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 THE FIRST
 WORD IN
DESIGN

DADA quality kitchens are creative and innovative, 

based on advanced technology, tailor made design 

and a tradition of established Italian design. DADA is at 

the forefront of premier kitchen design and production. 



All of the DADA kitchen systems 

have been designed by Italian 

Architects and Designers and are 

produced in Milan. DADA kitchens 

have been incorporated in some of 

the most interesting developments 

around the world. From New York 

to Vancouver, Paris to Shanghai, 

projects designed by Yabu 

Pushelberg, Herzog & de Meuron, 

Sir Norman Foster, Jean Nouvel. In 

addition to their international acclaim 

DADA kitchens play a primary role 

in the design of some of the most 

prestigious projects in Israel. These 

include listed buildings, new build 

projects and private houses.

THE STORY

THE PROJECTS

Dada kitchens is part of the 

Molteni group, a prestigious Italian 

furniture conglomerate. DADA was 

founded in Milan 1926 by Angelo 

Garavaglia, it began as a family run 

artisanmill working workshop. Over 

the years they gained experience 

in crafting industrial kitchens with 

uncompromising standards of  

quality and finnish. Through the 

use of technology, innovation and 

creative design,DADA positioned 

itself at the forefront of international 

kitchen design.



PRIME
Designed by Dada R&D



suits your every need.  The detailed 

specifications and shop drawings will 

be sent from our certified Villa DADA 

staff in Israel to the DADA manufacturers 

in Italy. Every kitchen that is produced 

is uniquely fabricated by DADA Italy 

using the most advanced milling 

technology as well as hand crafted 

detailing. Once the kitchen arrives in 

Israel, our experienced DADA technical 

staff will install it in your home. All that 

will be left for you to do is decide what 

you wish to prepare for your first meal.

DADA IN ISRAEL
Tollmans the Israeli multi brand 

design store is the distributor of 

DADA kitchens in Israel. Villa DADA 

in Ramat Hasharon is the official 

DADA showroom in Israel. The 

kitchens are presented in a villa 

situated in the heart of a residential 

neighbourhood. This allows the 

clients and Architects to experience 

DADA kitchens in a context 

reminiscent of a home environment. 

Our experienced staff will be happy 

to custom fit the ideal kitchen that 

TO BOOK A SHOWROOM VISIT AND DESIGN CONSULTATION PLEASE CONTACT:  
HAMAVAK STREET 9, RAMAT HASHARON      03.5490020         VILLA_DADA_IL         WWW.TOLLMANS.CO.IL



VVD 
Designed by 
Vincent van Dyusen



“  THE 
IMAGE 
REVEALS 
THE 
FORMS 

THAT 
THE 
CURIOUS 
EYE 
CRAVES ”

NICOLA GALLIZIA



Hi Line 6 Framed Door
Designed by Dada R&D



VVD



VVD 
Designed by 
Vincent van Dyusen



“ SIMPLICITY 
IS NOT 
GOOD IN 
ITSELF, 
BUT THERE 
SURELY IS  

A TYPE OF  
SIMPLICITY  
THAT COMES 
FROM 
GENERATIONS  
OF WORK”

LUCA MEDA



VVD 
Designed by 
Vincent van Dyusen



מטבחי DADA מיוצגים בישראל על ידי 
טולמנ’ס, הבית למותגי העל בתחומי 
העיצוב והריהוט. Villa Dada, ברמת 

השרון היא אולם התצוגה הלא שיגרתי 
של מטבחי DADA בישראל. המטבחים 

מוצגים בוילה בלב שכונת מגורים, 
בסביבה ביתית, ומאפשרים לקהל 

הלקוחות והאדריכלים להרגיש את 
המטבחים כמו בחיים עצמם. 

צוות המעצבים המנוסה שלנו, ישמח 
להתאים לכם בדיוק את המטבח שאתם 

רוצים, בהתאם לדרישות ולצרכים 
שלכם. הנחיות התכנון של המטבח 

שלכם ישלחו מהוילה למפעלי החברה 
באיטליה. כל מטבח ומטבח מיוצר על 
פי הזמנה תוך שילוב מדויק בין ייצור 
 ,craft תעשייתי לעבודות גימור של

בנגיעה אישית של המאסטרים מאיטליה. 

דאדא בישראל 

לביקור ותיאום פגישה בוילה דאדא:  המאבק 9, רמת השרון      03-5490020 
WWW.TOLLMANS.CO.IL      VILLA_DADA_IL



VELA 
Designed by 
Dante Bonuccelli



 ,Molteni הינם מבית DADA מטבחי
קבוצת העיצוב האיטלקית הגדולה 

לריהוט. DADA הוקמה במילאנו 
לפני כמאה שנה על ידי אנג’לו 

גאראוואגליה, ופעלה תחילה כבית 
מלאכה וסדנת אומן משפחתית 

לנגרות. עם השנים צברה החברה נסיון 

עצום בבניית מטבחים תעשייתיים 
ופרטיים בסטנדרטים בלתי מתפשרים. 

באמצעות טכנולוגיה חדשנית 
 DADA ,ומתקדמת וחשיבה יצירתית

התמקמה בחזית של החברות 
הבינלאומיות המתמחות במטבחים, 

ומטבחי החברה הופכים למילה 
הראשונה בתחום. 

הסיפור של דאדא

כל הדגמים של מטבחי DADA עוצבו 
על ידי אדריכלים ומעצבים איטלקיים 

ומיוצרים במילאנו, בירת העיצוב.  
למטבחי DADA נוכחות בולטת בכמה 

מפרויקטי הבנייה הבינלאומיים 
המסקרנים ביותר ברחבי הגלובוס, 

מניו יורק, דרך ונקובר, פריז ועד 
שנגחאי, שתוכננו על ידי המגה 

 Jean Nouve, Sir Norman אדריכלים
 Foster, Herzog & Meuron, Yabu
Pushelberg.  גם בישראלי למטבחי 

DADA נוכחות בולטת בכמה מפרויקטי 
הבנייה היוקרתיים ביותר של השנים 

האחרונות, ביניהם: פרויקטים לשימור, 
פרויקטים חדשים, ובתים פרטיים. 

הפרויקטים של דאדא



DADA מציגה מטבחי איכות חכמים, יצירתיים וחדשניים, 
המבוססים על טכנולוגיה מתקדמת, עיצוב בהתאמה אישית, 

ומסורת של חברה איטלקית מובילה בתחום מטבחי העל. 

המילה הראשונה בבית
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 קולקציה חדשה


