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שילוב של טבע, מסורת וטכנולוגיה
העיצובים והטרנדים החדשים במטבחים וברהיטים משתנים ומתחדשים כל העת, אך ישנו חומר אחד שמלווה אותנו מאז ומתמיד – העץ. 
זהו אחד מחומרי הגלם האהובים ביותר, המשרה אווירה חמה, ביתית ונינוחה. כיום, בעזרת טכנולוגיה חדשנית, מתקבל חומר גלם איכותי 
ועמיד לאורך זמן - שילוב קילופי עץ )פורניר( המודבקים על-גבי חומרי ליבה שונים, המשמרים את איכותו ואופיו של העץ מבחינת המראה 

והתחושה. הפורניר עובר מיון ממוחשב, שיוצר התאמה מקסימלית לתמונות המוצגות בקטלוג.

קולקציית הפורנירים מבית "פורטה-ליין" מכילה מגוון עשיר של דוגמאות, צבעים ודגמים המתאימים לכל עיצוב, מהאלגנטי, לקלאסי ועד 
הפראי – הכל אפשרי.

מאפייני קולקציית פורניר, מבית פורטה-ליין
מגוון רחב של עיצובים ותצורות המתקבלים מסוג ומבנה העץ, מצבעו ומהאופן בו הפורניר   

.MDF-נחתך ומודבק על-גבי פלטות ה
פסי הפורניר מודבקים ביניהם בעזרת דבק נסתר חזק מאוד, המקנה ללוח הפורניר המוגמר   

מראה אחיד, ללא חיבורים הנראים לעין )ללא תפרים( וללא עיוותים.
הנראות האחידה בין פלטות הפורניר וגודלן, מאפשרים ליצור רצף העיצובי )כיוון אחיד של   

סיבי העץ(, המקנה לרהיט/ למטבח מראה מושלם ואחיד.
"קולקציית פראי" - פורניר המדמה במדויק את התחושה והמראה הטבעי של העץ:  

+ קולקציה ייחודית שעושה שימוש בדבק שחור המדגיש את בקיעת  סיבי העץ, ואינו מסתיר את
     מה שהטבע יצר.

+ "פורניר מוברש" - עובר ליטוש והברשה, המדגישים את סיבי העץ ויוצרים שטח פנים עם
    תחושה עמוקה יותר.

פלטות למגוון יישומים, בעוביים:  
+ פלטה בעובי 5 מ"מ  + פלטה בעובי 19 מ"מ   

+ פלטת FUMAKO )לוח עץ אלון מאסיבי עם ציפוי פורניר(, בעובי 28 מ"מ ±1 טולרנס  
קנטים גדע ושטרייף מפורניר המקנים למוצר המוגמר תחושה ומראה עץ.  

מהו פורניר?
פורניר הינו פרוסה דקה מאוד, קילוף של פחות מ-1 מ"מ, מגזע עץ משובח. הפורניר מודבק על-גבי 
חומר ליבה, בתצורה המקנה לדלת הרהיט/ המטבח מראה ומגע של עץ טבעי. חומר זה משמר 

את היתרונות של העץ הטבעי ובניגוד אליו, הוא לא מתעוות ולא נסדק.

 1897 בשנת  שהוקמה  האוסטרית,   KAINDL מחברת  הפורניר  את  מייבאת  בלורן 
והתחילה כחברה לייצור פרקטים. כיום, החברה נמצאת בקדמת הבמה, משתמשת 
טכנולוגיה המתקדמת ביותר בשוק בתחום עיבוד העץ ויצירת מוצרים איכותיים, כגון: 

פורנירים, מלמין סינכרונייז, פורמייקה, MDF, סיבית ועוד.
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פורניר במראה פראי
לקידמה  הודות  העת,  כל  ומתפתח  משתנה  המטבחים  הרהיטים/  דלתות  עיצוב  תחום 
הטבעי  והמראה  התחושה  את  במדויק  פורנירים המדמים  יצירת  הטכנולוגית המאפשרת 

של העץ. 

הפורניר הפראי הפך בשנים האחרונות לפופולרי, הודות לעיצובו הייחודי:
ואת  את הבקעים  דבק שחור המדגיש  בעזרת   MDF על-גבי  המודבקים  מבוקעים  פורניר  לוחות   

הנראות הפראית של העץ.
 "פורניר מוברש" - הפורניר עובר ליטוש והברשה, המדגישים את סיבי העץ ויוצרים שטח פנים תלת 

מיימדי, המקנה לו תחושה ומראה של עץ טבעי.

חשוב! 
 פלטות הפורניר בקולקציה זו אינן אחידות, היות ולכל פורניר יש בקעים טבעיים בגדלים ובמרווחים 

שונים המקנים לו את עיצובו הייחודי ומודגשים על-ידי הדבק השחור.
בלורן  הפורניר,  על  והשמירה  הטבעית  הנראות  מבחינת  המושלמת  התוצאה  לקבלת   
מאפשרת להוסיף לדלתות לכה 0% ברק, על בסיס מים, שמגנה על הפורניר ושומרת על 

צבעו )הגוון לא משתנה(.
3BPW-090 תוספת צביעת לכה 0% ברק דו"צ למ"ר, מק"ט +  
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קולקציית פורניר 
פראי ומוברש



KV17 אלון אירופאי שטרייף מוברש
פורניר: שטרייף

6

2,070 mm

2,8
00

 m
m

 פלטות במלאי:
KV17B19 בעובי 19 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  

KV17B5 בעובי 5 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  

 פלטות בהזמנה מיוחדת:

 מניפה מספר 18

 קנט שטרייף:
ZE01V241S רוחב 24 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  
3KH274112 רוחב 60 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

 קנט גדע:
ZE01V2409C רוחב 24 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ, מק"ט +  

3KH150112 רוחב 60 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

59131617192838עובי חומר )מ"מ(
30302424242410812מינימום הזמנה ללוחות

VVסיבית 2,070x2,850 - P2E1 מ"מ

VVסיבית ירוקה 2,070x2,850 - P3E0 מ"מ

2,070x2,850 - MDF E1VVVVV מ"מ

MDF B-S2D0V )11(VVV מעכב בעירה - 2,070x2,850 מ"מ

VVVVבירץ' 2,070x2,850 - BF410 מ"מ

VVVפומאקו 1,250x3,000 - BF410 מ"מ

פלטה שלמה - אלון אירופאי שטרייף מוברש
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גודל 1:1

KV17

פורניר מוברש מלוטש
ויוצרים שטח  העץ  סיבי  את  המדגישים  והברשה,  ליטוש  עובר  הפורניר 

פנים תלת מיימדי, המקנה לו תחושה ומראה של עץ טבעי.
פסי הפורניר מחוברים בהדבקה )ללא תפירה(.

.AB צד שני בגימור ,AA הלוחות מודבקים דו"צ: צד אחד בגימור

* לבחירת הגוון והטקסטורה המדויקים, יש לפנות למניפות פורטה-ליין או להזמין דוגמה בדואר 
)פירוט אודות השירות בעמ' 60(

פורניר מוברש



אלון אירופאי שטרייף מוברש KV17 עימוד אופקי8

2,800 mm

2,0
70

 m
m



9אלון אירופאי שטרייף מוברש KV17 עימוד אנכי

2,070 mm

2,8
00

 m
m



KV14 אלון וולקנו מיקס מוברש
פורניר: מיקס

10

2,070 mm

2,8
00

 m
m

 פלטות במלאי:
KV14B19 בעובי 19 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  

KV14B5 בעובי 5 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  

 פלטות בהזמנה מיוחדת:

 מניפה מספר 18

 קנט שטרייף:
ZE10V241S רוחב 24 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

 קנט גדע:
ZE10V2409C רוחב 24 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ, מק"ט +  

59131617192838עובי חומר )מ"מ(
30302424242410812מינימום הזמנה ללוחות

Vסיבית 2,070x2,850 - P2E1 מ"מ

Vסיבית ירוקה 2,070x2,850 - P3E0 מ"מ

2,070x2,850 - MDF E1VV מ"מ

MDF B-S2D0V מעכב בעירה - 2,070x2,850 מ"מ

Vבירץ' 2,070x2,850 - BF410 מ"מ

VVVפומאקו 1,250x3,000 - BF410 מ"מ

פלטה שלמה - אלון וולקנו מיקס מוברש
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גודל 1:1

KV14

פורניר מוברש

פורניר מיוחד
הפורניר מסודר במצב של מיקס בין עיניים ובקעים, מודבק בדבק שחור, 
וכך מתקבל מראה פראי ולא אחיד - מראה של עץ ישן שנאסף ביערות.

פסי הפורניר מחוברים בהדבקה )ללא תפירה(.
.AB צד שני בגימור ,AA הלוחות מודבקים דו"צ: צד אחד בגימור

לקבלת מראה טבעי, מומלץ לא לסגור בקיט את הבקעים והעיניים.

* לבחירת הגוון והטקסטורה המדויקים, יש לפנות למניפות פורטה-ליין או להזמין דוגמה בדואר 
)פירוט אודות השירות בעמ' 60(



אלון וולקנו מיקס מוברש KV14 עימוד אופקי12

2,800 mm

2,0
70

 m
m



13אלון וולקנו מיקס מוברש KV14 עימוד אנכי

2,070 mm

2,8
00

 m
m



KV15 אלון עיניים מיקס מוברש
פורניר: מיקס

14

2,070 mm

2,8
00

 m
m

 פלטות במלאי:
KV15B19 בעובי 19 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  

KV15B5 בעובי 5 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  

 פלטות בהזמנה מיוחדת:

 מניפה מספר 18

 קנט שטרייף:
ZE01V241S רוחב 24 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  
3KH893112 רוחב 60 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

 קנט גדע:
ZE01V2409C רוחב 24 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ, מק"ט +  

3KH530112 רוחב 60 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

59131617192838עובי חומר )מ"מ(
30302424242410812מינימום הזמנה ללוחות

Vסיבית 2,070x2,850 - P2E1 מ"מ

Vסיבית ירוקה 2,070x2,850 - P3E0 מ"מ

2,070x2,850 - MDF E1VV מ"מ

MDF B-S2D0V מעכב בעירה - 2,070x2,850 מ"מ

Vבירץ' 2,070x2,850 - BF410 מ"מ

VVVפומאקו 1,250x3,000 - BF410 מ"מ

פלטה שלמה - אלון עיניים מיקס מוברש
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גודל 1:1

KV15

פורניר מוברש

פורניר מוברש ומלוטש
ויוצרים שטח  העץ  סיבי  את  המדגישים  והברשה,  ליטוש  עובר  הפורניר 

פנים תלת מימדי, המקנה לו תחושה ומראה של עץ טבעי.

פסי הפורניר מחוברים בהדבקה )ללא תפירה(.
.AB צד שני בגימור ,AA הלוחות מודבקים דו"צ: צד אחד בגימור

* לבחירת הגוון והטקסטורה המדויקים, יש לפנות למניפות פורטה-ליין או להזמין דוגמה בדואר 
)פירוט אודות השירות בעמ' 60(



אלון עיניים מיקס מוברש KV15 עימוד אופקי16

2,800 mm

2,0
70

 m
m



17אלון עיניים מיקס מוברש KV15 עימוד אנכי

2,070 mm

2,8
00

 m
m



KV07 אגוז כפרי
פורניר: מיקס

18

2,070 mm

2,8
00

 m
m

 פלטות במלאי:
KV07R19 בעובי 19 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  

KV07R5 בעובי 5 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  
+ פלטה FUMAKO )עץ אלון עם ציפוי פורניר( בעובי 28 מ"מ )±1 טולרנס(  

3BW-2020 1,250 מ"מ, מק"טX3,000 :במידה    

 פלטות בהזמנה מיוחדת:

 מניפה מספר 18

 קנט שטרייף:
ZE04V241S רוחב 24 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  
3KH234112 רוחב 60 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

 קנט גדע:
ZE04V2409C רוחב 24 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ, מק"ט +  

3KH140112 רוחב 60 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

59131617192838עובי חומר )מ"מ(
30302424242410812מינימום הזמנה ללוחות

Vסיבית 2,070x2,850 - P2E1 מ"מ

Vסיבית ירוקה 2,070x2,850 - P3E0 מ"מ

2,070x2,850 - MDF E1VV מ"מ

MDF B-S2D0V מעכב בעירה - 2,070x2,850 מ"מ

Vבירץ' 2,070x2,850 - BF410 מ"מ

VVVפומאקו 1,250x3,000 - BF410 מ"מ

פלטה שלמה - אגוז כפרי
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גודל 1:1

KV07

פורניר מיוחד
הפורניר מסודר במצב של מיקס בין עיניים ובקעים, מודבק בדבק שחור, 
וכך מתקבל מראה פראי ולא אחיד - מראה של עץ ישן שנאסף ביערות.

פסי הפורניר מחוברים בהדבקה )ללא תפירה(.
.AB צד שני בגימור ,AA הלוחות מודבקים דו"צ: צד אחד בגימור

לקבלת מראה טבעי, מומלץ לא לסגור בקיט את הבקעים והעיניים.

* לבחירת הגוון והטקסטורה המדויקים, יש לפנות למניפות פורטה-ליין או להזמין דוגמה בדואר 
)פירוט אודות השירות בעמ' 60(



אגוז כפרי KV07 עימוד אופקי20

2,800 mm

2,0
70

 m
m



21אגוז כפרי KV07 עימוד אנכי

2,070 mm

2,8
00

 m
m



KV08 אלון כפרי
פורניר: מיקס

22

2,070 mm

2,8
00

 m
m

 פלטות במלאי:
KV08R19 בעובי 19 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  

KV08R5 בעובי 5 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  
+ פלטה FUMAKO )עץ אלון עם ציפוי פורניר( בעובי 28 מ"מ )±1 טולרנס(  

3BW-2021 1,250 מ"מ, מק"טX3,000 :במידה    

 פלטות בהזמנה מיוחדת:

 מניפה מספר 18

 קנט שטרייף:
ZE05V241S רוחב 24 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  
3KH893112 רוחב 60 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

 קנט גדע:
ZE05V2409C רוחב 24 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ, מק"ט +  

3KH530112 רוחב 60 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

59131617192838עובי חומר )מ"מ(
30302424242410812מינימום הזמנה ללוחות

Vסיבית 2,070x2,850 - P2E1 מ"מ

Vסיבית ירוקה 2,070x2,850 - P3E0 מ"מ

2,070x2,850 - MDF E1VV מ"מ

MDF B-S2D0V מעכב בעירה - 2,070x2,850 מ"מ

Vבירץ' 2,070x2,850 - BF410 מ"מ

VVVפומאקו 1,250x3,000 - BF410 מ"מ

פלטה שלמה - אלון כפרי
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גודל 1:1

KV08

פורניר מיוחד
הפורניר מסודר במצב של מיקס בין עיניים ובקעים, מודבק בדבק שחור, 
וכך מתקבל מראה פראי ולא אחיד - מראה של עץ ישן שנאסף ביערות.

פסי הפורניר מחוברים בהדבקה )ללא תפירה(.
.AB צד שני בגימור ,AA הלוחות מודבקים דו"צ: צד אחד בגימור

לקבלת מראה טבעי, מומלץ לא לסגור בקיט את הבקעים והעיניים.

* לבחירת הגוון והטקסטורה המדויקים, יש לפנות למניפות פורטה-ליין או להזמין דוגמה בדואר 
)פירוט אודות השירות בעמ' 60(



אלון כפרי KV08 עימוד אופקי24

2,800 mm

2,0
70

 m
m



25אלון כפרי KV08 עימוד אנכי

2,070 mm

2,8
00

 m
m



KV10 אלון עתיק מבוקע
פורניר: מיקס

26

2,070 mm

2,8
00

 m
m

 פלטות במלאי:
KV10A19 בעובי 19 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  

KV10A5 בעובי 5 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  
+ פלטה FUMAKO )עץ אלון עם ציפוי פורניר( בעובי 28 מ"מ )±1 טולרנס(  

3BW-2022 1,250 מ"מ, מק"טX3,000 :במידה    

 פלטות בהזמנה מיוחדת:

 מניפה מספר 18

 קנט שטרייף:
ZE07V241S רוחב 24 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

 קנט גדע:
ZE07V2409C רוחב 24 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ, מק"ט +  

59131617192838עובי חומר )מ"מ(
30302424242410812מינימום הזמנה ללוחות

Vסיבית 2,070x2,850 - P2E1 מ"מ

Vסיבית ירוקה 2,070x2,850 - P3E0 מ"מ

2,070x2,850 - MDF E1VV מ"מ

MDF B-S2D0V מעכב בעירה - 2,070x2,850 מ"מ

Vבירץ' 2,070x2,850 - BF410 מ"מ

VVVפומאקו 1,250x3,000 - BF410 מ"מ

פלטה שלמה - אלון עתיק מבוקע
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גודל 1:1

KV10

פורניר מיוחד
הפורניר מסודר במצב של מיקס בין עיניים ובקעים, מודבק בדבק שחור, 
וכך מתקבל מראה פראי ולא אחיד - מראה של עץ ישן שנאסף ביערות.

פסי הפורניר מחוברים בהדבקה )ללא תפירה(.
.AB צד שני בגימור ,AA הלוחות מודבקים דו"צ: צד אחד בגימור

לקבלת מראה טבעי, מומלץ לא לסגור בקיט את הבקעים והעיניים.

* לבחירת הגוון והטקסטורה המדויקים, יש לפנות למניפות פורטה-ליין או להזמין דוגמה בדואר 
)פירוט אודות השירות בעמ' 60(



אלון עתיק מבוקע KV10 עימוד אופקי28

2,800 mm

2,0
70

 m
m



29אלון עתיק מבוקע KV10 עימוד אנכי

2,070 mm

2,8
00

 m
m



קולקציית 
פורניר עיצובי

30



31



KV01 אלון אירופאי שטרייף
פורניר: שטרייף

32

2,070 mm

2,8
00

 m
m

 פלטות במלאי:
KV01S19 בעובי 19 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  

KV01S5 בעובי 5 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  

 פלטות בהזמנה מיוחדת:

 מניפה מספר 17

 קנט שטרייף:
ZE01V241S רוחב 24 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  
3KH274112 רוחב 60 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

 קנט גדע:
ZE01V2409C רוחב 24 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ, מק"ט +  

3KH150112 רוחב 60 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

59131617192838עובי חומר )מ"מ(
30302424242410812מינימום הזמנה ללוחות

VVVסיבית 2,070x2,850 - P2E1 מ"מ

VVVסיבית ירוקה 2,070x2,850 - P3E0 מ"מ

2,070x2,850 - MDF E1VVVVV מ"מ

MDF B-S2D0V )11(VVV מעכב בעירה - 2,070x2,850 מ"מ

VVVבירץ' 2,070x2,850 - BF410 מ"מ

VVVפומאקו 1,250x3,000 - BF410 מ"מ

פלטה שלמה - אלון אירופאי שטרייף
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גודל 1:1

KV01

פורניר עיצובי
לתמונות  מקסימלית  התאמה  שיוצר  ממוחשב,  מיון  עובר  הפורניר 

המוצגות בקטלוג.

פסי הפורניר מחוברים בהדבקה )ללא תפירה(.
.AB צד שני בגימור ,AA הלוחות מודבקים דו"צ: צד אחד בגימור

* לבחירת הגוון והטקסטורה המדויקים, יש לפנות למניפות פורטה-ליין או להזמין דוגמה בדואר 
)פירוט אודות השירות בעמ' 60(



אלון אירופאי שטרייף KV01 עימוד אופקי34

2,800 mm

2,0
70

 m
m



35אלון אירופאי שטרייף KV01 עימוד אנכי

2,070 mm

2,8
00

 m
m



 פלטות במלאי:
KV02M19 בעובי 19 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  

KV02M5 בעובי 5 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  
+ פלטה FUMAKO )עץ אלון עם ציפוי פורניר( בעובי 28 מ"מ )±1 טולרנס(  

3BW-2019 1,250 מ"מ, מק"טX3,000 :במידה    

 פלטות בהזמנה מיוחדת:

 מניפה מספר 17

 קנט שטרייף:
ZE01V241S רוחב 24 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  
3KH274112 רוחב 60 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

 קנט גדע:
ZE01V2409C רוחב 24 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ, מק"ט +  

3KH150112 רוחב 60 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

KV02 אלון אירופאי מיקס
פורניר: מיקס

36

2,070 mm

2,8
00

 m
m

59131617192838עובי חומר )מ"מ(
30302424242410812מינימום הזמנה ללוחות

VVVסיבית 2,070x2,850 - P2E1 מ"מ

VVVסיבית ירוקה 2,070x2,850 - P3E0 מ"מ

2,070x2,850 - MDF E1VVVVV מ"מ

MDF B-S2D0V )11(VVV מעכב בעירה - 2,070x2,850 מ"מ

VVVבירץ' 2,070x2,850 - BF410 מ"מ

VVVפומאקו 1,250x3,000 - BF410 מ"מ

פלטה שלמה - אלון אירופאי מיקס
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גודל 1:1

KV02

פורניר עיצובי
לתמונות  מקסימלית  התאמה  שיוצר  ממוחשב,  מיון  עובר  הפורניר 

המוצגות בקטלוג.

פסי הפורניר מחוברים בהדבקה )ללא תפירה(.
.AB צד שני בגימור ,AA הלוחות מודבקים דו"צ: צד אחד בגימור

* לבחירת הגוון והטקסטורה המדויקים, יש לפנות למניפות פורטה-ליין או להזמין דוגמה בדואר 
)פירוט אודות השירות בעמ' 60(



אלון אירופאי מיקס KV02 עימוד אופקי38

2,800 mm

2,0
70

 m
m



39אלון אירופאי מיקס KV02 עימוד אנכי

2,070 mm

2,8
00

 m
m



 פלטות במלאי:
KV03F19 בעובי 19 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  

KV03F5 בעובי 5 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  

 פלטות בהזמנה מיוחדת:

 מניפה מספר 17

 קנט שטרייף:
ZE01V241S רוחב 24 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  
3KH274112 רוחב 60 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

 קנט גדע:
ZE01V2409C רוחב 24 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ, מק"ט +  

3KH150112 רוחב 60 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

KV03 אלון אירופאי פרח
פורניר: פרח

40

2,070 mm

2,8
00

 m
m

59131617192838עובי חומר )מ"מ(
30302424242410812מינימום הזמנה ללוחות

VVVסיבית 2,070x2,850 - P2E1 מ"מ

VVVסיבית ירוקה 2,070x2,850 - P3E0 מ"מ

2,070x2,850 - MDF E1VVVVV מ"מ

MDF B-S2D0V )11(VVV מעכב בעירה - 2,070x2,850 מ"מ

VVVבירץ' 2,070x2,850 - BF410 מ"מ

VVVפומאקו 1,250x3,000 - BF410 מ"מ

פלטה שלמה - אלון אירופאי פרח
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גודל 1:1

KV03

פורניר עיצובי
לתמונות  מקסימלית  התאמה  שיוצר  ממוחשב,  מיון  עובר  הפורניר 

המוצגות בקטלוג.

פסי הפורניר מחוברים בהדבקה )ללא תפירה(.
.AB צד שני בגימור ,AA הלוחות מודבקים דו"צ: צד אחד בגימור

* לבחירת הגוון והטקסטורה המדויקים, יש לפנות למניפות פורטה-ליין או להזמין דוגמה בדואר 
)פירוט אודות השירות בעמ' 60(



אלון אירופאי פרח KV03 עימוד אופקי42

2,800 mm

2,0
70

 m
m



43אלון אירופאי פרח KV03 עימוד אנכי

2,070 mm

2,8
00

 m
m



 פלטות במלאי:
KV06F19 בעובי 19 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  

KV06F5 בעובי 5 מ"מ, מק"ט MDF פלטה +  

 פלטות בהזמנה מיוחדת:

 מניפה מספר 17

 קנט שטרייף:
ZE03V241S רוחב 24 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  
3KH234112 רוחב 60 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

 קנט גדע:
ZE03V2409C רוחב 24 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ, מק"ט +  

3KH140112 רוחב 60 מ"מ, עובי 1 מ"מ, מק"ט +  

KV06 אגוז אמריקאי פרח
פורניר: מיקס

44

2,070 mm

2,8
00

 m
m

59131617192838עובי חומר )מ"מ(
30302424242410812מינימום הזמנה ללוחות

VVVסיבית 2,070x2,850 - P2E1 מ"מ

VVVסיבית ירוקה 2,070x2,850 - P3E0 מ"מ

2,070x2,850 - MDF E1VVVVV מ"מ

MDF B-S2D0V )11(VVV מעכב בעירה - 2,070x2,850 מ"מ

VVVבירץ' 2,070x2,850 - BF410 מ"מ

VVVפומאקו 1,250x3,000 - BF410 מ"מ

פלטה שלמה - אגוז אמריקאי פרח
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גודל 1:1

KV06

פורניר עיצובי
לתמונות  מקסימלית  התאמה  שיוצר  ממוחשב,  מיון  עובר  הפורניר 

המוצגות בקטלוג.

פסי הפורניר מחוברים בהדבקה )ללא תפירה(.
.AB צד שני בגימור ,AA הלוחות מודבקים דו"צ: צד אחד בגימור

* לבחירת הגוון והטקסטורה המדויקים, יש לפנות למניפות פורטה-ליין או להזמין דוגמה בדואר 
)פירוט אודות השירות בעמ' 60(



אגוז אמריקאי פרח KV06 עימוד אופקי46

2,800 mm

2,0
70

 m
m



47אגוז אמריקאי פרח KV06 עימוד אנכי

2,070 mm

2,8
00

 m
m



48

מאפייני דגמי הדלתות
 עובי דלתות MDF: י19 מ"מ )±0.5 טולרנס(

 הדלתות ניתנות להזמנה עם תוספת לכה 0% ברק, על בסיס מים, המקנה למראה טבעי של עץ.
 הפורניר בגב הדלת תואם לפורניר בחזית לקבלת דלת במראה עיצובי שלם ואחיד

 קנטים פורניר גדע ושטרייף בהתאם לכיוון העץ
 עימוד בשטרייף )אורך( עד גובה 2,050 מ"מ, באורך מעל 2,750 מ"מ תיתכן סטייה של 10% בעימוד.

דגם פורטה עם ידית 
אלומיניום אנטגרלית

דגם מקל סבא

דגם פורטה עם ידית 
אלומיניום אינטגרלית

דגם פורטה



דגמי 
דלתות

49
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 Total
Design
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יצירת שפה עיצובית הרמונית
ה- Total Design מאפשר יצירת שפה עיצובית אחידה בחלל וזרימה נעימה לעין, או במילים 

אחרות - הרמוניה.
גימורים  טקסטורות,  בין  התאמה  יצירת  מאפשרת  "פורטה-ליין",  של  החומרים  קולקציית 
וחומרים במטבחים וברהיטים, כלומר, המטבח/ הרהיט יעוצב מחומרים ונקודות צבע שידברו 
ביניהם וייצרו שפה הרמונית אחידה ונעימה לעין ויאפשרו לכם לייצר התאמה בין החזיתות, 

חיפויי הקיר ומשטחי העבודה.

בתוך המגוון העשיר של קולקציות החומרים והמוצרים המשלימים מבית "פורטה-ליין", תמצאו:

 דלתות בכל עיצוב, גימור וצבע

 קנטים תואמים לכל החומרים

 קנט גדע ושטרייף לכל דגמי העץ, המקנים לדלתות מראה של עץ מלא
פרופילים  סוקלים,  ידיות,  למטבחים,  גלילה  תריסי  האלומיניום:  מוצרי  כל  בין  עיצובית  התאמה   
קפה,  ושולחנות  כונניות  למידוף,  וקאנטי  הזזה  לדלתות  פרופילים  ולוויטרינות,  זכוכית  לדלתות 

בהתאמה אישית, בכל מידה ובכל גוון.
  כל מוצרי האלומיניום ניתנים לצביעה מתוך מניפה עשירה של כ- 40 גוונים )פירוט בעמ' 56(

 חיפויי קיר - פרקטיקה פוגשת קו אסתטי מרהיב
בלורן פותחת בפניכם מנעד מרתק של אפשרויות לחיפויי קיר בכל סגנון עיצובי ובהתאמה הרמונית   

מלאה לחלל בו הוא ממוקם.
+ חיפויי קיר מפורנירים פראיים, פורמייקות המדמות את הטבע, חיפויים אקרילים שמדמים מתכות   

ועוד, ולחפות באמצעותם קירות כח מרהיבים.
+ חיפויי קיר מזכוכית, אופטימליים ופרקטיים במיוחד למטבחים ולחללי רחצה. הדפסה מתבצעת   
בטכנולוגיה ייחודית ומתקדמת המאפשרת לזכוכית לעטות על עצמה מראה אותנטי של כל חומר 

טבעי - שיש, בטון, מתכת, עץ וכד', הדפסות ייחודיות צבעים חלקים ועוד.
+ חיפויי קיר דקורטיביים בהדפסת טקסטורה גבוהה, המתבצעת בשכבות ומקנה לזכוכית תחושת   
זו לחיפויים באזורים  ייחודית  ניתן להשתמש בטכנולוגיית הדפסה  עומק של חומר תלת-מימדי. 

יבשים, כגון משרדים, חללי מגורים ועוד.
המורכבים  מעוצבים  פרופילים  מערכת   - הפארטי  מערכת  את  החיפויים  כל  עם  לשלב  ניתן   +  

לקירות ועליהם מתחברים מתקנים ואביזרי אחסון.

 תמונות ART מבית בלורן: אומנות ייחודית, פורצת דרך, המודפסת בשכבות ובמנעד עשיר ורחב של 
צבעים אקספרסיביים על-גבי זכוכית.

מומלץ להתרשם מקולקציית התמונות באתר www.bluran.co.il ולהזמין במרכזי המידע 
של בלורן.
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מוצרים משלימים
צביעת מוצרי אלומיניום

צביעת מוצרי האלומיניום מאפשרת לכם ליצור אחידות ומראה עיצובי שלם בין כל 
רהיטי הבית, על-ידי התאמת גוון האלומיניום למוצר המוגמר שבחרתם.

המקנה  וחזקה  עמידה  באבקה  צביעה   - אלקטרוסטטית  בטכנולוגיה  מתבצעת  הצביעה 
כיסוי מלא ואחיד של פני השטח.

המוצרים הניתנים לצביעה )אורך מקסימלי לצביעה - 2,800 מ"מ(:

 ידיות אינטגרליות
 קאנטי )פרופיל אלומיניום 20/20 מ"מ( למידוף, כונניות, ושולחנות קפה בהתאמה אישית 

ובכל מידה
 סוקלים

 פרופילי אלומיניום לדלתות זכוכית
 מסגרות ורגלי אלומיניום לשולחנות בעיצוב אישי

 תריסי גלילה למטבח

קולקציית גווני אלומיניום

חשוב! 
הגוונים של מוצרי האלומיניום הותאמו באופן מושלם לחומרים, לצבעים ולגימורים 

של הקולקציות השונות:

)UM( אולטרה מט HPL קולקציית 
)SM( קולקציית אקריל/ קריסטל סופר מט 

)HG( קולקציית אקריל/ קריסטל היי גלוס 
 קולקציית זכוכיות, בגוונים: לבן שלג, שחור ושמנת )גימור קליר ומשי-משי(

1. ידיות אלומיניום אינטגרליות

ידיות עם גב רקע:
208 - גב פורמייקה

408 - גב אקריל גלאס אפקט

ידית 206

ידית 6063

ידית 6080*

ידיות אמצע עם גב רקע:
209 - גב פורמייקה

407 - גב אקריל גלאס אפקט

ידית 207 )ידית אמצע(

ידית 6064 )ידית אמצע(

ידית 6081* )ידית אמצע(

סדרת ידיות CL )אנכיות ואופקיות( 
לדלתות ללא ידיות

* ידיות למגירות, ידיות אנכיות, ידיות לקלפות

ידית 178

ידית 205

ידית 6065

CNC 6080 ידית

17.545
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CL 2. ידיות 
לדלתות ללא ידית

4. תריסים 3. חיפויי קיר
למטבחים

6. שולחנות 5. סוקלים
בעיצוב אישי

7. מידוף קאנטי

7

3

1

5

4

7
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מוצרים משלימים
FUMAKO קולקציית

FUMAKO הינה קולקצייה של פלטות מעץ גושני מבית KAINDL, שלקחו את שיטת הבנייה 
המסורתית של הפלטות ובעזרת הידע המקצועי והמיומנויות שרכשו עם השנים, יצרו פלטות 

חזקות ויציבות מאוד מבולי עץ אלון המחוברים יחדיו.

הפלטות קיימות במגוון עיצובים ומתאימום ליישומים במטבחים, ברהיטים ובעיצוב הבית, כגון: 
משטחים לאי ולשולחנות, ריהוט מאסיבי, דלתות ועוד.

מאפייני הפלטות:
 מיוצרות מבולי עץ אלון גושני - חומר גלם איכותי שעבר בדיקות איכות ועמידות קפדנית.

 בולי העץ מחוברים בשיטת סין וגרז )בוצ'ר בלוק(
 ציפוי פורניר - בחירה מתוך קולקציית הפורניר

 מראה עיצובי של עץ מלא - משמר את היתרונות של העץ הטבעי ובניגוד אליו, הוא לא מתעוות
ולא נסדק  

 אין צורך להדביק קנטים
 מידות הפלטה: 3,000X1,250 מ"מ; עובי 28 מ"מ )±1 טולרנס(



משלוח דוגמאות עד הבית
בלורן שמחה להעמיד לרשותכם שירות ללא תשלום לקבלת

דוגמאות חומרים ממגוון קולקציות פורטה-ליין – עד לבית הלקוח. 

 החומרים הניתנים להזמנה: HPL | PL | אקריל | פורניר | פולימר

 דרכי הזמנה: סרקו את הברקוד והכנסו לאתר בלורן, מלאו את פרטיכם
והדוגמאות ישלחו אליכם במעטפה בדואר עד הבית.  

 

 www.bluran.co.il  

אין לכם סורק? הכנסו לאתר בלורן ולחצו על הכפתור "דוגמאות עד הבית".  
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קטלוגים נוספים מסדרת פורטה-ליין
www.bluran.co.il הקטלוגים ניתנים לצפייה והורדה באתר בלורן

)AC181( 2023 מגזין בלורניוז  

)AI156( ננו HPL קולקציית  

)AI162( PURE קולקציית דלתות אקריל  

)AC178( קולקציית פולימר  

)AI111( תריסי גלילה בוקס מילאנו  
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     www.bluran.co.il  |  0732-310-310הפרזול Blum.  העיצוב Portaline.  הפתרונות בלורן.             
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