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הסטודיו הוקם בשנת 2011 על ידי רוני קרן, בוגרת בית הספר הגבוה להנדסה 

ולעיצוב שנקר, והוא מתמחה בתכנון של מגוון פרויקטים, לרבות דירות, בתים 

פרטיים, מבני ציבור, חללים מסחריים ומשרדים, וכן מסעדות, ביניהן מסעדת 

דלידה, מסעדת ריו גרנדה ורשת בתי הקפה רוטשילד בתל אביב. הסטודיו 

מורכב מצוות צעיר ודינמי של מעצבי פנים, המציע מגוון פתרונות עיצוב 

ייחודיים וחווייתיים, המותאמים לצרכיו ורצונותיו של הלקוח. תהליך העבודה 

מונע מהתשוקה לשימוש בחומר, באור, בטכנולוגיות מתקדמות ובהשראות 

מהעולם. הסטודיו מלווה את הלקוח לכל אורך תהליך התכנון והעיצוב.

תכנון מחדש של דירת קבלן במראה מלא חיות, המשלב בין חומרים, 

טקסטורות וצבעים, היוצרים חלל חם ומוכר. אופיים הייחודי והצבעוני 

ונועזותם של הלקוחות העניקו לסטודיו חופש מנטלי רב, ואפשרו לו 

למתוח את הגבולות ולהתעלות מעבר למבנה הסטנדרטי של דירת קבלן 

טיפוסית. ההחלטה לשינוי כיוון הישיבה בסלון הובילה לשינוי מבנה החלל 

הציבורי כולו, וליכולת להלביש אותו ללא מגבלות כלל. מעטפת הצבעים 

המונוכרומטית שנבחרה, שבה שולבו נגיעות של גוני צהוב, משלימה את 

מראה הדירה ומעניקה לה את אופיה הייחודי.              | צילום: דנה קרן
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תכנון מחדש של בית הקפה הוותיק אשר שכן בלב משתלה פסטורלית 

ועבר למרכז המסחרי החדש ביישוב רעות. נוף המשתלה והאווירה הייחודית 

שאפיינה את המיקום הישן היוו את המוטיב החזותי לעיצוב החדש, אשר 

תרגם את אותם מוטיבים לכדי אלמנטים אדריכליים. לשם כך, נבחרה 

מעטפת הומוגנית המעניקה לחלל תחושה של חממה, המחופה בלוחות

עץ ליבנה ועליהם דיגום ממוחשב של עלים בגדלים שונים. פרגולה מרחבית 

שמוקמה באזור הישיבה מייצרת מסגרת יציבה לממד התנועתי המתקבל 

מהופעתם החוזרת של העלים בקירות המעטפת, משווה לחלל תחושה 

אינטימית ומקשרת בין הפנים לחוץ.                          | צילום: יואב גורין

גרינהאוס קפה
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