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כתבת תדמית

כדאי לוודא שהכריות והמזרנים
מגיעים עם רוכסנים ,כדי
שיהיה אפשר להסיר את בדי
הריפוד ולכבס אותם

ללקוח להביא את הבד הרצוי אליו בכדי
לצפות בו את הספה.
סוג הכריות :יש לוודא כי הכריות
מכילות רוכסנים פנימיים המאפשרים
להקטין את עובי הכרית .כך ניתן להתאים
את העובי על פי רצון הלקוח.
כדאי לקנות את הספה בבית עסק
המאפשר רכישת רהיטים בגדלים שונים,
על פי צרכי הלקוח.

הכנסת אורחים
טיפים
לבחירת
ספה נפתחת
באדיבות
‘דורמיר‘

בסלון או בחדר האורחים ,ספה הנפתחת
לכדי מיטה היא רהיט שימושי ומומלץ,
במיוחד עבור מי שמארח הרבה בשבתות
ובחגים ,אירוח הכולל לינה .כאשר בוחרים
ספה שאמורה לשמש לא רק לישיבה אלא
גם כמיטה נפתחת ,ישנם כמה פרמטרים
שכדאי לבדוק.

פתיחה קלה :אין מעצבן יותר מלנסות
לפתוח את המיטה עבור אורחים בשעת
לילה ,ולגלות שהדבר דורש מאמץ פיזי
כביר .וודאו שהפתיחה של הספה למיטה
וכן הסגירה ,מתאפשרות בצורה קלה
וחלקה.
עומק הרהיט :ספה עמוקה מדי תיראה
כ‘רהיט-מפלצת‘ בתוך הבית .חשוב
לבדוק שהעומקים לא עוברים את קו 90
הסנטימטרים ,כולל הפרופילים( .למיטה
רחבה יותר ,קנו מיטה רגילה ולא כזו
שהיא ספה).
מתנקה בקלות :כדאי לוודא שהכריות
והמזרנים מגיעים עם רוכסנים ,כדי שיהיה
אפשר להסיר את בדי הריפוד ולכבס
אותם.

האם הספה מודולרית? כדאי מאוד
לבדוק האם הספה ניתנת לפירוק .שכן
פעמים רבות ,נתקלים בבעיה בשלב
הראשוני של הכנסת הספה לחדר בו היא
אמורה לעמוד .הספה פשוט לא עוברת
דרך הפתח .כדאי להקפיד על מוצר
מודולרי שניתן לפירוק והרכבה ,וכך ניתן
להעביר את הספה בשעת הצורך.

משטח שינה אורתופדי :אמנם רב
הזמן זו ספה ,אבל חשוב לוודא שהמשטח
שאמור לשמש גם לשינה הוא אורתופדי,
שכן יש לכך השפעה מהותית על איכות
השינה.

אפשרות למידות שונות מהסטנדרט.
לעיתים המידות הרגילות של הספה אינן
מתאימות לגודל החדר אליו היא מיועדת.

בחירת הבד :מומלץ לרכוש את ההספה
הנפתחת במקום בו יש היצע גדול של
בדי ריפוד ,או אפילו בבית עסק המאפשר

שיפוע נכון :יש לוודא שהספה נוחה
גם בעת הישיבה עליה וגם בזמן הקימה
ממנה .לפעמים הישיבה נוחה ונעימה,
אבל הקימה קשה ,ועבור אנשים מבוגרים
יותר ,מדובר בצרה של ממש.
בכלל ,כדאי לוודא שניתן לבצע שינויים
בספה נפתחת גם לאחר הרכישה .אמנם
בחנות ישבתם על הספה ובדקתם והיה
נדמה לכם שהיא נוחה והכל בסדר .אולם
לעיתים ישיבה כזו של כמה דקות אינה
מספיקה ,ובבית מגלים שבעצם לא כל
כך נוח לשבת על הספה .יש לוודא שבית
העסק ממנו נרכשת הספה מסוגל ומאפשר
לבצע שינוי בסוג המזרן גם אחרי שהספה
נמצאת כבר בבית הלקוח.
דירה נאה :פשוט ,אבל חשוב לוודא
שהספה הנפתחת תהיה אסתטית מבחינת
מראה כללי.
‘דורמיר‘ הממוקמת במושב בצרה,
לא רחוק מצומת רעננה-צפון ,קיימת
כבר כמעט שלושים שנה .הם מתמחים
בתחום הרהיטים הנפתחים למיטה :ספות,
מערכות סלון וכורסאות .לדברי הבעלים
של דורמיר ,הבסיסים האורתופדיים
של הרהיטים מיובאים בחלקם מספרד
ובחלקם מצרפת ,וכל גימורי הרהיטים
נעשים בארץ0 .
www.dormir.co.il
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