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פרופיל חברת אמבין
חברת אמבין הוקמה בשנת  1965והיא החברה הגדולה והוותיקה בתחום של ייצור
והתקנת לוקרים ותאי שירותים מודולאריים למגזר העסקי.
חברתנו מייצרת ומשווקת מוצרים מחומר ( H.P.Lפורמיקה דחוסה בעובי  12מ”מ).
בין המוצרים שלנו :תאי שירותים מודולאריים המתאימים למוסדות ,בתי-ספר,
ישיבות גני ילדים ועוד .לוקרים  -תאי אחסון אישיים ,ריהוט מעבדה ,ספסלים
בכל המידות מתקני היגיינה וארונות אמבטיה עם אחריות לכל החיים כנגד
התנפחות החומר.
מפעל אמבין מעסיק עובדים מנוסים ,מכונות רובוטיות ,מכונות  CNCומסור
ממוחשב.
בין לקוחות החברה :חברת חשמל ,מקורות ,בזק ,קוקה קולה ,מקדונלדס ,סופר
פארם ,תנובה ,תדיראן ,אסם ,שטראוס ,משרד הבטחון ממשלת ישראל ,צה”ל,
משטרת ישראל וכל בתי החולים בישראל!
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מהו ? H.P.L
( H.P.Lטרספה) הוא חומר גלם מיוחד המיוצר בטכנולוגיה גבוהה.
חומר ה )HIGH PRESSURE LAMINATE( H.P.L-הינו חומר רב שכבתי הבנוי משני סוגים
של חומרים .השכבה הפנימית ( )COREמורכבת משכבות של קרפט שחור שעברו
הספגה בדבק פנולי ואילו השכבות החיצוניות (הצבעוניות) הינן ניירות דקורטיביים
במשקל של  160-100גרם המוספגים בדבק מלמין.
חומר המלמין הינו חומר קשה במיוחד והוא מעניק שכבת הגנה חיצונית לH.P.L -
שכבות הנייר המוספגות בשרף נכבשות בלחץ גבוה במכבש מיוחד כאשר הלחץ
מגיע עד  160אטמ׳.
הלוחות עוברים חימום המגיע עד  160מעלות צלזיוס למשך כ 30-דקות ולאחר
מכן הם מקוררים לטמפרטורת החדר ועוברים תהליך של עיבוד ומיון .כל לוח עובר
בדיקות ויזואליות קפדניות ובנוסף נבדקות תכונות נוספות כגון ישרות וניצבות של
הלוחות ,אחידות הצבע והתאמתו לדוגמאות המאושרות.
החומר המתקבל לאחר כבישה הינו חומר שלא ניתן להחזירו למצבו הקודם (שרפים
טרמוסטיים) כך שתהליכי הייצור נמצאים תחת פיקוח ומעקב בכל השלבים.
הלוחות המתקבלים הינם בעלי מראה נקי ,חלק ועם יכולת עמידות בתנאי סביבה
קשים ,בעיקר לחות ורטיבות ,לאורך עשורת שנים.
כל התכונות המיוחדות של חומר ה H.P.L -מעניקים לו את היופי החיצוני עם
העמידות המיוחדת שהפכו אותו לחומר פופולארי במגוון יישומים רחב.

תאי שירותים ומחיצות
מחיצות לתאי שירותים הן פתרון בהתאמה מלאה ,הן לשירותים ציבוריים במרכז
הקניות הגדול והן לשירותים במשרד הפרטי .הן מציעות אינטימיות ,פרטיות מלאה
ואסתטיקה בזכות האופן שבו הן מעוצבות .אפשר להתקין אותן בכל חדר שירותים
והן אלו שמפרידות בין התאים .הן מותאמות נקודתית אל המידות הקיימות ושומרות
על תחושה נעימה במרחב.
מחיצות לתאי שירותים עשויות מחומרים שונים ,כשהפופולאריות שבהן הן אלו
שעשויות מ ,H.P.L -חומר המציע רמת עמידות גבוהה מאד .בזכות חומר גלם זה
מחיצות תאי שירותים מ H.P.L -מחזיקות מעמד לאורך שנים ,שכן מתמודדות
בהצלחה עם התנאים הקיימים ,ובמיוחד עם אחוזי הלחות הגבוהים.
אחד היתרונות הבולטים של מחיצות לשירותים אלו ,כמו של אמבין ,הוא העובדה
שניתן להתקין אותן בקלות רבה מאד וליצור חלל בהתאם לצרכים הקיימים.
המחיצות לשירותים קלות יחסית במשקלן ואפשר להתקין אותן במהירות בחדר
השירותים עצמו (מותאם גם לשירותי נכים) ,ומבלי לבזבז זמן יקר.
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תאי שירותים  -אניס נירוסטה
תאי שירותים עם פרזול נירוסטה איכותי.
צירים  -צירי נירוסטה איכותיים בעיצוב מתקדם.
מנעול  -שני סוגי מנעולים לבחירה :מלבני משולב ידית וחד כיווני  +ידית.
רגליים  -רגלי נירוסטה אלגנטיות בעיצוב נקי.
פרופיל עליון  -פרופיל אלומיניום  60*40בגימור אנודייז טבעי.
חיבור לקיר  -פרופיל גמר מעוצב ,המשתלב עם לוחות  H.P.Lומחובר לקיר
או לעמודי החזית.
*יש להקפיד לנקות נירוסטה עם חומרי ניקוי ייחודיים לניקוי נירוסטה!
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תאי שירותים  -אניס אפור
תאי שירותים עם פרזול בצבע אפור.
צירים  -לכל דלת  3צירים העשויים מפלסטיק (ניילון) מוזרק על בסיס מתכת מצופה
אבץ חם ,בעל מנגנון סגירה עצמית ,המבטיח סגירה אוטומטית של הדלת לאחר
הפתיחה.
מנעול משולב ידית  -בטיחותי המאפשר פתיחת חירום מבחוץ בצבע אפור.
למנעול סימון פנוי/תפוס.
רגליים  -מתכוונות מפלסטיק (ניילון) בצבע אפור עם בורג נירוסטה.
הרגל מותקנת מתחת לעמודים לעמודים בקו חזית התאים או על מחיצת ההפרדה
ליצירת מראה מרחף.
פרופיל עליון  -מאלומיניום צבוע בצבע אפוקסי בתנור בצבע אפור.
חיבור לקיר  -צבוע בצבע אפוקסי בתנור בצבע אפור .פרופיל אלומיניום בצורת .U
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תאי שירותים  -אניס שחור
תאי שירותים עם פרזול בצבע שחור.
צירים  -לכל דלת  3צירים העשויים מפלסטיק (ניילון) מוזרק על בסיס מתכת
מצופה אבץ חם ,בצבע שחור בעל מנגנון סגירה עצמית המבטיח סגירה אוטומטית
של הדלת לאחר הפתיחה.
מנעול משולב ידית  -מנעול בטיחותי המאפשר פתיחת חירום מבחוץ ,הצבע תואם
לידיות ולפרופילים .למנעול סימן תפוס/פנוי.
רגליים  -מתכוונות מפלסטיק (ניילון) בצבע שחור עם בורג נירוסטה .הרגל מותקנת
מתחת לעמודים בקו חזית התאים ,על מחיצת ההפרדה ליצירת מראה מרחף.
פרופיל עליון  -מאלומיניום צבוע בצבע אפוקסי בתנור בצבע שחור.
חיבור לקיר  -צבוע בצבע אפוקסי בתנור .פרופיל אלומיניום בצורת .U
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תאי שירותים עבים LUXERY -
תאים בעובי כולל של  36ס”מ עשויים מכוורת  ,P.V.Cכאשר משני צידי הלוח מורכבים
לוחות .H.P.L
צירים  -צירי נירוסטה נסתרים עם מנגנון החזרה עצמית של הדלת.
נעילה  -מנעול תפוס/פנוי מנירוסטה עם ידית חיצונית לפתיחת הדלת או ידית
מגנטית.
דלתות  -סגירת הדלתות מסביב עם פרופילי אלומיניום מוברש ,גומי אטימה על
הדלתות למניעת רעש הטריקה.
חיזוקים  -קורה קושרת נסתרת על המחיצה מנירוסטה וחזית בגובה אחיד כולל
עמודים ודלתות .יש אופציה לחיבור רצפה תקרה ללא קורה קושרת.
פרופילים  -נסתרים בכל הסגירות והחיבורים בין המערכות לקירות.
גוונים לייצור מיידי  -ניתן לקבל בגוונים לבן ואפור גרפיט בגימור מט.
גוונים לטווח ארוך  -מגוון רחב של גוונים להזמנה של  3חודשים מראש.
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יתרונות  -החומרים מהם מיוצר דגם  LUXERYהם בעלי עמידות מרשימה .לחומרים
אלו תכונות המתאימות למרחבים ציבוריים:
 lעמידות לאש  lעמידות לשחיקה  lעמידות לרטיבות  lעמידות לכימיקלים
בנוסף הם קלים לניקוי ושומרים על איכות הצבע המקורי ואינם דוהים .שמירה על
הנקיון בשירותים תבטיח שהעיצוב היוקרתי ישאר לאורך זמן.
אביזרי גימור  -מחיצות ודלתות התאים סגורים בהיקף בפרופיל אלומיניום המקנים
מראה יפה ויוקרתי .על פרופיל האלומיניום של הדלתות מודבק גומי למניעת
טריקה ושמירה על השקט ,גם צירי הדלת הינם צירים נסתרים עם מנגנון קפיצי,
המאפשרים סגירה עצמית ושקטה של התאים.
מיוצר בישראל  -תאי השירותים המעוצבים בעובי  36מ"מ מיוצרים במפעלנו
בישראל .אנו מחזיקים במלאי חומרי גלם המאפשרים יצור ואספקה תוך  14ימי
עסקים מאישור השרטוט (במידה והצבעים שנבחרו קיימים במלאי).

פרופיל הדלת

כוורת  P.V.Cכאשר משני צידי הלוח מורכבים לוחות H.P.L
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תאי שירותים עבור גני ילדים
תאי השירותים לגני ילדים הינם במידות גובה נמוכות במיוחד (עד  120ס”מ מהרצפה).
בטיחות  -בכל תא מותקן מגן מיוחד נגד קטיעת אצבעות (ניתן להזמין מגן אצבעות
משני צידי הדלת) ,דלתות ללא נעילה מבפנים ,סגירת דלתות באמצעות מגנטים
מיוחדים המשלבים ידית משיכה.
חילוץ  -אפשרות לייצור מרווח של  20ס”מ בין הדלתות לרצפה .כל מנעול מגיע עם
אפשרות לפתיחה מבחוץ.
עיצוב  -ניתן לייצר דלתות בצורות מיוחדות ובשילובי גוונים המותאמים במיוחד
לילדים ופעוטות.
פרזול  -ניתן לקבל בכל סוגי הפרזולים (פרזול פלסטיק שחור ,פרזול פלסטיק אפור,
פרזול נירוסטה) ,ניתן להזמין תאי שירותים אלו ללא קורה קושרת מעל הדלתות.
מידות  -גובה (כולל רגל)  -עד  120ס”מ ,עומק –  80ס”מ ,רוחב הדלת כולל מסגרת
 80ס”מ (ללא מסגרת  60ס”מ).

סגירת דלתות
באמצעות
מגנטים מיוחדים
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תאי שירותים עבור מוסדות חינוך
תאי השירותים עבור מוסדות החינוך  -בתי ספר ,תלמוד תורה ואולמות ספורט,
מותאמים לצרכים המיוחדים הדרושים במקומות אלו ברחבי הארץ.
הגנה על אצבעות  -בכל תא מותקן ,משני צידי הדלת ,מגן מיוחד נגד קטיעת אצבעות.
בטיחות  -אפשרות לחילוץ במקרה חירום  -ניתן לייצר מרווח של  20ס”מ בין הדלתות
לרצפה וכן כל מנעול מגיע עם אפשרות לפתיחה מבחוץ למקרה של מצב חירום.
פרזול  -ניתן להזמין בכל סוגי הפרזולים (פרזול פלסטיק שחור ,פרזול פלסטיק
אפור ,פרזול נירוסטה).
צבעים  -ניתן לקבל במגוון רחב של צבעים.
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תאי שירותים  -דגם מרחף
תאי שירותים ללא רגלים בחזית ליצירת מראה מרחף.
פרזול  -ניתן לקבל בכל סוגי הפרזולים.
* ניתן לייצר דגם מרחף עם קורה עבה לייצור מראה מושלם ,לצורך חיזוק שמים את
הרגליים במחיצה!
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תאי שירותים עם חיבור מדגם רצפה/תקרה
תאי שירותים אלו מותאמים לבנייני משרדים יוקרתיים ,שירותים ציבוריים בתי
מלון וכדומה.
תאי השירותים הינם בגובה מיוחד ,עד  300ס”מ ,עם חיבור לתקרה ו/או לרצפה,
התוצאה היא מערכת המקנה פרטיות מרבית למשתמש בה ואף מעניקה תחושת
יוקרה המשדרגת כל חדר שירותים באשר הוא.
פרזול  -ניתן להזמין בכל סוגי הפרזולים (פרזול פלסטיק שחור ,פרזול פלסטיק
אפור ,פרזול נירוסטה).
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תאי נכים
תאים רחבים הכוללים דלת גדולה במידה של  90ס”מ ,המיועדת לכניסה ויציאה
בנוחות מקסימלית ועוד יחידה אחת קבועה.
מידות מינימום לתא נכים  -רוחב  150/200ס”מ (כולל הדלת).
פרזול  -ניתן להזמין בכל סוגי הפרזולים (פרזול פלסטיק שחור ,פרזול פלסטיק
אפור ,פרזול נירוסטה).
מידות  -גובה כולל רגל  200ס”מ ,רוחב הדלת  90ס”מ.
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תא סננים
התא משמש כמסתור לסנן המורכב בחדרי ממ"ד במבנים ציבוריים .את התאים ניתן
להזמין לפי תוכנית מבוקשת.
פרזול – ניתן להזמין בכל סוגי הפרזולים (פרזול פלסטיק שחור ,פרזול פלסטיק
אפור ,פרזול נירוסטה).
* חומר ה H.P.L -של אמבין עומד בתקן  921לפי סיווגו בתקן  ,755ולכן מהווה פתרון
מושלם ופשוט להסתרת הסנן לפי דרישת פיקוד העורף!

תא סננים
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מחיצות למשתנות  /מקלחות
מחיצות למשתנות כמו גם למקלחות הן הכרחיות במקומות ציבורים .המחיצות
מיועדות להפרדה למשתנות ולמקלחות .המחיצות מגיעות בעיצובים ובמידות
שונות כך שניתן גם ליצור מראה אסתטי מאוד.
פרופיל עליון  -חלק מעוצב עשוי מפלסטיק קשיח מותאם לאורך המחיצה בגוון
שחור/כסוף.
חיבור לקיר  -נעשה ע”י פרופיל אלומינים צבוע בצבע אפוקסי בתנור.
רגליים  -הרגליים מתכוונות מפלסטיק (ניילון) עם בורג נירוסטה.
צבעים  -ניתן לקבל במגוון רחב של צבעים.
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לוקרים  /מנעולים
הלוקרים שלנו משווקים במגוון מידות וטקסטורות ועוברים בקרת איכות מחמירה
במיוחד .לכל הלוקרים פתחי איוורור .הלוקרים מיוצרים במגוון רחב של צבעים
ובמידות שונות .עמודות הלוקר מתחברות לרצפה עם סוקל.
פרזול  -צירי אל חלד איכותי .הלוקרים משווקים עם אבזור מלא הכולל :מדף נייד,
מוט תלייה ופתחי איוורור.
מנעולים לפי בחירה:
מנעול סטנדרטי  -מנעול צילנדר עם מפתח.
מנעול תלייה – הכנה למנעול תלייה.
מנעולים מיוחדים – מנעול מטבע או מנעול עם קודן אלקטרוני (בתוספת תשלום).

מנעול קודן

מנעול צילינדר

מנעול מטבעות

מנעול מטבעות

מנעול קומבינציה

נושא מנעול תליה

מנעול מולטילוק

לוקר דגם מקס זיג זג
עמודת לוקר המורכבת משתי דלתות בעיצוב מיוחד ,המאפשר תלייה אנכית לאורך
כל עמודה ,תוך ניצול מקסימלי של השטח ושילוב  2תאי משתמש בעמודה אחת.
מידות:
גובה –  183ס”מ ,רוחב –  30ס”מ (ניתן לקבל עד רוחב  50ס”מ) ,עומק –  50ס”מ.

מנעול

ידית משיכה
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לוקר דגם מקס  -יחיד
עמודת לוקר הכוללת דלת אחת.
מידות:
גובה –  183ס”מ
רוחב –  30ס”מ (ניתן לקבל עד רוחב  50ס”מ)
עומק –  40ס”מ
מחולק לתא אחד בגובה ,כל תא בגובה  176ס”מ.
176 183

7
30
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לוקר דגם מקס  -זוגי
עמודת לוקר הכוללת שתי דלתות.
מידות:
גובה –  183ס”מ
רוחב –  30ס”מ (ניתן לקבל עד רוחב  50ס”מ)
עומק –  40ס”מ
מחולק לשני תאים בגובה ,כל תא בגובה  88ס”מ.

88

183

88

7
30
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לוקר דגם מקס  -שלישייה
עמודת לוקר הכוללת שלוש דלתות.
מידות:
גובה –  183ס”מ
רוחב –  30ס”מ (ניתן לקבל עד רוחב  50ס”מ)
עומק –  40ס”מ
מחולק לשלושה תאים בגובה ,כל תא בגובה  59ס”מ.

59

59 183

59

7
30
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לוקר דגם מקס  -רביעייה
עמודת לוקר הכוללת ארבע דלתות.
מידות:
גובה –  183ס”מ
רוחב –  30ס”מ (ניתן לקבל עד רוחב  50ס”מ)
עומק –  40ס”מ
מחולק לארבעה תאים בגובה ,כל תא בגובה  44ס”מ.

44

44
183
44

44
7
30

20

משטחי מעבדה
משטחי מעבדה מחומר  H.P.Lלעמידות מקסמלית לאורך שנים.
המשטחים כוללים פתחים לכיורים ומסופקים עם כיורים מנירוסטה ,עמידים
בחומרים כימיים ובלחות ,עמיד בפני שחיקה ושריטות ,ספיגת מים נמוכה ,עמיד
בטמפרטורות גבוהות (עד  180מעלות).
עיצוב ומידות  -בהתאם לדרישות המזמין ותנאי השטח.
מפרט טכני  -חיבור מדף המעבדה לקיר יתבצע על ידי קונסולות ממתכת מגולוונת
או רגליים בתוספת זווית נירוסטה בין המדף לקיר האחורי.
תוספות  -ניתן להזמין את המוצר עם התוספות הבאות:
 lארונות מתחת לכיורים.
 lסף מים לכיורים.
 lפינות מעוגלות.
 lיצירת פתחים לשקעי חשמל.
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ספסלים ,קולבים ומגן קיר
ספסלים  -עשויים מחומר  ,H.P.Lעמידים בתנאי סביבה קשים  -רטיבות ,לחות ,חומרים
כימיקלים ,חומצות וחומרי ניקוי .משווקים לפי מידה ובמגוון רחב של צבעים.
קולבים  -מבחר רחב של קולבים בתוספת מתלים מנירוסטה עפ״י דרישה .משווקים
לפי מידה ובמגוון רחב של צבעים.
מגן קיר  -מגוון רחב של מגיני קיר .משווקים לפי מידה ובמגוון רחב של צבעים.
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ארונות אמבטיה מחומר H.P.L

סט אפולו

סט שמש

 lארון תלוי בשילוב  2מגירות בטריקה שקטה
בגימור מבריק או מט.
 lמשטח כיור חרס סקיני איכותי בצבע לבן
ובעומק  47ס"מ.
 lמראה יוקרתית עם מסגרת נירוסטה במידות
הארון ,גובה המראה  60ס"מ.
 lהארון מעוטר בקנטים יוקרתיים בגוון כסוף.
ניתן לקבל עם קנטים בגוון לבן ,אלון מט או שחור.
 lהארון משווק במגוון רחב של צבעים.
 lהארון משווק במידות .60,75,80,90,100,120

 lארון תלוי בשילוב שתיים או שלוש דלתות
בטריקה שקטה בגימור מט.
 lמשטח כיור חרס סקיני איכותי בצבע לבן
ובעומק  47ס"מ.
 lמראה בעיצוב נקי במידות הארון ,גובה המראה
 60ס"מ.
 lהארון מעוטר בקנטים יוקרתיים בגוון כסוף.
ניתן לקבל עם קנטים בגוון לבן ,אלון מט או שחור.
 lהארון משווק במגוון רחב של צבעים.
 lהארון משווק במידות .60,75,80,90,100,120
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סט סילבר

סט סטון

 lארון תלוי בשילוב  2מגירות בטריקה שקטה
בגימור מט.
 lמשטח כיור חרס סקיני איכותי בצבע לבן
ובעומק  47ס"מ.
 lמראה מרחפת בעיצוב נקי במידות הארון,
גובה המראה  60ס"מ.
 lהארון מעוטר בקנטים יוקרתיים בגוון כסוף.
ניתן לקבל עם קנטים בגוון לבן ,אלון מט או שחור.
 lהארון משווק במגוון רחב של צבעים.
 lהארון משווק במידות .60,75,80,90,100,120

 lארון תלוי בשילוב  2או  3דלתות בטריקה שקטה
בגימור מט.
 lמשטח כיור חרס סקיני איכותי בצבע לבן
ובעומק  47ס"מ.
 lמראה בעיצוב נקי במידות הארון ,גובה המראה
 60ס"מ.
 lהארון מעוטר בקנטים יוקרתיים בגוון כסוף.
ניתן לקבל עם קנטים בגוון לבן ,אלון מט או שחור.
 lהארון משווק במגוון רחב של צבעים.
 lהארון משווק במידות .60,75,80,90,100,120

24

ארונות אמבטיה מחומר H.P.L

סט פנינה

סט רוק

 lארון עומד בשילוב  2או  3דלתות בטריקה שקטה
בגימור מט.
 lמשטח כיור חרס סקיני איכותי בצבע לבן
ובעומק  47ס"מ.
 lמראה מרחפת בעיצוב נקי במידות הארון.
 lגובה המראה  60ס"מ.
 lהארון מעוטר בקנטים יוקרתיים בגוון כסוף.
ניתן לקבל עם קנטים בגוון לבן ,אלון מט או שחור.
 lהארון משווק במגוון רחב של צבעים.
 lהארון משווק במידות .60,75,80,90,100,120

 lארון עומד בשילוב  2או  3דלתות בטריקה שקטה
בגימור מט.
 lמשטח כיור חרס סקיני איכותי בצבע לבן
ובעומק  47ס"מ.
 lמראה מרחפת בעיצוב נקי במידות הארון.
 lגובה המראה  60ס"מ.
 lהארון מעוטר בקנטים יוקרתיים בגוון כסוף.
ניתן לקבל עם קנטים בגוון לבן ,אלון מט או שחור.
 lהארון משווק במגוון רחב של צבעים.
 lהארון משווק במידות .60,75,80,90,100,120
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מטבחונים מחומר H.P.L
מטבחי  H.P.Lישדרגו את הגינה/משרד שלכם וחווית האירוח שלכם .את הארונות
ניתן לרכוש ביחידות בודדות בשילוב דלתות ומגירות .ניתן לשלב לוח מH.P.L -
כתחליף לשיש .את הארונות ניתן לקבל במגוון רחב של צבעים!
למטבחים מ H.P.L -יש יתרונות רבים כגון עמידה בכל תנאי מזג האוויר חום וקור,
רטיבות לחות ועובש ,עמיד בפני חומרים כימיים כחומרי ניקוי ועמיד בפני אש.
עמידות חומר  H.P.Lבתנאי לחות ורטיבות מעניקים למטבחים שלנו יתרון גדול
ומשמעותי על פני מטבחים המשווקים כיום בחנויות.
את יחידות המטבח ניתן לקבל במידות קבועות:
 lיחידת דלת אחת – מידות רוחב  45 ,30ס״מ
 lיחידת  2דלתות – מידות רוחב  70 ,60ס”מ
 lיחידת מגירות – מידות רוחב  60 ,45ס״מ
גובה  86ס”מ ,רוחב  58.5ס”מ.
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גווני H.P.L

בז׳ מט
803

לבן מט
802

לבן שלג
801

ירוק
812

כתום
1000

אפר גרפיט מט
999

אדום
1007

כחול
808

בורדו
1008

ירוק תפוח
806

שחור מט
809

אפור עננים
1010

כחול מנוקד
1011

פסי כסף
1001

אפור בהיר מט
805

בז׳ מנוקד
1006

ונגה
8195

אלון מט
8410

אלון מבוקע
96107

צהוב
810

בז׳ מבריק
8062

אפור בהיר
מבריק 80063

לבן מבריק
8801

תכלת
806

סגול
8173

שחור מבריק
8001
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אפור גרפיט
מבריק 8002

פרזולים
פרזול שחור

מנעולים

ציר

מנעולים

ציר

רגל

ידית משולבת מגנט
לגני ילדים

פרזול אפור

רגל

ידית משולבת מגנט
לגני ילדים

פרזול נירוסטה

מנעול חד כיווני

ציר

מנעול  +ידית

ידית

רגל

פרזול מיוחד

מנעול+ידית

 Tעליון למחיצות

ציר

 Tעליון למחיצות

ידית

מחבר פינתי

מנעול  BIGמיוחד משולב ידית

מחבר פרופיל
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אביזרי היגיינה
מייבשי ידיים ושיער חשמליים
מייבש ידיים חשמלי  HK2200SAאוטומטי

מק״ט
411036

מופעל על ידי גשש פוטו אלקטרי מנירוסטה
מתח  50 -וולט HZ 220-240 /
הספק  2200 -ואט
חומר גלם  -מעטפת נירוסטה
מידות (מ״מ)  -גובה  ,220רוחב  ,315עומק 170

מייבש ידיים חשמלי  ASR6-2אוטומטי

מק״ט
411038

מופעל על ידי גשש פוטו אלקטרי מנירוסטה
מתח  50 -וולט HZ 220-240 /
הספק  1600 -ואט
חומר גלם  -מעטפת נירוסטה
מידות (מ״מ)  -גובה  ,260רוחב  ,228עומק 165

מייבש ידיים חשמלי  ASR6-1אוטומטי

מק״ט
411039

מופעל על ידי גשש פוטו אלקטרי מנירוסטה
מתח  50 -וולט HZ 220-240 /
הספק  1600 -ואט
חומר גלם  -מעטפת יציקת מתכת בצבע לבן ,בסיס פלסטיק
מידות (מ״מ)  -גובה  ,260רוחב  ,228עומק 165

מייבש סילוני

2050

מתח  220-240 -וולט HZ 50 /

מק״ט
411030
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הספק  2050 -ואט
חומר גלם  -מעטפת פלסטיק
מידות (מ״מ)  -גובה  ,685רוחב  ,300עומק 220

סבוניות קיר לסבון מוצק

סבוניית רשת
מק״ט
414031

חומר גלם  -נירוסטה
מידות (מ״מ)  -גובה  ,32רוחב  ,128עומק 97

סבוניה לסבון מוצק
מק״ט
414029

חומר גלם  -נירוסטה
מידות (מ״מ)  -גובה  ,51רוחב  ,102עומק 105

סבוניית רשת משולשת פינתית כפולה
מק״ט
414023

חומר גלם  -נירוסטה
מידות (מ״מ)  -גובה  ,260רוחב  ,228עומק 165

סבוניות נירוסטה לסבון נוזלי

סבוניה לסבון נוזלי ,אופקית
מק״ט
414008

חומר גלם  -נירוסטה גימור סאטן
נפח  1.2 -ליטר
מידות (מ״מ)  -גובה  ,121רוחב  ,206עומק 72

סבוניה לסבון נוזלי ,אנכית
מק״ט
414028

חומר גלם  -נירוסטה גימור סאטן
נפח  1.2 -ליטר
מידות (מ״מ)  -גובה  ,206רוחב  ,121עומק 72
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אביזרי היגיינה
סבוניות פלסטיק לסבון נוזלי

סבוניה לסבון נוזלי לחיצה
מק״ט
414026

חומר גלם  -פלסטיק ,גוף שקוף ,מכסה ובסיס לבן
נפח  0.6 -ליטר
מידות (מ״מ)  -גובה  ,228רוחב  ,81עומק 80

סבוניה לסבון נוזלי לחיצה
מק״ט
414027

חומר גלם  -פלסטיק ,גוף שקוף ,מכסה ובסיס כרום
נפח  0.6 -ליטר
מידות (מ״מ)  -גובה  ,228רוחב  ,81עומק 80

סבוניה לסבון נוזלי לחיצה
מק״ט
414023

חומר גלם  -פלסטיק ,גוף כחול שקוף ,מכסה וכפתור לבן
נפח  0.8 -ליטר
מידות (מ״מ)  -גובה  ,220רוחב  ,95עומק 90

סבוניה לסבון נוזלי משיכה
מק״ט
414024

חומר גלם  -פלסטיק ,גוף כחול שקוף ,מכסה ובסיס לבן
נפח  0.9 -ליטר
מידות (מ״מ)  -גובה  ,230רוחב  ,120עומק 100

סבוניית שיש לסבון נוזלי פייה ״4
מק״ט
414044

חומר גלם  -מיכל פלסטיק ופייה עשוייה נירוסטה
נפח  1 -ליטר

סבוניית שיש לסבון נוזלי פייה ״6
31

מק״ט
414042

חומר גלם  -מיכל פלסטיק ופייה עשוייה נירוסטה
נפח  1 -ליטר

סבוניה לחיצה פלסטיק
מק״ט
414080

חומר גלם  -פלסטיק לבן
נפח  500 -סמ”ק

סבוניה לחיצה פלסטיק
מק״ט
414080 T

חומר גלם  -פלסטיק שקוף
נפח  500 -סמ”ק

סבוניה לחיצה פלסטיק
מק״ט
414080B

חומר גלם  -פלסטיק שחור
נפח  500 -סמ”ק

סבוניה לחיצה פלסטיק
מק״ט
414081

חומר גלם  -פלסטיק לבן
נפח  1000 -סמ”ק

סבוניה לחיצה פלסטיק
מק״ט
414081 T

חומר גלם  -פלסטיק שקוף
נפח  1000 -סמ”ק

סבוניה לחיצה פלסטיק
מק״ט
414081B

חומר גלם  -פלסטיק שחור
נפח  1000 -סמ”ק
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אביזרי היגיינה

סבוניה לחיצה מעוצבת עם מיכל
מק״ט
414082

חומר גלם  -פלסטיק לבן
נפח  500 -סמ”ק

סבוניה לחיצה מעוצבת עם מיכל
מק״ט
414082B

חומר גלם  -פלסטיק שחור
נפח  500 -סמ”ק

סבוניה לחיצה מעוצבת עם מיכל
מק״ט
414082C

חומר גלם  -פלסטיק כרום
נפח  500 -סמ”ק

סבוניה לחיצה מעוצבת עם מיכל
מק״ט
414083

חומר גלם  -פלסטיק לבן
נפח  1000 -סמ”ק

סבוניה לחיצה מעוצבת עם מיכל
מק״ט
414083B

חומר גלם  -פלסטיק שחור
נפח  500 -סמ”ק

סבוניה לחיצה מעוצבת עם מיכל
33

מק״ט
414083C

חומר גלם  -פלסטיק כרום
נפח  1000 -סמ”ק

מתקנים לניגוב ידיים

מתקן למגבות נייר ,תלוי על קיר
מק״ט
411062

חומר גלם  -פלסטיק לבן
תכולה  600 -ניירות צץ רץ

מתקן למגבות נייר ,תלוי על קיר
מק״ט
411062B

חומר גלם  -פלסטיק שחור
תכולה  600 -ניירות צץ רץ

מתקן למגבות נייר ,תלוי על קיר
מק״ט
411062M

חומר גלם  -פלסטיק מטאלי
תכולה  600 -ניירות צץ רץ

מתקן למגבות נייר ,תלוי על קיר
מק״ט
411063

חומר גלם  -פלסטיק שקוף
תכולה  600 -ניירות צץ רץ

מתקן למגבות נייר בגלילים עם ידית הזנה
מק״ט
411084

חומר גלם  -פלסטיק לבן
תכולה (מ״מ)  -גליל נייר ברוחב  205או 230

מתקן למגבות נייר בגלילים עם ידית הזנה
מק״ט
411084B

חומר גלם  -פלסטיק שחור
תכולה (מ״מ)  -גליל נייר ברוחב  205או 230
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מתקנים לניגוב ידיים

מתקן למגבות נייר בגלילים על הקיר
מק״ט
411025

חומר גלם  -מתכת בצבע לבן
תכולה  -גלילי נייר ברוחב  280מ”מ
מידות (מ״מ)  -גובה  ,210רוחב  ,310עומק 205

מתקן למגבות נייר בגלילים על הקיר
מק״ט
411019

חומר גלם  -מתכת בצבע לבן חזית שקופה
תכולה  -גלילי נייר ברוחב  280מ”מ
מידות (מ״מ)  -גובה  ,210רוחב  ,310עומק 205

מתקן למגבות נייר בגלילים על הקיר
מק״ט
411018

חומר גלם  -מתכת בצבע לבן חזית נירוסטה
תכולה  -גלילי נייר ברוחב  280מ”מ
מידות (מ״מ)  -גובה  ,210רוחב  ,310עומק 210

מתקן למגבות נייר בגלילים על הקיר
מק״ט
411086

חומר גלם  -בסיס נירוסטה ,חזית נירוסטה
תכולה  -גלילי נייר ברוחב  280מ”מ
מידות (מ״מ)  -גובה  ,200רוחב  ,310עומק 205

מתקן למגבות נייר מקופלות על הקיר

מתקן מגבות נייר ננעל תלוי על הקיר
מק״ט
411045
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חומר גלם  -נירוסטה בגימור מט
תכולה  600 -ניירות צץ רץ
מידות (מ״מ)  -גובה  ,365רוחב  ,280עומק 105

מתקני נירוסטה למגבות נייר מקופלות בתוך הקיר

מתקן מגבות נייר ננעל  +אשפתון בתוך הקיר (קטן)
חומר גלם  -נירוסטה
תכולה  250 -ניירות צץ רץ
תכולת אשפתון  5.5 -ליטר
מידות פתח בקיר (מ״מ)  -גובה  ,660רוחב  ,303עומק 102

מק״ט
411015

מתקן מגבות נייר ננעל  +אשפתון בתוך הקיר (גדול)
חומר גלם  -נירוסטה
תכולה  700 -ניירות צץ רץ
תכולת אשפתון  20 -ליטר
מידות פתח בקיר (מ״מ)  -גובה  ,1480רוחב  ,355עומק 102

מק״ט
411023

מחזיקי נייר טואלט יחיד

מחזיק נייר טואלט בודד לא ננעל
מק״ט
413045

חומר גלם – נירוסטה

מחזיק נייר טואלט  +מכסה
מק״ט
413059

חומר גלם – נירוסטה

מחזיק נייר טואלט בודד עם קפיץ פנימי  +מכסה
מק״ט
413056

חומר גלם – נירוסטה
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מתקנים לנייר טואלט

מתקן לנייר טואלט ג’מבו ננעל
מק״ט
413007

חומר גלם  -פלסטיק שקוף כחול
מידות (מ״מ)  -גובה  ,273עומק  ,120קוטר גליל פנימי 43
מתאים לגליל נייר עד לקוטר  220מ”מ

מתקן לנייר טואלט ג’מבו ננעל
מק״ט
413018

חומר גלם  -פלסטיק לבן
מידות (מ״מ)  -גובה  ,273עומק  ,120קוטר גליל פנימי 43
מתאים לגליל נייר עד לקוטר  220מ”מ

מתקן לנייר טואלט ג’מבו ננעל
מק״ט
413018B

חומר גלם  -פלסטיק שחור
מידות (מ״מ)  -גובה  ,273עומק  ,120קוטר גליל פנימי 43
מתאים לגליל נייר עד לקוטר  220מ”מ

מתקן לנייר טואלט ג’מבו ננעל
מק״ט
413037
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חומר גלם  -נירוסטה בגימור מט
מידות (מ״מ)  -גובה  ,273עומק  ,120קוטר גליל פנימי 40
מתאים לגליל נייר עד לקוטר  220מ”מ

מתקני נייר טואלט שני גלילים

מתקן נייר טואלט כפול ל 2 -גלילים
מק״ט
413046

אנכי עם מאפרה ומכסה
חומר גלם  -נירוסטה
מידות (מ״מ)  -גובה  ,265רוחב  ,120עומק 100

מתקן נייר טואלט כפול ל 2 -גלילים
מק״ט
413043

אופקי עם מאפרה ומכסה
חומר גלם  -נירוסטה
מידות (מ״מ)  -גובה  ,100רוחב  ,265עומק 115

מתקן נייר טואלט כפול ל 2 -גלילים
מק״ט
413054

אופקי עם מכסה בקיר
חומר גלם  -נירוסטה
מידות (מ״מ)  -גובה  ,160רוחב  ,330עומק 85

מתקן נייר טואלט ל 3 -גלילים ננעל (מפתח אלן) עם מכסה
מק״ט
413009

חומר גלם  -נירוסטה מבריק
מידות (מ״מ)  -גובה  ,400רוחב  ,120עומק 120

מתקן נייר טואלט כפול אנכי ננעל פטנט בתוך הקיר
מק״ט
413038

הגליל העליון יורד אוטומטית עם סיום הגליל התחתון
חומר גלם  -נירוסטה בגימור מט
תכולה  -שני גלילים בקוטר מקסימלי של  135מ”מ כל אחד
מידות (מ״מ)  -גובה  ,311רוחב  ,159עומק 86

38

אביזרי היגיינה
אשפתונים ומאפרות

מאפרת צינור עם פתח אחד ואשפתון פנימי
מק״ט
416072

חומר גלם  -נירוסטה
מידות (מ״מ)  -גובה  ,610קוטר 250

מאפרת נירוסטה מתהפכת
מק״ט
416041

חומר גלם  -נירוסטה
מידות (מ״מ)  -גובה  ,40רוחב  ,115עומק 110

אשפתון  +מכסה מתנדנד  50ליטר
מק״ט
416031

חומר גלם  -פלסטיק
נפח  50 -ליטר
מידות (מ״מ)  -גובה  ,635רוחב  ,390עומק 330

אשפתון  +מכסה מתנדנד  25ליטר
מק״ט
416032

חומר גלם  -פלסטיק
נפח  25 -ליטר

אשפתון  +מכסה מתנדנד  10ליטר
מק״ט
416033

חומר גלם  -פלסטיק
נפח  10 -ליטר

אשפתון מלבני ,תלוי על הקיר ללא מכסה
מק״ט
416051
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חומר גלם  -נירוסטה
נפח  28 -ליטר
מידות (מ״מ)  -גובה  ,480רוחב  ,355עומק 185

אשפתון מלבני קטן  +מכסה תלוי על הקיר
מק״ט
416053

חומר גלם  -נירוסטה
נפח  5 -ליטר
מידות (מ״מ)  -גובה  ,279רוחב  ,235עומק 100

פח עגול עם דוושת רגל
מק״ט
416020

חומר גלם  -נירוסטה
נפח  5 -ליטר
מידות (מ״מ)  -גובה  ,325קוטר 208

פח נירוסטה קטן על הרצפה
מק״ט
416020ב׳

חומר גלם  -נירוסטה
נפח  12 -ליטר

פח נירוסטה קטן על הרצפה
מק״ט
416020ג׳

חומר גלם  -נירוסטה
נפח  16 -ליטר

פח נירוסטה על הרצפה
מק״ט
416022

חומר גלם  -נירוסטה
נפח  18 -ליטר

פח נירוסטה על הרצפה
מק״ט
416023

חומר גלם  -נירוסטה
נפח  35 -ליטר
מידות (מ״מ)  -גובה  ,650קוטר 300

40

אביזרי היגיינה
מתלים ומאחזים

חוט כביסה ניילון נשלף עם קפיץ חזרה
מק״ט
418304

חומר גלם – נירוסטה גימור מבריק
מידות (מ”מ)  -קוטר 92
אורך חוט ניילון – 1800

מוט מגבת
מק״ט
418216

חומר גלם – נירוסטה מבריק
מידות (מ”מ)  -גובה  ,54רוחב  ,73עומק 610

מתלה כפול
מק״ט
418200

חומר גלם – יציקת זמק מצופה כרום

מתלה כפול
מק״ט
418208
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חומר גלם – נירוסטה מבריק

זרוע מתרוממת עם בוקסה
מק״ט
418050

חומר גלם – נירוסטה
קוטר הצינור (מ”מ) –  32אורך הצינור (מ”מ) – 800

מאחז נכים ישר לדלת 60
מק״ט
418041

חומר גלם – נירוסטה
קוטר הצינור (מ”מ) –  32אורך הצינור (מ”מ) – 600
מרחק מהקיר (מ”מ) – 50

מאחז נכים ישר לדלת 40
מק״ט
418043

חומר גלם – נירוסטה
קוטר הצינור (מ”מ) –  32אורך הצינור (מ”מ) – 400
מרחק מהקיר (מ”מ) – 50

מאחז נכים שני מישורים
מק״ט
418036

חומר גלם – נירוסטה
מידות (מ”מ)  600x700 -קוטר הצינור (מ”מ) – 32

זרוע מתרוממת עם עמוד לרצפה (עבור קיר גבס)
מק״ט
418038

חומר גלם – נירוסטה
קוטר הצינור (מ”מ) –  32אורך הצינור (מ”מ) – 800
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מאחזי יד בציפוי פלסטיק קשיח

מאחז נכים שני מישורים
מק״ט
418053

חומר גלם – חיצוני  -פלסטיק קשיח צבע לבן
פנימי – מתכת
מידות (מ”מ) 400x600 -

מאחז נכים מתרומם
מק״ט
418056

חומר גלם – חיצוני  -פלסטיק קשיח צבע לבן
פנימי – מתכת
אורך הזרוע (מ”מ) – 830

מאחז נכים ישר לקיר
מק״ט
418051

חומר גלם – חיצוני  -פלסטיק קשיח בצבע לבן
אורך הזרוע (מ״מ) 600 -

זרוע מתרוממת עם עמוד לרצפה (עבור קיר גבס)
מק״ט
418058
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חומר גלם – חיצוני  -פלסטיק קשיח צבע לבן
פנימי – מתכת
קוטר הצינור (מ”מ) –  32אורך הצינור (מ”מ) – 80

מראות

מראה זכוכית
מק״ט
418302

מסגרת אלומיניום
מידות (ס”מ) – 40x60

מראה זכוכית
מק״ט
418309

מראה פרספקט
מק״ט
418303

מסגרת אלומיניום
מידות (ס”מ) – 40x60

מסגרת אלומיניום
מידות (ס”מ) – 50x90

מראה פרספקט
מק״ט
418305

מסגרת אלומיניום
מידות (ס”מ) – 50x90
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שונות

מברשת אסלה  +כיסוי תלויה על הקיר
מק״ט
418411

חומר גלם – נירוסטה גימור מבריק

מברשת לאסלה תלויה על הקיר
מק״ט
418413

חומר גלם – כרום וזכוכית

מדף  60ס”מ
מק״ט
418220

חומר גלם – נירוסטה גימור מבריק
מידות (מ”מ) – רוחב  ,160אורך 670
(ניתן להזמין מדף באורך  30ס”מ)

מתקן לאחסון ניירות כיסוי אסלה
מק״ט
411058

חומר גלם – נירוסטה
מידות (מ”מ)  -גובה  ,325עומק  ,67אורך 438

שלטים – נשים  /גברים  /נכים
מק״ט גברים 418213
מק״ט נשים 418214
מק״ט נכים 418215
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חומר גלם – נירוסטה גימור מבריק
מידות (מ”מ) – רוחב  ,160אורך 670

מתקן החתלה
מק״ט
418230

חומר גלם – פלסטיק קשיח
מידות (מ”מ) – גובה  ,914רוחב  ,599עומק 899

כיסא מתקפל
מק״ט
418420

חומר גלם – חיצוני פלסטיק קשיח
פנימי  -מתכת

הגבהה לאסלה עם תופסנים
מק״ט
418037

חומר גלם – פלסטיק
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חטיבת הפרוייקטים

אחריות לכל החיים 1-700-706-200

(כנגד התנפחות החומר)

רחוב תמנע  ,19חולון

www.ambin-pro.co.il

