דיאנה ראקוב
השם החם בעיצוב פנים!

מעצבת פנים ויבואנית ריהוט מאיטליה ,בעלת משרד לעיצוב ולהלבשת נכסי יוקרה.
מאת :שוש רוטנברג

מעצבת פנים מהמובילות בארץ ,המתמחה בהלבשת
נכסי יוקרה .הקו המנחה ברוב הפרויקטים שלה הינו
סגנונו האישי של הלקוח ,אליו היא מוסיפה ניסיון של
 15שנים בתחום ואת טביעת העין הייחודית לה .כמה
מהפרויקטים שלה משתייכים למיזמי האדריכלות
היוקרתיים ביותר בישראל.

DIANARAKOV

is the name you
should know if
you’re looking
for a unique,
high-quality
interior design

באיכות משובחת ביותר .קהל לקוחותיה ישראלי
ובינלאומי ,והיא דוברת שפות :עברית ,אנגלית ורוסית.
דיאנה מטפלת בכל תהליך העיצוב ,הרכישות והלבשת
הבית ,בחירת יצירות האומנות והאביזרים המשלימים.
בהיותה פרפקציוניסטית ,מקפידה על הפרטים הקטנים
כגדולים ,בכל פרויקט שלה.
יודעת לשתף פעולה עם אדריכלים אשר בונים את
הנכס ולהשתלב בתכנון .כשהיא אומרת שהיא מעניקה
ללקוחותיה יחס אישי ,מתכוונת לכך שהיא עובדת על
מעט פרויקטים במקביל ,כדי לשמר קשב מלא לצרכיהם.
דיאנה מקיימת עמם דיאלוג מתמשך על מנת לסייע
ללקוחותיה לקבל את ההחלטות המיטביות עבורם,
שאיתן הם מרגישים לגמרי שלמים .מומלצת ביותר!

הדמיה :סטודיו אנדו | ריהוט BRUNO ZAMPA
| דיאנה ראקוב www.dianarakov.com | +972-542092555

צלום :עמיר צוק

צילום :גדעון לוין

לדיאנה היכרות מעמיקה עם יצרני הריהוט ומוצרי
העיצוב האיכותיים בישראל ובאירופה ,אשר איתם היא
עובדת באופן ישיר .דואגת לבצע יחד עם לקוחותיה
את הרכישות של כל תכולת הבית ,החל מתיאום
הלוגיסטיקה ועד להתקנה המושלמת.
דיאנה נציגה בלעדית בישראל של Bruno Zampa
חברת בוטיק מאיטליה ,אשר מייצרת ריהוט ונגרות

Diana Rakov

Diana is an interior designer specializing in luxury properties.
The guideline principle in all of her projects is the client’s taste,
to which she adds 15 years of experience and her unique style.
Her projects are featured in several of the most successful
architectural ventures in Israel.
Diana has deep knowledge of the premium furniture
manufacturers and design products in Israel and Europe
and works with them directly.
Diana represents in Israel the prestigious Bruno Zampa
company from Italy, which creates bespoke furniture and
carpentry. Diana’s clientele is both Israeli and international.
She speaks Hebrew, English and Russian.

