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שיפוץ חדר אמבטיה רבים יסכימו כי חדר האמבטיה הוא החדר שהכי חשוב לשפץ בבית – אולי אחרי שיפוץ
חדר השינה .חדר האמבטיה הוא למעשה החדר האינטימי שלנו שאנו נכנסים אליו בשלבי היום שעשויים
להשפיע עלינו במהלך היום ולקראת השינה.לכל אחד מאתנו יש את האווירה שבה הוא מרגיש בנוח ובה
הוא עשוי להתפנק ולהתענג .חדר האמבטיה ,החדר אליו אנו נכנסים לראשונה מספר דקות אחרי שפתחנו
את העיניים ליום חדש ,והחדר שאנו נכנסים מספר דקות לפני שאנו "סוגרים את היום" עשוי להשפיע על
מצב הרוח שלנו במהלך היום ובמהלך הלילה.דרכים לעיצוב ושיפוץ חדר האמבטיה שיפוץ חדר אמבטיה
אינו מורכב במיוחד ולרוב משך זמן השיפוץ הוא קצר וניתן לבצע את השיפוץ במהלך היום ולהישאר ללון
בביתכם במהלך הלילה .רבים מתלבטים לגבי העיצוב של חדר האמבטיה ,ובמשך כל שנות הניסיון שלנו,
מצאנו את הנוסחה המושלמת לשיפוץ חדר האמבטיה בביתכם:נסו להיזכר באחת החופשות שנחרטו
בזיכרונכם .חופשה בה הגוף שלכם היה רפוי למשך כל החופשה .מסוג החופשות האלו שכל פעם שהנכם
נזכרים בהם אתם מעלים חיוך קטן .בין אם מדובר בחדר בבית מלון או בצימר מפנק ,אנו ממליצים לכם
להפוך את חדר האמבטיה שלכם למקום שיזכיר לכם את החופשות.היכנסו לאינטרנט והביטו בתיק
העבודות של קבלני השיפוצים :ישנם עיצובים מודרניים ויוקרתיים ,עיצובים כפריים ועיצובי וינטג' שונים
שעשויים לגרום לכם "להרגיש בבית" .זכרו ,כי עליכם לתאם
חדר אמבטיה מושלם
גם עבורכם וגם עבור בן או בת הזוג שלכם ,ולכן מודל חדר האמבטיה מ"חופשת החלומות" שלכם עשוי
להיות אטרקטיבי במיוחד.איך מתקדמים בשיפוץ חדר האמבטיה?לישראלים יש מן מעצור שחוסם אותם
בתהליך מימוש החלום שלהם .משנות הניסיון שצברנו ,אנו ממליצים לכם לא לדחות את החלומות שלכם!
הביטו בגלריית העבודות שלנו באתר ונסו למצוא את המקום שגורם לכם פשוט "להרגיש בבית" ,המקום בו
תרצו לפתוח את העיניים ולסגור את היום בחיוך.אנו מזמינים אתכם ליצור אתנו קשר לכל שאלה ,בקשה או
התייעצות בנושא" .תתנו לנו להגשים לכם את החלומות".
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