לכם במטבח? (:

למטבחי חן ):
מטבחי חן מובילים סטנדרט חדש במטבחים ,תוך נתינת דגש על
עיצוב יוקרתי ופרקטיקה מושלמת ,בכדי להפוך כל מטבח ,למטבח
חלומות יעיל ,פרקטי ויוקרתי .במטבחי חן יעמדו לשירותכם אנשי
מקצוע מהטובים בתחומם ,החל ממעצבת מקצועית בוגרת ‘שנקר’
ועד לנגרים מקצועיים בעלי נסיון של שנים לגימור מושלם.

יצחק נפחא  ,5בני ברק

טל03-5798579 :
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מטבח החלומות שלכם

שרטטו את המטבח שלכם כפי שהוא היום:

המטבח הוא מרכז החיים של הבית בו נפגשים בני המשפחה לארוחות משותפות,
מסביב לשולחן ,על כוס קפה או סתם ...מכאן יוצאים המעדנים הטעימים והניחוחות
המופלאים הממלאים את חלל הבית כולו.
כשאתם מתכננים את המטבח הבא שלכם חשוב שתשימו לב לכל הפרטים הקטנים
מראש ,כדי שתיהנו מהמטבח לאורך שנים.
אנחנו במטבחי חן הכנו עבורכם שאלון קצר על מנת שנדע מי אתם ,כמה ומה הייתם
רוצים שיהיה במטבח שלכם .כך נוכל להעניק לכם את המענה המושלם והטוב ביותר
בהתאם להרגלי השימוש ולגודל המטבח.

החיים במטבח שלכם:
מספר בני הבית_____________ :
מבשלים ואופים:

המון

בינוני

כלי בישול ואפיה:

המון

בינוני

מעט

|

המון

מארחים:

בינוני

מעט

אחסון במטבח:
המון

מעט | כלי אוכל והגשה:

בינוני

מעט

אביזרים שתרצו במטבח:

¬s

£ª¥

©§§ª¥¶£

מודרני :חדשנות וקידמה בחומר ובעיצוב .תואם לדרישות קצב החיים העכשווי ,מעוצב בסגנון
הייטקי המשלב קומפוזיציה של אור וצבע המעניקים אווירה יוקרתית וקסומה.

¬¶¶µ

בלגי :סגנון עיצוב בניחוח אירופאי עתיק ונוסטלגי ,חומרים וגוונים על טהרת הטבע ,מעוצבים
במטבח המשרה אווירה של ביתיות ומשפחתיות.

פרטים נוספים שחשוב שנדע:

·°µ

{¬¯rp

אל תשכחו

·°µ

שרטו

ט לדוגמא

¡µ²ª

·°µ

©®§¯¢

¬spsr

לציין :מידות אורך ורוחב • דלתות • חיבורי חשמל • כיורים • מקרר • תנור אפיה

___________________________________________________________
__________________________________________________________

יצחק נפחא  ,5בני ברק .טל03-5798579 :
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¬¯rpz

קלאסי :יופי עדין ,הרמוניה ואיפוק בגוונים ובחומרים ,משולבים במטבח שעיקרו עיצוב מעודן,
הנותן השראה של יציבות ,טיפוח וניקיון.

¬¯rpv

¬tpv

הסגנון שלכם:

tptw

©§§¶·¶£

¬¢££¤
¬spx

כיור כפול
פינת אוכל
מטבח/ארונות פסח

תנור בילד אין

מזווה

מדיח כלים

קולט אדים

¬vpys

