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מוצרינו מיוצרים מחומרי גלם המסופקים על יד היצרנים המובילים בעולם עיצוב המטבח.
מגוון העיצובים מתעדכן ומתחדש על פי העיצובים העדכניים ביותר, בהם עושים שימוש יצרני המטבח האירופאים המובילים.

WWW.FORMEX.CO.IL :מומלץ לשוב ולהתעדכן במגוון המלא של מוצרינו באתר הבית של פורמקס
אחריות של 5 שנים על מוצרינו. ניתן להזמין דוגמאות באתר החברה.

על המפעל:
המפעל הוקם בשנת 1999 באזור התעשיה תפן אשר במרומי הגליל המערבי, ומעסיק כ-200 עובדים תושבי האזור.

המפעל מתמחה בייצור לפי מידה של דלתות לארונות מטבח ואמבט, ומשטחים לריהוט משרדי, שולחנות עם רגלי אלומיניום, ציפויים אקוסטיים ומשרביות, תוך 
שימוש במגוון רחב של חומרים ועיצובים. תהליך הייצור מבוסס על ציוד מודרני מפוקד מחשב תוך יישום תקני איכות מחמירים.

על המוצרים:
1. ציפורי - דלתות בחיפוי פורמיקה במגוון צבעי קטלוג הפורמיקה                       ו-                  עם קנטים תואמים, ברמת גימור גבוהה ובשילוב ידיות אינטגרליות.

2. עדן - דלתות בחיפוי פורמיקה                       עם קנטים מפרופילי אלומיניום.
3. אלומקס                    - דלתות/ויטרינות וקלפות מזכוכית עם פרופילי אלומיניום, במבחר עשיר של דוגמאות ועיצובים.

 WWW.ALUMEX.CO.IL                            משטחים מעוצבים ורגליים לדלפקים, שולחנות וספסלים מתוצרת    
UGA .4 - דלתות בחיפוי לוחות אקרילים, UGA אולטרה גלוס עם ברק גבוה, בשילוב ידיות אינטגרליות וקנט יהלום.

5.                 - פריזמה-יהלום - דלתות בחיפוי יציקה אקרילית דו-קומפננטית, המעניקה ברק עמוק עם פאזות משופעות כיהלום.
6. אקרילק                    - דלתות מעוצבות בחיפוי צבע אקרילי )שלייף לק(, במבחר צבעים, עיצובים וגימורים.

7. דלתות מעוצבות בחיפוי פולימר, בכבישת ממברנה במבחר צבעים ועיבודים.
8. דלתות ומשטחים פוסטפורמינג במגוון צבעי קטלוג הפורמיקה עם קנטים תואמים, ברמת גימור גבוהה.

9.                       - לוחות פורמיקה במגוון צבעים, עיצובים ומרקמים, המסופקים ליצרנים, לנגרים ולפרוייקטים לפי דרישה.
10.                 - דלתות ציפורי ולוחות פורמיקה מתוצרת                 , היצרנית המובילה באירופה בייצור פורמיקות.

11.                        - משטח העשוי מסיבית קלה וחזקה בעובי 50 מ"מ, מצופה בפורמיקה                       או                 ובצדדיו קנטים ישרים בכל פאותיו ברמת גימור גבוהה.
12. רגליים מאסיביות לשולחנות מצופים בפורמיקה                        ו-           .

 WW.ECHOMEX.CO.IL 13.                        - תקרות וציפויים אקוסטיים
14.                        - משרביות, מחיצות דקורטיביות

IMEX .15 - מערכת הזמנות ממוחשבת עם הדמיות המוצרים דרך האינטרנט. 
 WWW.FORMEX.CO.IL 16. מערכת הדמיה למטבחים עם דלתות פורמקס באתר החברה

פורמקס תעשיות עץ בע"מ, דלתות לארונות מטבח ואמבט
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www.formex.co.il

מערכת הדמיה למטבחים עם דלתות פורמקס,  
באתר החברה



משטח העשוי מסיבית קלה וחזקה, מצופה פורמיקה ובצדדיו קנטים ישרים בכל פיאותיו ברמת גימור גבוהה.
הסיבית בעובי 50 מ"מ, מכילה גרגרי פוליסטירן ולכן קלה בשליש )400 ק"ג לקוב(, קשיחה ומחזיקה בורג כמו בסיבית רגילה. 

ציפוי המשטח בפורמיקה מכל מגוון קולקציות                       ו-        של             .

מבחר קנטים ישרים משתי קבוצות:
INSPIRATION )1 מבחר עיצובים ודוגמאות חדשניות לפי הנראה בקטלוג.

2( מבחר קנטים PVC בצבע וגימור תואמים לפורמיקה.

שימושים: 
דלפקים במזנונים ובסלונים

משטחים במטבחים
טופים לאיים במטבחים

שולחנות מעבדות
שולחנות למשרדי הייטק

שולחנות למשרדים מעוצבים.

משטח מגהלייט
R8 קנט

K5

R1

ABET 388W משטח מגהלייט עם פורמיקה
K5 קנט אלומיניום

יתרונות:
ניתן לקבל בכל מידה עד גודל של 120x240 ס”מ, עם פורמיקות מכל מגוון 	 

קולקציות                       ו-        של             .
מבחר קנטים עשיר, מודבקים בדבק פוליאוריתן, חזק מאוד ועמיד לרטיבות.	 
יישום פירזול סטנדרטי כמו לסיבית רגילה.	 
מינימום כמות - יחידה אחת.	 
אספקה - תוך עשרה ימים מהזמנה.	 
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מגהלייט - משטחים מעוצבים לדלפקים ולשולחנות משרדיים.



גימור סופהגימור סיקמור
מבחר צבעים חלקים עם 
מרקם קטיפתי, המשלב 

מראה מט ומבריק.

מבחר צבעים חלקים עם 
טקסטורה עצית בכיוון רוחב 

הלוח )קוור(.

קולקציית הפורמיקות

הפורמיקות מקולקציית פורמקס 
דקופל מורכבת ממבחר רב של 

גימורים וצבעים:

גימור סילק
מבחר צבעים חלקים ומטליים 

בפסים מאונכים עדינים בגימור 
חצי מבריק.

גימור ריץ’
מבחר דגמי עץ עכשיויים עם 

טקסטורת קווי עץ לאורך הלוח.

גימור משי
מבחר צבעים חלקים ומטליים עם 
פסים אופקיים עדינים )קוור(, חצי 

מבריקים.

גימור איפאה
גווני עץ עם מרקם גס ועדין 

לסרוגין.

גימור ווגה
מבחר צבעים חלקים ומטאליים עם 

גימור המדמה טיח צבעוני.

הצבע כפי שהוא מופיע בתמונה הינו להמחשה בלבד. לבחירת גוון סופי יש להיעזר בדוגמאות החומר בלבד.
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גימור וינטג’גימור פורניר
מבחר גווני עץ עם גימור תואם 

פורמיקה לפורניר טבעי.

גימור סופט
מבחר צבעים חלקים ודוגמאות 

עץ במרקם רך ועדין.
מבחר גווני עץ בשילוב מרקם 

עדין המקנה מראה ותחושה 
של עץ אמיתי ומקורי.

קולקציית הפורמיקות

גימור סילק

הפורמיקות מיוצרות במיוחד עבור קולקצית                    על ידי החברות המובילות והאיכותיות בעולם, על פי תקני איכות בינלאומיים ומותאמות 
לאקלים בארץ ולשיטות היישום הנהוגות בארץ, לייצור מטבחים ורהיטים. הפורמיקות מוצעות בגודל הסטנדרטי של 244X122 ובעובי של 0.8 
מ"מ, כאשר הדגמים המבריקים זמינים בעובי של 1.0 מ"מ בכדי לשפר איכות ההדבקה ולמנוע השתקפות פני השטח של המ.ד.פ. )טלגרפינג(.

ל-                 קולקציה של יותר מ-250 פריטים במגוון צבעים וגימורים: דמויי עץ, חלקים ופנטזיות.
ניתן לראות את כל מבחר הפריטים באתר החברה ובתצוגות.

הקולקציה המלאה מכילה כ-250 צבעים וניתן לקבל מניפות צבעים או לראות קטלוג באתר האינטרנט.

הצבע כפי שהוא מופיע בתמונה הינו להמחשה בלבד. לבחירת גוון סופי יש להיעזר בדוגמאות החומר בלבד.

חזיתות מדגם ציפורי
פורמיקה 2119 מבריק 

דלתות ציפורי
פורמיקה 8218 ריץ´ לרוחב
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קולקציית הפורמיקות

גימור אריגגימור Nature Matteגימור אשדגימור סטן
צבעים מטאליים עם הבלטות 

של ליבלוב פרחוני. מדמה ציורי 
פרחים עדינים.

צבעים מטאליים עם פסים 
בעלי גליות עדינה, בגימורים 

מתחלפים מט מבריק המשרים 
אווירה של זרימה שקטה.

צבעים חלקים עם פני שטח מט-
משי נעימים למגע וקלים לניקוי.

צבעים חלקים מטאליים בעלי 
טקסטורה של בד ארוג.

גימור קוורץ
צבעים מטליים ודוגמאות בפני 

שטח מחוספסים, עדין-גס.

גימור למבר
מבחר גווני עץ בעלי פני 
שטח של עץ מנוסר גס.

גימור אורבן
מבחר צבעי עץ וגוונים חלקים 

עם מרקם מנוסר עדין.

גימור AST מבריק
מבחר צבעים חלקים, דוגמאות עץ, 

פנטזיות וצבעים מטליים, בעלי ברק גבוה 
ועמידות משופרת לשריטות ולשחיקה.

הצבע כפי שהוא מופיע בתמונה הינו להמחשה בלבד. לבחירת גוון סופי יש להיעזר בדוגמאות החומר בלבד.

דלתות ציפורי
למטה פורמיקה 8219 לרוחב
למעלה פורמיקה 1078
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עיצוב איטלקי בעולם של פורמיקה
פורמקס גאה לשתף פעולה עם Abet Laminati, יצרנית הפורמיקה המובילה באיטליה ובאירופה, המציעה קולקציית פורמיקה עשירה, בשילוב ניחוח של 

עיצוב איטלקי ואיכות אירופאית ללא פשרות.
חברת Abet Laminati קנתה לה שם עולמי, בזכות מוצרים ועיצובים פורצי דרך של מיטב מעצבי העל האיטלקיים והעולמיים, המיושמים בפרויקטים רבי 
Abet Laminati מהווה תוספת משמעותית לקולקציות הפורמיקה של פורמקס ונותנת מענה למגוון רחב של צרכים ייחודיים בשוק  השראה. קולקציית 

המטבחים בישראל.
ניתן להזמין דלתות לארונות מטבח ואמבט עם הפורמיקות הנבחרות מקולקציית Abet Laminati, בשילוב קנטים תואמים, קנטים מעוצבים וידיות אינטגרליות 

משולבות, בכל מידה ובכל כמות. לאספקה תוך 14 יום מתאריך ההזמנה.
ניתן להזמין לוחות פורמיקה מדגמים נבחרים, ממלאי זמין בפורמקס לאספקה מידית.

ניתן להזמין מכל קולקציית Abet Laminati, הכוללת אלפי דוגמאות, אספקה תוך מספר שבועות מרגע ההזמנה.

הקולקציה המלאה מכילה יותר מ-100צבעים וניתן לקבל מניפות צבעים או לראות קטלוג באתר האינטרנט.

210C קוורץ 870W ריץ'870T טפ 395W ריץ'908W ריץ'

הצבע כפי שהוא מופיע בתמונה הינו להמחשה בלבד. לבחירת גוון סופי יש להיעזר בדוגמאות החומר בלבד.
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לוחות אקריליים מבריקים
אולטרא גלוס

ה-UGA הן דלתות לארונות מטבח ואמבט עם ציפוי לוח אקרילי בעובי 1.5 מ”מ, מבריק מאוד במראהו ונראה כמו זכוכית. החומר עבר ציפוי המשפר 
עמידותו לשריטות, בהשוואה לחומרים דומים אחרים. 

High-Tech מושלם כציפוי  ידיות אינטגרליות טבעיות או צבועות, מעניק למטבח מראה  ובשילוב  יהלום עם פאזה של 45 מעלות,  יישום בקנט 
זכוכית. ניתן ליישם בפאות הדלת גם קנט 2 ב-1 או קנט טווין )קנטים עם שני צבעים(, המדמים זכוכית עבה בהתקנה שטוחה.

ללא  ואחיד  נקי  שטח  מראה  שמתקבל  כך  וישרה,  חלקה  הדבקה  מאפשרת  זו  טכנולוגיה  )פוליאוריטן(.   PU בדבק  מודבק  החיפוי 
השתקפות )Telegraphing( של ה-מ.ד.פ. הנמצא מתחת. דבק ה-PU הינו חזק מאד ועמיד למים, כך שלאחר יישום הקנטים, מתקבלת 

דלת עמידה מכל צדדיה בלחות ורטיבות לאורך זמן.

בבדיקות איכות וברק שערכה החברה לחומר האקרילי, עולים הממצאים הבאים:
עמידות לשריטות - 1.1 ניוטון )לשם השוואה: פורמאיקה מבריקה עמידה ב-1.0 ניוטון(.	 
 	 .NEMA שהיא הדרגה הגבוהה ביותר הקיימת בתקן ,CLASS E עמידות להכתמה - דרגה
דרגת ברק UGA - הבדיקה נעשית על-ידי הקרנת אור בזווית 60 מעלות ביחס ללוח אופקי ומדידת אחוז ההחזרה. מהממצאים עולה כי החומר 	 

ULTRA GLOSS ACRYLIC מחזיר 80% מהאור המוקרן עליו )דרגה CLASS 80(, בעוד שפורמאיקה מבריקה, לשם השוואה,  האקרילי מסוג 
מחזירה רק 60% מהאור.

הדלתות מסופקות ללקוחות כשהן מצופות ביריעת פלסטיק המגנה עליהן עד ההתקנה במטבח, הניקוי השוטף ייעשה במטלית רכה, מים וסבון 
בלבד או עם ספריי אנטי סטטי לניקוי רהיטים. אין לנקות את הדלת עם חומרי ניקוי מכל סוג, בעיקר לא חומרים המכילים אלכוהול.

ULTRA GLOSS ACRYLIC (UGA)

חזיתות אולטרא גלוס
D728 כחול מטלי

יתרונותיו של המוצר החדש:
החומר אינו שביר ובטיחותי בשימוש יום יומי, לכן הוא מתאים לשימוש ביתי גם בארונות התחתונים של המטבח	 
ניתן לקבל בכל מידה ובכל כמות	 
החומר קל לניקוי ולתחזוקה	 
בסיס הדלת עשוי MDF איכותי בעובי כולל של 18 מ”מ, המאפשר להתקין בה גם פירזולים מורכבים, כמו חזיתות למגירות גדולות ודלתות עם 	 

מתקני הרמה
ניתן לשלב בדלת מגוון רחב של ידיות אינטגרליות וכן ידיות שקועות מכל סוג ודגם	 
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חזיתות אולטרא גלוס
D115 לבן שלג

דגמי אולטרא גלוס אקרילי

קנט יהלום

ULTRA GLOSS ACRYLIC (UGA)

D103 קרם מלכותי D100 שנהב D077 לילך לבן

D120 אפור בהיר 

D102 לבן עתיק 

D119 מוקה D115 לבן שלג

D135 אפור מטאליD572 בורדו D411 פנינהD715 ירוק מטאלי

D114 לבן

הצבע כפי שהוא מופיע בתמונה הינו להמחשה בלבד. לבחירת גוון סופי יש להיעזר בדוגמאות החומר בלבד.

דגם DM אולטרא גלוס יהלום
D715 ירוק מטאלי

דגם DM אולטרא גלוס יהלום
D411 פנינה

דגם DM אולטרא גלוס יהלום
D077 לילך לבן

 D411 פנינה UGA 
קנט יהלום

ידית H18 צבועה בצבע קרם 2100
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PZ01 דלתות מסוג פריזמה יהלום
H18 עם ידיות אינטגרליות

דלתות מעוצבות לארונות המטבח  המודרני בסגנון היי-טק

מגוון צבעי פריזמה:

פורמקס מציגה קו חדשני של דלתות לארונות מטבח, בסגנון היי-טק. דלתות פריזמה-יהלום מיוצרות ביציקה אקרילית דו-קומפוננטית, המורכבת משכבה 
עליונה שקופה, בעובי 2.5 מ"מ על גבי MDF בעובי 19 מ"מ. הרכב ייחודי זה מעניק מראה נקי עם ברק עמוק וצלול כקרחון טבעי.

 )Seamless( יישום קנט יהלום עם פאזה של 45 מעלות לפני השטח ובשילוב ידיות אינטגרליות טבעיות או צבועות., מעלים את קו התפר בין פני השטח לקנט
ומעניק למטבח שלכם מראה High-Tech מושלם, ממש כמו זכוכית!

דלתות הפריזמה-יהלום זמינות במגוון צבעים בהירים כמו: לבן, לבן ביאנקו, קרם, אפור, מוקה, חול, כחול עמוק ובז' עם ברק עמוק וצלול. 
יתרונות:

	 מראה נקי עם ברק עמוק וצלול.
	 עמיד ללחות ורטיבות.

	 קל לניקוי, בטיחותי - אינו שביר.
	 עמיד נגד שריטות ושחיקה.

	 שומר על אחידות הגוון לאורך זמן.
דלתות הפריזמה-יהלום זמינות בכל מידה, בכל כמות 

ובזמן אספקה של עד 14 יום מהזמנה. 

הצבע כפי שהוא מופיע בתמונה הינו להמחשה בלבד. לבחירת גוון סופי יש להיעזר בדוגמאות החומר בלבד.

PZ04 פריזמה-יהלום
H18 ידית

צבועה שחור מט 3199

PZ13 פריזמה-יהלום
H18 ידית

צבועה מוקה כהה 2165

PZ01 פריזמה-יהלום, לבן
ידית H27 כרום מבריק

PZ03 חול מבריקPZ01 לבן מבריק PZ20  לבן ביאנקו מב'PZ13 מוקה מבריקPZ12 בז' מבריקPZ04 תכול עמוק מב'PZ02 קרם מבריק PZ60  אפור כהה מב'PZ41  פנינה מבריקPZ15  שחור מבריק

410G תואם פורמיקה
D114 תואם אולטרה גלוס

418G 868תואם פורמיקהG תואם פורמיקה D119 תואם אולטרה גלוס 411G תואם פורמיקה
D103 תואם אולטרה גלוס

תואם פורמיקה מבריקה 1411
D411 תואם אולטרה גלוס

D120 תואם אולטרה גלוסD115 תואם אולטרה גלוס תואם אולטרה גלוס 2110
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דלתות בציפוי פורמיקה

דלתות ציפורי בציפוי פורמיקה עם קנטים תואמים

לכל קולקציות הפורמיקות                      
ו-           ,  קיימים קנטים תואמים בצבע 

ובגימור.
יישום עם דבק פוליאוריתני דו קומפוננטי 

ובשילוב ידיות אינטגרליות טבעיות או 
צבועות. משיג חזיתות ציפורי שלמות עם 

פאות וזוויות אחידות למראה.

H13 ציפורי #93 עם ידית

הצבע כפי שהוא מופיע בתמונה הינו להמחשה בלבד. לבחירת גוון סופי יש להיעזר בדוגמאות החומר בלבד.

דלתות ציפורי
H15 פורמיקה 2137 מבריק, ידית

חזיתות פורמייקה דגם ציפורי סיקמור 1602.
ידיות אינטגרליות H15. תכנון ובנייה: נגריית הילבוך - נגרות יוצרת בית

H8 ציפורי #93 עם ידית
3187 טפ

H18 ציפורי #93 עם ידית
2109 מבריק

מן
ל 

ק
מיי

ם: 
לו

צי

13

www.formex.co.il למגוון הפורמיקות ראו קולקצית הפורמיקות והדקופל באתר



)Seamless( החיבור המושלם  בין הקנט לפורמיקה ללא תפר

.LaserTec ביישום קנטים בטכניקת "Abet"-ו "Dekopal" פורמקס מציגה קו חדשני של דלתות לארונות מטבח, המבוסס על קולקציית הפורמיקה
טכניקה זו מעלימה את קו התפר בין הפורמיקה לקנט )Seamless( ומעניקה לחזית המטבח המעוצבת מראה נקי ומושלם.

קנט LaserTec מיוצר בגרמניה על ידי חברת DOLLKEN ומיושם באמצעות טכנולוגיה חדשנית על ידי מכונה משוכללת של חברת IMA הגרמנית. בשילוב ידיות 
אינטגרליות טבעיות או צבועות, מעניק מראה ועיצוב מושלמים לחזית המטבח, בזכות קו התפר העדין - הבלתי נראה בין פני השטח לבין הפאות.

קנט LaserTec מאפשר איטום אופטימלי מפני חום ולחות, קל לניקוי ועמיד יותר מקנט PVC, המודבק באמצעות הדבקים הניתכים המוכרים כיום. למרות כל 
זאת, תוספת העלות בשימוש בטכנולוגיית LaserTec אינה משמעותית.

דלתות לארונות מטבח עם קנט LaserTec תואם, זמינות בחיפוי אולטראגלוס )UGA( ובפורמיקות בהירות בצבעים: לבן, שמנת, קרם, בז' ובגימורים: מבריק, 
סופט, סיקמור, משי וסילק תוך שילוב ידיות אינטגרליות טבעיות או צבועות..

ניתן להזמין בכל מידה ובכל כמות, אספקה תוך 14 ימי עבודה.

D411 אולטרגלוס
עם קנט LaserTec תואם

ידית H19 מבריק כרום

פורמיקה 3187 סופט
עם קנט LaserTec תואם

 Nature-matte שמנת 4125
עם קנט LaserTec תואם

H27 ידית
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גימור של טבע בלוחות מעוצבים
Nature-matte מושלם, המעניק פני שטח בעלי מראה מט-משי טבעי. לוח ה-Nature-matte מיוצר בטכנולוגיה  פורמקס מציגה פורמיקה בגימור 

.)HP( חדשנית, המשלבת כבישה רב שכבתית של נייר דקורטיבי, בשילוב חומר פלסטי הנדסי בלחץ גבוה
גימור חדשני זה בא לענות על צורך עיצובי במראה טבעי ונקי, המעניק למטבח נגיעה מהטבע.

יתרונות:
	 קל לניקוי ולתחזוקה

	 דוחה טביעות אצבע וגרגירי אבק
	 שומר על גוון אחיד לאורך זמן

בדלתות לארונות מטבח בגימור Nature-matte מיישמים קנט LaserTec תואם פורמיקה. LaserTec - טכנולוגיית היתוך ייחודית ללא דבק וללא תפר 
.Seamless - בקנטים

לוחות בגימור Nature-matte משווקים גם כלוחות להדבקה עצמית לצורך חיפוי דפנות ארונות המטבח וייצור יחידות פתוחות.
דלתות בגימור ה-Nature-matte זמינות בכל מידה, בכל כמות, תוך אפשרות שילוב ידיות אינטגרליות טבעיות או צבועות ועד 14 ימי אספקה בצבעים: 

לבן, קרם, שמנת, אפור בהיר, חול ואפור כהה.

Nature-matte 4108
קנט LaserTec תואם

H27 ידית

Nature-matte 4125
קנט LaserTec תואם

H18 ידית

Nature-matte 4167
קנט LaserTec תואם

H19 ידית

Nature-matte 4125
עם קנט LaserTec תואם

4167 חול 4108 אפור בהיר4100 קרם 4174 אפור כהה4102 לבן 4125 שמנת
הצבע כפי שהוא מופיע בתמונה הינו להמחשה בלבד. לבחירת גוון סופי יש להיעזר בדוגמאות החומר בלבד.
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קנטים פלסמה תואמים לרוב הגדול של הדלתות, המצופות בפורמיקות “דקופל”, ABET ואולטרא גלוס )UGA( מהגוונים הבהירים.
מהגוון הלבן עד קרם שמנת, בז’ ומוקה, בגימורים: מבריק, טאפ, סופט, אורבן ומשי.

מיושם בטכנולוגיה יחודית עם דבק פוליאוריתני דו רכיבי, כך שמתקבלת תוצאה מושלמת, כאשר הקנט וציפוי פני השטח נראים 
כיחידה אחת ללא קו מפריד ביניהם. שילוב ידיות אינטגרליות טבעיות או צבועות מייצר חזיות מושלמות ופונקציונליות.

דגם ציפורי #93
D077 אולטרגלוס

H15 ידית
קנט פלסמה תואם

דגם ציפורי  #93
D411 אולטרגלוס

H18 ידית
קנט פלסמה תואם

קנטים פלסמה
ליישום בדלתות אולטרא גלוס וציפורי, בשילוב ידיות אינטגרליות

H 18  עם ידיות אינטגרליות D 114 מטבח מאולטרא גלוס לבן
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Twin דלתות לארונות מטבח עם קנט
ליישום בחזיתות למטבחים מאולטרא גלוס )UGA( ופורמיקה מבריקה )ציפורי( ובשילוב ידיות אינטגרליות טבעיות או צבועות.

)MDF( .קנט מבריק מסדרת 2 ב-1. מעוצב משני פסים: דק ועבה בצבע תואם לחזית, המדמה ציפוי זכוכית מבריקה, המודבקת על מ.ד.פ
מיושם בטכנולוגית seamless ייחודית, המעלימה את הקו המפריד בין הקנט לחזית.

פורמיקה 2109 לבן מבריק
עם קנט Twin תואם

H18 ידית

פורמיקה 2100 קרם
עם קנט Twin תואם

ידית H27 כרום מבריק

דגם ציפורי 
לוח עליון: פורמיקה 2102 לבן מבריק
לוח תחתון: פורמיקה 2100  קרם מבריק
יישום עם קנט Twin תואם
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רגליים מאלומיניום לשולחנות ולספסלים
בגימור: INOX אלומיניום טבעי לדגמי מרובע וטרפז

   אנטרציט כהה לדגם מרובע

משטחים מעוצבים ורגליים לדלפקים, שולחנות וספסלים

דגם מרובע

דוגמאות ופרטים נוספים באתר: 
www.alumex.co.il

אי עם רגליים דגם מרובע
משטח מגלייט )50 מ"מ(

אי עם רגליים דגם טרפז
משטח מגלייט )50 מ"מ(

שולחן וספסל דגם מרובע

למגוון שימושים: שולחנות במטבחים ובפינות אוכל, דלפקים במזנונים ובסלונים, 
טופים לאיים במטבחים, שולחנות למעבדות, שולחנות למשרדי הייטק, שולחנות 

למשרדים מעוצבים, שולחנות אוכל ועוד.

שולחן וספסלים דגם מרובע

שולחן דגם מרובע, בתצורת שתי רגליים עם תמיכה שולחן דגם מרובע, בגימור אנטרציט כהה

שולחנות דגם מרובע במכללת אולטימה מרכז הבניה.
משטח מדגם עדן מצופה פורמיקה בעובי 18 מ”מ

 C0 עם קנט פרופיל אלומיניום עדן
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סוגי משטחים

שולחן וספסל דגם טרפז

דגם טרפז
מגהלייט )50 מ”מ(

משטחים מצופים בפורמיקה עם קנטים תואמים או מיוחדים בעובי 20 מ"מ 
משטחים מ-מ.ד.פ. )MDF( מצופה בפולימר או צבע שלייפלק

משטחי HPL קומפקט 

שולחן דגם טרפז, משטח בעובי 18 מ”מ מצופה פורמיקה

שולחן דגם טרפז, משטח מגהלייט בעובי 50 מ"מ

ספסלים ושולחן דגם טרפז עם ארון מתחתיו
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C3    פרופיל 2.5 פזה
גימור פרופיל: טבעי, אנודייז מט/מוברש

דלתות בציפוי פורמיקה
במסגרת אלומיניום-עדן

Co# פרופיל 0
גימור פרופיל: טבעי, אנודייז מט/מוברש

גימור אלומיניום
טבעי, אנודייז מט

גימור אלומיניום
אנודייז מוברש

C2    פרופיל 2.5
גימור פרופיל: טבעי, אנודייז מט/מוברש

C5    פרופיל 5
גימור פרופיל: טבעי, אנודייז מט

C5 חזיתות מדגמ עדן
פורמיקה מדגם 8218 לרוחב

#

 # #
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רגליים לשולחנות
רגל בצורת תיבה עשויה מלביד מצופה פורמיקה. 

ניתן להזמין  עם יישום פרופילי אלומיניום
דקורטיביים בפינות משני סוגים:

L1 פרופיל משתלב תוך פינתי
L2 פרופיל חוץ פינתי המכסה את הפינה

ניתן להזמין באורכים של 120 ס"מ ו-240 ס"מ

L1 פרופיל משתלב

L2 פרופיל כיסוי

משטח מגלייט בעובי 50 מ”מ
L1 רגליים עם פרופיל
פורמיקה 1430 למבר
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H8 דלתות ציפורי, פורמיקה 2109 מבריק | ידית

UGA דלתות פורמיקה, עדן  ,
וצבע אופיר

דלתות פולימר בניאס
פולימר 

טבע בלי 
דירוג

אלומקס
גלקסי /

נגה
מרקורי

פריזמה
יהלום

גימורמק”טשם ידית
אופיר 
/ציפורי

C0C2/C3C5חלקC2/C3C5

U מיני אלוH1טבעי/צבעVoVoVVoooooo

L מידי אלוH2טבעי/צבעVoVoVVoooooo

G קומביH4טבעי/צבעVoVVVVVooooo

ooVVooooVVooטבעי/צבעH5גלאס גריפ

ooooooooVVooטבעי/צבעH5H55 + מגרעת

ooooooooVoooטבעי/צבעH6אינטרגלאס

VVVVVVVVooVVטבעי/ברק משי/צבעH8ידית ישרה+מגרעת

VVVVVVVVooVVטבעי/ברק משי/צבעH8H80 ללא מגרעת

VoooVoooooooטבעיH9שתילה עליון

VVVVVVVVooooטבעיH10שתילה חזית

Voooooooooooטבעי/ברק משי/צבעH11מיני משולש

Voooooooooooטבעי/ברק משי/צבעH12מידי משולש

Voooooooooooטבעי/ברק משי/צבעH13כפול משולש

VoVVVVVoVVooטבעי/ברק משי/צבעH14מיני קעור

VoVVVVVoVVooטבעי/ברק משי/צבעH15מידי קעור

VoooVoooooooטבעי/ברק משי/צבעH16כפול קעור

VoooooooooVVטבעי/ברק משי/צבעH17מיני מרובע

Vooooooooo V Vטבעי/ברק משי/צבעH18מידי מרובע

VoooVooVoooVטבעי/כרום מבריק/צבעH19תפס עליון

VVVVoooVooVVכרום מבריקH20עיט

VooooooooooVטבעי/ברק משי/צבעH21מרובע כפול

VoooVoooooooטבעי/צבעH23טרפז מיני

VoooVoooooooטבעי/צבעH24טרפז מידי

P קומביH26טבעי/צבעVooooooooooV

VoooVooVoooVטבעי/כרום מבריק/צבעH27עגור

H28INOXVVVVVVVVooVVמשופעת

ידית שטוחה H80 ו-H5 ללא כרסום מיועדות להתקנת אורך ו/או 
!)H55, H8( מגירות, התקנה ברוחב הדלת מחייבת כרסום

ידיות אינטגרליות לארונות מטבח ואמבט

צבע לידיות אינטגרליות
ניתן להזמין ידיות אינטגרליות בצבע. בגוונים: 2100 - קרם, 2112 - לבן לבן, 

2119 - מוקה לייט, 2165 - מוקה כהה, 3199 - שחור, 3130 - אפור עשן
.)SD( או מגורען )MT( ניתן לקבל כל צבע בשני גימורים: מט

הגימור המגורען עמיד יותר לשריטות ומומלץ להתאמה עם גווני פורמיקה 
בגימור קוורץ. גימור מט מעניק לידית ברק חלקי ועמידות לשריטות, ומתאים 

לגימור מבריק, מט, טפ, סופט.
שימו לב - הצבע והגימור של הידית אינו זהה לגוון הדלת אלא תואם במידת 

האפשר.
מידה מקסימלית לצביעת ידית 210 ס"מ.

המלצה: לדלתות מזווה בהן נדרשת ידית צבועה ארוכה מ-210 ס"מ 
H19 להתקין ידית

< 2112 - לבן 
מגורען / מט

< 2100 - קרם 
מגורען / מט

< 2119 - מוקה לייט 
מגורען / מט

< 2165 - מוקה כהה 
מגורען / מט

< 3199 - שחור 
מגורען / מט

< 3130 - אפור עשן 
מגורען / מט
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ידיות אינטגרליות
לדלתות ולארונות מטבח ואמבט

H11 מיני משולש
מתאים לדלתות: ציפורי,

אולטרא גלוס.
גימור הידית: טבעי/ברק משי/צבע.

H17 מיני מרובע
מתאים לדלתות: ציפורי, אולטרא גלוס,

מרקורי, פריזמה-יהלום.
גימור הידית: טבעי/ברק משי/צבע.

H21 כפול מרובע
מתאים לדלתות אולטרא גלוס, ציפורי,

מרקורי, פריזמה-יהלום.
גימור הידית: טבעי/ברק משי/צבע.

H12 מידי משולש
מתאים לדלתות: ציפורי,

אולטרא גלוס.
גימור הידית: טבעי/ברק משי/צבע.

H13 כפול משולש
מתאים לדלתות: ציפורי,

אולטרא גלוס.
גימור הידית: טבעי/ברק משי/צבע.

H15 מידי קעור
מתאים לדלתות: ציפורי, 

,C2, C3, C5 אולטרא גלוס, עדן
בניאס, אלומקס - גלקסי, נגה.

גימור הידית: טבעי/ברק משי/צבע.

H14 מיני קעור
מתאים לדלתות: ציפורי, 

,C2, C3, C5 אולטרא גלוס, עדן
בניאס, אלומקס - גלקסי, נגה.

גימור הידית: טבעי/ברק משי/צבע.

H18 מידי מרובע
מתאים לדלתות: ציפורי, אולטרא

גלוס, מרקורי, פריזמה-יהלום.
גימור הידית: טבעי/ברק משי/צבע.

H16 כפול קעור
מתאים לדלתות: ציפורי, 

אולטרא גלוס, בניאס.
גימור הידית: טבעי/ברק משי/צבע.

ידיות צבועות

ידית H18 מידי מרובע,
צבע שחור מט 3199

ידית H18 מידי מרובע
צבע מוקה כהה מגורען 2165

ידית H18 מידי מרובע
צבע קרם מט 2100

ידית H18 מידי מרובע
צבע לבן מט 2112
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H23 מיני טרפז
מתאים לדלתות: ציפורי, 

אולטרא גלוס, בניאס.
גימור הידית: טבעי/צבע.

H24 מידי טרפז
מתאים לדלתות: ציפורי, 

אולטרא גלוס, בניאס.
גימור הידית: טבעי/צבע.

U מיני H1
מתאים לדלתות: ציפורי, בניאס, 

,C3 ,C2 אולטרה גלוס, עדן
גימור הידית: טבעי/צבע.

L מידי H2
מתאים לדלתות: ציפורי, בניאס, 

,C3 ,C2 אולטרה גלוס, עדן
גימור הידית: טבעי/צבע.

G ידית קומבי H4
מתאים לדלתות: ציפורי, בניאס, 

,C2, C3, C5 אולטרה גלוס, עדן
גימור הידית: טבעי/צבע.

H5 גלאס גריפ ללא כרסום
ליישום בחזיתות מגירות, קלפות

או בפאה האנכית של הדלת.
,C2, C3, C5 מתאים לדלתות עדן

אלומקס - גלקסי, נגה.
גימור הידית: טבעי/צבע.

H55 גלאס גריפ עם כרסום
,C2, C3, C5 מתאים לדלתות עדן

אלומקס - גלקסי, נגה.
גימור הידית: טבעי/צבע.

H80 ידית שטוחה ללא כרסום
ליישום בחזיתות מגירה, קלאפות ובפאות 

אנכיות של דלתות.
מתאים לדלתות ציפורי, אולטרא גלוס, עדן, 

 בניאס,  פריזמה-יהלום.
פולימר ללא דרוג ומרקורי.

גימור הידית: טבעי/ברק משי/צבע.

H8 ידית שטוחה עם כרסום
מתאים לדלתות ציפורי, עופר, אולטרא 

גלוס, עדן, בניאס,  פולימר ללא דרוג מרקורי, 
פריזמה-יהלום.

גימור הידית: טבעי/ברק משי/צבע.

ידיות אינטגרליות

PZ01 דלתות פריזמה יהלום לבן
H18 עם ידיות אינטגרליות
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ידיות שקועות לדלתות מטבח

H9 שתילה עליון
מתאים לדלתות ציפורי, אולטרא גלוס, 

עופר, בניאס.
גימור הידית: טבעי.

H10 שתילה חזית
מתאים לדלתות ציפורי עופר, אולטרא גלוס, 
פריזמה-יהלום, עדן C0 ,C2, C3, C5, בניאס,

פולימר טבעי ללא דרוג.
גימור הידית: טבעי.

H19 ידית תפס עליון
מתאים לדלתות: ציפורי, בניאס, עופר, 

אולטרא גלוס, פולימר ללא דרוג,
פריזמה-יהלום.

גימור הידית: טבעי/כרום מבריק/צבע.
בגדלים: 16, 21, 32, 42, 52 ס"מ 

H20 ידית עיט
מתאים לדלתות ציפורי, אולטרא 

גלוס, עדן, פולימר ללא דרוג, מרקורי, 
פריזמה-יהלום.

גימור הידית: מבריק כרום.

H28 ידית משופעת
מתאים לדלתות עופר, ציפורי, אולטרא גלוס, 

עדן, בניאס, פולימר ללא דרוג, מרקורי ופריזמה-
יהלום.

 INOX :גימור הידית

H27 ידית עגור
 מתאים לדלתות: ציפורי, בניאס, עופר,

 אולטרה גלוס,  פולימר ללא דרוג,
פריזמה-יהלום.

גימור הידית: טבעי/כרום מבריק/צבע.
בגדלים: 21, 32, 42 ס"מ

P קומבי H26
מתאים לדלתות ציפורי, אולטרא גלוס, 

פריזמה-יהלום.
גימור הידית: טבעי/צבע.

דגם בניאס עם פולימר P002 שמנת מבריקה
H15 עם ידית אינטגרלית
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ידיות אינטגרליות ומחלק ל-

H6 אינטרגלס
ידית לפרופילי אלומיניום.

גימור: טבעי.

H15 מידי קעור
ידית לפרופילי אלומיניום.

גימור: טבעי.

H5 גלאס גריפ ללא כרסום
ידית לפרופילי אלומיניום.

גימור: טבעי.

B1 פס מחלק
פס הפרדה וחיזוק לפרופילי אלומיניום.

גימור: טבעי.

H14 מיני קעור
ידית לפרופילי אלומיניום.

גימור: טבעי.

H55 גלאס גריפ עם כרסום
ידית לפרופילי אלומיניום.

גימור: טבעי.

A3 ויטרינה דגם טיטן
זכוכית ירושלים של זהב 7121

H55 ידית
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דלתות זכוכית
ויטרינות וקלפות לארונות מטבח

 B3
פרופיל אלומיניום 3 מ"מ

גימור טבעי

עם ידית אינטגרלית משופעת

 A2 - 50 קובלט
פרופיל אלומיניום 0 מ"מ

)מחייב ליטוש זכוכית( 

צירים לשימוש 
:K מרחק מרכז ציר מקצה דלת

סטנדרט 10 ס"מ, מינימום 8 ס"מ 
גימור טבעי

 A1 - 20 בדיל
פרופיל אלומיניום 18.7 מ"מ

צירים לשימוש 
:K מרחק מרכז ציר מקצה דלת

סטנדרט 10 ס"מ, מינימום 6.5 ס"מ 
גימור טבעי

מטבח פולימר דגם נגב
P067 פולימר

27



דלתות זכוכית

 A8 גלקסי
פרופיל לזכוכית ע”ג מ.ד.פ

גימור טבעי

זכוכית

מ.ד.פ

דלתות אלומקס, דגם גלאקסי A8  עם זכוכית ירושלים זהב 7121

 A3 - 50 טיטן
פרופיל אלומיניום 3.8 מ"מ

צירים לשימוש 
:K מרחק מרכז ציר מקצה דלת

סטנדרט 10 ס"מ, מינימום 8 ס"מ 
גימור טבעי

 H55 זכוכית אלגנט 2069 וידיות ,A3 דגם טיטן
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A10 הוריזון
H18 עם ידית

זכוכית על גבי פרופיל אלומיניום
אלומיניום בגב הדלת

A10 הוריזון
H17 עם ידית

זכוכית על גבי פרופיל אלומיניום
אלומיניום בגב הדלת

 A7 נגה
פרופיל לזכוכית ע”ג מ.ד.פ

גימור טבעי 

זכוכית

מ.ד.פ

 A9 מרקורי
דלת מ.ד.פ בחיפוי זכוכית

גימור טבעי /ברק משי/צבע
H18 ידית

רי
חו

חיבור צד א

1011.2

16.8 10

40

16.8
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ויטרינה ציפורי עם פורמיקה 2110 שחור מבריק,
זכוכית כרכום מראה לבן 7105

מגוון זכוכיות
זכוכית | קבוצה 2זכוכית | קבוצה 1

זכוכית | קבוצה 5

זכוכית | קבוצה 3

זכוכית | קבוצה 4

מאסטר קארה 5302מראה שקופה 0008 סבתא 5503שקוף 4123

לקובל שחור 9005

אוריינט 2064

EX CLEAR 9001 שקד

רשת 2063

מראה אפור 0003

EX CLEAR 9003 לבן

אלגנט 2069

שרב 2044

R9100 רנסנס שחור

לקובל בז’ 1015

EX CLEAR 9004 שקוף

שאנטי 2048

פיריליטי 2071

לקובל בורדו 3004

סיקסטי 2057

לקובל מוקה 2230 לקובל כתום 2001 לקובל אדום 1586

Acid Punto 2073R1013 רנסנס שמנת

לקובל אפור 7035

לקובל אפור פחם 7038

נצרים 2060

EX CLEAR 9013 שמנת

אסיד 6107

הצבע כפי שהוא מופיע בתמונה הינו להמחשה בלבד. לבחירת גוון סופי יש להיעזר בדוגמאות החומר בלבד.
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מגוון זכוכיות

זכוכית | קבוצה 6

זכוכית | קבוצה 7

כרכום מראה בורדו 7107

R9104 רנסנס כסוף

כרכום מראה ערפילי 7104כרכום אדום 7103כרכום שחור 7100

צלסיוס מראה 7110

כרכום מראה לבן 7105כרכום לבן 7101

צלסיוס לבן 7111כרכום מראה שחור 7106

כרכום ערפילי 7102

צלסיוס שחור 7112

פרנהייט לבן 7114

פרנהייט שקוף 7113

פרנהייט שחור 7117פרנהייט מראה 7116

סחלב אדום 0942פנינה כסופה 7173סחלב כסף 7136סחלב שחור 7135סחלב לבן 7134 פנינה צדף 7172

EX CLEAR 9016 כסף

סחלב ערפילי 7133מנהטן 7123

R9101 רנסנס לבן

ירושלים זהב 7121

S-1010 סטינטו לבן

R9102 רנסנס שקוףR9103 רנסנס בורדוR9105 רנסנס אדום

הצבע כפי שהוא מופיע בתמונה הינו להמחשה בלבד. לבחירת גוון סופי יש להיעזר בדוגמאות החומר בלבד.
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דלתות סדרת סמדר
דלתות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק

עובי דלתות סמדר 22 מ"מ.

באדיבות מטבחי “קמילה”

MD #22 דגם סמדר
P325 פולימר

גימור פס אלומיניום טבעי/ברק משי/צבע

MD #22 דגם סמדר
P044 פולימר

גימור פס אלומיניום טבעי/ברק משי/צבע

דגם סמדר, פולימר P001 מבריק
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MD #22 דגם סמדר חזית
גימור פס אלומיניום טבעי/ברק משי/צבע

MN #22 דגם סמדר מגירה
גימור פס אלומיניום טבעי/ברק משי/צבע

MN #23 דגם סמדר נגב מגירה
גימור פס אלומיניום טבעי/ברק משי/צבע

MD #23 דגם סמדר נגב
גימור פס אלומיניום טבעי/ברק משי/צבע

דלתות סדרת סמדר
ויטרינות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק 

שילוב של סמדר #22
MN למעלה מגירה

MD למטה חזית
גימור פס אלומיניום טבעי/ברק משי/צבע
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דלתות סדרת ה-מגרב
סדרת דלתות לארונות מטבח בעיצוב אוריינטלי,
דלתות חרוטות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק

T6 מרקש
P051 פולימר

T1 טנג'יר
P048 פולימר

עובי הדלת 24 מ"מ

P067 דגם צאלים פולימר
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דלתות סדרת מגרב
ויטרינות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק

T2 מקנס
M903 צבע לאטה

מגירה בניאס

T7 קזבלנקה
P067 פולימר

T5 אגאדיר
P050 פולימר

עובי הדלת 24 מ"מ

T3 איפראן
P048 פולימר

עובי הדלת 24 מ"מ

T4 אטלס
P049 פולימר

עובי הדלת 24 מ"מ

עובי של 24 מ"מ מחייב שינוי רוחב הדלת בהתאם.
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P049 דגם אביטל פולימר

הסדרה הספרדית
דלתות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק

Q2 טולדו
P067 פולימר

עובי הדלת 24 מ"מ

Q1 מלגה
P810 פולימר
מגירה בניאס

Q0 גרנדה
P069 פולימר

עובי הדלת 24 מ"מ
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הסדרה הספרדית
ויטרינות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק 

עובי של 24 מ"מ מחייב שינוי רוחב הדלת בהתאם.

Q6 ברצלונה
P051 פולימר

עובי הדלת 24 מ"מ

Q8 סרגוסה
P049 פולימר

Q4 ויגו
P064 פולימר

עובי הדלת 24 מ"מ
מגירה בניאס

Q5 בילבאו
P049 פולימר

עובי הדלת 24 מ"מ

Q3 ולנסיה
 P067 פולימר

Q7 פורטו
P050 פולימר
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דגם נועה, 
P049 פולימר

סדרת פולריס
דלתות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק

PL1 סולאר
P411 פולימר

עובי הדלת 22 מ"מ

PL2 אוראנוס
P311 פולימר

עובי הדלת 22 מ"מ

 PL1  PL2 PL1

PL1 סולאר
P415 פולימר

עובי הדלת 22 מ"מ
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סדרת סיציליה
דלתות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק

W6 קטניה
P069 פולימר

W5 אתנה
P049 פולימר
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.P050 חזיתות פולימר דגם לוטוס אפריקה צבע לבן עתיק
תכנון ובנייה: נגריית הילבוך - נגרות יוצרת בית. צילום: מייקל מן

איתמר #79
P064 פולימר

מגירה גליל מדורג

אור מדורג #30
P049 פולימר

מגירה גליל מדורג

V0 עילאי
מגירה גליל מדורג

סדרת היוקרה לה מאנש
דלתות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק 
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לוטוס אפריקה #72
P066 פולימר
מגירה בניאס

סתיו #74
P049 פולימר
מגירה בניאס

עובי הדלת 22 מ"מ

אביב #62
P069 פולימר
מגירה בניאס

עובי הדלת 22 מ"מ

אור #29
P322 פולימר
מגירה בניאס

לוטוס #94
P049 פולימר
מגירה בניאס

פקאן #26
P064 פולימר

מגירה פקאן

לוטוס מדורג #75
P072 פולימר

מגירה בניאס מדורג

41

סדרת היוקרה לה מאנש
ויטרינות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק 



דלתות סדרת טבע
דלתות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק 

#40R נגב ישר
P051 פולימר

דגם נגב ישר
 פולימר P001 לבן מבריק
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#40R נגב ישר
P004 פולימר

D40  כנרת ישר
P054 פולימר

#42R  נגב מדורג
P002 פולימר

 D42  כנרת מדורג
P001 פולימר

דלתות סדרת טבע
ויטרינות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק 
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דגמי מילואה ומסגרת
דלתות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק 

דלתות דגם ארין
P050 פולימר

זכוכית אסיד 6107

נוי #78
P018 פולימר

מגירה נוי

W3 מרלו
P042 פולימר
מגירה בניאס

W2 קיאנטי
P067 פולימר
מגירה בניאס
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ארז #76
P045 פולימר

מגירה בניאס מדורג

M4 כנרת
P019 פולימר
מגירה בניאס

N5 אופל
P050 פולימר

מגירה גליל מדורג

סער #46
P321 פולימר

מגירה סער

M3 תמר
P034 פולימר

מגירה גליל מדורג

ספיר #68
P050 פולימר

מגירה גליל מדורג

45

דגמי מילואה ומסגרת
ויטרינות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק 



אלון #34
P037 פולימר
מגירה בניאס

 W4 שיראז
P040 פולימר
מגירה בניאס

N6 הדס
P039 פולימר

מגירה גליל מעוגל

מור #61
מגירה בניאס מדורג

46

דגמי מילואה ומסגרת
ויטרינות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק 



F9 אליזבט
P411 פולימר

מגירה גליל מדורג

חצבני #69
P072 פולימר

מגירה בניאס מדורג  

דור רוחב #33
מגירה בניאס

דור אורך #32
P093 פולימר
מגירה בניאס 

M2 אלה
מגירה בניאס

N0 עדן
מגירה בניאס

47

דגמי מילואה ומסגרת
ויטרינות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק 



N3 כרמל
מגירה סער

N1 יסמין
מגירה סער

דגמי מילואה ומסגרת
דלתות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק 

חזיתות מפולימר דגם שורק P049 לבן עשן

G7 שחר
מגירה בניאס
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ורד #86
מגירה בניאס

שירה #37
מגירה בניאס

זוויתן מדורג #73
P096 פולימר

מגירה בניאס מדורג

זויתן #43
P049 פולימר
מגירה בניאס 

N2 ונוס
P808 פולימר
מגירה בניאס 

שניר #36
P322 פולימר

מגירה סער 

49

דגמי מילואה ומסגרת
ויטרינות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק 



דגמי מילואה ומסגרת
דלתות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק 

אביטל #44
P050 פולימר

מגירה בניאס מדורג 

ארין #49
P096 פולימר
מגירה בניאס

קישון #85
מגירה ירדן 

אשל #67
P074 פולימר

מגירה ירדן 

P056 חזיתות מפולימר קרם
דגם ארין
חלק עליון מויטרינות זכוכית אסיד

G4 נועה
P417 פולימר

מגירה גליל מדורג
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דגמים חרוטים
דלתות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק

חזיתות דגם שורק
מגירות עליונות דגם בניאס מדורג

פולימר P067 לבן

חבר #59
P314 פולימר
מגירה בניאס

DA דליה
P056 פולימר
מגירה בניאס

צין #80
P056 פולימר

מגירה סער

51



צאלים #66
P069 פולימר

מגירה בניאס מדורג

דגמים חרוטים
דלתות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק

שורק #83
P069 פולימר

מגירה בניאס מדורג 

אילון #81
P089 פולימר

מגירה בניאס מדורג 

מטבח עם חזיתות מדגם גמלא
P412 מצופה בפולימר

בשילוב מגירות מדגם ירדן
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דגמים חרוטים
ויטרינות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק 

F6 צמרת
P097 פולימר

מגירה גליל מדורג

F8 דגם ערבה
P097 פולימר

מגירה גליל מעוגל

F7 דגם אורן
P056 פולימר

מגירה גליל מעוגל

חרוד #84
P089 פולימר

מגירה בניאס מדורג

גמלא #89
P064 פולימר

מגירה ירדן 

F5 רומא
מגירה גליל מדורג

53



ירדן #50
P74 פולימר

בניאס מדורג #42
P413 פולימר

דגמים חלקים
דלתות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק

דלתות דגם בניאס, 
P051 פולימר

 R4 מילנו
P30 פולימר

P7 10 פוסט רדיוס

שקמה #87
P415 פולימר
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R2 תבור
P49 פולימר

P5 פוסט מילנו

R8 חרמון
P43 פולימר

J1 גליל מדורג

בניאס מחורץ #41 בניאס #40

P4 פוסט חרמוןR5 הרדוף  R6 גלבוע
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ויטרינה ירדן #50 מחולק ל-6  
זכוכית אלגנט 2069

ויטרינה נוי #78 מחולק ל-4
זכוכית סחלב ערפילי 7133

ויטרינות
דלתות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק

חזיתות דגם אור
ויטרינות מחולקות ל-6

פולימר P048 זכוכית אלגנט 2069

56

כל דגם ניתן לקבל בחלוקה ל-6, ל-4 או ללא חלוקה. גודל מינימלי לחלוקה 40X60 ס"מ.
לבחירת זכוכיות לזיגוג הויטרינות, אנא ראו מגוון זכוכיות בעמודים 30-31.



ויטרינה ספיר #68 
זכוכית אוריינט 2064

ויטרינה בניאס #40  מחולק ל-4
זכוכית פרנהייט שקוף 7113

ויטרינה בניאס מדורג #42 מחולק ל-6
זכוכית סיקסטי 2057

ויטרינה בניאס #40 מחולק ל-6
זכוכית שרב 2044

ויטרינה בניאס #40
זכוכית סבתא 5503

ויטרינה ירדן #50 מחולק ל-4
זכוכית רנסנס שקוף 7102

ויטרינה נוי #78 מחולק ל-6
זכוכית נצרים 2060

ויטרינה בניאס מדורג #42 מחולק ל-4
זכוכית שרב 2044

ויטרינות בציפוי פולימר / צבע שלייף לק 
רי

חו
 א

צד
ר 

בו
חי
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מגוון עיצובים בפולימרים

הצבע כפי שהוא מופיע בתמונה הינו להמחשה בלבד. לבחירת גוון סופי יש להיעזר בדוגמאות החומר בלבד.

סטנדרט



פנינה



P049 לבן עשן
תואם פורמיקה 3309 טפ

P048 סלע
תואם פורמיקה 420T אבט

P051 חול
תואם פורמיקה 3142 טפ

P050 לבן עתיק
תואם פורמיקה 4100 נ. מט

 P056 קרם
תואם פורמיקה 3156 סופט

 P069 וניל
תואם פורמיקה 3201 סופט

 P813 בז
תואם פורמיקה 4167 נייצ'ר מט

P809 לבן בהיר
תואם פורמיקה 4125 נ. מט

P810 אנטרציט
תואם פורמיקה 3160 קריסטל

 P808 אפור בהיר
תואם פורמיקה 3191 סופט

 P814 פטרול
תואם פורמיקה 3337 טפ

 P870 כחול מלכותי
תואם פורמיקה 3718 סופט

P222 הכנה לצבע לבן

P333 הכנה לצבע חום

P064 שמנת
תואם פורמיקה 3207 סופט

 P067 שלג
תואם פורמיקה 1067 סופט

 P812 תכלת

 P066 אייבורי
תואם פורמיקה 3228 סופט

 P811 זית
תואם פורמיקה 868T אבט

P054 קרחון

לבן קפוא P005 מבריק

שחור קפוא P006 מבריק

P49 דגם בניאס מחורץ פולימר עשן לבן

הוואי לבנה P419 מבריק
תואם פורמיקה 1409 מבריק

מיורקה וניל P420 מבריק
תואם פורמיקה 1411 מבריק
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P077 לילך לבן
תואם פורמיקה 1077 טפ

P079 סקויה

P018 נורדי מבוקעP047 אורן מיושן

מגוון עיצובים בפולימר

P071 אגוז פראי
תואם פורמיקה 1071 סופט

P072 אגוז אדמוני

P010 שאמוני
תואם פורמיקה 1010 ריץ'

P073 אגוז חום
תואם פורמיקה 1073 סופט

P019 אלון אלפיני

P025 אלון קנטרברי

P026 אלון מבוקע טבעי

P027 ’אלון מבוקע וינטאג
תואם פורמיקה 1140 אורבן

P028 אלון מבוקע כהה

P029 זית סורי

P030 זית ברנע
תואם פורמיקה 1466 וינטאג´

P032 אלה טיטן
תואם פורמיקה 1465 וינטאג´

P033 אלה וניל

P034 שקד

P035 שמפיין

P036 בוק קנדי

P037 שיטה אלפינית
תואם פורמיקה 1461 וינטאג´

P038 שיטה מדברית
תואם פורמיקה 1498 וינטאג´

P039 שיטה אורבנית

P045 למבר לבן
תואם פורמיקה 1481 אורבן

P046 אלון מיושן

P040 חורף יפני

P041 סתיו יפני

P042 וונגה אופקי

P043 מלינגה אופקית
תואם פורמיקה 1201 סופה

P044 דנובה קפואה

P085 לילך

P089 מייפל פראי

P090 וונגה מלכותי
תואם פורמיקה 1090 סופט

הצבע כפי שהוא מופיע בתמונה הינו להמחשה בלבד. לבחירת גוון סופי יש להיעזר בדוגמאות החומר בלבד.

מטאל


P093 מורלנד

תואם פורמיקה 1093 סופט

P096 אורן מעושן
תואם פורמיקה 1096 טפ

P097 אלסקה
תואם פורמיקה 1097 ריץ'

P099 סהרה

P311 אשה לבן
תואם פורמיקה  410W ABET ריץ'

P312 אשה קרם

P098 ברזילP321 מיושן לבן
תואם פורמיקה 410W ABET ריץ'

P313 אשה אפור
תואם פורמיקה 868W ABET ריץ'

P314 אשה אבן

P315 עץ אפור בהיר מטאלי
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מגוון עיצובים בפולימרים

P323 שרווד אפל

P326 אלון

P332 טורנדו חום מטאלי

P333 טורנדו חורפי מטאלי

P331 טורנדו סערה מטאלי

P330 טורנדו עשן מטאלי

P002 בז’ מבריק
תואם פורמיקה 2100 מבריק

P003 בורדו מבריק
תואם פורמיקה 3572 מבריק

P004 שחור מבריק
תואם פורמיקה 2110 מבריק

P001 לבן מבריק
תואם פורמיקה 2109 מבריק

הצבע כפי שהוא מופיע בתמונה הינו להמחשה בלבד. לבחירת גוון סופי יש להיעזר בדוגמאות החומר בלבד.

מבריק



P411 פנינה

P412 סינגפור לבן

P413 פנינה פלדה

P414 סינגפור פלדה

P416 סינגפור כפור

P417 פנינה ארגמן

P418 סינגפור ארגמן

P415 פנינה כפור

P322 מיושן מגנולי
תואם פורמיקה 810W ABET ריץ'

מטאל
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דגם 27 
רדיוס 9 מ"מ, אורך 2.40 מ'

דגם 28 
רדיוס 3 מ"מ, אורך 2.40 מ'

דגם 47 
רדיוס 9 מ"מ

דגם 48 
רדיוס 3 מ"מ

R9R3R3 R9

קרניז - מדף מקשר
בציפוי פולימר או צבע שלייף לק 

סרגל דקורטיבי
K2 סרגל דקורטיב

רוחב מינימלי 8 ס"מ
אורך עד 240 ס"מ

דגם נשר 
אורך 2.40 מ'

110 מ"מ

27 מ"מ

דגם ציפורי פורמיקה 2047 מבריק
H80 זכוכית פנינה צדף 7172,  ידית
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אופיר #25
M901 שמנת מט

H15 ידית אינטגרלית

אופיר #25
G910 לבן מבריק

H15 ידית אינטגרלית

ארין #49
לאטה G903 מבריק

אלון #34
מוקה M943 מט

דלתות צבועות אקרילק )שלייף לק(
דלתות לארונות מטבח מצופות צבע אקרילי, במבחר צבעים, בגימורי מט, מבריק, חצי מבריק, 

בצביעה עתיקה ורטרו

דגם אופיר
של  רדיוס  בעלות  חלקות  חזיתות 
)כמו דגם ציפורי(,  1.5 מ"מ בפאות 

צבועות בצבע אקרילי )שלייף לק(.
מכל  אינטגרליות  ידיות  לשלב  ניתן 
המגוון של                      )ראו טבלה 

בעמוד 22(.

M902 דלתות דגם צאלים, צבע לבן עתיק מט

62



דלתות צבועות אקרילק )שלייף לק(

פטינה אפור
M901 בסיס שמנת
עובי הדלת 22 מ"מ

פטינה אפור
M970 בסיס שמיים
עובי הדלת 22 מ"מ

פטינה אפור
M910 בסיס לבן

סתיו #74 ספיר #68 איתמר #79

כל דגמי דלתות הפולימר זמינים 
כדלתות צבועות לפי הקבוצות:

דגמים חלקים, דגמי מסגרת, דגמים 
חרוטים, סדרת לה מאנש, סדרת טבע, 

סדרת מגרב, סדרת סיביליה, סדרת 
אתנה, סדנת פולריס וויטרינות וקרניזים.

צביעה עתיקה - "פטינה"
זמינה בכל דגמי הדלתות )ראו דגמי דלתות פולימר(. הצביעה מבוצעת בעבודה ידנית ומוקפדת על ידי אנשי מקצוע אומנים. בחזיתות יודגשו בגוון 
כהה קימורי הדגם, פינות ושטחים חלקים. ניתן לביצוע בשלושה בסיסים: לבן, שמנת ושמיים. החזיתות מיוצרות מ-מ.ד.פ. בעל איכות גבוהה ביותר 

עם צפיפות מירבית וסיבים קצרים, המבטיחים פני שטח חלקים לאחר החריטה ואיכות צביעה חלקה ואחידה. 

I1 דולפין
מגירה בניאס

עובי הדלת 22 מ"מ

I2 אמנון
מגירה בניאס

עובי הדלת 22 מ"מ
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אפור עשן G935 מבריק
אפור עשן H935 חצי מבריק 

אפור עשן M935 מט
רטרו

אפור חורף G936 מבריק
אפור חורף H936 חצי מבריק 

אפור חורף M936 מט
רטרו

לאטה G903 מבריק
לאטה H903 חצי מבריק

לאטה M903 מט
רטרו

שמנת G901 מבריק
שמנת H901 חצי מבריק

שמנת M901 מט
רטרו

לבן עתיק G902 מבריק
לבן עתיק H902 חצי מבריק

לבן עתיק M902 מט
רטרו

לבן G910 מבריק
לבן H910 חצי מבריק

לבן M910 מט
רטרו

לבן שלג G909 מבריק
לבן שלג H909 חצי מבריק

לבן שלג M909 מט
רטרו

וניל G908 מבריק
וניל H908 חצי מבריק

וניל M908 מט
רטרו

חרדל G960 מבריק
חרדל H960 חצי מבריק 

חרדל M960 מט
רטרו

שנהב G905 מבריק
שנהב H905 חצי מבריק

שנהב M905 מט
רטרו

לבן עשן G906 מבריק
לבן עשן H906 חצי מבריק

לבן עשן M906 מט
רטרו

P049 תואם

לבן לבן G919 מבריק
לבן לבן H919 חצי מבריק 

לבן לבן M919 מט
רטרו

אפור ים G920 מבריק
אפור ים H920 חצי מבריק 

אפור ים M920 מט
רטרו

אפור עתיק G930 מבריק
אפור עתיק H930 חצי מבריק

אפור עתיק M930 מט
רטרו

מוקה G943 מבריק
מוקה H943 חצי מבריק 

מוקה M943 מט

אפור כהה H810 חצי מבריק
אפור כהה M810 מט

אפור אבן G904 מבריק
אפור אבן H904 חצי מבריק

אפור אבן M904 מט
רטרו

שמיים G970 מבריק
שמיים H970 חצי מבריק 

שמיים M970 מט
רטרו

פנינה M911 מט

סלע G918 מבריק
סלע H918 חצי מבריק 

סלע M918 מט
רטרו

חול G921 מבריק
חול H921 חצי מבריק

חול M921 מט
רטרו

שמפניה G907 מבריק
שמפניה H907 חצי מבריק 

שמפניה M907 מט
רטרו

ירוק זית G985 מבריק
ירוק זית H985 חצי מבריק 

ירוק זית M985 מט
רטרו

תכלת סתוי G971 מבריק
תכלת סתוי H971 חצי מבריק 

תכלת סתוי M971 מט
רטרו

G907 דגם אופיר צבע שמפניה
H15 ידיות

M מט / H חצי מבריק / G קולקצית גווני הצבעים האקרילים מבריק

הצבע כפי שהוא מופיע בתמונה הינו להמחשה בלבד. לבחירת גוון סופי יש להיעזר בדוגמאות החומר בלבד.

P069 תואםP067 תואם

P048 תואםP809 תואם
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דלתות צבועות אקרילק )שלייף לק(

T1  טנגיר
M904 רטרו

עובי הדלת 24 מ"מ

Q1  מלגה
M971 רטרו

מגירה בניאס
עובי הדלת 22 מ"מ

T4  אטלס
M971 רטרו

עובי הדלת 24 מ"מ

צביעה רטרו
זמינה כמעט בכל דגמי הדלתות )ראו דגמי פולימר( וכמעט בכל הגוונים

)ראו קולקציית גווני הצבעים האקריליים(.
ברטרו קווים עדינים של צבע כהה לאורך קווי המתאר של גאומטריית הדלת.

משווה ניחוח עתיק עדין למראה.

ספיר #68
M911 רטרו

עובי הדלת 22 מ"מ
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סדרת מתן בצבע אקרילי
דלתות לארונות מטבח מצופות צבע אקרילי 

)שלייף לק( במבחר צבעים, בגימורי מט 
ומבריק.

עובי דלתות מתן 22 מ"מ.

G902 צבע לבן עתיק DI חזיתות מתן
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C מגירה #38 מתן
C דלת #38 מתן

DLR מגירה #38 מתן
DLR דלת #38 מתן

I מגירה #38 מתן
I דלת #38 מתן

NI מגירה #38 מתן
DI דלת #38 מתן

NI מגירה #38 מתן
DI דלת #38 מתן

חול G921 מבריק



סדרת מתן בצבע אקרילי

G902 צבע לבן עתיק DI חזיתות מתן
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NI מגירה #39 מתן נגב
DI דלת #39 מתן נגב

NR מגירה #38 מתן
DR דלת #38 מתן

NI מגירה #38 מתן
DI דלת #38 מתן

NL מגירה #38 מתן
DL דלת #38 מתן

MN מגירה #22 סמדר
MD דלת #22 סמדר

DD #38 מתן
מקסימום גובה 75 ס"מ



 

חיפויי קיר | חיפויים אקוסטיים |משרביות
פורמקס מייצרת את מוצרי ECHOMEX עבור לקוחות מהשוק העסקי והמוסדי )אודיטוריומים, משרדים ואולמות(, השוק המקצועי )חדרי סאונד( והשוק הפרטי 

)חדרי קולנוע ביתיים(.
ב-ECHOMEX תמצאו ניסיון וידע נרחבים בייצור ותכנון חיפויים לחללים השונים. אנו מתמחים בהתאמת המוצר הנכון לדרישות החלל והלקוח תוך שימוש 

באמצעי התכנון והייצור המתקדמים בעולם מבחינה טכנולוגית.

ECHOMEX מציעה מבחר דגמים גדול, בתפוקת ייצור של מעל 50,000 מ"ר בשנה.
החברה משקיעה בפיתוח תמידי של דגמים חדשים לפי מגמות השוק וגם לפי דרישות מיוחדות של לקוחותינו.

חיפוי קיר אקוסטי ותקרה, אלמנטים אקוסטים מעוצבים
סינמה סיטי גלילות

חיפוי קיר אקוסטי, סינמה סיטי כפר סבא

תקרה - משרבייה לחיפוי תאורה בשילוב פרספקס

פנל אקוסטי

חיפוי קיר אקוסטי לחדר חזרות

ECP_01_3 ECP_02_3

www.echomex.co.il :דוגמאות ופרטים נוספים באתר
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אריחי תקרה אקוסטיים
אריח תקרה אקוסטי הינו אריח עשוי ממ.ד.פ מעכב בערה, בדרך כלל, מידות סטנדרטיות של 596X596 מ"מ, המותקן על פרופילים ממתכת מדגמים 
T24 ,T15 ,FINE LINE. לאריחים יכולת לספוג את הרעש הקיים בחלל, בכך לשפר את האקוסטיקה של החדר ולהפחית הדהוד. בנוסף, אריחים התלויים 
על פרופילי מתכת, יכולים לשמש כמסתור לתשתיות מיזוג, צנרת וחשמל, הנמצאות בתקרה ובאותו הזמן ולאפשר גישה נוחה וקלה לטיפול במערכות 

אלה.

פנלים אקוסטיים
פנלים אקוסטיים נועדו לחיפוי של קירות ותקרות. הפנלים עשויים מ.ד.פ מעכב בערה, בעלי חיבור זכר-נקבה )כמו פרקט( ובמידות סטנדרטיות של 
134X2422 מ"מ. הפנלים עשויים בתצורות ועיצובים שונים ובגימורים שונים, המאפשרים ללקוח התאמה מרבית של הפנל לטיפול בבעיה האקוסטית 

בחלל, ובנוסף גמישות עיצובית רבה.

הפנלים של ECHOMEX מיוצרים בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם ומאופיינים באיכות חומרי גלם גבוהה:
מ.ד.פ מתוצרת SONAE פורטוגל, בדחיסות של 800 ק"ג/קו"ב המאפשר לייצר פנל עמיד, שאינו מתפורר בחיבורים.	 
גימורים בפורמייקה מבית ABET איטליה, המעניק עמידות גבוהה בשחיקה לשנים רבות ומגוון רחב מאוד של גמורים מעוצבים.	 
 צבעים אפוקסים של חברת ARTI הגרמנית ניתן לקבל פנלים בעלי גימור נקי וחזק שעמיד לאורך שנים רבות.	 

כמו כן ניתן לקבל את הפנלים בגימור פורניר או מלמין.
כל הפנלים מחופים בצד הפנימי בבד גזה )בד לא ארוג(.	 

את הפנלים מתקינים על תשתית עץ או קונסטרוקציית מתכת, במרחק משתנה מהקיר בשילוב עם צמר סלעים מאחור, על מנת לשפר את האיכויות 
האקוסטיות שלהם.

ניתן לשלב בחיפויי התקרה והקיר אלמנטים נוספים כגון גופי תאורה, רמקולים, פתחי שרות וגרילים למיזוג אויר.
הפנלים האקוסטיים של ECHOMEX: רציפים בהתקנה ומאפשרים לחפות קירות שלמים בחיבורים סמויים של זכר - נקבה.

חיפוי קיר אקוסטי, סינמה סיטי גלילות

69



משרביות

משרביה הינה סבכה שמטרתה המקורית היא לווסת את כניסת האור וקרינת השמש אל חללי הבית והכנסת אוויר, תוך כדי שמירה על פרטיות הדיירים 
ושמירה על נתיב צפייה פנוי אל מחוץ לבית. בשעות בהם השמש קורנת בחוזקה מואר צידה החיצוני של המשרביה בחוזקה בעוד שהחלק הפנימי חשוך 

יותר ומוסתר על ידי צפיפות המבנה בעיצובים השונים. משרביות מוכרות כאלמנט אסלמי שיוצר בעבר מאבן. 
כיום מסתמן טרנד עיצובי המעודד שימוש במשרביות על ידי אדריכלים ומעצבי פנים, במתן דגש על חומרי גלם מגוונים, חדשים ועמידים.

שימושים במשרביות בעיצוב פנים:
1. מסתורים לגרמי מדרגות - שימוש כמסתור / מעקה של גרמי מדרגות בפנים הבית. על ידי שימוש במשרביה יוצרים הפרדה קלה ואוורירית תוך שמירה 

על צניעות העולים במדרגות.
 OPEN-2. הפרדה בין חללים - כדי ליצור מחיצה קלה, אך ברורה בין מטבח לסלון למשל או בין פינת עבודה לחלל הבית ואף בחלוקה בין משרדית ב

SPACE. משרביות מהוות פתרון טבעי ומתוחכם.
3. אלמנטים עיצוביים בקירות גבס - על מנת לתת מעט עניין לקיר ולא להשאיר אותו חלק ולבן, ניתן ל "לשתול" משרביה, שתיתן עניין רב וסקרנות לגבי 

החלל שמאחורי הקיר.
4. משרביה בתור אלמנט תאורה - שתילה של משרביה בתקרה / חיפוי קיר כשמאחוריה פרספקס ותאורת לד.

5. דלתות לארונות קיר - דלתות שמעוצבות עם משרביות בתוכן, הופכות את הארון לאלמנט אומנתי ועיצובי, תוך שמירה על הסתרה של פנים הארון. 
בהוספה של זכוכית או פרספקס בפנים הדלת ניתן למנוע כניסה של אבק. בארונות נעליים ניתן להשתמש במשרביות ללא זכוכית וזאת על מנת לשמור 

על אוורור.
6. דלתות לארונות מטבח - המשרביות מתאימות לשילוב בדלתות של ארונות מטבח, בייחוד במטבחי פרובנס, בכמה אזורים: ארון תפוחי אדמה / בצל 
שמצריך איוורור, ארונות מיקרו / טוסטר אובן סגורים, ארונות המשלבים מקררי יין או יחידות מים מינרלים בארונות סגורים שצורכים אויר חוזר. בכול 

היחידות האלה המשרביה שומרת על השימוש המסורתי שלה. הכנסה של אויר בלי לראות מה קורה בפנים הארון.
7. הפרדות בין גברים לנשים - בבית כנסת קיים שימוש במשרביות על מנת לייצר הפרדה בין עזרת גברים לנשים, כמו כן באולמות אירועים משולבות 

משרביות בפרגודים ניידים על מנת ליצור הפרדות דומות.
8. שימושים חיצוניים כגון: ציפוי מבנים, מסתורי מזגנים, מסתורי כביסה, מעקות, חיפויים בחדרי מדרגות ועוד.

משרביות גיאומטריות ומנדלות

משרביה עגולה, מ.די.אפ שחור בציפוי פורניר אגוז

www.echomex.co.il :דוגמאות ופרטים נוספים באתר
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חומרי הגלם לייצור משרביות
 .HPL-מ.ד.פ צבעוני, מ.ד.פ ירוק בעוביים: 12, 17, 22 או 27 מ"מ, פי.וי.סי מוקצף ו

המשרביות ניתנות לייצור בכל מידה או צורה עד לגודל 240x120 ס"מ, ובמידה ויש צורך במידות גדולות יותר, ניתן לייצר המשכיות.

מספר עיצובי משרביות פופולריים

MSH11MSH02MSH12MSH07

MSH15

MSH35 MSH18 MSH31 MSH23

MSH28MSH05MSH30MSH33

MSH22 MSH32 MSH03
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פרטי המפעל: פורמקס תעשיות עץ בע"מ
איזור התעשיה מגדל תפן, ת.ד 32, מיקוד 24959

טל': 04-9109406, 04-9109403, פקס: 04-9109412

www.formex.co.il


