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| פרזול גופים   | חזיתות 



מרכז הפורמייקה אברבוך שיווק בע"מ הינה החברה הגדולה והמובילה בישראל ביבוא ושיווק לבידים, MDF , מלמין ופורניר במגוון רחב, 

כמו כן יבוא מוצרי עץ לסוגיו. החברה מייבאת מוצרי פרזול משלים למטבחים, ריהוט וארונות אמבט תחת המותג אורצ'רד.

החברה מייצגת באופן בלעדי יצרנים בינלאומיים מובילים בתחומם וקשורה בהסכמים ארוכי טווח עם יצרנים מובילים בתעשייה בחו"ל, 

וכמו כן, מרכזת את פעילות הייבוא ממדינות מפותחות באירופה, ארה"ב והמזרח הרחוק.

תפעול ולוגיסטיקה:

אברבוך שיווק מפעילה מרכז לוגיסטי ארצי באזור התעשייה הצפוני ברמלה, שינוע הסחורות ללקוחות החברה מבוצע באמצעות מערך 

הפצה בפריסה ארצית, באמצעות קבלני משנה ומשאיות החברה. אנו מחזיקים במלאי הגדול בישראל של שלל מוצרי הפרזול ומאפשרים 

ללקוחותינו אספקת מוצרים מהירה ומושלמת.

אורצ'רד

.DIY אורצ'רד הינה החברה הוותיקה והמובילה בישראל בפיתוח ושיווק דלתות לארונות מטבח, ריהוט, פרזול וגופים מוכנים להרכבה

אורצ'רד הוקמה בשנת 1973 בפרדסים הפתוחים של העיר כרמיאל והיוותה יצרן איכות לחזיתות מטבח ונחשבה לפורצת דרך בתחומה. 

לנו להציע ללקוחותינו  בין שתי החברות מאפשר  – השילוב  הינה חברת בת מקבוצת מרכז הפורמייקה אברבוך שיווק בע"מ  אורצ'רד 

ממוקמים  הפרזול  מוצרי  של  )מרל"ג(  והאחסון  הלוגיסטיקה  מחסני  בעולם.  מהמתקדמות  יצור  ובטכנולוגיות  גבוהה  באיכות  מוצרים 

במתחם החברה בא.ת רמלה.

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.

שירות - השירות הטוב שלנו משתקף בקשר השוטף עם לקוחותינו, וביכולתנו להוות לא רק גוף עסקי המספק איכות, מקצועיות וזמינות, 

אלא גם בית ומרכז לכל אדם פרטי או בעל מקצוע הנמצא עימנו בקשר.

כעומדים  הטוב  שמנו  את  קנינו  ובזכותה  פעילותנו  לכל  הבסיס  היא  ספקינו,  מול  והן  לקוחותינו  מול  הן  העסקית,  ההגינות   - אמינות 

בכלהבטחה ולו”ז.

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

מרכז הפורמייקה אברבוך )שיווק( בע"מ
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חברת אורצ'רד מקבוצת אברבוך מעניקה אחריות 
מקיפה לכל מוצרי הפירזול מתוצרתה אשר הותקנו 

וניקנו דרך החברה או משווקיה המורשים.

מגירות: האחריות ניתנת על חלקי המגירה, המסילות והדפנות בלבד.

האחריות אינה חלה במקרים הבאים:
נזק כתוצאה מהובלה רשלנית, רשלנות של הצרכן או כל נזק שאינו תוצאה מפגם בייצור

או באי-התאמה של המוצר לייעודו.
תיקון או ניסיון תיקון על ידי מי שלא הוסמך לכך ע"י חברת אורצ'רד.

נזק עקב שימוש לא סביר ו/או לא בהתאם להוראות היצרן.
האחריות אינה תקפה לשבר של חלקי פלסטיק וזכוכית.

ו/או נזק על ידי כוח עליון לרבות שריפה, מים, נוזלים, חומרי הדברה וכימיקלים, כניסת גוף זר וכו'.

האחריות על מוצרנו תקפה ל-8 שנים מיום התקנתו וכנגד 
הצגת חשבונית או אישור המתקין.

האחריות והשרות ניתנים בבית הלקוח.

ניקוי חיצוני של המוצר במטלית לחה ולאחר מכן במטלית יבשה. 

תעודת אחריות

ת
שנים אחריו

| פרזול8 גופים   | חזיתות 

אזור תעשייה ב' רמלה, ת.ד. 525 רמלה, 72104 | שרות לקוחות 08-9131900 שלוחה 1

MADE BY Taiming כל מגירות אורצ'רד

3

ת
רו

גי
מ

ל 
זו

יר
פ

ם
לי

ש
מ

ם
פי

גו
ע 

יד
מ

ני
טכ

ת
לו

סי
מ

ם
רי

צי



מגירה נמוכה דגם 89 M-808

S L I M B O X

תכונות המוצר 

דופן דקה במיוחד בעיצוב אלגנטי
גוון לבן / אפור גרפיט

נסיעה מסונכרנת רציפה עם טריקה שקטה
אפשרות לכיוון חזית 3D לכל הכיוונים

התקנה קלה ופשוטה
כושר נסיעה 40 ק”ג

מסילות המגירה הן מדגם:

שליפה כפולה מסונכרנת  728-MCFH
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מסילות המגירה הן מדגם:

מגירה נמוכה דגם 121 K-808

S L I M B O X

תכונות המוצר                                        

דופן דקה במיוחד בעיצוב אלגנטי
גוון לבן / אפור גרפיט

נסיעה מסונכרנת רציפה עם טריקה שקטה
אפשרות לכיוון חזית 3D לכל הכיוונים

התקנה קלה ופשוטה
כושר נסיעה 40 ק”ג

שליפה כפולה מסונכרנת 728-MCFH
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מגירה גבוהה דגם 185 F-808

S L I M B O X

תכונות המוצר                                        

דופן דקה במיוחד בעיצוב אלגנטי
גוון לבן / אפור גרפיט

נסיעה מסונכרנת רציפה עם טריקה שקטה
אפשרות לכיוון חזית 3D לכל הכיוונים

התקנה קלה ופשוטה
כושר נסיעה 40 ק”ג

מסילות המגירה הן מדגם:

שליפה כפולה מסונכרנת 

728-MCFH
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מגירות פנימיות לכל הדגמים 808

S L I M B O X

דגם 808-89

דגם 808-121

דגם 808-185
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מגירות

מגירה נמוכה, שליפה כפולה, מנגנון טריקה שקטה SH-086

אורך מגירה אורך
מינימלי להתקנה

280 מ"מ270 מ"מ

310 מ"מ300 מ"מ

360 מ"מ350 מ"מ

410 מ"מ400 מ"מ

460 מ"מ450 מ"מ

510 מ"מ500 מ"מ

560 מ"מ550 מ"מ

תכונות המוצר 

גובה צד המגירה: 86 מ"מ
פתיחה: שליפה מלאה טריקה שקטה

משקל: 35 ק"ג או 50 ק"ג
עומק: 550-270 מ"מ

גוון: אפור / לבן
אחריות: 8 שנים
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SH-164מגירה גבוהה גלריה בודדת,מנגנון טריקה שקטה

מתכת מחוררת בגוון אפור/לבן

ניתן לקבל במידות המגירה. הגבהות דופן

הגבהת דופן לכיסוי מרווח בין הגלריה למגירה

אורךש מגירה אורך
מינימלי להתקנה

280 מ"מ270 מ"מ

310 מ"מ300 מ"מ

360 מ"מ350 מ"מ

410 מ"מ400 מ"מ

460 מ"מ450 מ"מ

510 מ"מ500 מ"מ

560 מ"מ550 מ"מ

מגירות

SH-204מגירה גבוהה גלריה כפולה,מנגנון טריקה שקטה

אורך מגירה אורך
מינימלי להתקנה

280 מ"מ270 מ"מ

310 מ"מ300 מ"מ

360 מ"מ350 מ"מ

410 מ"מ400 מ"מ

460 מ"מ450 מ"מ

510 מ"מ500 מ"מ

560 מ"מ550 מ"מ

תכונות המוצר 

גובה צד המגירה: 86 מ"מ
פתיחה: שליפה מלאה טריקה שקטה

משקל: 35 ק"ג או 50 ק"ג
עומק: 550-270 מ"מ

גוון: אפור / לבן
אחריות: 8 שנים

תכונות המוצר

גובה צד המגירה: 86 מ"מ
פתיחה: שליפה מלאה טריקה שקטה

משקל: 35 ק"ג או 50 ק"ג
עומק: 550-270 מ"מ

גוון: אפור / לבן
אחריות: 8 שנים

ניתן לקבל במידות המגירה.
אקרילי )פרספקס( בגוון אפור/לבן
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מגירות

SH-199מגירה גבוהה גלריה כפולה,מנגנון טריקה שקטה

אורך מגירה אורך
מינימלי להתקנה

280 מ"מ270 מ"מ

310 מ"מ300 מ"מ

360 מ"מ350 מ"מ

410 מ"מ400 מ"מ

460 מ"מ450 מ"מ

510 מ"מ500 מ"מ

560 מ"מ550 מ"מ

תכונות המוצר

גובה צד המגירה: 86 מ"מ
פתיחה: שליפה מלאה טריקה שקטה

ניתן לשלב דופן זכוכית / גלריה מלבנית
משקל: 35 ק"ג או 50 ק"ג

עומק: 550-270 מ"מ
גוון: אפור / לבן

אחריות: 8 שנים
מגירה 199 בשילוב גלריה עליונה וגלריה אמצעית.

תכונות המוצר 

גובה צד המגירה: 86 מ"מ
פתיחה: שליפה מלאה טריקה שקטה

משקל: 35 ק"ג או 50 ק"ג
עומק: 550-270 מ"מ

גוון: אפור / לבן
אחריות: 8 שנים

SH-135מגירה גבוהה גלריה בודדת, מנגנון טריקה שקטה

אורך מגירה אורך
מינימלי להתקנה

280 מ"מ270 מ"מ

310 מ"מ300 מ"מ

360 מ"מ350 מ"מ

410 מ"מ400 מ"מ

460 מ"מ450 מ"מ

510 מ"מ500 מ"מ

560 מ"מ550 מ"מ
הערה:

)system 32mm( מידות קידוח סטנדרטיות לגלריה וחזיתות
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מגירה גבוהה גלריה כפולה,מנגנון טריקה שקטה

מגירות

SH-199מגירה גבוהה זכוכית, מנגנון טריקה שקטה

אורך מגירה אורך
מינימלי להתקנה

280 מ"מ270 מ"מ

310 מ"מ300 מ"מ

360 מ"מ350 מ"מ

410 מ"מ400 מ"מ

460 מ"מ450 מ"מ

510 מ"מ500 מ"מ

560 מ"מ550 מ"מ

עובי הזכוכיתגובהאורך

8 מ"מ111 מ"מ242 מ"מ

8 מ"מ111 מ"מ292 מ"מ

8 מ"מ111 מ"מ342 מ"מ

8 מ"מ111 מ"מ392 מ"מ

8 מ"מ111 מ"מ442 מ"מ

8 מ"מ111 מ"מ492 מ"מ

הגבהת דופן זכוכית

תכונות המוצר

גובה צד המגירה: 86 מ"מ
פתיחה: שליפה מלאה טריקה שקטה

ניתן לשלב דופן זכוכית / גלריה מלבנית
משקל: 35 ק"ג או 50 ק"ג

עומק: 550-270 מ"מ
גוון: אפור / לבן

אחריות: 8 שנים

מידות דופן זכוכית

קיימות גלריות 
במידות המגירה.

הערה:
SH-199 / SH-204 ניתן להוסיף גלריה אמצעית רק בדגם

)system 32mm( מידות קידוח סטנדרטיות
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ניתן לשלב לכל המגירות איבזור מתאים למגירה פנימית
סט חזית ומתאמים 086 למגירה פנימית נמוך רוחב 110 אפור / לבן
סט חזית ומתאמים 164 למגירה פנימית גבוה רוחב 110 אפור / לבן

סט חזית ומתאמים 135 למגירה פנימית גבוה רוחב 110 אפור
סט חזית ומתאמים 199 למגירה פנימית גבוה רוחב 110 לבן

סט חזית ומתאמים 199 זכוכית למגירה פנימית גבוה רוחב 110 לבן

דגם SH-164 ו-SH-204 מסופק עם ידית אחיזה.

SH-135 גלריות מלבניות מותאמות למגירות פנימיות בדגם

SH-199 גלריות מלבניות מותאמות למגירות פנימיות בדגם SH-199 הגבהת דופן זכוכית למגירה פנימית בדגם

מגירות פנימיות

מגירת מתכת עם מנגנון טריקה שקטה ודופן כפולה

תכונות המוצר

גובה צד המגירה: 86 מ"מ
פתיחה: שליפה מלאה טריקה שקטה

משקל: 35 ק"ג או 50 ק"ג
אחריות: 8 שנים

הערה:
SH-135, SH-199 גלריה מלבנית ניתנת לשילוב במגירות פנימיות בדגמים

ניתן לקבל בדגם SH-199 חזית למגירה פנימית זכוכית.
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מגירות דופן מתכת שליפה אחת 1.2 מ"מ

גובה הדופן 86 מ"מ גובה הדופן 150 מ"מ

משקל נשיאה: עד 30 ק"ג
תופסן חזית מתכוונן
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מסילות רגילות

מסילה רגילה מחוזקת 1.2 מ"מ שליפה אחת604

תכונות המוצר

מידות: סטנדרטיות בהתאם לסטנדרט אירופאי ואמריקאי
ניתן לקבל את המסילות בתפזורת ועם אפשרות שתילה.
גוונים: לבן. ניתן להזמין בגוון שחור, חום בהזמנה מיוחדת.

אריזה מכילה: 20 מסילות.

מסילה רגילה 1 מ"מ שליפה אחת683

תכונות המוצר
מידות: סטנדרטיות בהתאם לסטנדרט אירופאי ואמריקאי
ניתן לקבל את המסילות בתפזורת ועם אפשרות שתילה.
גוונים: לבן. ניתן להזמין בגוון שחור, חום בהזמנה מיוחדת.

אריזה מכילה: 20 מסילות.
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שליפה כפולה מסונכרנת

מסילה נסתרת

728-MCFH

英文版.indd   10 16/3/18   下午6:44

英文版.indd   10 16/3/18   下午6:44

תכונות המוצר 

שליפה כפולה טריקה שקטה מסונכרנת
תופסן חדיש 3D חזית מתכוונן

למעלה ולמטה, כיווני צד וומרווח חזית
שחרור מהיר

משקל: 40 ק"ג
אחריות: 8 שנים
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מסילה נסתרת

7088-BJHשליפה בודדת

תכונות המוצר 

פתיחה: שליפה בודדת טריקה שקטה
תופסן חזית הכולל כיוונים מעלה ולמטה ושחרור מהיר.

משקל: 30 ק"ג
אחריות: 8 שנים

תופסן כיוונון

708-CJHשליפה כפולה

תכונות המוצר

פתיחה: שליפה כפולה טריקה שקטה
תופסן חזית מתכוונן. למעלה ולמטה, כיווני צד ושחרור מהיר.

משקל: 30 ק"ג
אחריות: 8 שנים

תופסן כיוונון חכם

16



תכונות המוצר 

פתיחה: שליפה בודדת טריקה שקטה
תופסן חזית הכולל כיוונים מעלה ולמטה ושחרור מהיר.

משקל: 30 ק"ג
אחריות: 8 שנים

T30Click-ON ציר קליק עם טריקה שקטה

צירים

17
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צירים

T30Click-ON ציר קליק עם טריקה שקטה

18

ציר ישר קליק ציר כפוף קליק ציר פנימי קליק



צירים

T363Click-ON ציר 165 קליק עם טריקה שקטה

19

חלוקת הצירים בהתאם לגודל הדלת: התקנה וכיוון הציר והתושבת:

ציר ישר 165

ייחודי
ניתן לכוון זווית פתיחה בטווח של

130 מעלות - 165 מעלות.

ציר כפוף 165

ציר פנימי 165

900

900

600

600

2000

2400

עובי דלת 16-26 מ"מ
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פירזול משלים

רגל ופרופיל מסד למטבח

עגלות חומרי ניקוי

20

רגל מטבח 140-100 בהברגה

קליפס סטנדרטי למסד )צוקל( עץרגל מטבח 140-100 בשתילה

PVC קליפס סטנדרטי למסד )צוקל( פרופיל

פרופיל מסד )צוקל(
כולל גומי לאיטום

גובה: 100 מ"מ - גובה 120 מ"מ

אורך: 4 מטר

כמות באריזה: 10 יחידות

גוון: ניקל מוברש, לבן

פינות לצוקל: 900, 1800  גמישה

המשך H )מאריך(

580204 עגלת חומרי ניקוי מדורגת 210*100 מ"מ
התקנה תחתונה

שליפה מלאה

בולם טריקה

SH908 מבוסס על מסילת

מתאים לארון מ-500 מ"מ עומק



מתקנים למטבח

מתקני פינה

מתקן פינה "סופר מג'יק"

עגלות בקבוקים

21

58101010 מתקן פינה לה מאנס
מתקן איכותי טריקה שקטה

עם גדר ניקל, מותאם לפתח 450 מ"מ

התקנה פשוטה

בהזמנה יש לציין דלת ימנית או שמאלית

מתאים לארון 450 מ"מ

מ-500 מ"מ עומק

580101 מיתקן פינה סופר מג'יק שמאל/ימין 
התקנה תחתונה

שליפה מלאה

בולם טריקה

מתאים לארון 450 מ"מ

מ-500 מ"מ עומק

עגלת בקבוקים ליחידה 150 / 200 / 300 / 400 מ"מ
התקנה תחתונה

שליפה מלאה

בולם טריקה

SH908 מבוסס על מסילת

ניתן לכוון דלת

עד 35 ק"ג

מתאים לארון מ-500 מ"מ עומק
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גופים

ארונות

22

ארון עליון שוכב )קלפה(

ארון עליון שוכב )מעל מקרר(

עומקרוחבגובה

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

גופים

ארון עליון מעל כיור )אלמגוב(ארון עליון

עומקרוחבגובה

300 מ"מ600 מ"מ750 מ"מ

300 מ"מ700 מ"מ750 מ"מ

300 מ"מ800 מ"מ750 מ"מ

ארונות עליוניים בגובה 60 ס"מ מסופקים 
עם מדף אחד ובגובה 75 ס"מ מסופקים 

עם שני מדפים.

ארונות אלמגוב מסופקים עם גב מלא 
ופתח תחתון.

ארון תנור תחתון ארון תחתון חצי פינתי
ארון שרות )מזווה(

עומקרוחבגובה

590 מ"מ400 מ"מ2125 מ"מ

590 מ"מ600 מ"מ2125 מ"מ

590 מ"מ800 מ"מ2125 מ"מ

עומקרוחבגובה

590 מ"מ600 מ"מ750 מ"מ
עומקרוחבגובה

570 מיימ1120מ"מ750מ"מ



גופים

ארונות

23

ארון תחתון לכיורארון 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

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

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 תחתונים מסופקים עם מדף אחד, 
חירור מתאים לציר שתילה וחורים לנושאי 

מדף.

ארונות כיור מסופקים עם קושרת קדמית 
ואחורית להסתרת הכיור לאחר פתיחת 

הדלתות.
ארונות המגירה מגיעים עם חירור לחמש 

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

הטיש )יש לציין בהזמנה את סוג המגירה 
שיעשה בה שימוש(.

ארון תנור ומיקרו

עומקרוחבגובה

590 מ"מ600 מ"מ1619 מ"מ

590 מ"מ600 מ"מ2125 מ"מ

ארון תחתון פינתי קטוםארון תחתון פינתי רייש

עומקרוחבגובה

900 מ"מ900 מ"מ750 מ"מ

860 מ"מ860 מ"מ750מ"מ

עומקרוחבגובה

900 מ"מ900 מ"מ750 מ"מ

ארונות פינתיים רייש ו/או קטום מגיעים 
עם מדף. גם כאשר מרכיבים בהם מתקן 

מומלץ להשאיר את המדף בתחתית.
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אולם תצוגה ומחלקת קשרי אדריכלים
טל. 03-5787004 פקס. 03-5787005

Showroom@averbuch.co.il

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

טל. 08-9131900 פקס. 08-9224973

      www.averbuch . co . i l

חזיתות | גופים | פרזול


