
 

אהבה: רהיטי יוקרה מאיטליה ב
 בייבוא בלעדי

Bruno Zampa   היא חברת בוטיק מהמובילות באיטליה, והיום אנחנו יכולים ליהנות
 בלעדי ממוצריה הודות למעצבת הפנים דיאנה ראקוב שמייבאת אותם לישראל באופן  

 

 

 אלגנטי מראה היוצרים וטקסטורות, חומרים ןומגוו וכהים היריםב גוונים בין משחק 

 

  

דיאנה ראקוב היא מעצבת פנים המתמחה בעיצוב ובהלבשת נכסי יוקרה ויבוא אישי מאיטליה. אמנם מדובר  

תר  שנים בעבודה על הפרויקטים האקסקלוסיביים ביו  15במעצבת צעירה, אך היא כבר מחזיקה בניסיון של  

 Brunoה מספר פרויקטים בשיתוף חברת הבוטיק האיטלקית אחרונה דיאנה ביצעבישראל. בשנה ה

Zampa.וכיום היא הנציגה הבלעדית של המותג בישראל , 

https://www.bvd.co.il/


  

 בארץ  Zampa Bruno ונציגת פנים  מעצבת ראקוב, דיאנה

  



Bruno Zampa  שנה ריהוט פרמיום לפרויקטים יוקרתיים   60היא חברת בוטיק איטלקית, המייצרת כבר

כותית של אזור  בעולם. לחברה קו עיצובי ייחודי, המשלב סגנון עכשווי המבוסס על מסורת קלאסית ואי

, והכל מעשה  יותר ממחצית מהפריטים מותאמים לבקשת הלקוח   –ורונה. זו איננה עוד חברת "מוצרי מדף"  

  עבודת יד של אומנים.

  

 

 במגירות ועור בד יחיפוי כמו סודיים בפינוקים ומלא מרשים Astoria שולחן

  

 

 Avantgarde מקולקציית מרהיב  ארונות חדר 

  



Bruno Zampa   פונה ללקוחות היודעים להעריך איכות אמיתית. החברה מצויה בקדמת החדשנות של

העיצוב האיטלקי, ובולטת בתערוכות העיצוב העולמיות. החברה מצטיינת גם מבחינת הייצור המסורתי  

טיב של  הרעיונות, דיוק הביצוע והשימוש בחומרים החדישים ביותר. צוות הקריאבעבודת יד, וגם מבחינת 

החברה מתבסס על עבודה אינטגרטיבית של הבעלים, דור שני של מעצבי רהיטים ודקורציה, לבין הרוח  

  המודרנית והרעננה של מעצבים צעירים.

  

 

 rdeAvantga מקולקציית משרד - עז רושם  להותיר כדי בעומס צורך אין

  



 

 וחגיגי רענן מראה יוצרים המיוחדים והגימורים הבהירים הגוונים

  

מגורים, מלונאות ואפילו    - מיזמי יוקרה ברחבי העולם     מוניטין מעולה במימוש קפדני של  Bruno Zampa  -ל 

יאכטות. היא נמנית עם קבוצה מצומצמת של בתי עיצוב שאינם מסתפקים בפחות משלמות. בזכות התכנון  

כל פריט של החברה הוא בבחינת יצירת    –טת הייצור הידנית ותהליכי בקרת האיכות הנוקשים  וקפד, שי המ

 אומנות. 

  

 

 אחידה  עיצוב  בשפת לדבר עדיין אך גודל, בכל  לחלל פתרון לתת מאפשרים המודולריים הרכיבים

  



 

  והריפוד הגימור מבחינת שונות וריאציות בעשרות ומגיעים (,2019) במילאנו העיצוב  בתערוכת  שהוצגו  Ariston כיסאות

  

היה טבעי. המעצבת בחרה לשתף פעולה עם החברה   Bruno Zampaהחיבור של דיאנה לחברת 

ומציגה מבחר עשיר    האיטלקית, מאחר שזו משקפת קו עיצובי יוקרתי שתואם את טעמה האישי ואת ערכיה,

 של מוצרים וחומרי גמר באיכות הגבוהה ביותר. 

  



 

 השונים החומרים בין והמעברים התפירה דיוק  את ממחיש הזה  הבר  כיסא

  

 

 מדויקים  ודוגמה צבע להשגת וליטוש מירוק וכוללת שבועות,  נמשכת מוצר כל  על העבודה 

  



 Brunoדיאנה מתמחה בגיבוש קונספט עיצובי לנכס, ומסייעת להתאים את המגוון הרחב של פתרונות 

Zampa הפרויקט, דיאנה מלווה את הלקוחות לנסיעות עבודה באיטליה, וגם  לצרכים של הלקוח. כחלק מ

  קת את המעטפת הלוגיסטית הנדרשת עד להתקנה של המוצרים בבית הלקוח. מספ

  

 

 שגרתי  לא לחלל התאמה המציג  הקלאסית, מהקולקציה ארונות חדר

 

ניקים לשירות הלקוח.  הוא בדגש שהם מע   Bruno Zampaמכנה משותף נוסף של דיאנה ראקוב ושל חברת  

בדומה לגישה של החברה, גם דיאנה שמה את ההקשבה ללקוחות במרכז, ולכן דואגת לעבוד על מספר  

, ומקפידה בעבודותיה על כל הפרטים  Total Look- ית. בנוסף, היא מאמינה ב זמנ-מצומצם של פרויקטים בו

  הקטנים.

  



 

 הרחצה  בתחום ביותר החדישים תהפתרונו את  המשלב הקלאסית, מהקולקציה  אמבטיה חדר

  

 Bruno Zampaבאדיבות חברת בכתבה  הצילומים 

  

 <<  ראקוב ודיאנה Zampa Bruno של   לאתר
 

https://www.dianarakov.com/bruno-zampa-luxury-crafted-verona

