקום על מנת להגדיל את שטח האחסון 
שלנו. לצורך זה בדיוק מתאימים תריסי הגלילה. תריסי הגלילה אינם דורשים 
מרחק לפתיחה כמו ארון רגיל מכיוון ששיטת הפתיחה שלהם היא גלילה לתוך 
וניתן לקבל משטח עבודה גדול יותר.  הארון וכך גם נחסך מקום רב במטבח, 
תריסי הגלילה מקנים למטבח מראה יוקרתי, מגדילים את שטח האחסון, קלים 

ונוחים לשימוש. העיצוב יכול להיות אלומיניום או זכוכית, לפי בחירת הלקוח.

גנונים , זרועות ומנ קלפות
אנו  בהם  והארונות,  הקלפות  הם  במטבח  נוספים  נפוצים  אחסון  מקומות 
מאחסנים את הדברים הלוקחים נפח רב במטבח כגון: צלחות, כוסות, סירים 
וכו’. עם התקדמות הטכנולוגיה נשכחה שיטת פתיחת הארונות על ידי צירים 
רגילים וסטנדרטיים ונכנסו המנגנונים והזרועות לתחום. הקלפה נפתחת כלפי 
רב.  אחסון  ומקום  חדשני  עיצוב  למטבח  ונותנת  לשימוש  ובטוחה  נוחה  חוץ, 
בולמים  בעלי  צירים  ידי  על  נעשית  לצדדים  ארונות  וסגירת  פתיחת  בנוסף, 
בפרזול  משתמשים  אנו  יגל  א.א.  בנגרית  ורעשים.  טריקה  למניעת  מיוחדים 
האיכותי ביותר על מנת לתת ללקוח את חוויות המשתמש הטובה והנוחה ביותר.

מגירות ומסילות
אחד מכלי האחסון במטבח הוא המגירות. המגירות מגיעות בעומקים וגדלים 
שונים ובעיצובים שונים בהתאם לתקציב ודרישת הלקוח. המגירה עצמה נעה 
על מסילה ועל כן חשיבות איכות החומרים היא גבוהה מאוד. אנו בנגרית א.א. 
במגירות  תוך שימוש  לכם את שטח האחסון המירבי,  להעניק  יגל מתחייבים 

ובמסילות האיכותיות והטובות בעולם הכוללות גם אחריות יצרן.
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המטבח המודרני מאופיין בקו עיצוב נקי ובעל קווים ישרים. עיצוב זה מאפשר 
ניצול מרבי של פתרונות אחסון מתוחכמים ושימוש בפרזול מתקדם. במטבח 
זה סוג הידיות שנבחר בדרך כלל הוא אינטגרלי, עיצוב חדשני ונוח, או ידית 

בעלת מראה נקי, ישר ופשוט.

מידע מקצועי על קצה המזלג: בחירת חזית המטבח
אנו  איתם  המרכזיות  הדילמות  ואחת  במטבח  המרכזיים  האלמנטים  אחד 
נאלצים להתמודד בעיצוב המטבח הוא בעצם חזית המטבח. חזית המטבח 
תקבע גם את אופיו של המטבח ותבחר לרוב לפי טעמכם ונוחיותכם האישית.

קיימים מספר סוגי חזיתות למטבחים:
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פורמייקה
ביותר  הזול  ביותר,  הוותיק  החומר 
והחזק ביותר בעולם עיצוב המטבחים. 
ניתן למצוא פורמייקה במגוון רחב של 
וטקסטורות  עץ  דמויות  טקסטורות 

מודרניות אחרות.

פורניר 
גזע  של  דק  מקילוף  העשוי  ציפוי 
עץ, משרה מראה של עץ טבעי מלא 
הגבוהה  העלות  על  לשלם  מבלי 
של העץ המלא. סוגי פורניר נפוצים 
בתחום המטבחים: מייפל, בוק, אלון, 

דובדבן, ונגה, אגוז ועוד.

עץ מלא 
סוגי  עץ.  מ-100%  המיוצרות  חזיתות 
עץ מלא הנפוצים בתחום המטבחים: 
מייפל, בוק, אלון מבוקע, אגוז אפריקאי, 

אגוז אמריקאי, דובדבן ומהגוני.

היי גלוס 
בטכנולוגיה  המיוצר  אקרילי  לוח 
צבעים  במגוון  בעולם,  מתקדמת 
או  זכוכית  לגימור  תחליף  המהווה 
אלו  אקריליים  לוחות  בתנור.  צבע 

.MDF מודבקים על לוחות

פולימר 
אקרילי  בציפוי  עבה  פולימר  יריעת 
אשר מוטבעת ע”י כבישה בחום על 
גבי תבנית דלת חזית המטבח בלחץ 
עמידות  רמת  עם  מאופיין  ואקום. 
של  הבולטים  היתרונות  גבוהה. 
למטבחים  התאמתו  הוא  הפולימר 
מודרניים וכפריים, בעלות זולה יותר 

מצבע או עץ מלא.

צבע אפוקסי 
דלתות שבסיסן הוא MDF הנצבעות 
זה  בציפוי  דלתות  צבע.  בתנור 
מאוד.  ויוקרתיות  ליקרות  נחשבות 
זו  חזית  משלבים  כלל  בדרך 

במטבחים כפריים ומודרניים.

זכוכית
אחד האמצעים היעילים והפופולאריים 
המטבחים  עיצוב  בתחום  ביותר 
דלתות  הזכוכית.  דלתות  הוא  כיום 
מזכוכית  בעצם  עשויות  הזכוכית 
ופרופיל  במסגרת  הנתמכת  חזקה 
הבולטים  היתרונות  מאלומיניום. 
להזמין  שניתן  הם  זכוכית  בדלתות 
אותן לפי הזמנה אישית בהדפס או 

צבע אחיד לפי רצונו של הלקוח.
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מטבחי פולימר משלבים כפריות וחמימות יחד עם המודרניות, ועמידות בפני 
על  מבוסס  המטבח  עיצוב  במיוחד.  ומזמינים  נעימים  הם  בנוסף  שחיקה. 
דלתות מעוצבות בשלל דגמים לבחירה, שפע של גוונים. שילובי קרניז מעוטר, 
תאים פתוחים מחורצים, זכוכיות עתיקות ומעוטרות. ידיות כפריות משולבות 

קרמיקה ועיטורים, שמשלימים את המראה המלכותי.
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מידע מקצועי על קצה המזלג: סוגי חומר הגלם במטבחים
הוא  ממנו  הגלם,  חומר  העץ,  הוא  במטבח  ביותר  והבסיסי  החשוב  המרכיב 
עשוי. ככל שחומר הגלם יהיה איכותי ועמיד יותר כך אורך חייו של המטבח 

אותו אנו קונים יהיה ארוך יותר.
ניתן להבחין בין מספר חומרי גלם איתם אנו עובדים בענף המטבחים:

עץ מלא
כשמו כן הוא - עץ טבעי שלא נעשה בו כל שינוי של הדבקה, טחינה או גריסה. 
לדוגמא: בוק, אלון, דובדבן, אורן, אגוז וכו’. עץ מלא בדרך כלל ישמש אותנו 

לבניית דלתות המטבח אך לא לבניית גוף הארונות.

עץ הסיבית 
פלטה העשויה משבבי עץ עדינים בתערובת של דבק ועוברת תהליך כבישה 
בלחץ ובחום. ייצור מטבחים מסיבית אינו מומלץ מכיוון שהחומר אינו עמיד 

בלחות. הסיבית הינו חומר גלם המתאים לחדרי ארונות בעיקר.

 MDF
דבקים  בתוספת  דחוס,  עץ  אבק  של  תערובת  למעשה  היא   MDF-ה פלטת 
נשתמש  זו  בפלטה  צדיו.  מכל  אחיד  ומראה  חוזק  לו  נותנים  אשר  וחומרים 

לרוב ליצירת דלתות המטבח.

עץ הסנדוויץ’ 
לשנייה.  המודבקות אחת  עץ  דקות של  מורכבת משכבות  הסנדוויץ’  פלטת 
כתוצאה מכך לפלטת הסנדוויץ’ עמידות גבוהה בפני עיוותים ולחות. פלטת 
סנדוויץ’ היא המתאימה ביותר עבור גופי ארונות המטבח, ארונות בגדים ועוד 

שימושים רבים נוספים.

ביותר  לייצר את המטבחים מהחומר הטוב  יגל, אנו מתחייבים  א.א.  בנגרית 
ללקוח ובאיכות הטובה ביותר תוך התחשבות בתקציב המוקצב למטבח.
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המטבח המודרני מאופיין בקו עיצוב נקי ובעל קווים ישרים. עיצוב זה מאפשר 
ניצול מרבי של פתרונות אחסון מתוחכמים ושימוש בפרזול מתקדם. במטבח 
זה סוג הידיות שנבחר בדרך כלל הוא אינטגרלי, עיצוב חדשני ונוח, או ידית 

בעלת מראה נקי, ישר ופשוט.

מידע מקצועי על קצה המזלג: חומרי הגלם
ויוקרתי הוא לא רק עיצוב  בבחירת מטבח מה שהופך את המטבח לאיכותי 
מרשים אלא גם חומרי הגלם מהם הוא בנוי. בנגרית א.א. יגל אנו שמים דגש 
רחב על חומרי הגלם, הקפדה על מגוון חומרי גלם מהאיכותיים בשוק על מנת 

לשמור על איכות, אורך החיים והיוקרה של המטבח.

ידיות
אחד האלמנטים החשובים בעיצוב המטבח אשר לוקחים חלק חשוב בחזית 
של  רחב  מגוון  יגל  א.א.  בנגרית  הידיות.  הוא  יוצר  המטבח  אותה  ובאווירה 
ידיות מהאיכותיות והעכשוויות בענף המטבחים אותם תוכלו להתאים למטבח 

שאותו אנו נעצב עבורכם בקפידה.

חזיתות
אנו  איתם  המרכזיות  הדילמות  ואחת  במטבח  המרכזיים  האלמנטים  אחד 
נאלצים להתמודד בעיצוב המטבח הוא בעצם חזית המטבח. חזית המטבח 
ונוחיותכם  טעמכם  לפי  לרוב  ותבחר  המטבח  של  אופיו  את  גם  תקבע 
לכם  חזית המטבח המתאימה  תוכלו למצוא את  יגל  א.א.  בנגרית  האישית. 
תוך התייעצות והבנה בשיתוף עם המעצבים המנוסים שלנו, בחירת החזית 
והאיכותי  המתאים  הגלם  לחומר  התייחסות  תוך  מרובה  במחשבה  נעשית 

ביותר עבור החזית הנבחרת.

חומרי גלם
הוא  ממנו  הגלם,  חומר  העץ,  הוא  במטבח  ביותר  והבסיסי  החשוב  המרכיב 
עשוי. ככול שחומר הגלם יהיה איכותי ועמיד יותר כך אורך חייו של המטבח 
אותו אנו קונים יהיה ארוך יותר. אצלנו בנגרית א.א. יגל משתמשים במגוון רחב 
ובכך מקנים לכם מטבח  ביותר בשוק  והטובים  של חומרי הגלם האיכותיים 

איכותי ועמיד לאורך שנים רבות.
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מידע מקצועי על קצה המזלג: 

שילוב מוצרים משלימים במטבח המודרני

מלבד המוצרים המשלימים הבסיסיים למטבח המודרני ישנם מוצרים נוספים 
והאווירה  הבישול  חוויות  את  ומעשירים  המטבחים  לעולם  הם  אף  שנכנסו 

הטובה במטבח.

טלוויזיה 
לאחרונה, מספר המטבחים הכוללים 
הטלוויזיה  עולה.  טלוויזיה  בתוכם 
יותר  ביתית  אווירה  משרה  כתוסף 
את  והופכת  למטבח,  יותר  וחמימה 
אוכל  לפינת  בעצם  גם  המטבח 

טובה ונעימה יותר.
לשילוב  אופציות  מספר  ישנם 
ן  ארו בתוך  במטבח:  זיה  י ו הטלו
על  בתלייה  זכוכית,  דלת  הכולל 
או  המטבח,  בחלל  הקירות  אחד 
מיוחד  חשמלי  מנגנון  באמצעות 
המוסתר בתוך אחד מארונות המטבח 

עליו מולבשת טלוויזיה.

טוחן אשפה 
על מנת לשמור על המטבח וסביבתו 
אנו  נעימים,  לא  ריחות  וללא  נקיים 
נאלצים לפנות את פסולת המטבח 
מידי יום ולפעמים גם כמה פעמים 
טוחן  של  תפקידו  נכנס  כאן  ביום. 
האשפה במטבח. באמצעות התקנת 
מקטינים  אנו  במטבח  אשפה  טוחן 
ניתן  שנאגרת.  הפסולת  כמות  את 
אותן  אוכל  שאריות  אליו  להכניס 
בכך  לביוב,  ישר  ושולח  טוחן  הוא 
שנאגרת,  הפסולת  כמות  מוקטנת 
ואווירת  נעימים  לא  ריחות  נמנעים 

המטבח נשמרת. 

מקרר אינטגרלי 
על מנת לשמור על אחידות המטבח 
אינטגרלי.  למקרר  אופציה  ישנה 
ארון  תוך  אל  מכניסים  המקרר  את 
מטבח כאשר הדלת החיצונית שלו 
נוצרת  ובכך  המקרר  לדלת  צמודה 
מקבל  והמקרר  מלאה  אחדות 

אלמנט של ארון במטבח.
מכונת קפה  

אינטגרלית
את  לפתוח  יותר  טובה  דרך  אין 
קפה  כוס  עם  מאשר  הבוקר 
הקפה  מכונות  השתלבות  טובה. 
האינטגרליות נעשה שכיח במטבחי 
למראה  תרומתן  בגלל  יוקרה 
המטבח והחיסכון במקום של מכונת 
ותופסת  אינטגרלית  שאיננה  קפה 

משטח עבודה חיוני במטבח.

תאורה משלימה
מראה  את  להעשיר  באפשרותכם 
תאורה  הוספת  באמצעות  המטבח 
נסתרת שתאיר את משטח העבודה 
ארונות  בתוך  נסתרת  ותאורה 
המטבח שתעשיר את מראה הריהוט.

פורניר. המטבח הכפרי  ו/או  כלל מעץ מלא, צבע  מיוצר בדרך  כפרי  מטבח 
מעורר תחושה נעימה של ביתיות, מכניס הרבה אור וחמימות לבית ומשרה 

אווירה מזמינה ועוטפת המביאה איתה רצון ונעימות להיכנס למטבח.
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