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מה בתמונות

שילוב של חומרים וטקסטורות בארון . 1
 הכיור. 

 עיצוב יעל גוטרייך אורון 
 צילום תמר אלמוג 

 
 חיפוי הקיר בגובה 120 ס"מ. . 2

 עיצוב עינת כהן גריצמן 
 צילום אורית אלפסי 

אמבטיה בהעמדה חופשית, עם ברז . 3
 הפעלה מהרצפה. 

צילום באדיבות חלמיש 

12

3

מה צריך לדעת על פרישת אריחים

חשוב להעביר הוראות מדויקות לביצוע פרישת האריחים בשטח, כדי להפיק מהבחירה שלכם את המרב. כדאי להביא בחשבון את הטיפים הבאים:
מקמו את האריחים החתוכים בחלק התחתון של הקיר, כדי שלא יבלטו.. 1
הקפידו על תכנון סימטרי. ישרו את גבולות האריח לגבולות של פריטים שנמצאים בחדר, כמו ארון או קו מקלחון.. 2
בחרו מראש אריחים בגדלים שמתאימים לגובה החיפויים בחדר. אם, למשל, חיפוי הניאגרה מסתיים בגובה 120 ס"מ מהרצפה, העדיפו אריחים . 3

בגדלים של כפולות תואמות )30, 40 או 60 ס"מ(. אם המידות מתאימות, נסו לאחד בין קו הריצוף והחיפוי והקפידו לייצר קווים המשכיים.
הקפידו לבחור רובה תואמת.. 4

מה צריך לדעת לפני שבוחרים אביזרי קצה לחדר הרחצה

הכותרת "אביזרי קצה" מתייחסת לאלמנטים שמותקנים בצידה החיצוני של מערכת הבנייה, במקרה זה מערכת האינסטלציה. בחדרי רחצה הכוונה היא 
לברזים ולכלים הסניטריים. יש להם תפקיד פונקציונלי מהותי ולכן יש לבחור במוצר איכותי שיאפשר שימוש תדיר לאורך זמן וללא תקלות. בשלב שרטוט 
התכניות של הבית יש לציין מיקומי אינטרפוצים, ברזים, תעלות ניקוז ו"קבועות סניטריות" )אסלות, כיורים ואמבטיות( כדי שבעלי המקצוע יוכלו לבצע 

את ההכנות הנדרשות. כמו כן, מומלץ לציין את מיקומם של מחממי המגבות, התנורים ומפיגי אדים שדורשים הכנה של נקודת חשמל.

איך לתכנן מקלחון

מקלחון או אמבטיה? כל משפחה מגיעה להחלטה שמתאימה לה. בבתים רבים מעדיפים הדיירים לתכנן מקלחון גדול ומרווח במקום אמבטיה, ולעיתים 
משולבים בו ספסל נייד או קבוע, שמקל על ילדים ומבוגרים כאחד. לפי ארמר, הנטייה כיום היא לתכנן מקלחונים מלבניים וכך לנצל באופן מיטבי את 

השטח הקיים. שימו לב שרוחבם צריך להיות 75 ס"מ לפחות. בתכנון המקלחון תצטרכו להכיר את האביזרים הבאים:

ראש טוש יכול להיות תלוי מהקיר או מהתקרה, בהתאם לשיקולים מבניים ואסתטיים.

מזלף ידני אפשר לתלות או להתקין על מוט.

תעלת ניקוז תחליף מודרני ואסתטי לפתח הניקוז במקלחון, המאפשר יצירת שיפוע לניקוז המים עם 
חיתוך מינימלי של אריחי המקלחון. אורך התעלה נקבע לפי רוחב המקלחון והיא ממוקמת מעל פתח 
הניקוז. התעלה המומלצת ביותר כוללת חיבור ישיר לצינור הניקוז, ללא סיפון פנימי המקשה על הניקיון.

אינטרפוץ במקלחון יותקן לרוב בגובה 110 ס"מ. קיימים מספר סוגי אינטרפוצים: הנפוצים הם 3 דרך 
כניסה של מים חמים וקרים ויציאה אחת. 4 דרך כניסה של מים חמים וקרים ושתי יציאות.

להלן שלוש האופציות הנפוצות להתקנת אינטרפוצים במקלחת. בחרו ביניהן לפי הצורך והתקציב שלכם:
אינטרפוץ אחד מסוג 3 דרך מתאים להתקנה של מוט עם ראש טוש מתכוונן או קבוע.. 1
אינטרפוץ אחד מסוג 4 דרך מתאים להתקנה של מזלף התלוי על תפס וגם ראש טוש מתכוונן או . 2

קבוע. לא ניתן להפעילם בו-זמנית.
שני אינטרפוץ מסוג 3 דרך שיותקנו זה לצד זה מתאים להפעלה של מזלף התלוי על תפס וראש . 3

טוש מתכוונן או קבוע. ניתן להפעילם בו-זמנית ללא השפעה על זרם המים.

איך לתכנן את האמבטיה

כאשר ישנם מספר חדרי רחצה בבית מומלץ לתכנן באחד מהם אמבטיה, במיוחד כאשר מדובר במשפחה 
עם ילדים צעירים. הסוג הנפוץ הוא אמבטיות בנויות שעשויות מאקריל או מאבן מלאכותית )קוריאן( 
ומחופות באריחים לפי השפה העיצובית שנבחרה לחדר הרחצה. קיימות גם אמבטיות בהעמדה חופשית 

)פריסטנדינג(, שניצבות במרחק מהקיר, ועבורן יש למקם ברז מהרצפה.
 

אינטרפוץ באמבטיה יותקן לרוב בגובה 75 ס"מ. קיימות שלוש אופציות להתקנה, העונות על צרכים שונים:
אינטרפוץ אחד מסוג 4 דרך מתאים להתקנה של אביק אוטומטי ופיית מילוי וגם מוט עם ראש טוש . 1

מתכוונן או מזלף התלוי על תפס. לא ניתן להפעילם בו-זמנית.
שני אינטרפוץ מסוג 3 דרך שיותקנו זה לצד זה )אופציה פחות נפוצה( מתאים להתקנה של . 2

אביק אוטומטי ופיית מילוי וגם מוט עם ראש טוש מתכוונן או מזלף התלוי על תפס. ניתן להפעילם 
בו-זמנית ללא השפעה על זרם המים.
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