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 בנבנישתי
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 בנבנישתי
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ספה עשויה שקי חול  
"SoftReventment"  ,

,  2011ייצור עצמי 
בד  , מבנה לביד

וספוג  ריפוד 
, שונות בצפיפויות

 .גודל מודולרי



תקריב של 
"SoftReventment" 



שולחן קפה  
"ThermalEarth"  ,

,  2011ייצור עצמי 
,  מלאשבעה סוגי עץ 
 ביץצביעה בגווני 

  ופלקסיגלאסאפורים 
: ממדים, שקוף-שחור
 .35על  130על  130



תקריב של 
"ThermalEarth" 



מעמד לדיסקים 
וספרים 

"MediaForce" ,  ייצור
פלדה  , 2011עצמי 

בערגול וריתוך 
ובצביעת אבקה  

משטחי עץ , בתנור
מארגזי תחמושת 
אמריקאית ממבצע 

, עופרת יצוקה
  45על  260  :ממדים

 .60על 



תקריב של 
"MediaForce" 



פלדה בכפוף וריתוך  , 2011ייצור עצמי , "RedLeader"מדף ספרים עשוי ארגזי תחמושת 
על   25על  125: ממדים, ארגז תחמושת ישראלי ממבצע עופרת יצוקה, ובצביעה בצבע רכב

20. 



"RedLeader "  לפני
 תלייה



סרטי כותנה טבולים באפוקסי מלופפים סביב אבוב , 2011ייצור עצמי , "TiredTire"מנורת 
 .32על  140על  140: ממדים, כבלי פלדה ומחברי תאורה, משאית



 "TiredTire"פרט של מנורת 
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