
 לבית שטיח בחירת

רואה  לשפר את מה שהואלמי שרוצה בית או הרגע תנו לו... לכל מי שקנה  –הבית שלכם רוצה להראות טוב יותר 

חלק המהנה ביותר ברכישת דירה או היא בהחלט ה הביתמשימת עיצוב ביום יום המאמר הזה הוא בשבילכם. 

לשמור על אסטתיות לצד מאוד חשוב  ,האווירה ולכןהעיצוב משנה את כל בהחלטה על שינוי נדרש בחיים. 

הרצון ליצור סביבה בטוחה ונעימה במרחב הבייתי היא מובנת ואף הכרחית, לכן כדאי תאמה לצרכי החיים. הה

יש דבר מה מעודד להשקיע מספיק אנרגיה וזמן בכל דבר העשוי לתרום לכך שהבית ירגיש כמו שאנחנו רוצים. 

אם רק ישקיע את המשאבים שלו במקומות בצורה טובה ואפילו את הבית שלו בעצמו  בכך שכל אחד יכול לעצב

  .הנכונים

 

 מדוע חשוב לבחור שטיח בקפידה? 

עיצוב הבית אינו שלם ללא שטיח, הסלון וחדרי כל הבית נותרים ערומים ולא מזמינים כשיש רק את הרצפה 

ניק לך את החום והצבע שעושים את כל ההבדל. הקרה. היופי בכך הוא ששטיח פשוט משנה את כל החדר ומע

 בחירה נכונה של שטיח איכותי תשלים את מראה הבית ותעניק תוצאה סופית מספקת.

 

  

 **קישור לקטלוג  שטיח שאגי שמחמם ומשלים את העיצוב הרצוי לפינת ישיבה חמה ומודרנית.

 



 

 איזה שטיח לבחור?

 לכן חשוב לזכור את לשים לב לשלושת המאפיינים:היום, אפשר להתאים אישית כל פרט בשטיח 

האם השטיח יחלוש על רצפת כל החדר, איזה צבע יתאים לשאר הרהיטים בחדר והאם  –ע גמווון גודל ג

שטיח טוב מתאים לכל  –השטיח איכותי ונעים. בחירה נכונה תשרת אתכם טוב לכל אורך השנה. זכרו 

 עונות השנה. 

 

 
  בעיצוב עוצמתי המתאים לכל עונות השנה.לסלון עורות שטיח 

 

 

 

 על כל השטחים %50 -עדשל  נחהבכרמל פלור דיזיין! המבצע סוף שנה 

  לחצו כאן <<<<<<< למעבר לקטלוג 

 



 שטיח להישאר מעודכנים במגמות העיצוב עם
למזלכם,  שים בתחום.החדחשוב להכיר את הטרנדים  ,למי שרוצה לעצב את הבית בצורה מקצועית יותר

הנחה על כל  %50יוצאת במבצע סוף שנה בו תעניק עד פלור דיזיין כרמל החדשה לרגל סוף השנה האזרחית 

הנטייה  ראשית אספנו עבורכם ארבעה חידושים בעיצוב הבית עם שטיח שיעזרו לכם בבחירה.לכן . םהשטיחי
 .גיאומטרית מתוחכמת ח המציג צורהשטי עזרתהעשרת החדר ב ,כלומר טקסטורות מעניינות יצורל

הקפדה על שנית  רושם שיש לכם טעם טוב.שוברים את השגרה ומותירים את ה יחים מענייניםשט
כגון טבעיים חומרים בהשראת חוזר בבחירת שטיחים המעוצבים שימוש אנו רואים לאחרונה  טבעיות

 היסוד האלו מעניקיםימוש בצבעים או אפילו בדפוסים המזכירים את חומרי ש ברזל מתכת עץ וזכוכית.
ונמצאים כיום ברוב הבתים  חוזרים בגדולש שטיחי וינטאג'שלישית  תחושת ביטחון וחיבור עם הסביבה. 

רביעית  .פשוט ושקט שמגן עלינו מהעולם שבחוץ יופיבישראל. עיצוב השטיחים בסגנון נוסטלגי משדר 
מראה חמים  ויםלמגע המשו יםוהנעימ יםהייחודיים בשערותיהם הארוכ ,שטיחי הסמי שאגי ואחרונה

 ובייתי.

 

 
 בעיצוב שמתאים לכל עונות השנהים *שטיח

 

 את השטיח הנכון לביתכם.  רובחגם אתם יכולים בקלות ל

  פלור דיזייןכרמל ברשת  םשטיחיכל ההנחה על  %50 של עד שנה אל תפספסו : מבצע סוף

 

להשלמת עיצוב ביתכם בצורה הטובה איכותיים ה הנכם מוזמנים להתרשם מהמגוון הרחב של השטיחים

  ביותר.

 לחצו כאן<<<< פלור דיזייןאתר כרמל ל


