


דריה תבל
נעים מאוד, שמי דריה תבל,

מעצבת ישראלית, בוגרת המחלקה לעיצוב 
.HIT במכון הטכנולוגי חולון

בעלת DARYA מותג המכיל בתוכו מגוון מוצרים 
לעיצוב הבית, המתאפיין בקו נקי ואסטטי.

בתחילת דרכי כמעצבת היה לי ברור שהיצירה 
שלי יכולה להגיע רק מתוך מה שמרגש אותי. 

חיפשתי אחרי חומרים שיציתו את הדמיון 
ויתנו לי השראה, שיאפשרו לי להפוך חומר 

גלם ליופי. אני נהנית לקום כל יום ולחוות את 
הרגעים המזוקקים בהם אני שולטת בחומר: 

מודדת, שופכת ומייבשת. כל יום של יצירה 
מזמן עבורי תהיות וגילויים חדשים.

הקמתי מותג שמציע פתרונות ייחודים לעיצוב 
הבית. תהליך היצור משלב עבודת יד הלקוחה 
מהעולם הישן, אל מול שיטות תעשייתיות של 

 .CNC שימוש בטכנולוגיית חיתוך במכונת

כל המוצרים עשויים מבטון, חומר תעשייתי 
שלא מזיק לסביבה. המרקם של הבטון נראה 
כמו ציור מופשט שאפשר להתבונן בו במשך 

שעות, המראה שמתקבל מהלך על הקו הדק 
בין אמנות ועיצוב. המוצרים הסופיים משתלבים 

באופן טבעי בנוף הביתי, עם מראה נקי ונוח 
לשימוש.





תהליך העבודה

רעיון - 
כל מוצר מתחיל בצורך, השראה או טעות.

עיצוב- 
העיצוב נעשה בסקיצות ידניות, מחשב ומודלים 

מוחשיים.

מוצר - 
המוצר הסופי עובר סדרת בדיקות, המתאימות 

אותו באופן אופטימלי לחיי היום יום עמידות 
פרקטיות ונוחות.





בית מזוזה



צבעים

בטון טבעישחור לבן

מידות
    11.5/2.5 מתאים עד קלף 10 ס"מ כולל. 

    17/3 מתאים עד קלף 15 ס"מ כולל. 
    27.5/4 מתאים עד קלף 26 ס"מ כולל

בית מזוזה מבטון. 
עשוי בעבודת יד.

קיבוע המזוזה באמצעות דבק דו צדדי חזק.
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שעון קיר



נתלה על הקיר באמצעות בורג. 
ניתן לתלות על קיר גבס,

יש להשתמש בדיבל מתאים.

מגיע ללא סוללות.

גודל
28/2 ס"מ
38/2 ס"מ

צבעים
בטון טבעי, לבן, שחור.

צבעי מחוגים 
שחור, זהב, כסוף.

שעון קיר העשוי מבטון בעבודת יד.

ניתן להזמין רצועת בד לתלייה

 שחור      ירוק     חרדל     אפור     חום



 

שעון שולחני

שעון שולחני העשוי 
מיציקת בטון בעבודת יד.

מגיע עם תחתית.
מגיע ללא סוללות.
גודל  10/5 ס"מ.

צבעים 
בטון טבעי, לבן.

 
צבעי מחוגים 

שחור, זהב, כסוף.





אגרטל צילינדר מיציקת בטון.
עשוי בעבודת יד.

גודל  
6/15 ס"מ.

צבעים לבחירה  
בטון טבעי, לבן

אגרטלים

01



אגרטל חרוט מיציקת בטון.
עשוי בעבודת יד.

גודל  
10/15 ס"מ.

צבעים לבחירה  
בטון טבעי, לבן
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והגשהקרש חיתוך 

קרש חיתוך והגשה המשלב עץ ושליש בטון.
קיים בשילוב אגוז אפריקאי.

גודל
30/40 ס"מ, 20/40 ס"מ.

לא מומלץ להכניס למדיח.
ניתן לקבל עם חור או ללא חור לתלייה, 

נא לציין בהזמנה.

קרש עם חריטה





קרש הגשה בתוספת ידיות





מגש מבטון עם ידיות.
עמיד נגד מים.

צבע ידיות 
שחור, זהב.

גודל 

 30/15      

50/15      

70/15      

מגש
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פמוטים

01
זוג פמוטים לנר מיציקת בטון.

עשוי בעבודת יד.

גודל
קוטר 7 ס"מ גובה 3 ס"מ.

צבעים
בטון טבעי, לבן.



02
מעמד ל-2 נרות מבטון

גודל
17/6 ס"מ.

צבעים
בטון טבעי, לבן.







חיות
ארנב/ינשוף מיציקת בטון.

עשוי בעבודת יד.

גודל
גובה 7 ס"מ קוטר 3 ס"מ







נר בטון

גודל
    קוטר: 12 ס"מ גובה 10 ס"מ

     קוטר: 8 ס"מ גובה 9 ס"מ

    קוטר: 6 ס"מ גובה 9 ס"מ

צבעים
בטון אפור +שעה לבנה, 
בטון לבן+ שעווה שחורה

נר בשילוב של בטון ושעווה, מיוצר בעבודת יד.
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שלט משפחה



שלט עם חריטה של שם משפחה 
ע"פ הזמנה.

מגיע עם דבק דו צדדי חזק במיוחד
עמיד לתנאי חוץ או עם חורים

 לברגים ע"פ בחירה

גודל 
30/10 ס"מ

צבעים לבחירה
בטון טבעי, לבן, שחור.



מספר בית  עפ״י הזמנה

גודל 

10/10 ס"מ

25/25 ס"מ.



שלט אווירה 30/10 ס״מ



מעמד לעטים

מעמד לשלושה עטים
וכרטיסי ביקור.

עשי בעבודת יד.

גודל 
25/2 ס"מ

צבעים לבחירה
בטון טבעי, לבן.



מעמד לכיור

מעמד מבטון, עשוי בעבודת יד.

מותאם ל4 מברשות שיניים,  
מקום לסבון ולכוס .

עמיד לרטיבות.

גודל 
28/10 ס"מ .



תחתיות



תחתית לסירים מבטון טבעי
עשוי עבודת יד.

עמיד לתנאי חום ומים.

גודל 
    15/15 ס"מ

    25/25 ס"מ.    
    25/35 ס"מ.   
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ברכת הבית

נתלה על הקיר באמצעות בורג. 
ניתן לתלות על קיר גבס,

יש להשתמש בדיבל מתאים.

גודל
19/23 ס״מ

צבעים 
בטון/לבן
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צילום - מאיר קרמרעיצוב וגרפיקה - סטודיו רותם ריטוב


