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TZF סטודיו

אדריכלית טלי זרחיה פרומוביץ מנהלת את הסטודיו 
שלה הממוקם ברמת גן, תוך בניית צוותים ייעודיים 
בהתאם לאופי הפרויקט. כבעלת תואר שני בעיצוב 
תעשייתי, היא רואה בפרטים נדבך חשוב המתגבש 

בהדרגה בהתאם לקונספט, שמשתנה בהתאם 
למקום, ובעיקר בהתאמה לייעוד המבנה והאנשים 

שחיים בו.

למעלה: קומת הכניסה ב״דירה הפוכה", תל אביב.
)ראה התייחסות בעמוד הבא(.

בעמוד הימני: אדריכלית טלי זרחיה פרומוביץ
בסטודיו שבביתה בפתח תקווה.

צילומים: עידו אדן.

TZF Studio

Above: "Upside-down apartment”, Tel 
Aviv - seating area on lower floor (see 
also previous page).
Right page: Architect Tali Zrachya 
Fromovich in her studio at home in 
Petach Tikva..

Design: TZF Studio
Photos: Ido Adan
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״דירה הפוכה", תל אביב

דירה דופלקס סטנדרטית שהוחלפו בה היוצרות, כאשר חדרי השינה מוקמו 
בקומה התחתונה, וחדרי המגורים הועלו לקומת הגג. התוצאה - חלל אירוח 

מרשים הכולל מטבח, סלון ופינת אוכל בקומה העליונה הנפתחת למרפסת הגג 
שמשקיפה אל הנוף האורבני.

עיצוב מודרני בקווים נקיים כלל גרם מדרגות חדש, שהורחק מהקיר ליצירת עומק 
ובעזרת תאורה מלאכותית הפך לאלמנט עיצובי התורם לתחושת המכובדות של 

קומת הכניסה.

קוביית “בטון אדריכלי”, העוטפת את חדר הארונות, משמשת גם כנישה לחדר 
המדיה, הכולל פינת קריאה ומטבחון. סוויטת ההורים עוצבה בגוני שחור, לבן, 

בטון ועץ, כאשר חדר הרחצה השקוף מקנה לו אשליית גודל.

קומת הגג המשמשת בעיקר לאירוח כוללת מרכיבים מזמינים, כגון סלון מאובזר 
ומטבח עם מרחב עבודה גדול עם בר פנימי וחלון ״קיוסק״ שנפתח אל בר חיצוני 
מקורה בסוכת גפנים. מחוץ לסלון “דק” עץ הכולל מקלחון ואזור שיכשוך לימות 

הקיץ. 

למעלה: ה״קיוסק״ הממוקם במרפסת הגג.
למטה: הסלון והמטבח בקומת הגג.
בעמוד השמאלי למעלה: המטבח.

בעמוד השמאלי, למטה: חדר הרחצה השקוף בסוויטת ההורים.

TZF עיצוב: סטודיו
צילומים: עידו אדן. 
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TZF Studio

Architect Tali Zrachya Fromovich runs her interior design studio from her 
home in Petah Tikva, where she assembles her project teams according 
to needs. With a Masters degree in Industrial Design, she sees the details 
as an important element from which the concept is gradually developed, 
varying according to the place, purpose and, especially, the end user.

Both pages: "Upside-down Apartment", Tel Aviv

A reorganized standard duplex apartment, 
situating the bedrooms downstairs while the 
living rooms were moved upstairs. The result 
- an impressive hosting space with an open 
kitchen, living room with dining corner opening 
onto a balcony, that overlooks the fascinating 
urban landscape. Modern, clean lines include 
a redesigned staircase,built at a distance from 
the wall to create depth, and with the help 
of artificial lighting, yields a representative 
entrance floor. In the middle is a bare concrete 
cube behind which is a niche for a media room, 
a kitchenette and storage area. The master 
suite is decorated in white and black, with 
a transparent bathroom adding a romantic 
dimension. Used primarily for hospitality the 
rooftop floor includes a large kitchen with an 
indoor bar and an outdoor "kiosk" opening 
onto a roof “vineyard”. 

Right page top: The kiosk on the roof.
Right page below: The transparent bathroom 
in the master bedroom.
Top: The kitchen on the roof floor.
Below: The transparent bathroom in the 
master suite.

Design: TZF Studio
Photos: Ido Adan.


