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Home Decor by kerendenis.com
 

Kerendenis.com is an Israeli designer brand, specializing in home styling & home decor 
products. We believe that every home product can be taken a step further by the use of 
creativy and reinvention. We accomplish this by using different styles of design and in doing 
so we are able to provide a creative solution to every home.
Our target audience include, store owners, buyers, retailers and distributors who want to 
combine our products along with their merchandise.

The designs of Keren Denis products can be instantly identified. They have the clarity, 
authenticity, simplicity and especially the beauty of the latest designs proof that small items 
make the difference.
Kerendenis.com products, are manufactured in Israel, with the highest level of quality control, 
for long lasting products suitable for every household.

Keren Denis, is the designer, a graduate of Wizo Graphic Design 
College in Haifa, Israel.
For fifteen years Keren has designed products that are manufactured 
and sold locally as well as abroad and has taken part in local and 
worldwide exhibitions.

The Geometric & Oriental motifs which Keren designs, are a direct influence of where she 
grew up. Keren has transformed these motifs in such a way that they can find their modern 
expression in today’s home designing a niche by combining old and new, east and west, classic 
and modern.
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 kerendenis.com מוצרים לעיצוב הבית מבית

את פריטי העיצוב של קרן דניס ניתן מייד לזהות. יש בהם את השפה הנקייה, האיכות, האותנטיות, הפשטות 
ובעיקר את היופי והעיצוב העדכני שמוכיח שהפריטים הקטנים הם שעושים את ההבדל.

באיכות ללא פשרות, המוצרים של kerendenis.com שרובם מיוצרים בישראל, מיוצרים ברמה הגבוהה ביותר 
בארץ ובעולם כולו. הסטודיו של קרן דניס נמצא בקרית טבעון שבעמק יזרעאל שם היא מעצבת ומתכננת את 
המוצרים שעיקרם בתחום עיצוב הבית. קרן דניס הציגה בתערוכות שונות בארץ ובעולם ואת המוצרים החלה 

לשווק גם לחו”ל שם הם צוברים אהדה רבה.

למותג  שהפך  ביתי  בסטודיו  שנים   15 כ-  לפני  דרכה  החלה  אשר  לעיצוב  ויצ”ו  מכללת  בוגרת  דניס,  קרן 
ביטוי  לידי  שבא  היומיומי  מהדיאלוג  המשפחה,  מהבית,  מקבלת  היא  ההשראה  את  ובעולם.  בארץ  מצליח 
 בעיצובים השונים כדוגמת. פרינטים ייחודיים ואיורים בסגנון אוריינטלי, רומנטי ומודרני, הממלאים את החלל

בסטייל, שמחה, אסתטיקה ומהווים מתנה מושלמת עבורכם, למארחים ולאנשים אהובים.

כמעט כל מוצרי המותג מיוצרים כאן בישראל וחתומים בחותמת ייצור כחול לבן, המוצרים השונים המיוצרים 
במפעלים מועברים לאריזה ו/או תפירה במוסדות שיקומיים בצפון הארץ כחלק מאידיאולוגיית המותג.

Decorative vynil rugs
Our decorative vinyl rugs are designed for home 
and office floor covering.
With its special design patterns it will bring a touch of 
color to your kitchen, hallway, bathroom, livingroom 
office or any other spot indoor or outdoors. 
Our rugs manufactured with high quality materials 
for daily use and can be easily cleaned with a wet 
wipe. The rugs are non-slip with high durability.

The floor mats material we use is an original Israeli 
invention (registered patent) and manufacture in Israel. 
The material comes in rolls that are printed by special 
machines using innovative methods that ensure quality 
printing and long-term durability.
The material have the quality mark of the Standards 
Institution of Israel and the European Standards Institute.

שטיחי ויניל 
שטיחי הויניל של kerendenis.com הם מוצר הדגל של המותג. 

עם חומר גלם המיוצר בישראל, בעל תו תקן של מכון התקנים 

ביותר לשימוש כשטיחי רצפה  הישראלי, הוא החומר המתאים 

דקורטיביים.

ההדפסה בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם, עמידה לאורך זמן, 

אינה נשרטת בקלות ועמידה בתנאי חוץ ופנים.

נצמדים  מחליקים,  אינם  פינות“  “מעגלים  אינם  השטיחים, 

לרצפה ואינם זזים ממקומם כשדורכים עליהם.

השטיחים שלנו אוהבים חום, על מנת שיתיישרו בקלות מומלץ 

פשוט להניח אותם ליד מקור חם כלשהו, 10 דקות בשמש או ליד 

מקור חום אחר והם יתיישרו באופן מוחלט.

השטיחים אינם מיועדים כשטיחי יציאה מאמבטיה מכיוון שאינם 

סופגים מים אך בהחלט מתאימים לעיצוב חלל האמבטיה בתור 

שטיחון דקורטיבי ליד כיור שטיפת פנים וכד’.

60/80 cm

23.6/31.5 Inch

60/100 cm

23.6/39.4 Inch

60/170 cm

23.6/66.9 Inch

120/180 cm

47.2/70.8 Inch

70/120 cm

27.5/47.2 Inch

50/120 cm

19.7/47.2 Inch

o 120 cm

o 47 Inch

/

/
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על השולחן 
הם   kerendenis.com של  מויניל  וראנרים  פלייסמטים 

על  ושמירה  מעוצבת  באווירה  לאירוח  המושלם  הפתרון 

השולחן / המשטח הרצוי.

ולכן  רתיחה(  )טמפרטורת   1000 עד  בחום  עמידים  הם 

מתאימים גם כתחתיות הגשה לכלים חמים.

כאשר מניחים את הפלייסמטים ו/או הראנרים על השולחן 

נוצר אפקט ואקום ולכן אינם זזים ממקומם, קלים מאוד 

לניקוי, פשוט מים וסבון ולאחר השימוש ניתן פשוט לגלגל 

ולהכניס למגירה.

עמיד  מוצר  רב,  זמן  לאורך  ועמידה  איכותית  ההדפסה 

לטווח זמן ארוך מאוד. מתנה מושלמת לכל אירוע.

ההדפסה אינה רעילה ומתאימה לשימוש של פלייסמטים 

מחזיק  הגלם  חומר  כן  כמו  מזון.  עם  במגע  שבא  כמוצר 

בתו תקן של מכון התקנים האירופאי.

Tableware
Decorative runner & placemat
Our runners and placemets are designed to decorate 
any dinning table.
It will serve both as a table decoration and coaster 
for pots and hot serving dishes as it is heat ressistant 
up to boiling temperature.
When you put them on the table, it creates a vacuum 
effect and therefore does not move, is very easy to 
clean with water and soap, simply roll and store in a 
drawer after use. A perfect gift for any occasion.

The tableware material we use, is an original 
European invention (registered patent). The material 
comes in rolls that are printed by special machines 
using innovative methods that ensure quality 
printing and long-term durability. The material have 
the quality mark of the Standards Institution of the 
European Standards Institute.

30/40 cm

11.8/15.7 Inch

30/120 cm

11.8/47.2 Inch

Shape cut

Different sizes

35/40 cm

13.8/15.7 Inch

o 35 cm

o 13.8 Inch

/

/

Sizes: 10/10 cm - 4/4 Inch
 15/15 cm - 6/6 Inch
 20/20 cm - 8/8 Inch

Tile stickers
DIY vynil tile stickers 
These stickers are great for DIY projects, the 
stickers are extremely easy to apply resulting 
in an upgraded look of your ceramic tiles in the 
kitchen or  bathroom at a  minimal cost.  The 
tile stickers are not limited to specific rooms 
or surfaces throughout the house. They can 
also be applied to staircases, doors, walls, floor 
tiles, glass, practically any surface.  Removal of 
the stickers is very simple and harmlessto the 
surface.

DIY Wall Stickers
In each pack are over 100 labels, You can easy 
apply them to your wall for a fancy look of a 
do-it-yourself wallpaper. A favorite product 
for children’s rooms, offices  and other. Each 
pack has a different quantity according to each 
model. The amount of stickers is sufficient to 
a wall of 2/3 square meters. Comes in elegant 
packaging.

מדבקות אריחים 
ללא ספק מוצר מנצח הנותן פתרון עיצובי מרשים לכל מי 
הקרמיקה  אריחי  גבי  על  עיצובי  אלמנט  להוסיף  שרוצה 
כגון אריח  גם להסתרת פגמים  כן מצויין  כמו  הישנים שלו. 
שום  ללא  להסרה  מאוד  וקל  ליישום  מאוד  קל  וכד’.  שבור 

פגיעה במשטח.
סליפ  אנטי  מדבקות   / קיר  לאריחי  מדבקות  להשיג:  ניתן 

לאריחי רצפה.

מדבקות אווירה לקיר 
להדבקה  מעוצבות  מדבקות  כ-100  ובה  מהודרת  אריזה 
בתפזורת על הקיר לקבלת מראה של טפט מעוצב עשה זאת 
בעצמך. מוצר אהוב במיוחד לעיצוב חדרי ילדים / משרדים / 

קירות שונים בחלל הבית.
בכל אריזה כמות שונה לפי כל דגם.

כמות המדבקות מספיקה לקיר של 2/3 מ”ר.
מגיע באריזה מהודרת.
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Sizes:

10/15 cm
4/6 Inch

13/18 cm
5/7 Inch

21/30 cm
8/12 Inch

30/40 cm
12/16 Inch

50/70 cm
20/28 Inch

Prints
Prints for hanging and framing. Printed on 
high-quality, thick wood-free paper. The prints 
will add a designed touch to any area you want 
in your home, room or office.

Bags and purses
Fashionable Bags and purses, all are 100% 
hand-sewn in a rehabilitation workshop.
Faux leather or cotton bags.

פוסטרים 
הדפסים מקסימים של עיצובים מקוריים למיסגור.

הדפסה איכותית על נייר עבה, נטול עץ, ניתן לרכוש עם או 
שניתן  מסגרות  של  בגודל  סטנדרטיים  גדלים  מסגרת.  בלי 

לרכוש בכל חנות. ניתן לרכוש בבודדים וניתן כסט.

ארנקים ותיקים 
שרוך,  תיקי  מקוריים,  בהדפסים  ותיקים  ארנקים 
קטן.  לכסף  וארנקים  קלמרים   / ארנקים  ערב,   תיקי 
מודפסים על מגוון של בדים שונים: דמוי עור במראה יוקרתי 

או תיקי קנבס למראה ספורטיבי וצעיר.

כריות נוי 
כריות נוי גודל בגדלים שונים כולל מילוי.

כריות כותנה או בד סינטטי או כריות דמוי עור, צד קדמי עשוי 
איכותית  תפירה  בד,  אחורי  צד  עור(  )דמוי  מודפס  לטקס 

ונקייה.
מגוון גדול של דגמים על פי קולקציות.

מילוי הכריות הוא הטוב ביותר - הולופיל, אשר מהווה איזון 
מושלם בין נוחות, שמירה על הנפח לאורך זמן ויופי כובש.

Pillows
Decorative pillows in various sizes including 
filling. Cotton or Faux leather, front side made of 
latex printed (leather-like) back side fabric, high 
quality and clean sewing.
Large variety of models according to collections. 
Holophile fill, which is a perfect balance between 
comfort, and beauty.
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Terrazzo /

Terrazzo 02
carpet
placemats
runner

טרצו 02
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

60/80, 60/100, 70/120, 120/180

30/40, O35
30/120

60/80, 60/100, 70/120

30/40
30/120

Terrazzo 01
carpet
placemats
runner

טרצו 01
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים
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Wallpaper Wallpaper

טפט מבוסס בד, מעוצב, 
להדבקה קלה –

 Paper free - דגם בטון - 

7 צבעים לבחירה
יכול להדביק טפט ללא כל  כל אחד 
מקלפים  פשוט  מסויים,  בידע  צורך 

ומדביקים.
פטנט  עם  מאוד  איכותי  טפט  עשוי 
ייחודי אשר מאפשר להדביק ולהסיר 
את הטפט כמה פעמים שתרצו מבלי 

לפגוע בטפט או בקיר.
ההדבקה קלה מאוד – כל אחד יכול!   
בקלות  ס"מ   60/300 היריעה  גודל 
תוכלו לשדרג כל קיר שתרצו / רהיט 

/ זכוכית / מקרר / זכוכית ועוד…

טפט דגם טרצו שחור לבן טפט דגם טרצו 02טפט דגם בטון שחור טפט דגם טרצו כחולטפט דגם בטון אפור טפט דגם בטון מינט
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Stone
Grey stone
carpet
placemats
runner

סטון אפור
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

60/80, 60/100, 70/120

30/40
30/120

60/80, 60/100, 70/120

30/40
30/120

Grey concrete
carpet
placemats
runner

בטון אפור
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים
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Marble
Black marble
carpet
placemats
runner

שיש שחור
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

60/80, 60/100, 70/120

30/40
30/120

60/80, 60/100, 70/120

30/40
30/120

White marble
carpet
placemats
runner

שיש לבן
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים
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MN027 MN025MN028 MN026
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Grid
carpet
placemats
runner

גריד
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

Plus
carpet
placemats
runner

פלוס
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

60/80, 60/100, 70/120

30/40
30/120

60/80, 60/100, 70/120

30/40
30/120

Geometric
carpet
placemats
runner

גיאומטרי 
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

60/80, 60/100, 70/120

30/40
30/120

Minimal
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MN001

MN002

MN015

MN003

MN017MN018

Wallpaper
טפט דגם משושה אפור

טפט דגם גריד

טפט דגם גיאומטרי בז'טפט דגם גיאומטרי פודרה
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TY007 TY004 TY013 TY011TY005

TY008TY009

TY006

TY010 TY012

3AN015 2TY017
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2TY015 4pc-tropical

4pc-yeah

4pc-minimal 4pc-green

4pc-boho

5TY014 4pc-frida

4pc-geometric

4pc-love 4pc ombre

4pc-good-vibes
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מארז פלייסמטים חד פעמיים מנייר דגם שחור לבן
נייר נטול עץ 100 גרם, גודל 30/42 ס”מ, 48 דפים - ארבעה דוגמאות שונות )12 מכל דוגמא(

דגלוני בד מעוצבים
דגלון בד מעוצב מודפס על בד במראה פשתן גודל: 20/40 ס”מ

מגיע עם מתלה מגנטי מעץ אלון טבעי. המתלה ניתן להסרה והבד ניתן לכיבוס במכונת כביסה.

Disposable placemats

geometric דגם

sparkle דגם

yeah דגם

דגם גיאומטרי

pouse דגם

dream big דגם
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Nordic home

Calm sea
carpet
placemats
runner

קאלם סי
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

Sunset
carpet
placemats
runner

סנסט
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

Sunrise
carpet
placemats
runner

סנרייס
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

60/80, 60/100, 70/120, 120/180

30/40
30/120

60/80, 60/100, 70/120

30/40
30/120

60/80, 60/100, 70/120

30/40
30/120
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פלייסמטים משושים
גודל 35/40 ס”מ

משושה אפור
Grey

משושה צהוב
Yellow

משושה זהב
Rose gold

משושה טורקיז
Turquoise

Hexagonal placemats 
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MN019 MN029 MN030 MN020
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HP001HP002

AN008 AN007

TY001

TY002TY003
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5MN0215MN022
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5MN0235MN024
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Tropical home /

Nordic leaves
carpet
placemats
runner

עלים נורדי
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

60/80, 60/100, 70/120

30/40, O35
30/120

60/80, 60/100, 70/120

30/40, O35
30/120

Lemons
carpet
placemats
runner

לימונים
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

/
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LP004

LP009

LP007

LP003

LP006

LP002 LP001

LP008

LP005

Wallpaper

בד,  מבוסס  טפט 
מעוצב, להדבקה קלה 
 Paper free - דגם בטון 

- 7 צבעים לבחירה
כל אחד יכול להדביק טפט ללא 
פשוט  מסויים,  בידע  צורך  כל 

מקלפים ומדביקים.
עם  מאוד  איכותי  טפט  עשוי 
מאפשר  אשר  ייחודי  פטנט 
להדביק ולהסיר את הטפט כמה 
לפגוע  מבלי  שתרצו  פעמים 

בטפט או בקיר.
אחד  כל   – מאוד  קלה  ההדבקה 
יכול!   גודל היריעה 60/300 ס"מ 
קיר  כל  לשדרג  תוכלו  בקלות 
שתרצו / רהיט / זכוכית / מקרר 

/ זכוכית ועוד…

טפט דגם בוטניק

Enjoy today דגלון דגם Good vibes דגלון דגם

טפט דגם עלים

טפט דגם רישום עליםטפט דגם פרחוני טרופי
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LP014

LP010LP011

LP013 LP012

3LP015

5LP017 5LP018

3LP016

5LP019



48 49

LP021

AN014

LP022

AN013

2AN012 AN010

AN011
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Frida Kahlo

Frida black
carpet

פרידה שחור
70/12070/120שטיח

350
30/120

Frida yellow
carpet
round placemats
runner

פרידה צהוב
שטיחים

פלייסמט עגול
ראנרים

/

Frida דגלון דגם
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FK001 FK007

FK002

FK003

FK004

FK005

FK006



54 55

Ethnic style

Ethnic bw
carpet
placemats
runner

אתני שחור לבן
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

50/120, 60/170

30/40
30/120

50/120, 60/170

30/40
30/120

Ethnic bw gold
carpet
placemats
runner

אתני ש.ל זהב
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים
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Boho chic

Boho grey
carpet
placemats
runner

בוהו אפור
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

50/120, 60/170

30/40
30/120

50/120, 60/170

30/40
30/120

50/120, 60/170

30/40
30/120

Boho beige
carpet
placemats
runner

Boho bw
carpet
placemats
runner

בוהו בז’
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

בוהו שחור לבן
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים
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BC001 BC002
LP023LP024LP025
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BC008BC009

BC003

BC005

MN016

BC006

BC004

BC007
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Oriental art

Brown tiles
carpet
placemats
runner

Grey tiles
carpet
placemats
runner

Color tiles
carpet
placemats
runner

טיילס חום
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

טיילס אפור
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

טיילס צבעוני
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

60/80, 60/100, 70/120, 120/180

30/40
30/120

60/80, 60/100, 70/120, 120/180

30/40
30/120

/
60/80, 60/100, 70/120, 120/180

30/40, O35
30/120
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Oriental art

Rome
carpet
placemats
runner

רומא
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

Marhaba
carpet
placemats
runner

מארחבה
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

Arabesqe
carpet
placemats
runner

ערבסק
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

60/80, 60/100, 70/120

30/40
30/120

60/80, 60/100, 70/120

30/40
30/120

60/80, 60/100, 70/120

30/40
30/120
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Sabby chic
Shabby chic 01
carpet
placemats
runner

Shabby chic 02
carpet
placemats
runner

שאבי פאץ’ 01
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

שאבי פאץ’ 02
שטיחים

פלייסמטים
ראנרים

60/80, 60/100, 70/120, 120/180

30/40
30/120

60/80, 60/100, 70/120, 120/180

30/40
30/120
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Kesem

Maze
carpet

מבוך
70/12070/120שטיח

Unicorn
carpet

חד קרן
שטיח

Hopscotch 
carpet

קלאס
70/180120/120שטיח

Globe
Round carpet

גלובוס
שטיח
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5CH002 3CH014

5CH003 3CH015
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CH005 CH004CH006

CH013 CH012CH001 CH011

CH007

CH009

CH008

CH010
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CH018

CH019 CH029

CH025
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Wall stickers
Over than 100 labels pack, you can easy apply on your wall for a 
fancy look of a do-it-yourself wallpaper.
A favorite product for children’s rooms, offices  and other.
Each pack has a different quantity according to each model.
The amount of stickers is sufficient to a wall of 2/3 square meters.

מדבקות אווירה לקיר
מדבקות קיר לקישוט חללי הבית והחדר

מגיע בגליל קשיח לשמירה מירבית.

הדבקה פשוטה וקלה לפרוייקט עשה זאת בעצמך.

בכל אריזה מעל ל-100 מדבקות המספיקות לקיר בגודל 2/3 מ”ר.

את המדבקות ניתן להסיר בעדינות ללא פגיעה בצבע הקיר.

ריסים זהב מאטלי מט

אננסיםכוכבים אפורים

חד קרןלבבות ורודים

כוכבים זהב מאטלי מטמשולשי פסטלעיגולים צבעוניים

עיגולים זהב מאטלי מט

Golden Eyelashes

Grey starsPineapple

Pink heartsUnicorn

Colorful circlesPastel triangularGolden stars

Golden circles
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קקטוסהיפסטר

משולשים שחוריםעוגנים

פלוסיםעננים

HipsterCactus

AnchorBlack triangular

CloudsPluses
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כריות נוי

גריד - כותנה

גיאומטרי - דמוי עור

עלים טרופי - דמוי עור

קקטוסים - דמוי עור

קטיפה ורודה

מרובעים - דמוי עור

זיג זג - דמוי עור

פרידה כחול - דמוי עור / קטיפה

טרצו 01 - דמוי עור

פלוס שחור - דמוי עור

עלים שחור לבן - כותנה

עציצי קקטוס - דמוי עור

אבסטרקט 02 - דמוי עור

פיקסל - דמוי עור

היפסטר צהוב - דמוי עור

פרידה פרחים - דמוי עור

טרצו 02 - כותנה

פלוס לבן - דמוי עור

עלים ירוק - כותנה

פרידה צהוב - דמוי עור / קטיפה

אבסטרקט 01 - דמוי עור

היפסטר - דמוי עור

איקס - דמוי עור

פרידה קקטוס - דמוי עור
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כריות נוי

טיילס אפור - דמוי עור

חד קרן גיאומטרי - קנבס

אתני שחור - קנבס

ראש שועל - דמוי עור

פסים כסף - קנבס

בנדנה תכלת - דמוי עור

ראש צבי טורקיז - דמוי עור

שיש שחור - דמוי עור

אתני עגול - קנבס

לב שחור - דמוי עור

לב זהב שחור - קנבס

ענןחד קרן - בד סוס ים חד קרן - בד סוס - דמוי עור חד קרן - דמוי עור

בנדנה אפור - דמוי עור

ראש צבי אפור - דמוי עור

שיש לבן - דמוי עור

אתני לבן - קנבס

לב אפור - דמוי עור

לב זהב אפור - קנבס
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תיקי ערב - קלאץ

Indigoflamingo

bohotiger

yellowsnake

camel leavesblack

yellow fridamarble

xobirds

glamorcactus

greencrocodile

leavesgrey

blue fridayellow skin

ethnicconfeti

grungetropical

geometriccamel

heartcanvas

floralgold
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תיקי שרוך

geometric faux leather unicorn

blue frida

pineapple

black geometric xo

black cactus

golden heart

cotton unicorn

yellow frida

cactus

gold heart on blackgold heart on grey

ethnic

plus

abstract

geometric unicorn

terrazzo

leaves

geometric heart

alchemist
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alice yogaalice unicorn

ארנקים וקלמרים

love

yogazebra

unicorn

banana terrazzo 01

yellow frida

be a little wildunicorn

cactus

horse

avocado stay calm

yellow frida

Toucan

dream away

breathboho

swan

tropical terrazzo 02

blue frida

me & youtissue

pineapple

rain unicorn

floral stay wild

blue frida



90 91

מחברת מחשבות

מחברת הכל אפשרי

מחברת תכתבי את זה

מחברת השינוי מתחיל היום

מחברת לחלום בגדול

מחברת תכתוב את זה

מחברת חלומות

מחברת תודה על כל הטוב

חוברת מתכונים
כריכה קשה + 2 עמודי מדבקות
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פנקס רשימות חד קרן פד עכבר / ארגונית חד קרןפנקס רשימות פרידה

פד עכבר / פנקס רשימות פד עכבר / פנקס יומן

פד עכבר / ארגונית פרידה




