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ואת  נועד לשרת אתכם  וייחודי מסוגו אשר נפתח בחלקו הצפוני של נמל תל אביב אשר  לאורצ’רד אולם תצוגה גדול, חדשני 
לקוחותיכם.

  
החזיתות,  ליצור  אותנו  המשמשים  החיפויים  במגוון  ומחופים  מוגמרים  חזיתות  דגמי  מעשרות  להתרשם  תוכלו  התצוגה  באולם 
דוגמאות של כל קולקציית הצבעים העשירה בכל החומרים, קולקציית מוצרי האלומיניום המשלימים את דגמי החזיתות, שימוש 

ייחודי בפורמייקות בהדפסה דיגיטאליות, יישומים מיוחדים ועוד.

באולם דוגמאות של כל קולקציות פורמייקה בלעדית של מותגי היוקרה WILSONART העולמית ו-ARPA -איטליה הכוללת מאוד 
גוונים, עיצובים וקו עץ עשיר במרקמים מיוחדים כגון בטון, בד, משי, דקורל, פורניר ועוד. 

באולם התצוגה מתקיימים מידי שבוע מפגשים מקצועיים לנגרים, אדריכלים ומעצבים, לקבלת פתרונות טכניים ודוגמאות חומר.

באולם התצוגה ממתינים עבורכם אנשי מקצוע שישמחו לסייע ולייעץ
ללא תשלום וללא התחייבות.

נשמח לראותכם,  צוות אורצ’רד

טלפון: 03-5787004  |  פקס: 03-5787005
 SHOWROOM@AVERBUCH.CO.IL :אימייל

בן עטר 25 תל אביב

אולם תצוגה ראשי - בית אורצ'רד

WWW.AVERBUCH.CO.IL בקרו אותנו באתר האינטרנט

בישראל.   הגדולה  העץ  ומוצרי  הפורמייקה  יבואנית  אברבוך  הפורמייקה  מרכז  מקבוצת  בת  חברת  הינה  ב-1973  שהוקמה  החברה 
ב-2007 התרחבה אורצ'רד כאשר אוחדה עם חברת מירקם – יצרנית חזיתות בחיפוי פולימר. האיחוד הביא לגידול משמעותי של ליין 

החזיתות, לעליית מדרגה במישור הטכנולוגי, העיצובי והשיווקי ואף ליצוא המוצרים לארה"ב ואירופה.

לעמוד בכל החזיתות
אורצ'רד מפתחת ומשווקת החזיתות הגדולה בישראל בשלל חיפויים ולוחות דקורטיביים. החזיתות מיוצרות בשילוב פרופילי אלומיניום, 
קנט PVC , אקרילי, פלסמה, לייזר וטווין וניתן לשלב מגוון סוגים של ידיות אינטגרליות. באורצ'רד מייצרים חזיתות בכל מידה ובכל כמות 

בהתאם להזמנת הלקוח ובאספקה ארצית

בנוסף לאגפי הייצור והפיתוח, אורצ'רד הינה החברה היחידה בתחומה בישראל המתהדרת באולמות תצוגה בכל רחבי הארץ. אולמות 
עם  עסקאות  ולניהול  הדרכה  לצרכי  ומעצבים  לאדריכלים  מפגש  מקום  מהווים  ואף  החזיתות  קולקציית  לתצוגת  משמשים  אלה 

לקוחותיהם.

שלושת ערכי ההצלחה שלנו:
איכות – המוצרים שלנו הינם באיכות ובטיב ללא פשרות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר. האיכות עוברת כחוט השני בכל מוצרינו – הן 

במערך היבוא והרכש והן במערך היצור. 

איכות, מקצועיות  גוף עסקי המספק  רק  להוות לא  וביכולתנו  – השירות הטוב שלנו משתקף בקשר השוטף עם לקוחותינו,  שירות 
וזמינות, אלא גם בית ומרכז לכל אדם פרטי או בעל מקצוע הנמצא עימנו בקשר.

אמינות – ההגינות העסקית, הן מול לקוחותינו והן מול ספקינו, היא הבסיס לכל פעילותנו ובזכותה קנינו את שמנו הטוב כעומדים בכל 
הבטחה ולו"ז.

כך אנו פועלים כדי לספק ללקוחותינו את המוצר הטוב ביותר בזמן הקצר ביותר 
ובשירות האדיב ביותר.

1. לכל הדלתות של אורצ’רד ניתנות 5 שנות אחריות לפגמי יצור.
2. לאורצ’רד מגוון קנטים עשיר המודבק בדבק פוליאוריתן מיוחד המגביר את עמידות הדבקת הקנטים ללחות וחום.

3. הדלתות מתאימות לשימוש במטבחים, ארונות אמבט וריהוט, עמידות בלחות ובחום וקלות לניקוי.
4. תהליכי עיבוד ממוחשבים וחומרי גלם איכותיים מבטיחים עמידה בתקנים מחמירים ושמירה על מראה מקורי לאורך שנים.

5. הדלתות מיוצרות לפי מידה, בכל כמות, בכל צבע ובכל דגם הקיים בקטלוג, מוכנות להרכבה.

מישראל  מחמירים  איכות  לתקני  ומתאימים  המקומי  לשוק  ולדרישות  הישראלי  לאקלים  מותאמים  משתמשים  שאנו  החומרים  כל 
והעולם. מגוון החומרים, הצבעים, חדשנות הדגמים והמבחר האדיר של המוצרים, מאפשרים גמישות עיצובית מרבית ליישום כל חלום 

עיצובי העולה על הדעת.

על אורצ’רד
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התמונות הינן להמחשה בלבד. לבחירה סופית של גוון יש להיעזר בדוגמאות החומר. יתכנו שינויי גוון בין סדרות יצור שונות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את 
הגוון, הדוגמה ונתוני המוצר בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח
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חזיתות בחיפוי פניקס נאנו לייזר

יצרנית הלוחות הדקורטיביים מאיטליה ARPA השיקה לוח דקורטיבי חדשני בגימור סופר-מט FENIX NTM" המשלב 
אפשרויות עיצוביות אסטטיות יחד עם ביצועים גבוהים זאת בזכות מבנהו הטכנולוגי המתקדם המבוסס על נאנו טכנולוגיה.

המכונים  חלקיקים  הכוללים  שרפים  על  המבוסס  שלו  העליון  הציפוי  מבנה  בשל  בעיקר  ביטוי  לידי  בא  הלוח  של  ייחודו 
ליחידת שטח  ודחיסותם הרבה  הזעירים  נאנומטרים שקוטרם קטן מקוטרן של שערות ראש אדם. השימוש בחלקיקים 
מאפשרים להקנות לפני השטח של הפניקס תכונות ייחודיות שלא ניתן להשיג בחומרים אחרים כגון עמידות לשריטות, 
בשינויי  מימדית  יציבות  גבוהה,  צבע  עוצמת  מזון,  עם  למגע  משופרות  בקטריאליות  אנטי  תכונות  ולכלוך,  מים  דחיית 
טמפרטורה קיצוניים, תכונות אנטי סטטיות למניעת הצטברות אבק וכו'. פני הלוח הדקורטיבי הינם בעלי גימור סופר-מט 
מודגש והחזר אור נמוך אך מבליטים ומדגישים מאוד את גוון הצבע ועוצמתו. הלוחות עמידים בפני שחיקה, שפשוף, חום 

יבש, ממיסים חומציים וחומרי ניקוי ביתיים, מעבר לכך הם מונעים היווצרות סימני טביעות אצבע, רכים ונעימים למגע. 

תכונה חדשנית נוספת היא שניתן להעלים שריטות קטנות בלוח במידה ונוצרו תוך שימוש בחום. התיקון יכול להיעשות 
בקלות בעזרת מטלית רכה ומגהץ באמצעות סריקת הברקוד תוכלו לראות סרטון הממחיש את מבנה הסיבים , תכונות 

הלוח והדגמה של העלמת שריטות. 
וארונות, משטחים, מדפים, מחיצות  לוחות אלו מיועדים ליישומי פנים מגוונים כגון שולחנות, כיסאות, חזיתות למטבחים 
ועוד. הלוחות מיוצרים בעובי 0.9 מ"מ אשר מקנה ללוח עובי וחוזק ומאפשר לנגרים עיבוד וחיתוך נוחים והדבקה קלה. יחד 
עם זאת ניתן לקבל את הלוחות גם בעובי 1.2 מ"מ לצורך שימוש כקנטים מודבקים על שפות הרהיטים או בעובי 10/12 מ"מ 

לשימוש כמשטחים או חיפויים.

www.fenixntm.com ואתר פניקס www.averbuch.co.il ניתן להיכנס לאתר החברה

המהפכה הבאה בעיצוב פנים

התמונות הינן להמחשה בלבד
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החזר אור נמוך

עמיד לטביעות אצבע

רך ונעים למגע

העלמת שריטות ע"י חימום

עמידות גבוהה לשריטות ושחיקה

היגייני 

אנטי בקטריאלי

מתאים למגע עם מזון

קל לניקוי ותחזוקה

עמיד בפני עובש

Low light reflectivity, extremely matt surface

Anti-fingerprint

Soft touch

Thermal healing of microscratches

Resistance to scrathes and abrasion

Hygienic

Enhanced anti-
bacterial properties

Suitable for contact with food

Easy to clean

Mold resistant

Lightfastness

Resistance to dry heat

Excellent intensity and color depth

Rub resistance

High resistance to acid

Antistatic

Hydro-repellent

Dimensional stability

Resistance to impact

החזר אור נמוך

עמידות לחום יבש 

עוצמה ועומק צבע גבוהים 

עמידות לשפשוף 

עמידות לממיסים וחומרים כימיים ביתיים 

יציבות מימדית בשינויי טמפ' גבוהים 

עמידות לפגיעות ומכות

תכונות החומר

אנטי סטטי למניעת הצטברות אבק

אינו סופג

אחזקה

FENIX NTM is a material for interior design with advance surface features.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS. IRON.

made in Italy by Arpa Industriale

NANOTECH MATT MATERIAL FOR INTERIOR DESIGN

Thermal healing of microscratches

Visit fenixntm.com to discover all its features.

FENIX NTM is a material for interior design with advance surface features.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS. IRON.

made in Italy by Arpa Industriale

NANOTECH MATT MATERIAL FOR INTERIOR DESIGN

Thermal healing of microscratches

Visit fenixntm.com to discover all its features.

FENIX NTM is a material for interior design with advance surface features.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS. IRON.

made in Italy by Arpa Industriale

NANOTECH MATT MATERIAL FOR INTERIOR DESIGN

Thermal healing of microscratches

Visit fenixntm.com to discover all its features.

איחוי שריטות בעזרת חימום
Thermal healing of micro-scratches

FENIX NTM is a material for interior design with advance surface features.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS. IRON.

made in Italy by Arpa Industriale

NANOTECH MATT MATERIAL FOR INTERIOR DESIGN

Thermal healing of microscratches

Visit fenixntm.com to discover all its features.

FENIX NTM is a material for interior design with advance surface features.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS. IRON.

made in Italy by Arpa Industriale

NANOTECH MATT MATERIAL FOR INTERIOR DESIGN

Thermal healing of microscratches

Visit fenixntm.com to discover all its features.

FENIX NTM is a material for interior design with advance surface features.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS. MELAMINE FOAM SPONGE.

NANOTECH MATT MATERIAL FOR INTERIOR DESIGN

Thermal healing of microscratches

made in Italy by Arpa IndustrialeVisit fenixntm.com to discover all its features.

FENIX NTM is a material for interior design with advance surface features.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS. MELAMINE FOAM SPONGE.

NANOTECH MATT MATERIAL FOR INTERIOR DESIGN

Thermal healing of microscratches

made in Italy by Arpa IndustrialeVisit fenixntm.com to discover all its features.

FENIX NTM is a material for interior design with advance surface features.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS. MELAMINE FOAM SPONGE.

NANOTECH MATT MATERIAL FOR INTERIOR DESIGN

Thermal healing of microscratches

made in Italy by Arpa IndustrialeVisit fenixntm.com to discover all its features.

עמידות מוגברת לשחיקה ושריטה
Resistance to scratches and abrasion

לשריטות קלות ניתן לתקן ע"י שפשוף בעזרת ספוג פלא.  לשחיקות מוגברות יש להניח מטלית לחה על המקום ולאחר מכן לגהץ בטמפרטורה של 1200 עד 30 שניות או 1800 עד 10 שניות.
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חזיתות בחיפוי פניקס נאנו

דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

LZ גוון 0029 לבן עתיק | קנט לייזר
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דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

LZ גוון לבן עתיק 0029 | קנט לייזר

דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

LZ גוון לבן יווני 0032 | קנט לייזר

דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

LZ גוון לבן בריטניה 0757 | קנט לייזר

דגם מנגו פניקס נאנו לייזר
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חזיתות בחיפוי פניקס נאנו
דגם מנגו פניקס נאנו לייזר

דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

LZ גוון מוקה 0717 | קנט לייזר

דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

LZ גוון אפור בהיר 0725 | קנט לייזר

דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

LZ גוון אפור כהה 0724 | קנט לייזר
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דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

LZ גוון אפור אנגלי 0718 | קנט לייזר

דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

LZ גוון אפור אנגלי 0718 | קנט לייזר
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חזיתות בחיפוי פניקס נאנו
דגם מנגו פניקס נאנו לייזר

דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

LZ גוון רוזה 0716 | קנט לייזר

* מלאי מוגבל

דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

LZ גוון בז' לוקסור 0719 | קנט לייזר

דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

LZ גוון שחור 0720 | קנט לייזר
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מטבח FENIX NTM )מט( גוון שחור 0720
בשילוב FENIX NTA )אלומיניום( גוון פלדה מוברש 5000

מטבח פניקס NTM גוון 0720 שחור
בשילוב פניקס NTA גוון 5000 פלדה מוברש.
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חזיתות פניקס נאנו מסופקות על גבי MDF אירופאי בצפיפות גבוהה בחיפוי חזית בלוח פניקס וגב בפורמייקה איטלקית בגוון תואם.
לכל הקולקציה קיים קנט לייזר תואם וניתן לשלב את כל סוגי הידיות האינטגרליות )ראה עמוד 42-45( החזיתות מסופקות עד גובה 2.7 מ'.

חזיתות בחיפוי פניקס נאנו
דגם מנגו פניקס נאנו לייזר

דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

LZ גוון נחושת 2629 | קנט לייזר

דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

LZ גוון נחושת אפורה 2638 | קנט לייזר

דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

LZ גוון נחושת מושחר 2630 | קנט לייזר
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דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

LZ גוון נחושת בהירה 2628 | קנט לייזר

דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

LZ גוון נחושת בהירה 2628 | קנט לייזר
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קולקציית גווני פניקס

מטבח FENIX NTM )מט( גוון אפור אנגלי 0718

  12



NEW 2018NEW 2018מעוצביםגוונים חלקים
FENIX NTMFENIX NTA

5000
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חזיתות בחיפוי פורמייקה
דגם מנגו | קנט PVC תואם

ARPA מנגו פורמייקה
גוון 0020LU קנט תואם

מנגו פורמייקה ווילסונארט גוון 8624NM קנט תואם

דגם מנגו

ARPA פורמייקה
H18 תואם | ידית PVC 0020 | קנטLU גוון
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דגם מנגו פורמייקה הינו חזית חלקה בחיפוי פורמייקה בשילוב מגוון סוגי קנטים המיושמים ע"ג MDF אירופאי איכותי, בעל צפיפות גבוה ועמידות מוגברת ללחות, חום ורטיבות. ניתן לשלב את כל סוגי הידיות האינטגרליות  )ראה עמוד38-41(

דגם מנגו

WilsonArt פורמייקה
H8 תואם | ידית PVC קנט | D354 M גוון

דגם מנגו

Polyrey פורמייקה
גוון F026 Roc | קנט PVC תואם

pvc קנט

pvc קנט
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דגם מנגו

ARPA פורמייקה
גוון  URBAN             | קנט PVC תואם

pvc קנט

pvc קנט

קנט           1.3 מ"מ קיים במגוון עשיר של גוונים ומרקמים התואמים לגווני הפורמייקה במשטח העיקרי. קולקציית הקנטים כוללת מאות התאמות בלעדיות לגווני הפורמייקה של אורצ'רד.

חזיתות בחיפוי פורמייקה
דגם מנגו | קנט PVC תואם

3395

PVC

דגם מנגו

ARPA פורמייקה
H8 תואם | ידית PVC קנט |              Luna 3349גוון
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דגם מנגו

ARPA פורמייקה
גוון 3359Luna | קנט PVC תואם

באדיבות מטבחי 79
H80 0001  קנט תואם ידיתLU מטבח תחתון: דגם מנגו פורמייקה

קלאפה: דגם מנגו פורמייקה LUNA 3359 קנט PVC תואם.
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דגם מנגו

WilsonArt פורמייקה
H19 תואם | ידית PVC 4113 | קנטH          גוון

H19 ידית

pvc קנט

חזיתות בחיפוי פורמייקה
דגם מנגו | קנט PVC תואם

H-8 4113  בשילוב ידיתH-WH ארונות תחתונים: דגם מנגו פורמייקה
H-8 שחור מבריק ובשילוב ידית PH-02 ארונות עליונים: דגם גליל בחיפוי פולימר

WH
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דגם מנגו

ARPA פורמייקה
גוון                  4531 | קנט PVC תואם | ידית H19 טבעי

דגם מנגו

ARPA פורמייקה
גוון                3309 | קנט PVC תואם | ידית H16 )כפולה(

דגם מנגו

WilsonArt פורמייקה
 H8 תואם | ידית PVC גוון         4393 | קנט NAKEDLARIXWS

החזיתות מיוצרות בחיפוי מותגי הפורמייקה המובילים בעולם – חברת Wilsonart® International ,                       צרפת וחברת Arpa איטליה ומחזיקות 
 .)FSC(ותקן איגוד היערות העולמי GREENGUARD בתקני איכות מחמירים לרבות תקן ירוק

POLYREY
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חזיתות בחיפוי פורמייקה
דגם מנגו | קנט לייזר LZ תואם

דגם מנגו

WilsonArt פורמייקה
 LZ 0123 | קנט לייזרSK גוון

דגם מנגו

WilsonArt פורמייקה
H8 ידית |  LZ 1026 | קנט לייזרM גוון

)LZ( קנט לייזר

)LZ( קנט לייזר

חיבור קנט בטכנולוגיית לייזר מיושמת ע"י שימוש בהתכה )ריתוך( וללא תוספי דבקים חיצוניים. מעניקה לחזית מראה נקי ללא חיבורים ואיטום אופטימלי המגביר את עמידותו לחום ולחות. מתאים לאנשים שלא מתפשרים על פחות ממושלם...
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דגם מנגו
 1026M גוון Wilsonart פורמייקה

 LZ קנט לייזר
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C-5, C-3, C-2, C-0. :דגם טל הינו חזית חלקה בחיפוי פורמייקה ובשילוב פרופילי אלומיניום לבחירה מארבעה סוגים

ניתן לשלב מגוון ידיות אינטגרליות )ראה עמוד38-41(

C-0 פרופיל
קיים בגימור טבעי/מוברש

C-2 פרופיל
פרופיל C-5קיים בגימור טבעי/מוברש

קיים בגימור טבעי

C-3 פרופיל
קיים בגימור טבעי/מוברש

דגם טל

WilsonArt פורמייקה
 C-0 8147 | קנטC גוון

חזיתות בחיפוי פורמייקה
דגם טל | פרופיל אלומיניום
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דגם טל

WilsonArt פורמייקה
 C-0 8118 | קנטC גוון

עיצוב פנים | תכנון נגרות : ליאת דביר רותם
נגרות : עולם העץ
צילום : ניצן הפנר

H8 ידית | C-0 קנט | C 8118 גוון Wilsonart דגם טל פורמייקה
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חזיתות בחיפוי אקריל - סדרת זניט סופר מט

דגם מנגו
זניט סופר מט

גוון 3416 לבן סופר מט קנט תואם

התמונות הינן להמחשה בלבד
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דגם מנגו זניט סופר מט

3416 לבן סופר מט

3426 מגנוליה סופר מט

3706 מגנוליה פנינה סופר מט

3746 קשמיר סופר מט
דגם מנגו 

זניט סופר מט
גוון 3426 מגנוליה סופר מט קנט תואם

דגם מנגו 
זניט סופר מט

גוון 3746 קשמיר סופר מט קנט תואם

Made in Spain ניתן לשלב ידית אינטרגלית מסדרת סירה )H17, H18, H21( או ידית ישרה )H8, H80( ניתן לצבוע את הידיות בכל גוון ממניפת RAL ע"פ בחירת הלקוח. חזיתות בחיפוי זניט מסופק עם גב בגוון תואם.

סדרת גוונים חדשה בגימור סופר מט יוקרתי, בעל עמידות גבוהה מאוד לשחיקה ושריטה. לסדרת זניט הגנה מירבית מטביעות אצבעות, דחית 
לכלוך ואבק. גימור נעים למגע.
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חדש באורצ'רד!חזיתות בחיפוי אקריל - סדרת סיינכרון

מטבח עליון: דגם מנגו סיינכרון גוון 3286 בזלת קנט תואם
מטבח תחתון: דגם מנגו זניט גוון 3416 לבן סופר מט קנט תואם.
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דגם מנגו סיינכרון )טבעי(

דגם מנגו
סיינכרון

גוון 3276 טוף קנט תואם

דגם מנגו 
סיינכרון 

גוון 3286 בזלת קנט תואם

חיפוי אקרילי במרה מחצבי טבע ועשיר ובעל עמידות גבוהה מאוד לשחיקה, שריטה, מכה, לחות ורטיבות. חזיתות מסדרת סיינכרון מעניקות 
מראה חי וטבעי המאפשר יצירת חללים פנימיים במראה אורבני עם ניחוח של טבע.

Made in Spain
ניתן לשלב ידית אינטרגלית מסדרת סירה )H17, H18, H21( או ידית ישרה )H8, H80( ניתן לצבוע את הידיות בכל גוון ממניפת RAL ע"פ בחירת הלקוח. חזיתות בחיפוי סיינכרון מסופק עם גב בגוון תואם.
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חזיתות בחיפוי אקריל - סדרת סיינכרון

דגם מנגו
סיינכרון

גוון 3076 טייח בהיר קנט תואם

דגם מנגו 
סיינכרון 

גוון 3086 טיח אפור קנט תואם
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דגם מנגו
סיינכרון

גוון 3146 אלון מבוקע טבעי קנט תואם

דגם מנגו
סיינכרון

גוון 3136 אלון מבוקע בהיר קנט תואם

דגם מנגו 
סיינכרון 

גוון 3156 אלון מבוקע כהה קנט תואם

Made in Spain
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דגם מנגו
סופר לק  מבריק

H18 גוון 0016 לבן מבריק | קנט מבריק תואם | ידית

חזיתות בחיפוי אקריל – סדרת סופר לק
דגם מנגו סופר לק מבריק

דגם מנגו
סופר לק מבריק

גוון 0016 לבן מבריק קנט תואם |ידית H15 טבעי
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דגם מנגו
סופר לק מבריק

H26 גוון 2736 אפור מבריק | קנט מבריק תואם | ידית

חזיתות בחיפוי סופר לק מסופקות עם גב תואם בגימור מט.
Made in Spain

דגם מנגו
סופר לק מבריק 

גוון 2736 אפור מבריק | קנט תואם
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דגם מנגו
סופר לק מבריק 

גוון 1146 מוקה מבריק | קנט תואם

דגם מנגו
סופר לק מבריק 

גוון 0076 שחור פחם מבריק | קנט תואם

דגם מנגו
סופר לק מבריק 

גוון 2376 סגסוגת מבריק | קנט תואם

חזיתות בחיפוי סופר לק מסופקות עם גב תואם בגימור מט.

חזיתות בחיפוי אקריל – סדרת סופר לק
דגם מנגו סופר לק מבריק
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דגם מנגו
סופר לק מבריק 

H19 גוון 3026 קשמיר מבריק | קנט תואם | ידית

Made in Spain

דגם מנגו
סופר לק מבריק 

MT3199 גוון H8 גוון 3026 קשמיר מבריק | קנט שחור מבריק | ידית
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דגם מנגו
PZ פריזמה

גוון PZ04 תכול עמוק | קנט DM ליטוש יהלום

קנט DM ליטוש יהלום

קנט DM ליטוש יהלום

חזיתות בחיפוי אקריל
סדרת פריזמה PZ - דגם מנגו

דגם מנגו

PZ פריזמה
גוון PZ60 אפור כהה | קנט DM ליטוש יהלום
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דגם מנגו
NA פריזמט

גוון NA20 לבן ביאנקו | קנט DM ליטוש יהלום

סדרת פריזמט NA - דגם מנגו

דגם מנגו

PZ פריזמה
גוון PZ60 אפור כהה | קנט DM ליטוש יהלום

גוון PZ01 לבן שלג | קנט DM ליטוש יהלום

פריזמה PZ-יהלום PZ41 פנינה
H180 ידית פרפקט

פריזמט NA-יהלום NA20 ביאנקו
H180 ידית פרפקט
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דגם מנגו

אולטרה גלוס 
H-27 לבן עתיק קנט תואם | ידית D102 גוון

דגם מנגו

אולטרה גלוס 
H18 לבן שלג קנט תואם | ידית D115 גוון

D114 לבן

D102 לבן עתיק 

D115 לבן שלג

גווני ECO מובילים

קנט DM ליטוש יהלום

חזיתות בחיפוי אקריל – סדרת אולטרה גלוס
דגם מנגו אולטרה גלוס

סדרת אולטרה גלוס ניתן ליצר בדגם מנגו ובשילוב קנט תואם מבריק, לייזר LZ או DM ליטוש יהלום. ניתן לייצר גם בשילוב פרופיל אלומיניום )דגם טל( ראה עמ' 22
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דגם מנגו
אולטרה גלוס

 LZ לבן שלג | קנט לייזר D115 גוון
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ידיות אינטגרליות - סדרות

סדרת מיתר

)H-14( 10 ידית מיתר
גימור טבעי או ברק משי

)H-15( 30 ידית מיתר
גימור טבעי או ברק משי

)H-16( ידית מיתר כפולה
גימור טבעי או ברק משי

קולקצייה סדרות של ידיות מיני, מידי וכפולות למראה מושלם במטבח או ברהיט .
סדרות אלו ניתן לצבוע במגוון גוונים )ראה עמ' 42-45(

סדרת סירה

)H-17( 10 ידית סירה
גימור טבעי או ברק משי

)H-18( 40 ידית סירה
גימור טבעי או ברק משי

)H-21( ידית סירה כפולה
גימור טבעי או ברק משי

סדרת טרפז

)H-11( 20 ידית טרפז
גימור טבעי או ברק משי

)H-12( 40 ידית טרפז
גימור טבעי או ברק משי

)H-13( ידית טרפז כפולה
גימור טבעי או ברק משי
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ידיות אינטגרליות - פרימיום

ידיות ישרות

PERFECT סדרת

)H-19( ידית סנטר
גימור טבעי או כרום מבריק

ניתן באורכים 16, 21, 32, 42, 52 ס”מ

)H-27( ידית גל
גימור טבעי או כרום מבריק

ניתן באורכים 21, 32, 42 ס”מ

)H-20( ידית ספארק
גימור INOX משולב כרום מבריק

)H-8( ידית ישרה
גימור טבעי או ברק משי 

H-180 ידית פרפקט
גימור טבעי בשילוב חיפוי החזית

)H-80( ידית ישרה
גימור טבעי או ברק משי 
* להתקנה אנכית בלבד

H-210 ידית פרפקט
גימור טבעי בשילוב חיפוי החזית

)H-28( ידית משופעת
INOX גימור

בקולקציית הידיות של אורצ’רד תוכלו למצוא מגוון עשיר של ידיות איכותיות ונוחות לשימוש.
NA פריזמט ,PZ ידיות סדרת פרפקט ניתן לשלב בחזיתות בחיפוי פורמיקה, פניקס, פריזמה*
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חזיתות בחיפוי פורמייקה

)H-23( 10 ידית מלבן
גימור טבעי

)H-24( 30 ידית מלבן
גימור טבעי

)H-1( 20 ידית חבצלת
גימור טבעי

)H-2( 40 ידית חבצלת
גימור טבעי

סדרה מלבנית

סדרת חבצלת

סדרה אינטגרלית

ידיות שתולות

)H-4( 2 ידית אינטגרלית
גימור טבעי

)H-26( 0 ידית אינטגרלית
גימור טבעי

דגם גליל 
פולימר גוון PH01 לבן מבריק

H-15 ידית מיתר

)H-9( ידית טופ
 גימור טבעי

ניתן באורכים 16, 21, 32, 42 ס”מ

)H-10( ידית שתולה
 גימור טבעי

ניתן באורכים 16, 21, 32, 42 ס”מ

  40



התאמת ידיות

מק”טשם הידית

דגמי דלתות בחיפוי
דגם גליל פורמייקה/ פורנית/ חיפוי אקרילי

בחיפוי 
פולימר קנט יהלום דגם מנגוגימור הידית

DM

דגם טל
פרופילי אלומיניום

C-0C-2/C-3C-5
√√√√√טבעיH-1ידית חבצלת 20 

√√√√√טבעיH-2ידית חבצלת 40 

√√√√√טבעיH-4ידית אינטגרלית 2

√√√√√√טבעי/ ברק משיH-8ידית ישרה עם כרסום

√√טבעיH-9ידית טופ

H-10 ידיתH-10טבעי√√√√√

√√טבעי/ ברק משיH-11ידית טרפז 20 

√√טבעי/ ברק משיH-12ידית טרפז 40

√√טבעי/ ברק משיH-13ידית טרפז כפולה 

√√√√טבעי/ ברק משיH-14ידית מיתר 10 

√√√√טבעי/ ברק משיH-15ידית מיתר 30 

√√טבעי/ ברק משיH-16ידית מיתר כפולה 

√√טבעי/ ברק משיH-17ידית סירה 10 

√√טבעי/ ברק משיH-18ידית סירה 40 

√√√טבעי/ כרום מבריקH-19ידית סנטר 

√√√√√√H-20INOXידית ספארק 

√√טבעי/ ברק משיH-21ידית סירה כפולה 

√√טבעיH-23ידית מלבן 10

√√טבעיH-24ידית מלבן 30 

√טבעיH-26ידית אינטגרלית 0

√√√טבעי/ כרום מבריקH-27ידית גל 

√√√√√√כרום מבריקH-28ידית משופעת

√√√√√√טבעי/ ברק משיH-80ידית ישרה ללא כרסום

PERFECTH-180טבעי בשילוב חומר חיפוי החזית√√

√√טבעי בשילוב חומר חיפוי החזיתPERFECTH-210 כפולה
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ידיות צבועות
גימור חלק MT  )         ברק(

דגם מנגו
WilsonArt פורמייקה

2112MT בגוון H12 קנט תואם | ידית | D354 G גוון

גוון 2165MT מוקה כהה מטגוון 2119MT מוקה בהיר מטגוון 2112MT לבן מט גוון 3199T שחור מטגוון 3130MT אפור מטגוון 2100MT קרם מט

H10, H9  :ניתן לייצור עד 175 ס"מ בכל סוגי הידיות למעט

דגם מנגו
סופרלק מבריק

2100MT בגוון H26 ידית | G102 גוון 0016 לבן מבריק | קנט

2112MT גוון

2100MT גוון

40%
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 SD גימור חול מגורען

גוון 2165SD מוקה כהה מגורעןגוון 2119SD מוקה בהיר מגורעןגוון 2112SD לבן מגורען גוון 3199SDשחור מגורעןגוון 3130SD אפור מגורעןגוון 2100SD קרם מגורען

H10, H9  :ניתן לייצור עד 175 ס"מ בכל סוגי הידיות למעט

דגם מנגו
Polyrey פורמייקה

3199SD בגוון H8 שחור | ידית PVC קנט | R049 ROC גוון

דגם מנגו
WilsonArt פורמייקה

2119SD בגוון H18 ידית | T816 4961 | קנטM גוון

3199SD גוון

2119SD גוון
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ידיות צבועות
דגם מנגו פניקס נאנו לייזר בשילוב ידיות צבועות

דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

2119SD גוון H18 ידית | LZ גוון 0719 | קנט לייזר

התמונות הינן להמחשה בלבד.

דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

3130SD גוון H8 ידית | LZ גוון 2038 | קנט לייזר

דגם מנגו
פניקס נאנו לייזר

3199MT גוון H8 ידית | LZ גוון 0720 | קנט לייזר
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מטבח עץ בשילוב ידיות צבועות
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חדש באורצ'רד!חזיתות בחיפוי זכוכית או פורצלן

התמונות הינן להמחשה בלבד.

דגם מלודי 
זכוכית קליר לבן
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דגם מלודי

ניתן בכל סדרת הזכוכיות, הדפסות, בכל גווני הצביעה של מניפת RAL למעט זכוכית שקופה ללא צביעה. יש לציין מיקום לקידוח צירים / מתקן / מגירות. ניתן להגדיר מידות ומיקום לכרסום ידית לפי דרישת הלקוח.

דגם מלודי הינו דגם חלק בחיפוי זכוכית או פורצלן, הכולל כרסום ידית אובאלית וניתן ליצור בכל קולקציית הזכוכיות האטומות או הפורצלן )ראה עמוד 52-55(. עובי הדלת 20 מ"מ | אורך ידית 150 
מ"מ, תמוקם במרחק 55 מ"מ מהפאה הנבחרת.

דגם מלודי זכוכית מודפסת 6626MAדגם מלודי זכוכית טורקיז A0861 דגם מלודי זכוכית פירנצה סילבר.
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חזיתות בחיפוי זכוכית או פורצלן
דגם צליל 

חזית בחיפוי זכוכית או פורצלן )התקנה שטוחה( בשילוב פרופיל אלומיניום סמוי לקבלת מראה נקי ואלגנטי 
של הזכוכית.

ניתן בכל קולקציית הזכוכיות, הפורצלן, הדפסה, צביעה לפי מניפת RAL למעט זכוכיות שקופות.

עובי הדלת 20 מ"מ	 
אפשרות לתוספת סגירת גב אלוקובונד	 

בשילוב ידית מידי פרופיל 4602	 
בשילוב ידית מיני פרופיל 4601	 
ללא ידיות, פרופיל 4600	 

ידית מידי 4602 ידית מיני 4601
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ידית מידי 4602 ידית מיני 4601

עובי הדלת 23 מ"מ	 
אפשרות לתוספת סגירת גב אלוקובונד	 

חזית בחיפוי זכוכית או פורצלן )התקנה שטוחה( בשילוב פרופיל אלומיניום סמוי, ידית בשילוב זכוכית המאפשרת
התאמה בין הדלת לידית ויוצרת מראה מושלם ויוקרתי.

ניתן בכל קולקציית הזכוכיות, הפורצלן, הדפסה, צביעה לפי מניפת RAL למעט זכוכיות שקופות.
בשילוב ידית מידי פרופיל 4602 עם זכוכית	 
בשילוב ידית מיני פרופיל 4601	 
ללא ידיות	 

דגם הרמוני
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חזיתות בחיפוי זכוכית או פורצלן
RAL פרופיל אלומיניום – ניתן לצבוע זכוכית, מסגרת וידיות לפי מניפת

דגם סינקופה 4900
בשילוב ידית בנויה 4980

גב 45 מ"מ, פרופיל 3.5 מ"מ
עובי 20.6 מ"מ

ניתן בכל הזכוכיות או פורצלן

דגם סינקופה 4900

גב 45 מ"מ, פרופיל 3.5 מ"מ
עובי 20.6 מ"מ

ניתן בכל הזכוכיות או פורצלן

דגם אוקטבה 4700

גב 47 מ"מ, חזית 1.5 מ"מ
עובי 19 מ"מ 

ניתן בכל הזכוכיות האטומות או פורצלן
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2008A דגם
גימור מט 

1100A דגם
גימור מט / מוברש 

דגם 180גימור מט / מוברש / מבריק 
ניתן לשלב בדגם 

אוקטבה 4700

דגם 4980
1200A דגם

גימור מט / מוברש / מבריק 

1500A דגם
גימור מט 

1000A דגם
גימור מט / מוברש / מבריק 

ידיות אינטגרליות – דגמי זכוכית

2011A דגם
גימור מט / מוברש / מבריק 

ניתן לשלב בדגם סינקופה 4900

1600A דגם
גימור מט 
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חזיתות בחיפוי זכוכית או פורצלן
קולקציית זכוכיות לדלתות

קבוצה 2 קבוצה 1 - גווני לקובל

דגם פרח צלב

דגם פרחים דגם רטרו דגם מראה לקובל חום מוקה לקובל בז' מדבר

דגם שקוף

דגם שקוף בתוספת צבע

לקובל שחור לקובל לילך

בז' בהירלקובל אפור כסוףלקובל אפור בהירלקובל לבן

דגם מראה אפורה דגם מראה אפורהקליר לבן
רפלקטיבית

דגם אסיד

דגם אסיד בתוספת צבע קליר שמנת

לקובל בורדו

דגם רנסנס

דגם מטריקס
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קבוצה 3 - אסיד מעוטרות בצביעה

פרח צלב צהובדגם פרח צלב

מטריקס ירוק תפוח

בתוספת צבע לימון

בתוספת צבע ירוק תפוח

בתוספת צבע בורדו

בתוספת צבע לילך

פרחים אדוםדגם פרחים

רנסנס סגולדגם רנסנס

דגם מטריקס
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A2380

A2670

MA7523

MA1112

MA691

MA4401MA5027

MA4696MA1113

MA8836MA8060A1050

WWW.SHUTTERSTOCK.COM  וניתן לבחור כל תמונה ממאגר התמונות האינטרנטי שאטרסטוק www.averbuch.co.il ניתן לצפות בקולקציית ההדפסות באתר האינטרנט של החברה

קולקציית זכוכיות
קבוצה 3 - מודפסות
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MA3899A2430

MA1114A2510

MA326MA7676MA4564MA4565

MA1113

A1050
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חזיתות בחיפוי פולימר וצבע

מטבח פולימר
 T5 בשילוב דגם ורדי

T6 ודגם רמברנט

התמונות הינן להמחשה בלבד
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T4 דגם שייקספיר
גוון 61 וניל

T5 דגם ורדי
גוון 56 קרם

T6 דגם רמברנט
גוון 149 לבן עשן

סדרת דגמי היוקרה

מקרא:

ניתן בויטרינה ניתן לקבל גלוי
מחולקת

ניתן בויטרינה
פתח אחד

מספר מגירה.עובי דגם צבע במ"מעובי דגם במ"מ
ראה עמוד 99

מידת מינימום
לכרסום הדוגמה

ניתן לקבל
דלת מחולקת

###ח #

סדרה T ניתן לייצור עד גובה/רוחב 120 ס"מ.

24ח

-14.7 24

הסדרה הקלאסית )סדרת דגמי T( הינה פרי פיתוח חדשני הכולל כרסום עמוק ומרשים )ללא הדבקת פרופילים( המקנה מראה חמים, ביתי ומודרני ומאפשר שילוב מספר דגמים ביחידת העיצוב.
הסדרה כוללת מספר פיתוחים המסופקים בסגנון עיבוד מסגרת פנימית, עיבוד מסגרת חיצונית ועיבוד מסגרת כפולה )חיצונית ופנימית(.
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620 24

19ח
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חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
סדרת דגמי היוקרה

T3 דגם מוצארט
גוון 151 חול

T1 דגם באך
גוון 167 שלג

T2 דגם בטהובן
גוון 148 סלע

סדרה T ניתן לייצור עד גובה/רוחב 120 ס"מ.

מקרא:

ניתן בויטרינה ניתן לקבל גלוי
מחולקת

ניתן בויטרינה
פתח אחד

מספר מגירה.עובי דגם צבע במ"מעובי דגם במ"מ
ראה עמוד 99

מידת מינימום
לכרסום הדוגמה

ניתן לקבל
דלת מחולקת

###ח #
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22ח

-14.7 22

19ח

120 19

22ח

520 22



באדיבות מטבחי דניאל
 T3 דגם מוצארט

גוון 148 סלע
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Q2 דגם דאלי
גוון 167 לבן שלג

Q1 דגם מונה
גוון 56 קרם

Q0 דגם דגה
גוון 164 שמנת

חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
סדרת דגמי היוקרה

חיפוי פולימר מאפשר קבלת חזית מעוצבת בעשרות דגמים וסוגי עיבודים. חיפוי החזית ופאות הדגם )קנטים( מבוצע ע"י טכנולוגיה מתקדמת )ממברנת ואקום( ביריעת PVC מיוחדת ועבה המעניקה מראה שלם ונקי
לכל קולקציית החזיתות של אורצ'רד ניתנת 5 שנות אחריות מלאה על פגמי יצור. 
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22ח

720 22

19ח

120 19

22ח

-14.7 22



Q6 דגם רפאל
גוון 149 לבן עשן

Q7 דגם רנואר
גוון 810 אפור טרנציט

Q8 דגם מיכאלאנג'לו
גוון 411 פנינה

סדרה Q ניתן לייצור עד גובה/רוחב 120 ס"מ.

מקרא:

ניתן בויטרינה ניתן לקבל גלוי
מחולקת

ניתן בויטרינה
פתח אחד

מספר מגירה.עובי דגם צבע במ"מעובי דגם במ"מ
ראה עמוד 99

מידת מינימום
לכרסום הדוגמה

ניתן לקבל
דלת מחולקת

###ח #
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19ח

220 19

22ח

920 22

22ח

-14.7 22



Q5 דגם פיקאסו
גוון 150 לבן עתיק

Q4 דגם דה וינצ'י
גוון 148 סלע

Q3 דגם ואן גוך
גוון 149 לבן עשן

חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
סדרת דגמי היוקרה

סדרה Q ניתן לייצור עד גובה/רוחב 120 ס"מ.

מקרא:

ניתן בויטרינה ניתן לקבל גלוי
מחולקת

ניתן בויטרינה
פתח אחד

מספר מגירה.עובי דגם צבע במ"מעובי דגם במ"מ
ראה עמוד 99

מידת מינימום
לכרסום הדוגמה

ניתן לקבל
דלת מחולקת

###ח #
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24ח

-14.7 24

19ח

120 19

24ח

820 24



דגם אוקספורד 62
גוון 150 לבן עתיק

דגם ויקטוריה 74
גוון 56 קרם

V10 דגם מייגן
גוון P911 פנינה
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22ח

124 22

22ח

120 22

22ח

124 22



דגם ויקטוריה

גוון 149 לבן עשן

חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
סדרת דגמי היוקרה
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W5 דגם אירנה
גוון 56 קרם

W6 דגם אנה
גוון 61 וניל

חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
סדרת דגמי היוקרה

T7 דגם שופן
19חגוון 164 שמנת

-14.7 19

מקרא:

ניתן בויטרינה ניתן לקבל גלוי
מחולקת

ניתן בויטרינה
פתח אחד

מספר מגירה.עובי דגם צבע במ"מעובי דגם במ"מ
ראה עמוד 99

מידת מינימום
לכרסום הדוגמה

ניתן לקבל
דלת מחולקת

###ח #
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19ח

120 19

19ח

120 1919



דגם נעם 26
גוון 233 אלה וניל

דגם מנצ'סטר 72
גוון 56 קרם

דגם מנצ'סטר מדורג 75
גוון 167 לבן שלג

חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
סדרת דגמי היוקרה

מקרא:

ניתן בויטרינה ניתן לקבל גלוי
מחולקת

ניתן בויטרינה
פתח אחד

מספר מגירה.עובי דגם צבע במ"מעובי דגם במ"מ
ראה עמוד 99

מידת מינימום
לכרסום הדוגמה

ניתן לקבל
דלת מחולקת

###ח #
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19ח

224 19

19ח

224 19

22ח

120 22



דגם טרפלגר 29
גוון 297 אלסקה

דגם טוטנהאם 30
גוון 61 וניל

V0 דגם לונדון
גוון 809 לבן מט

ליחידות מעל גובה\רוחב 90 ס”מ בדגמים טרפלגר, טוטנהאם ולונדון V0 מומלץ להזמין בעובי 22 מ”מ.
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19ח

220 19

19ח

220 19

19ח

120 19



חזיתות בחיפוי פורמייקה

דגם רובי 34
גוון 167 לבן שלג
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דגם קורל 76
גוון 149 לבן עשן

דגם אמרלד 44
גוון 56 קרם 

דגם רובי 34
גוון 240 חורף יפני 

חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
סדרת דגמי מילואה ומסגרת 

מקרא:

ניתן בויטרינה ניתן לקבל גלוי
מחולקת

ניתן בויטרינה
פתח אחד

מספר מגירה.עובי דגם צבע במ"מעובי דגם במ"מ
ראה עמוד 99

מידת מינימום
לכרסום הדוגמה

ניתן לקבל
דלת מחולקת

###ח #
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18ח

120 22

18ח

220 22

18ח

220 22



דגם ספיר 68
גוון 166 אייבורי

דגם אופק אורך מדורג 61
גוון 167 שלג 

M6 דגם אופק מדורג
גוון P809 לבן מט 

חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
סדרת דגמי מילואה ומסגרת 

מקרא:

ניתן בויטרינה ניתן לקבל גלוי
מחולקת

ניתן בויטרינה
פתח אחד

מספר מגירה.עובי דגם צבע במ"מעובי דגם במ"מ
ראה עמוד 99

מידת מינימום
לכרסום הדוגמה

ניתן לקבל
דלת מחולקת

###ח #
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18ח

220 22

18ח

220 22

18ח

224 22



דגם אופל
גוון 813 בז'

דגם נועה
גוון 56 קרם

V12 דגם זהר
גוון P809 לבן מט
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18ח

220 22

18ח

220 22

18ח

220 22



דגם אופק רוחב 33

גוון 810 אפור טרנציט

דגם אופק אורך 32

גוון 164 שמנת 

דגם שביט 49

גוון 151 חול

חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
סדרת דגמי מילואה ומסגרת 

מקרא:

ניתן בויטרינה ניתן לקבל גלוי
מחולקת

ניתן בויטרינה
פתח אחד

מספר מגירה.עובי דגם צבע במ"מעובי דגם במ"מ
ראה עמוד 99

מידת מינימום
לכרסום הדוגמה

ניתן לקבל
דלת מחולקת

###ח #
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18ח

120 22

18ח

120 22

18ח

120 22



W2 דגם נגה

גוון 813 בז'

W4 דגם נגה אורך

גוון 811 זית 

W3 דגם נגה רוחב

גוון 814 פטרול

סדרת דגמי נגה מסגרת 6.7 מ"מ
  73

18ח

122 22

18ח

122 22

18ח

122 22



דגם כרמל 36

גוון 167 לבן שלג

מטבח פולימר
דגם כרמל 36

חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
סדרת דגמי מילואה ומסגרת

דגם יסמין 46
גוון 149 לבן עשן
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18ח

424 22

18ח

420 22



דגם ונוס 37

גוון 243 מלינגה אופקית
דגם צ'לסי מדורג 73

גוון 312 קרם מחורץ

דגם צ'לסי 43

גוון P809 לבן מט
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18ח

124 22

20ח

120 24

20ח

220 24



חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
סדרת דגמי מילואה ומסגרת

דגם ענבר 79

גוון 164 שמנת

דגם שחר 94

גוון 148 סלע 

דגם אליזבט

גוון 61 וניל

מקרא:

ניתן בויטרינה ניתן לקבל גלוי
מחולקת

ניתן בויטרינה
פתח אחד

מספר מגירה.עובי דגם צבע במ"מעובי דגם במ"מ
ראה עמוד 99

מידת מינימום
לכרסום הדוגמה

ניתן לקבל
דלת מחולקת

###ח #

  76

19ח

124 19

19ח

220 19

19ח

1325 19



דגם תמר

גוון 56 קרם

באדיבות לוקוצ'ינה
מטבח פולימר 

דגם תמר

  77

18ח

220 22



דגם נאפולי 86

גוון 150 לבן עתיק

דגם אלה

גוון 164 שמנת
דגם תהל 78

גוון 236 בוק קנדי

חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
סדרת דגמי מילואה ומסגרת

  78

18ח

120 22

18ח

120 22

18ח

220 22



דגם שביט תבור 67

גוון 274 דובדבן 

דגם הדס

גוון 233 אלה וניל
דגם נאפולי תבור 85

גוון 289 מייפל פראי

מקרא:

ניתן בויטרינה ניתן לקבל גלוי
מחולקת

ניתן בויטרינה
פתח אחד

מספר מגירה.עובי דגם צבע במ"מעובי דגם במ"מ
ראה עמוד 99

מידת מינימום
לכרסום הדוגמה

ניתן לקבל
דלת מחולקת

###ח #
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18ח

224 22

20ח

320 22

18ח

320 22



חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
דגמים חרוטים

M8 דגם ורונה

גוון 411 פנינה

M7 דגם יעל

גוון P813 בז'

דגם מוריה גליל 59

גוון 56 קרם

מקרא:

ניתן בויטרינה ניתן לקבל גלוי
מחולקת

ניתן בויטרינה
פתח אחד

מספר מגירה.עובי דגם צבע במ"מעובי דגם במ"מ
ראה עמוד 99

מידת מינימום
לכרסום הדוגמה

ניתן לקבל
דלת מחולקת

###ח #

  80

22ח

122 22

22ח

120 22

19ח

120 19



דגם קייט 83

גוון 149 לבן עשן

דגם מוריה 66

גוון 411 פנינה

מטבח פולימר
דגם קייט  83

גוון P809 לבן מט

  81

19ח

1420 19

19ח

1420 19



באדיבות ומטבחי ניו קיטשן
מטבח פולימר

דגם צמרת
גוון 61 וניל

  82

דגם צמרת

19חגוון 312 קרם מחורץ

1220 19



חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
דגמים חרוטים

DA דגם ליה

גוון 150 לבן עתיק

  83

דגם אורן

19חגוון 56 קרם

1120 19

דגם פסגה 81

19חגוון 289 מייפל פראי

220 19

19ח

120 19



חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
דגמים חרוטים

דגם רומא

גוון 56 קרם

דגם דקל 80

גוון 238 שיטה מדברית

דגם שיטה

גוון 162 אגס סלמון

  84

19ח

1024 19

19ח

420 19

19ח

-14.7 19



דגם דלהי 84

גוון 289 מייפל פראי

21

56297

5671

5

164

66

86

מטבח פולימר
דגם ערבה גוון 150 לבן עתיק

  85

19ח

224 19

דגם ערבה

19חגוון 297 אלסקה

1124 19



חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
דגמים חלקים

דגם גליל מדורג 42

גוון 151 חול

דגם גליל

דגם גליל מדורג

דגם גליל

H8 גוון 56 קרם בשילוב ידית ישרה

*ניתן בעובי חו"ג 22, 27 מ"מ

מקרא:

ניתן בויטרינה ניתן לקבל גלוי
מחולקת

ניתן בויטרינה
פתח אחד

מספר מגירה.עובי דגם צבע במ"מעובי דגם במ"מ
ראה עמוד 99

מידת מינימום
לכרסום הדוגמה

ניתן לקבל
דלת מחולקת

###ח #

  86

19ח

-10 19

19ח

-10 19



דגם גליל מחורץ 41

גוון 812 לילך )תכלת(

דגם מילאנו

גוון 58 אלמון ירוק משורג

דגם תבור 50

גוון 299 סהרה

  87

19ח

-14.7 19

19ח

-14.7 19

19ח

-14.7 19



ידית אלומיניום טבעי

2112MT ידית אלומיניום בגוון

MD Z5 דגם דנה
MT 2112 גוון 167 בשילוב ידית בגוון

מגירה עליונה דגם דנה MN Z5 )מיני( ידית אלומיניום
מגירה תחתונה דגם דנה MD Z5 )מידי( ידית אלומיניום

חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
דגם דנה

  88

22ח

-14.7 22



באדיבות מטבחי 79
מטבח דגם דנה
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חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
סדרת דגמי ימית

דגם ימית דנה MD  23 )מידי(

גוון 238 שיטה מדברית
ידית אלומיניום

R40 2 דגם ימית

גוון 272 אגוז אדמוני

R42 דגם ימית 2 מדורג

גוון 228 אלון מבוקע כהה

מקרא:

ניתן בויטרינה ניתן לקבל גלוי
מחולקת

ניתן בויטרינה
פתח אחד

מספר מגירה.עובי דגם צבע במ"מעובי דגם במ"מ
ראה עמוד 99

מידת מינימום
לכרסום הדוגמה

ניתן לקבל
דלת מחולקת

###ח #
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19ח

-14.7 19

22ח

-14.7 22

19ח

-14.7 19



דגם ימית 2
PH-01 גוון לבן מבריק
באדיבות סגול מטבחים

  91



חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
דלתות חלוקה )קושרת(

קולקציית דלתות יוקרתית בחריטה כפולה תואמת לכל דגמי הפולימר )למעט 
דגמי קשתות וימית( הדלתות ניתנות בכל מידה, מגובה 140 ס"מ ועד גובה 240 

ס"מ בחיפוי פולימר או צבועות ובעובי 22 מ"מ.
ניתן להגדיר מרכז קושרת בכל גובה לבחירת הלקוח ואף לקבל ויטרינה בחלק 

עליון/תחתון של הדלת עם מגוון זכוכיות לבחירה. ראה עמ' 96-97.

יישומים:

ארונות שירות, מקרר אינטגרלי, ארונות בגדים, מזווה ועוד.

• עובי 22 מ"מ בחיפוי פולימר וצבע

• ניתן לשלב ויטרינה או ויטרינה מחולקת

• מידת מינימום 1.40 מ'

• יש להגדיר מרכז קושרת

מטבח פולימר
בשילוב דלתות חלוקה

דגם ויקטוריה גוון 56 קרם

חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
דלתות גבוהות בחריטה כפולה
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דגם אוספורד 2 מחולק
גוון 151 חול

דגם נועה 2 מחולק
גוון 61 וניל זכוכית 2064 אוריינט 

דגם אופל 2 מחולק
גוון 149 לבן עשן

דגם נעם 2 מחולק

גוון 167 לבן שלג

דגם שביט 2 מחולק

גוון 149 לבן עשן
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חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
ויטרינות

ויטרינה פתח אחד

גוון 164 שמנת | מסגרת גליל

בכל דגמי הפולימר ניתן לקבל ויטרינה תואמת ובמרבית הדגמים ניתן אף לקבל ויטרינה מחולקת עד 8 פתחים בשילוב מבחר זכוכיות )ראה עמוד 96-97(.

העיבוד ההיקפי של הויטרינה יותאם לדגם הנבחר. בהתקנת זכוכית שקופה בויטרינה מחולקת השדרית בגב הויטרינה תסופק חשופה.

בהזמנת ויטרינה פתח אחד או מחולקת תסופק סגירה אחורית דקורטיבית )ראה תמונה משמאל(.

V14 מצדה

גוון P809 לבן מט | חלונות קטנים גובה 12 ס"מ

V13 ירושלים

גוון P809 לבן מט | חלונות קטנים גובה 12 ס"מ
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ויטרינות עד מידה 45* 140 ס"מ

ויטרינה מעוצבת 4 פתחים

גוון 149 לבן עשן | מסגרת מדורגת

ויטרינה מעוצבת 6 פתחים

גוון 56 קרם | מסגרת תבור

דגם אופק אורך 32 
גוון 149 לבן עשן
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חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
קולקציית זכוכיות לויטרינות

.RAL קולקציית הזכוכיות ליישום בדלתות זכוכית וויטרינות. ניתן לצבוע זכוכית אקסטרה קליר בכל גווני מניפת

R9103 רנסנס בורדו

R9101 רנסנס לבן

R9102 רנסנס שקוף

R9104 רנסנס כסוף

  96

מראה שקופה 0008

שקוף 4123

זכוכית | קבוצה 2זכוכית | קבוצה 1

מאסטר קארה 5302

סבתא 5503

אסיד 6107

EX CLEAR9004 שקוף

זכוכית | קבוצה 3

לקובל שחור 9005

לקובל בז’ 1015

EX CLEAR9003 לבן

לקובל מוקה 2230

לקובל בורדו 3004

לקובל אפור 7035

לקובל אפור פחם 7038

זכוכית | קבוצה 4

אוריינט 2064

שרב 2044

שאנטי 2048

פיריליטי 2071

סיקסטי 2057

נצרים 2060

EX CLEAR9001 שקד

EX CLEAR9013 שמנת

זכוכית | קבוצה 5



פרנהייט לבן 7114

פרנהייט שקוף 7113

פנינה צדף 7172פרנהייט כסוף 7115

כרכום שחור 7100

כרכום לבן 7101

כרכום ערפילי 7102

כרכום מראה בורדו 7107

כרכום מראה ערפילי 7104

צלסיוס מראה 7110

כרכום מראה לבן 7105

כרכום מראה שחור 7106

צלסיוס לבן 7111

צלסיוס שחור 7112

ירושלים זהב 7121

סחלב לבן 7134

מנהטן 7123

סחלב ערפילי 7133

סחלב שחור 7135

  97

פנינה כסופה 7173

זכוכית | קבוצה 7



חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
מוצרים משלימים

סגרל דקורטיביקרניז / מדף מקשר
ניתן ברוחב 80-200 מ"מ

רוחב מקסימלי 1100 מ"מ
אורך מקסימלי 2400 מ"מ

110 מ"מ

27 מ"מ

 28

 27

 48

 47

 

1100 A
2400

27-30 (B)

28

27

48

47

 28

 27

 48

 47

 

1100 A
2400

27-30 (B)

28

27

48

47

 28

 27

 48

 47

 

1100 A
2400

27-30 (B)

28

27

48

47

 28

 27

 48

 47

 

1100 A
2400

27-30 (B)

28

27

48

47

דגם 27 
רדיוס 9 מ"מ, אורך 2220 מ"מ

עובי קרניז 24 מ"מ

דגם 28 
רדיוס 3 מ"מ, אורך 2220 מ"מ

עובי קרניז 24 מ"מ

דגם 47 
רדיוס 9 מ"מ

עובי קרניז 24 מ"מ

דגם 48 
רדיוס 3 מ"מ

עובי קרניז 24 מ"מ

דגם נשר 
אורך 2400 מ"מ

עובי קרניז 27 מ"מ
80X 2400 מ"מ

K5 מרובעK4 מעוגלK2 איקס
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מגירה מספר 2 - חלקה עם עיבוד היקפי תואם

T4 מגירה מספר 6 - דגם שייקספיר

מגירה מספר 12 - מיני דלת דגם צמרתמגירה מספר 11 - מיני דלת דגם אורן

M9, M10, M11 מגירה מספר 15 - דגמים

*ניתן בחיפוי צבע בלבד

מגירה מספר 1 - חלקה

T1 מגירה מספר 5 - דגם באך

Q6 מגירה מספר 9 - דגם רפאך

מגירה מספר 4 - חלקה עם ניתוקים

Q3 מגירה מספר 8 - דגם ואן גוך

מגירה מספר 10 - מיני דלת דגם רומא

מגירה מספר 3 - חלקה פאזה מעוגלת

Q0 מגירה מספר 7 - דגם דגה

מגירה מספר 14 - מיני דלת דגם קייט/מוריה*

* בדגם קייט/מוריה יש לציין בהזמנה לספק מיני דלת, אחרת תסופק חזית חלקה עם עיבוד היקפי תואם.

מגירה מספר 13 - מיני דלת דגם אליזבט

מוצרים משלימים - מגירות

לכל דגם קיימת מגירה תואמת. דגם מגירה יסופק במידות הקטנות מאורך/רוחב 20-24 ס”מ, בהתאם לדגם. 
כרסום מתחת למידה המינימום )20-24 ס"מ( ועד ל-14.7 ס"מ )פחות מ-14.7 תסופק חזית מגירה מספר 1(.
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חזיתות בחיפוי פולימר וצבע
פולימר מבריק וקפוא

PH 01 לבן מבריקPH 305 לבן קפואPH 306 מיורקה וניל 420הוואי לבן  419שחור קפוא

MD דגם דנה

PH 01 גוון לבן מבריק

פולימר קפואפולימר מבריק

דגם תבור

PH 03 גוון שחור מבריק

דגם גליל

H24 גוון מיורקה וניל 420 בשילוב ידית
* ניתן בעובי חו"ג 22, 27 מ"מ 

PH 02  בורדו מבריק PH 06 קרם מבריקPH 03 שחור מבריק
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דגם גליל
פולימר

 PH-01 גוון לבן מבריק
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חזיתות בחיפוי צבע
סדרת דגמי נדב – חזיתות בעובי 22 מ"מ הכוללות ידית ע"פ בחירת הלקוח

DI דגם נדב

NI מגירה נדב

DI דגם נדב
צבע – צביעה אטומה

גוון 902M מט משי
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DD דגם נדב

ידית רוחבית כפולה

*I דגם נדב

ידית מלבנית

* בדגם נדב II רוחב הידית 16 ס”מ, מרחק מפאה עליונה 6 ס”מ. ניתן 
.TII להגדיר את מיקום הידית לפי דרישת הלקוח. שם הדגם נדב

.TII שם הדגם להזמנה נדב

ניתן עד גובה 75 ס"מ

DI דגם ימית נדב
NI מגירה ימית נדב
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DR דגם נדב

NR מגירה נדב

DL דגם נדב

NL מגירה נדב
C דגם נדב

ניתן לצפות בקולקציית הגווני הצביעה ראה עמ' 114-115

חזיתות בחיפוי צבע
סדרת דגמי נדב – חזיתות בעובי 22 מ"מ הכוללות ידית ע"פ בחירת הלקוח
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*DLR דגם נדב

*   בדגם נדב DLR מרחק מהקצוות 6 ס”מ. ניתן 
להגדיר את מיקום הידית לפי דרישת הלקוח. 

.TLR מטבח צבע – צביעה אטומהשם הדגם נדב
סדרת דגמי נדב
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דגם אגס הינו חזית חלקה בעובי 19 מ"מ בגימור צביעת שלייפלק בשילוב 
ידית אינטגרלית לבחירה )ראה עמוד 38-41(

דגם אגס
 H24 פנינה מטאלי מבריק בשילוב ידית G911 גוון

חזיתות בחיפוי צבע

מטבח דגם אגס
צבע – צביעה אטומה

גוון 970M שמיים מט משי
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M9 דגם גלן
גוון M905 שנהב

M10 דגם ג'ק
גוון M970 שמיים

M11 דגם ג'וני
גוון M910 לבן

מקרא:

ניתן בויטרינה ניתן לקבל גלוי
מחולקת

ניתן בויטרינה
פתח אחד

מספר מגירה.עובי דגם צבע במ"מעובי דגם במ"מ
ראה עמוד 99

מידת מינימום
לכרסום הדוגמה

ניתן לקבל
דלת מחולקת

###ח #

22ח

15

22ח

15

22ח

15
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* התקנת זכוכית בויטרינה תבוצע רק בהזמנות 
הכוללות צביעה )הדבקה, ללא פסי קיבוע(.



חזיתות בצביעה אטומה

דגם קייט

גוון M985 ירוק זית מט משי

ניתן להזמין את כל דגמי חזיתות בחיפוי פולימר גם בגימור צביעה בשלוש רמות ברק בשלל גוונים ראה עמ' 114-115.
חזיתות מסדרה זו מיוצרות מלוחות MDF איטלקי באיכותי גבוהה ובחיפוי פולימר מיחוד למניעת ספיגת הצבע ופני שטח חלקים.

דגם שביט 49

גוון M902 לבן עתיק מט / משי

DI דגם נדב

גוון G921 חול מבריק, 100% ברק
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W2 דגם נוגה

גוון M920 אפור ים מט משי
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דגם נועם

VIN902 'גוון לבן עתיק וינטג

דגם קורל

 VIN985  'גוון זית וינטג

חזיתות בצביעה וינטג'
צביעה אומנותית המיושמת על גבי פולימר מיוחד בגוון חום וכולל טנטור המדגיש את קימורי הדגם.

ניתנת בכל קולקציית הגוונים ראה עמ' 114-115
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דגם קייט

 VIN920 'גוון אפור ים וינטג

דגם ויקטוריה

VIN901 'גוון שמנת וינטג

דגם אופל

 VIN970 'גוון שמיים וינטג
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דגם ענבר

M933 + M910 )גוון לבן עתיק )פטינה

דגם ענבר
גוון שמנת עתיק

באדיבות סגול מטבחים

חזיתות בצביעה עתיקה )פטינה(    112



V0 דגם לונדון

M933 + M970  )גוון שמים עתיק )פטינה

T7 דגם שופן

M933 + M921 )גוון חול עתיק )פטינה

DA דגם ליה

M933 + M901 )גוון שמנת עתיק )פטינה

סגנון צביעה יחודית המורכבת משכבת בסיס כהה )פטינה( וטנטור אסימטרי על גבי החזית תוך הדגשת קימורי הדגם.
צביעה עתיקה )פטינה( בסגנון פרובנס ניתנת ליישום בכל דגמי בחזיתות ובכל קולקציית גווני הצבע ראה עמ' 114-115. 
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חזיתות צבע
קולקציית גווני צביעה

935

936

903
תואם פולימר 56 קרם

 901 810
תואם פולימר P810 אפור פלדה

 902

910 909
תואם פולימר 167 שלג

908
תואם פולימר 61 וניל

960

905

906
תואם פולימר 149 לבו עשן

919
תואם פולימר P809 לבן מט

920930

943

904

970

911

918
תואם פולימר 148 סלע

921

907

985 971

ניתן בשלוש רמות ברק לבחירה:
	 M מט משי )24% ברק(

	 H חצי מבריק )50% ברק(
	 G מבריק )100% ברק(

או בצביעה אומנותית
	 VIN )וינטג'(

M933 )עתיקה )פטינה •
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עתיקה )פטינה(וינטג'מבריק 50%100% ברק מט 24%שם גוון

לא ניתןלא ניתןלא ניתןM810H811אפור כהה

M901H901G901VIN-901M933+901שמנת

M902H902G902VIN-902M933+902לבן עתיק

M903H903G903VIN-903M933+903קרם

M904H904G904VIN-904M933+904אפור אבן

M905H905G905VIN-905M933+905שנהב

M906H906G906VIN-906M933+906לבן עשן

M907H907G907VIN-907M933+907שמפניה

M908H908G908VIN-908M933+908וניל

M909H909G909VIN-909M933+909לבן שלג

M910H910G910VIN-910M933+910לבן

לא ניתןלא ניתןM911H911G911פנינה מטאלי*

M918H918G918VIN-918M933+918סלע

M919H919G919VIN-919M933+919לבן לבן

M920H920G920VIN-920M933+920אפור ים

M921H921G921VIN-921M933+921חול

M930H930G930VIN-930M933+930אפור עתיק

M935H935G935VIN-935M933+935אפור עשן

M936H936G936VIN-936M933+936אפור חורף

לא ניתןלא ניתןM943H943G943מוקה

M960H960G960VIN-960M933+960חרדל

M970H970G970VIN-970M933+970שמיים

M971H971G971VIN-971M933+971תכלת סתווי

M985H985G985VIN-985M933+985ירוק זית

דגם Q8 מיכאלאנגלו

גוון M971 תכלת סתווי

קולקציית גוונים ומק"טים

*גוונים מטאלים בתוספת תשלום
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פוסטפורמינג
פורמייקה מכופפת עבור חזיתות, ריהוט, דלפקים ועוד.

לוחות פוסטפורמינג )פורמית(  מסופקים במידות רוחב סטנדרטיות ובאורך 2.44 מ .
ובחיפוי קולקציית הפורמייקות הניתנות לכיפוף )פוסט(, על גבי: סיבית או מ.ד.פ. על פי דרישת הלקוח.

מודל 1
פורמייקה מכופפת בשני צדדים ברדיוס 9 מ"מ

מיושם על גבי MDF איכותי בעובי 17 מ"מ.
ניתן גם בחיתוך ע"פ מידה ובישילוב קנטים ע"פ בחירה.

מודל 35 )3(
פורמייקה מכופפת מצד אחד )מודל M( או בשני הצדדים ברדיום 14.8 מ"מ ובעובי 27 מ"מ.

מיושם על גבי MDF או סיבית.
ניתן גם בחיתוך ע"פ מידה ובישילוב קנטים ע"פ בחירה.

*ניתן באורך 2.44 מ'

*ניתן באורך 2.44 מ'

  116



איזיבורד 50 מ"מ

בדלפקים,  לשימוש  מיועד  פוליסטירן.  וגרגירי  וחזקה  קלה  מסיבית  המורכב  מ”מ   50 בעובי  מיוחד  משטח 
משטחי עבודה, שולחנות ועוד. הלוח קל בלמעלה מ-30% מסיבית - )400 ק"ג לקוב( ומאפשר הברגת ברגים 
ויישום פירזול סטנדרטי כמו לסיבית רגילה. ניתן לחפות את הלוח בכל קולקציית הפורמיקות ולשלב מבחר 

קנטים עשיר. הלוחות ניתנים למכירה כלוחות שלמים או בהתאמת מידה אישית לפי דרישת הלקוח.

יישומים:
מדפים "צפים", דלפקים, משטחי עבודה, שולחנות אוכל ושולחנות משרדיים, ספריות, משטח לאי במטבח, 

עיבוי דופן לרהיטים ומטבחים ועוד

יתרונות:
פרזול סטנדרטי כמו לסיבית רגילה	 
חזק 	  פוליאוריתן  בדבק  המודבקים  ומעוצבים  שקופים  אקריליים  חלקים,  בגוונים  עבים  קנטים  מבחר 

במיוחד ועמיד בתנאי לחות.
בגוונים הקיימים באורך 3.05, ניתן לקבל עד אורך 2.75	 

איזי בורד, קל לעצב איתו

רגליים בחיפוי פורמייקה

רגליים מאסיביות המיוצרות מלביד איכותי בחיפוי פורמייקה לבחירה מכל קולקציית הפורמיקות למגוון שימושים 
והתאמה מלאה למשטחי הפורמייקה.

L-2 פרופיל
פרופיל אלומיניום חוץ פינתי מובלט

)רוחב 10, 15, 20 ס”מ(
ניתן בגובה 80, 120 או 240 ס"מ

L-1 פרופיל
פרופיל אלומיניום תוך פינתי משתלב

)רוחב 10, 15, 20 ס”מ(
ניתן בגובה 80, 120 או 240 ס"מ

איזי בורד 50 מ"מ ניתן בכל גווני הפורמייקה / פורנית / פניקס 
נאנו בשילוב קנטים ע"פ בחירת הלקוח.
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חזיתות בחיפוי פורנית
דגם מנגו פורנית

דגם מנגו
פורנית

H-26 ידית | V-9007 גוון

דגם מנגו
פורנית

  H-19 ידית | V-9011 גוון

דגם מנגו
פורנית

  H-11 ידית | V-9014 גוון

)Silk( פורנית הינו לוח מיוחד המורכב משכבות של נייר קרפט ובשכבה עליונה של פורניר משוחזר בגימור משי
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V-9007V-9008V-9009

C-0 דגם טל
פורנית

H-8 ידית | V-9012 גוון

C-3 דגם טל
פורנית

  H-8 ידית | V-9015 גוון

V-9010V-9011V-9012

V-9013V-9014V-9015

דגם טל )פרופילי אלומיניום( פורנית

V-9001V-9002V-9003

V-9004V-9005V-9006
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גופים מוכנים להרכבה
ארונות תחתונים

כל המידות נמצאות במלאי שוטף לאספקה מיידית	 

גוף הארון מיוצר מסנדביץ' מצופה פורמייקה לבן שלג טפ בעובי 17 מ"מ	 

הקנטים עשויים פי.וי.סי בעובי 1.3 מ"מ מלא	 

בכל סוגי הארונות הגב מושחל בתוך חריץ בארון	 

כל גופי הארונות מגיעים עם כל החירורים הנדרשים להרכבה עצמית	 

ארון תחתון לכיור

עומקרוחבגובה
590 מ"מ600 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ700 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ800 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ900 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ1000 מ"מ750 מ"מ

ארונות כיור מסופקים עם קושרת קדמית ואחורית 

להסתרת הכיור לאחר פתיחת הדלתות.

ארון תחתון לדלת

עומקרוחבגובה
590 מ"מ150 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ300 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ350 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ400 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ450 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ500 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ600 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ700 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ800 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ900 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ1000 מ"מ750 מ"מ

ארונות תחתונים מסופקים עם מדף אחד, חירור 

מתאים לציר שתילה וחורים לנושאי מדף.

ארון למגירות

עומקרוחבגובה
590 מ"מ400 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ600 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ700מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ750 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ800 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ900מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ1000 מ"מ750 מ"מ
590 מ"מ1200 מ"מ750 מ"מ

ארונות המגירה מגיעים עם חירור לחמש מגירות בכל 

15 ס"מ גובה. החירור מותאם למגירות גראס: אורצ'רד, 

בלום, הטיש.
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ארונות עליוניים

ארון עליון שוכב )קלפה(

ארון עליון שוכב )מעל מקרר(

עומקרוחבגובה
300 מ"מ800 מ"מ350 מ"מ
300 מ"מ900 מ"מ350 מ"מ
300 מ"מ1000 מ"מ350 מ"מ
300 מ"מ1200 מ"מ350 מ"מ
300 מ"מ800 מ"מ400 מ"מ
300 מ"מ900 מ"מ400 מ"מ
300 מ"מ1000 מ"מ400 מ"מ
300 מ"מ1200 מ"מ400 מ"מ
300 מ"מ800 מ"מ450 מ"מ
300 מ"מ900 מ"מ450 מ"מ
300 מ"מ1000 מ"מ450 מ"מ
300 מ"מ1200 מ"מ450 מ"מ
300 מ"מ900 מ"מ500 מ"מ
300 מ"מ1000 מ"מ500 מ"מ
300 מ"מ1200 מ"מ500 מ"מ
300 מ"מ1500 מ"מ500 מ"מ

עומקרוחבגובה
500מ"מ1000מ"מ350 מ"מ
500מ"מ1000מ"מ400 מ"מ

ארונות שוכבים )קלאפה( במידות הגדולות מסופקים 

עם תומך )קושרת(.

עומקרוחבגובה
300 מ"מ300 מ"מ750 מ"מ
300 מ"מ350 מ"מ750 מ"מ
300 מ"מ400 מ"מ750 מ"מ
300 מ"מ450 מ"מ750 מ"מ
300 מ"מ500 מ"מ750 מ"מ
300 מ"מ600 מ"מ750 מ"מ
300 מ"מ700 מ"מ750 מ"מ
300 מ"מ800 מ"מ750 מ"מ
300 מ"מ900 מ"מ750 מ"מ
300 מ"מ1000 מ"מ750 מ"מ
300 מ"מ400 מ"מ600 מ"מ
300 מ"מ450 מ"מ600 מ"מ
300 מ"מ500 מ"מ600 מ"מ
300 מ"מ600 מ"מ600 מ"מ
300 מ"מ700 מ"מ600 מ"מ
300 מ"מ800 מ"מ600 מ"מ
300 מ"מ900 מ"מ600 מ"מ
300 מ"מ1000 מ"מ600 מ"מ

ארון עליון

ארונות עליוניים בגובה 60 ס"מ מסופקים עם מדף 

אחד ובגובה 75 ס"מ מסופקים עם שני מדפים.

ארון עליון מעל כיור )אלמגוב(

עומקרוחבגובה
300 מ"מ600 מ"מ750 מ"מ
300 מ"מ700 מ"מ750 מ"מ
300 מ"מ800 מ"מ750 מ"מ

ארונות אלמגוב מסופקים עם גב מלא ופתח תחתון.
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גופים מוכנים להרכבה
ארונות פינה

מסופק עם שני מדפים

ארון תחתון חצי פינתי

גוף ארון פינתי עליון

עומקרוחבגובה
570 מיימ1120מ"מ750מ"מ

ארונות פינתיים קטום מגיע עם מדף. גם כאשר מרכיבים בו 

מתקן מומלץ להשאיר את המדף בתחתית.

ארון פינתיים רייש מגיע עם מדף. גם כאשר מרכיבים 

בו מתקן מומלץ להשאיר את המדף בתחתית.

ארון תחתון פינה קטום

עומקרוחבגובה
900 מ"מ900 מ"מ750 מ"מ

ארון תחתון פינתי רייש

עומקרוחבגובה
900 מ"מ900 מ"מ750 מ"מ
860 מ"מ860 מ"מ750מ"מ

עומקרוחבגובה
600 מ"מ600 מ"מ750 מ"מארון עליון 75 פינתי קטום
600 מ"מ600 מ"מ750מ"מארון עליון 75 פינתי ריש

  122



ארון תנור ומיקרו

עומקרוחבגובה
590 מ"מ600 מ"מ1619 מ"מ
590 מ"מ600 מ"מ2125 מ"מ

ארון תנור תחתון

עומקרוחבגובה
590 מ"מ600 מ"מ750 מ"מ

ארון שרות )מזווה(

עומקרוחבגובה
590 מ"מ400 מ"מ1619 מ"מ
590 מ"מ600 מ"מ1619 מ"מ
590 מ"מ800 מ"מ1619 מ"מ
590 מ"מ400 מ"מ2125 מ"מ
590 מ"מ600 מ"מ2125 מ"מ
590 מ"מ800 מ"מ2125 מ"מ

יחידות תנור ומזווה
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קיטרהיט
הירוק 6, א.ת. כנות

טל. 08-6900420 פקס. 08-8538558

צפון

יהודה צנגר 054-8048486

מרכז / דרום 
משה איטח הדור החדש

טל. 050-9428029

צפון
ים עיצובים

טל. 04-9534229, פקס. 04-6897544

קב' חליל עיד למסחר
א-טור, ירושלים

טל. 02-6282792 , נייד. 052-2482480
חיים בית העץ

התעשייה 3, ירושלים
טל. 02-6716620

דוד רזיאל 1, ראשל"צ

עוז פרזול
החרושת 47, א.ת קרית ביאליק.

טל. 04-8765586, פקס. 04-8747391

אלוני פירזול
הפרסה 3, עפולה

טל. 04-6402678, פקס. 04-6593329

גרין מנדל
האורג 23, נתניה

טל. 09-8823195, פקס. 09-8618982 

עציון עשה זאת בעצמך
הרב יקותיאל 2 מפרץ חיפה,

טל. 04-8404669

אורן בימ"ס
חיפה

טל. 04-8412553

א א פירזול
הכישור 16 אשקלון

טל. 08-6726313, פקס. 08-6755169

אישה בונה 
המכבים 10 ראשל"צ,

שני 050-6587655 אליאור 050-7690002

מועלם פורמיקה 
היצירה 10 אור יהודה

טל. 03-5337548, פקס. 03-5334810

ש.ר שיווק
עציון גבר 13 ת"א

טל. 03-6814869 פקס. 03-5182452

חידוש
מטבחים דרוםמרכז

ירושלים

רשימת משווקים מורשים בפריסה ארצית

כל הארץ

שרון / מרכז/ דרום

מודיעין / שוהם

מודיעין
טל. 050-7406288
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טלפקס 04-6721737

חנינה בן דוסא 19, יפו
טל. 03-6826367



ואת  נועד לשרת אתכם  וייחודי מסוגו אשר נפתח בחלקו הצפוני של נמל תל אביב אשר  לאורצ’רד אולם תצוגה גדול, חדשני 
לקוחותיכם.

  
החזיתות,  ליצור  אותנו  המשמשים  החיפויים  במגוון  ומחופים  מוגמרים  חזיתות  דגמי  מעשרות  להתרשם  תוכלו  התצוגה  באולם 
דוגמאות של כל קולקציית הצבעים העשירה בכל החומרים, קולקציית מוצרי האלומיניום המשלימים את דגמי החזיתות, שימוש 

ייחודי בפורמייקות בהדפסה דיגיטאליות, יישומים מיוחדים ועוד.

באולם דוגמאות של כל קולקציות פורמייקה בלעדית של מותגי היוקרה WILSONART העולמית ו-ARPA -איטליה הכוללת מאוד 
גוונים, עיצובים וקו עץ עשיר במרקמים מיוחדים כגון בטון, בד, משי, דקורל, פורניר ועוד. 

באולם התצוגה מתקיימים מידי שבוע מפגשים מקצועיים לנגרים, אדריכלים ומעצבים, לקבלת פתרונות טכניים ודוגמאות חומר.

באולם התצוגה ממתינים עבורכם אנשי מקצוע שישמחו לסייע ולייעץ
ללא תשלום וללא התחייבות.

נשמח לראותכם,  צוות אורצ’רד

טלפון: 03-5787004  |  פקס: 03-5787005
 SHOWROOM@AVERBUCH.CO.IL :אימייל

בן עטר 25 תל אביב

אולם תצוגה ראשי - בית אורצ'רד

WWW.AVERBUCH.CO.IL בקרו אותנו באתר האינטרנט

בישראל.   הגדולה  העץ  ומוצרי  הפורמייקה  יבואנית  אברבוך  הפורמייקה  מרכז  מקבוצת  בת  חברת  הינה  ב-1973  שהוקמה  החברה 
ב-2007 התרחבה אורצ'רד כאשר אוחדה עם חברת מירקם – יצרנית חזיתות בחיפוי פולימר. האיחוד הביא לגידול משמעותי של ליין 

החזיתות, לעליית מדרגה במישור הטכנולוגי, העיצובי והשיווקי ואף ליצוא המוצרים לארה"ב ואירופה.

לעמוד בכל החזיתות
אורצ'רד מפתחת ומשווקת החזיתות הגדולה בישראל בשלל חיפויים ולוחות דקורטיביים. החזיתות מיוצרות בשילוב פרופילי אלומיניום, 
קנט PVC , אקרילי, פלסמה, לייזר וטווין וניתן לשלב מגוון סוגים של ידיות אינטגרליות. באורצ'רד מייצרים חזיתות בכל מידה ובכל כמות 

בהתאם להזמנת הלקוח ובאספקה ארצית

בנוסף לאגפי הייצור והפיתוח, אורצ'רד הינה החברה היחידה בתחומה בישראל המתהדרת באולמות תצוגה בכל רחבי הארץ. אולמות 
עם  עסקאות  ולניהול  הדרכה  לצרכי  ומעצבים  לאדריכלים  מפגש  מקום  מהווים  ואף  החזיתות  קולקציית  לתצוגת  משמשים  אלה 

לקוחותיהם.

שלושת ערכי ההצלחה שלנו:
איכות – המוצרים שלנו הינם באיכות ובטיב ללא פשרות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר. האיכות עוברת כחוט השני בכל מוצרינו – הן 

במערך היבוא והרכש והן במערך היצור. 

איכות, מקצועיות  גוף עסקי המספק  רק  להוות לא  וביכולתנו  – השירות הטוב שלנו משתקף בקשר השוטף עם לקוחותינו,  שירות 
וזמינות, אלא גם בית ומרכז לכל אדם פרטי או בעל מקצוע הנמצא עימנו בקשר.

אמינות – ההגינות העסקית, הן מול לקוחותינו והן מול ספקינו, היא הבסיס לכל פעילותנו ובזכותה קנינו את שמנו הטוב כעומדים בכל 
הבטחה ולו"ז.

כך אנו פועלים כדי לספק ללקוחותינו את המוצר הטוב ביותר בזמן הקצר ביותר 
ובשירות האדיב ביותר.

1. לכל הדלתות של אורצ’רד ניתנות 5 שנות אחריות לפגמי יצור.
2. לאורצ’רד מגוון קנטים עשיר המודבק בדבק פוליאוריתן מיוחד המגביר את עמידות הדבקת הקנטים ללחות וחום.

3. הדלתות מתאימות לשימוש במטבחים, ארונות אמבט וריהוט, עמידות בלחות ובחום וקלות לניקוי.
4. תהליכי עיבוד ממוחשבים וחומרי גלם איכותיים מבטיחים עמידה בתקנים מחמירים ושמירה על מראה מקורי לאורך שנים.

5. הדלתות מיוצרות לפי מידה, בכל כמות, בכל צבע ובכל דגם הקיים בקטלוג, מוכנות להרכבה.

מישראל  מחמירים  איכות  לתקני  ומתאימים  המקומי  לשוק  ולדרישות  הישראלי  לאקלים  מותאמים  משתמשים  שאנו  החומרים  כל 
והעולם. מגוון החומרים, הצבעים, חדשנות הדגמים והמבחר האדיר של המוצרים, מאפשרים גמישות עיצובית מרבית ליישום כל חלום 

עיצובי העולה על הדעת.

על אורצ’רד
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כשלא מתפשרים – אורצ'רד

TLV בית אורצ'רד
בן עטר 25 תל אביב

טל. 03-5787004 פקס. 03-5787005
Showroom@averbuch.co.il

אורצ’רד בע”מ
א.ת. מגדל תפן

טל. 04-9989991 פקס. 04-9989994

מרכז הפורמייקה אברבוך שיווק בע”מ
הר עצמון 25, א.ת ב’ רמלה

טל. 08-9131900 פקס. 08-9224973

פי
גר

ב 
צו

עי
ב 

תי
 נ

ילי
ג

2 0 1 8

| פרזול גופים   | חזיתות 

| פרזול גופים   | חזיתות 

WWW.AVERBUCH.CO.IL


