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הסטודיו הוקם בשנת 2005, על ידי אדריכלית הפנים יוליה חנדז'י, בוגרת תואר 

ראשון B.Design, מהמסלול האקדמי של המכללה למנהל. הסטודיו מתמחה
בעיצוב פנים של חללים מסחריים וקמעונאיים - ביניהם חנויות, מסעדות, 

ברים, בתי קפה, מלונות וחדרי אירוח, וכן בעיצוב של דירות יוקרה ולובאים 

של מתחמי בוטיק למגורים, הכוללים עבודה מול לקוחות פרטיים וחברות

קבלניות. הסטודיו מאמין בעיצוב טוטאלי ולכן מלווה את לקוחותיו באופן אישי 

החל משלב היצירה דרך התכנון ועד הביצוע, תוך שימת דגש על חדשנות,

מקצועיות ועמידה בתקציב ובלוחות הזמנים. העבודה כולה מתנהלת בנוחות

מול צוות המשרד המיומן ובכך חוסכת ללקוח זמן ועלויות. במסגרת התהליך,

מעניק הסטודיו פתרונות תכנוניים ועיצוביים, הכוללים תכנון ועיצוב החלל

בצורה נכונה, שימת דגש על מיתוג ומסחריות, מודולריות וכן נוחות מקסימאלית 

של האדם בחלל. במקביל לפעילות הסטודיו, מרצה יוליה במסגרות שנות 

ומגוונות בנושאי מיתוג, עיצוב חללים מסחריים וסביבות מכירה.

דירת גן ברעננה - "מלון בוטיק קטן"

דירת גן, בשטח של כ-200 מ"ר, תוכננה כדירת חלומות המשלבת בין שתי 

אהבותיהן של הלקוחות - מלונות בוטיק וארצות המזרח הרחוק.

הדירה חולקה לשני אזורים בעלי קונספט זהה, אך עם זאת המותאם לצרכיהם 

של דייריו. לכל אזור כניסה נפרדת, המאפשרת הפרדה מוחלטת בין אזור 

המגורים של ההורים לבין אזור המגורים של בנם. עיצוב הדירה מאופיין בסגנון 

רגוע, המשלב צבעים בהירים וחומרים טבעיים, כאשר הדומיננטי שבהם הינו 

עץ אלון על מגוון גווניו וסוגיו.

את פני הנכנסים מקבל מסדרון ארוך, בו שולב אלמנט נגרות המורכב 

מיחידות עץ מלא ושרף, המואר בתאורה נסתרת ואשר תוכנן כעץ גרפי 

ושורשי. אלמנט זה, מהווה מוטיב חוזר באזורים נוספים בבית, כדוגמת שולחן 

האוכל המשפחתי הגדול וספסל הישיבה אשר תוכנן עבורו. המטבח תוכנן

כחלל פתוח בקווים נקיים מעץ מלא, המתכתבים עם שאר גווני העץ בדירה.

יחידת אחסון גדולה המובילה אל עבר חלל הסלון, משמשת לתצוגת הפריטים 

השונים אותם אספה בעלת הבית במהלך טיוליה ברחבי העולם. הסלון מתכתב 

גם הוא עם השפה העיצובית של הדירה וכולל ספות שבסיסן עשוי סיבי עץ 

ומרופדות בבד עור בהיר, וכן מזנון ומדפים מודולריים בצבעים דומים ליחידת 

האחסון, הנעים בקונטרסט שבין הבהיר לכהה.

סוויטת ההורים עוצבה בגוונים בהירים ומרגיעים כאשר בגב המיטה שולב אותו 

מוטיב מואר מעץ ושרף. בסיס המיטה והמזרן יובאו מהמזרח, לשם יצירת

חווית שינה דומה לזו של מלונות המזרח האהובים על הלקוחות. הסוויטה 

כוללת שתי מקלחות גדולות עם מיטב הפינוקים הסניטאריים והחיפויים 

האפשריים. היחידה הפרטית של הבן, הכוללת מטבחון, נישות בר מוארות, 

אמבטיה מפנקת, פינת עבודה, אזור שינה ומרפסת גדולה ומאובזרת, תוכננה 

בסגנון צעיר המשלב גווני שחור ואדום.

להשלמת חווית מלונות הבוטיק והשפעת המזרח, ניתן דגש על פיתוח הגינה 

הגדולה לכדי פינת גן עדן קסומה, בה שולבה צמחיה רב עונתית לצד מפלי 

מים וסלעים. שילוב כלל האלמנטים יצרו דירת גן חמימה ונעימה שהיא "מלון 

הבוטיק הפרטי" של בעלי הדירה  
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לובי מלון LOTפיס אוף קייק

קונדיטוריה קטנה ומיוחדת, בעלת סיפור הקמה יוצא דופן, אשר החלה 

את דרכה במפעל נטוש ביפו. בעל הקונדיטוריה, משה אהובי, החל 

את דרכו בשוק האוכל בדיזינגוף סנטר. בשל הביקוש הגדול למוצריו 

הטעימים והייחודיים, החליט לפתוח מקום קבע משלו, אשר הפך כעבור 

עשור לרשת חנויות משגשגת.

חנות הקונספט הראשונה הוקמה ברחוב קינג ג'ורג' שבמרכז תל אביב, 

אזור הולדתו של הלקוח ומשמשת כחנות Take Away, אשר מטרתה 
למכור את מוצריה המוכרים של אותה קונדיטוריה יפואית מיתולוגית.

הקונספט העיצובי שנבחר, משלב בין חנות המביעה ומשדרת את 

וביתית, המציגה את ההיבט אקלקטיות המותג לבין חנות אינטימית 

המעשי של העשייה והאפייה במפעל ביפו. צבעי הלוגו היוו מקור 

השראה לשימוש בגווני חום וכתום, בהם שולב ירוק כהה שמטרתו 

לשבור מעט את אותם גוונים חמים.

נעשה שימוש בחומרים שונים, כדוגמת עץ המעניק חמימות וביתיות,

רלסים בתקרה להדגשת המראה התעשייתי, פורניר לחיפוי ארון 

הלחמים ומדפי התצוגה וכן אריחים בעבודת יד כחיפוי לקירות. שילוב 

חומרים זה בעיצוב החנות, יצר מקום חמים וביתי הקורץ לעשייה 

הראשונית במאפייה ביפו  

קונספט עיצובי חדש של לובי ואזור הקבלה של מלון לוט השוכן בים 

המלח, במסגרת חידוש כללי של המלון. חללים אלו, משמשים כחזית 

המלון אליו נחשף הלקוח עם הגעתו ובשל כך נראותם בעלת חשיבות 

רבה. חקירת מיקום המלון וסביבתו היוותה את ההשראה לעיצוב, אשר 

מטרתו ליצור חלל ייצוגי אך בו בזמן חם ונגיש, הכולל חלל בדמות בית 

קפה בעל מגוון אפשרויות ישיבה.

החומריות המשקפת את סביבת המלון, באה לידי ביטוי באלמנט הפיסולי 

הממוקם במרכז החלל, כמעין פסל טופוגרפי של הסביבה הכולל את לוגו 

המלון, בשימוש בצבעים דומיננטיים המאפיינים את האזור - צבעי אדמה 

בגוונים שונים של חום וצבעי הים הכוללים תכלת, טורקיז וירקרקים, וכן 

בעמודים עצמם המציגים הדפסה של הנוף הסביבתי  
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