
עיצוב ובנייה 
בעץ ממוחזר

תיק עבודות



מה אנחנו עושים?
חולמים, מעצבים ובונים מרחבים ואלמנטים מעץ ממוחזר. 

כל מרחב, אלמנט או רהיט שאנחנו מייצרות הוא ייחודי, מתוכנן בקפידה בכלים ממוחשבים בסטנדרט אדריכלי ונבנה 
בעבודת יד איכותית והרבה אהבה.

אנחנו אוספים עץ שנעשה בו שימוש בעבר – ארגזי שילוח, משטחי הרמה (רפסודות), לוחות חיפוי, ריצוף או ריהוט 
ובכך מנצלים משאבים  גלם עיקרי  בוחרים להשתמש בעץ ממוחזר כחומר  לו חיים חדשים. אנחנו  ונותנים   – ישן 
מקומיים שנמצאים סביבנו בשפע במקום לבזבז משאבי טבע בתוליים שהולכים ואוזלים, וכן מפחיתים את כמות 

הפסולת בעולם במקום להגדילה.

העץ הממוחזר עובר בסדנה שלנו תהליך עיבוד ארוך ומוקפד כדי להבטיח תוצרים איכותיים, יפים ועמידים לאורך זמן.  
כל הפרוייקטים שלנו מתוכננים ע"י אנארכיטקטית שיר טלאור, מייסדת סדנת חד-קרן ובוגרת בית הספר לאדריכלות 

ע"ש דוד עזריאלי ובית הספר פורטר ללימודי סביבה באוניברסיטת ת"א.



עיצוב חלל - פנים

מטבח
לוחות מפורקים מארגז שילוח

לפני

סלון ורצפת דק
ארגזי שילוח

לפני



עיצוב חלל - פנים
 Maker’s Space
בשיתוף 
Love Tinkering

מתקני תלייה לכלי עבודה
פינת ישיבה

רפסודות

הדמיה ממוחשבת



עיצוב חלל - פנים

סלון
ארגזי תחמושת

ספסל כניסה
בסיסי מיטה

קיר דקורטיבי
חיפויי קיר מפירוק

 + לוחות מארגזי 
תחמושת



עיצוב חלל - פנים

סלון
לוחות ממשטחי הרמה תעשייתיים



עיצוב חלל - חוץ

פינת ישיבה
ארגזי שילוח + רפסודות

משטח דק
לוחות מפירוק 

דק ישן
לפני

לפני



עיצוב חלל - חוץ
גינה שיקומית בשיתוף עמותת ונטעת

המרכז לבריאות הנפש שלוותה, הוד-השרון
לוחות מפירוק ארגזי שילוח ומשטחים

הדמיה 
ממוחשבת



עיצוב חלל - חוץ

כיתת חוץ בשיתוף אדר‘ דוד רנוב
כפר הנוער ניר העמק, עפולה
לוחות מפירוק ארגזי שילוח



ריהוט פנים

ספסל איחסון
ארגזי שילוח

שידה
ארגזי שילוח

שולחן אוכל
דלת + קורות 

מארגזי שילוח

ספריה וארון ויטרינה
לוחות מארגזי שילוח



ריהוט פנים

שולחן זיגזג
רפסודות + בסיס מיטה

שולחן מוביוס
קרשי בניין

שולחן איחסון
רפסודות + בוצ‘ר מפירוק



ריהוט פנים

מיטות במה
רפסודות

מיטות אפיריון 
קרשי בניין

הדמיה ממוחשבת



ריהוט חוץ

עציצים
לוחות מרפסודות

לוחות מארגזי שילוח

אדנית
ארגז שילוח

כוננית
ארגז שילוח

ספסל
ארגז שילוח

שער כניסה
רפסודות

הדמיה ממוחשבת



מבנים מיוחדים

דלת כניסה וחזית עץ
לוחות מפירוק ארגזי שילוח

 קפסולת שינה
וחצר בסגנון ”הגן 

הנעלם“
רפסודות, לוחות מפירוק 

גדר, מוטות במבוק

קליניקת עץ לטיפולים
עץ חדש



מבנים מיוחדים

חלון עליון לדום
לוחות מפירוק ארגזי שילוח דום חממה

קרשי בניין

כיפות גיאוגזיות
(Dome - דום)

דום צומח
תשתית עץ מפירוק ארגזי שילוח + ברזנט משומש משלטי פרסום

הדמיה ממוחשבת



מה אנחנו עוד עושות?
סדנאות בנייה בעץ ממוחזר

אצלנו בחלל הסדנה בפלורנטין, או אצלכם 
בכל מקום שיש בו צל וחיבור לחשמל.



מה אנחנו עוד עושות?
הדרכה וליווי בפרוייקטי בנייה עצמאיים, 

בבית הלקוח ובסדנה שלנו.



מה אנחנו עוד עושות?
חלל סדנה במיקום מרכזי, מצויד בכלים 

מקצועיים לעבודה בעץ, שניתן לעבוד בו 
עצמאית.



מוזמנות.ים
ליצור איתנו קשר

054-9602899
דרך סלמה 99, ת“א

www.unicornworkshop.org


