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אודות אמבין פרוייקטים
אמבין פרוייקטים הינה חטיבה שצמחה מקבוצת אמבין סיסטם ונחשבת
לחלוצה בתחום פיתוח מוצרי איכות מ HPL -לשוק המוסדי .החברה מציעה
עולם חדש ,צבעוני ומופלא של פתרונות איכותיים ואפשרויות עיצוביות
במגוון רחב של מוצרים מ .HPL-לרשות החברה עומד מפעל גדול ומתקדם
ומחלקה הנדסית בעלת ניסיון רב בהתאמת פתרונות לתנאי שטח שונים.
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מבנים עם אופי
חיפוי לקירות חוץ מHPL-
חיפויי חוץ מ HPL -מרחיבים את אפשרויות העיצוב של מבנים מכל סוג,
ונעשה בהם שימוש נרחב בעולם ליצירת אפקטים מיוחדים של צורה וצבע,
במיוחד במבני ציבור גדולים כקטנים ,בתי מגורים ווילות.
לוחות ה HPL -מעובדים במפעל של אמבין על פי המידות והצבעים
הנדרשים .אנו מעניקים לאדריכלים ,למתכננים ולמעצבים גמישות
עיצובית יוצאת דופן .באמצעות לוחות ה HPL -ניתן ליצור בכל מבנה נישות
צבעוניות או קונספט עיצובי ייחודי ובעל משמעות :גני ילדים המעוצבים
כקוביה הונגרית ,מלאי צבע ושמחת חיים ,משרדי הייטק מעוררי השראה
בשילובי צבע וצורה פסיכודליים ,ספריות ,בתי כנסת ומבני ציבור עם חיפוי
חוץ חלק ,ישר ומדויק המשדר שמרנות ומכובדות ואינספור אפשרויות
ליצירת טביעת אצבע עיצובית ייחודית ,מעניינת ומקורית.
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האווירה הנכונה
חיפוי לקירות פנים מHPL-
חיפויי פנים משפיעים באופן ישיר על האווירה שקיימת בחלל הפנימי
של כל מבנה .ניתן ליצור סוגי אוירה שונים ,ע"י שילוב של צבעים
וטקסטורות שונות .לדוגמא ,לוחות  HPLבגוון ירוק מנטה או כחול
ליצירת אוירה רגועה ונעימה  .לוחות בצבעי כתום או בורדו יקנו אווירה
חמימה ואינטימית  ,לוחות בגימור עץ ליצירת מראה שמרני או כפרי וכן
לוחות מבריקים למראה מתוחכם ויוקרתי.
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כאשר מדובר בלוחות
המיועדים לחיפוי חוץ ופנים
עובי הלוחות הינו  6-8מ"מ,
כדי להבטיח שהלוחות לא יהיו
כבדים מדי ויהיו נוחים להתקנה
ומקובעים היטב לקירות.
כאשר מייצרים לוחות לתאי
שירותים ,מחיצות ,ארונות
אמבטיה ולוקרים משתמשים
בלוחות עבים פי שניים.

מידע טכני

.HPLה( )High Pressure Laminateהיא פורמייקה עבה במיוחד ,המיוצרת בטכנולוגיה
מתקדמת ממספר שכבות חומר הנכבשות בלחץ ובחום ונחתכות ללוחות בגדלים שונים.
עובי הלוחות נגזר מהצורך והפונקציונליות הנדרשת.

HPL

תהליך הייצור

ה HPL -מורכב מליבה של שכבות קרפט שחור מוספגות בדבק פנולי ,ומשכבה דקורטיבית
חיצונית המוספגת בדבק מלמין .שכבות החומר נכבשות בלחץ גבוה המגיע עד  160אטמ’
ולאחר מכן עוברות תהליך חימום בחום של  160°cלמשך חצי שעה.

עיבוד ומיון
לאחר שהלוחות מתקררים ומגיעים לטמפרטורת החדר הם עוברים מיון קפדני,
הכולל :בדיקת אחידות הצבע ובדיקת הדפנות של הלוחות שמטרתה להבטיח
שהלוחות ישרים ,חלקים ומדויקים.
וכן בדיקת ההתאמה לדוגמאות המאושרות ולמידות שהוזמנו על ידי הלקוח.

O.L.P

תהליך ייחודי וחדשני המשוייך רק ללוחות של אמבין בגווני עץ
תהליך O.L.P. - OVERLAY PROTECTIVE FILM
תהליך של תוספת שיכבת הגנה שמתבצע בסיום תהליך יצור הלוחות.
בתהליך  O.L.Pמתווספת שיכבה עליונה ,שקופה ומוספגת במלמין,
אשר נכבשת יחד עם החומר ויוצרת שכבת המגנה על הטקסטורה של
גווני העץ מפני פגיעות וונדליזם.

הרכבה
את הלוחות ניתן לחבר לקירות ב 4 -דרכים:

באמצעות
ניטים

8

חיבור
בהברגה

הדבקה
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התקנה
סמויה
על גבי
פרופילים
מאלומניום

9

קשת של צבעים
אנו מציעים לוחות חיפויי פנים וחוץ באין ספור צבעים אחידים ,גווני עץ ואף
הדפסים אישיים .הלוחות מסופקים בטקסטורות יחודיות  -גוונים חלקים,
טקסטורות תלת מימד ,הדפסות ייחודיות ומרקמים דמויי עץ (ללא הצורך
בטיפול וצביעת לוחות העץ) .מגוון הצבעים והטקסטורות מאפשרים להבליט
נישות ,קירות ואף ליצור מראה אחיד וסולידי .תוכלו לבחור מבין שלל צבעי
הקשת ולהזמין כל גוון שמתאים לקו העיצובי שבחרתם.
לוחות חיפוי מבריקים מוסיפים עניין וצבע ובעיקר ברק למבנה ,הן מבפנים
והן מבחוץ ,ממקדים את המבט ותופסים את העין ומשפיעים על האווירה
והתדמית שמשדר המבנה או החלל.
לצד לוחות חיפוי בצבעי מט תוכלו לבחור גם לוחות בצבעים קלאסיים
ומבריקים .קירות מבריקים יוצרים אפקט של אלגנטיות ויוקרה וניתן להפיח
באמצעותם רוח חיים בכל עיצוב סטנדרטי.
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יתרונות השימוש בחיפוי קיר מHPL-
עמידות  HPL -הינו חומר חזק מאוד ,איכותי ועמיד לאורך שנים .הוא אינו חדיר למים
ומסוגל לעמוד בפגעי מזג האוויר ,חום ,פגעי  ,UVקור ,גשמים ותנאי לחות גבוהים.
(בחיפויי חוץ מסופקים לוחות ה -עם שכבת הגנה נגד פגעי קרני השמש .)UV -
בטיחות  -לוחות ה  HPLהינם קלים יחסית לחומרי חיפוי אחרים והם מעוגנים
למשטחים המחופים ע"י ברגים ,ניטים או הדבקה  -דבר המבטיח את עמידות החיפוי
לתנאי מזג האויר והבטחה להשארותם במקום ,ללא התנתקות ,לאורך שנים רבות.
קשיות וחוזק  -לוחות ה HPL -הינם קשים וחזקים במיוחד ולכן עמידים לשריטות ומכות.
צבעוניות  -הצבעים של ה  HPL -מוטמעים בחומר בלחץ ובחום הופכים לחלק
אינטגרלי ממנו ואינם דוהים .מבחינה עיצובית ,מה שתראו ביום הרכבת החיפוי ,הוא
מה שתראו במשך שנים ארוכות.
קל לניקוי  -חיפויי קיר מ  HPL -הינם חלקים ונוחים לניקוי ולתחזוקה ומאפשרים
לשמור על עיצוב החלל הפנימי או הקיר החיצוני לאורך שנים ארוכות .הלוחות עמידים
לחומרי ניקוי וקיטור.
תקופת אחריות  -אנו מעניקים אחריות ל  7 -שנים מפני התנפחות הלוחות ודהיית הצבעים.
גמישות עיצובית  -ניתן ליצור קירות עם הדפס דיגיטאלי בהזמנה .מחלקת התכנון
שלנו תייצר עבורכם לוחות המשלימים זה את זה כמו פאזל ,ליצירת תמונה אחת גדולה,
מרהיבה ובלתי נשכחת על גבי הקיר החיצוני או הפנימי.
יופי מגוון הצבעים והיכולת לחתוך את הלוחות במידות שונות על פי הצורך מאפשרים
לקבלנים ,אדריכלים ומעצבי פנים מרחב תמרון עיצובי ויכולת להתאים גוונים לריצוף,
לתקרה ולקירות שאינם מחופים ב.HPL -
מעכב בעירה  -החומר הינו עמיד לאש ועומד בתקן אש 755
בנייה ירוקה  -התקנת לוחות החיפוי על גבי קונסטרוקצייה יוצר מרווח בין לוחות
ה HPL-וקיר הבניין .מרווח זה יוצר ונטילציה ואיוורור קירות הבניין.
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אפשרויות מיתוג
יצירת הדפסים של תמונות ,לוגו או צורות על גבי
הלוחות יוצרת ייחודיות למבנה ותג זיהוי המאפשרת
השלמת קו מיתוגי על גבי הקירות החיצוניים ו/או
הפנימיים.
ההדפסים מוטמעים בתוך הלוחות בטכנולוגיה
מתקדמת והופכים לחלק אינטגרלי מהם .הם אינם
דוהים ,אינם מתקלפים ומוגנים מפני שריטות.

14
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 - HPLחיפוי הקיר האולטימטיבי
לבנייה ירוקה
בעולם גוברת המגמה לבנייה ירוקה ושימוש בחומרים ידידותיים לסביבה,
המספקים שלל יתרונות לאדם ולסביבתו .תחום הבנייה הירוקה הולך
ומתפתח ומשתרש גם בארץ .לוחות  HPLשל חברתנו מתאימים לתקן
הבנייה הירוקה ,לצד תכונות חשובות אחרות הנדרשות מחומרי בנייה ,כמו
עמידות לחום ולקור ,לתנאי לחות ועמידה בגשם (כשמדובר בחיפויי חוץ
למבנים) ,עמידות לשריטות ,למכות ,ולקרני השמש מפני דהיית צבע וכן
היצע נרחב של גוונים ואפשרויות עיצוביות.
ירוק עד כל התכונות הללו מאפיינות את לוחות החיפוי מ HPL -של חברת אמבין.
הלוחות עשויים מחומרים טבעיים ,ממוחזרים וידידותיים לסביבה .הם אינם פולטים
מזהמים ומציעים עמידות וקיימות למשך שנים ארוכות .כמו כן ,בעת התקנת חיפוי קיר
חיצוני על גבי פרופילי אלומיניום נוצר מרווח של  7-4ס"מ בין הקיר לחיפוי ,המאפשר
וונטילציה ואיוורור לביניין.
בשל איכויותיהם ורמת הגימור הגבוהה שלהם ,משמשים הלוחות לחיפוי קירות פנים
וחוץ בגני ילדים ,בתי ספר ,בתי חולים ,מרפאות ,ספריות ,בנייני מגורים ,וילות יוקרה ומבני
ציבור רבים אחרים ,כמו גם בבניה פרטית ובבניה ירוקה .הם מעניקים איכות מצטברת,
שהופכת אותם לפתרון הירוק האולטימטיבי.
המראה הטבעי מעבר לכך ,שלוחות ה HPL -של אמבין הינם ידידותיים לסביבה,
ניתן לעשות בהם גם שימוש עיצובי ליצירת מראה טבעי באמצעות לוחות בצבע דמוי עץ.
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 - HPLתקנים
כשאתם מזמינים חיפויי קיר מ  HPL -המיוצרים בחברת אמבין ,אתם
נהנים ממוצר איכותי מבית טוב .הלוחות מיוצרים ועומדים בתקנים
מחמירים ,הן של מכון התקנים הישראלי והן של מכוני תקנים בעולם.
הלוחות שלנו עומדים בדרישות ובתקנים הבאים:
תקן אש ישראלי 755
תקן אירופאי מסוג SGS
תקן אמריקאי ( )3מסוג NEMA LD
התחייבות לאיכות ללא פשרות
אחריות נגד התנפחות החומר ודהיית הצבע למשך  7שנים.

7
שנים

תקן אש
ישראלי 755
L3

N

U SA

תקן אמריקאי
( )3מסוג
NEMA LD
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תקן אירופאי
מסוג SGS

אחריות נגד
התנפחות החומר
ודהיית הצבע
התחייבות
לאיכות
ללא פשרות
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HPL

חיפויי קיר מ
למה כדאי להזמין דווקא
מחברת אמבין?
אמינות – לחברת אמבין (נוסדה ב )1965 -מוניטין של עשרות שנים בשוק
הישראלי כחברת איכות יציבה ,המובילה בתחומי פעילותה.
טכנולוגיה מתקדמת – אנו מעבדים את החומר במפעל מתקדם עם
מיכון משוכלל ,כולל מכונות  CNCלחיתוך מושלם ,נקי ומדוייק של לוחות
ה.HPL -
איכות – כל הלוחות המעובדים במפעלנו עוברים תהליכים מחמירים של
בקרת איכות והתאמה לתקנים בינלאומיים ולתקן הישראלי.
שירות – מחלקת התכנון וההנדסה של אמבין ,מסייעת לכל קבלן ,אדריכל
ומעצב פנים לקבל לידיו בדיוק את לוחות החיפוי הנחוצים לו כדי להשלים
חזית ייחודית לבניין או קירות פנים בחלל המבנה.
מיוצר בישראל – מפעל אמבין בחולון מעסיק עשרות עובדים מיומנים
ומקצועיים ,המספקים שירות מצוין ועמידה בלוחות זמנים.

20
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מניפת צבעים ללוחות בצבע אחיד

דוגמאות נבחרות לטקסטורות וגווני עץ

40349-80

64223-80

45604-80

68044-80

45659-80

70042-120

67092-80

74164-105

Black Oak

18090-80

19506-100

93056-90

20041-115

18090-80

19506-100

93056-90

74118-100

Plum

20041-115

38070-100

12021-95

12681-130

60080-100

38070-100

39900-105

10099-140

Fleed Wood
90070-80

91155-80

88425-80

86373-80

86013-80

86129-80

37820-100

13790-70

Apple
79120-90

מידות לוחות להזמנה:

366x122cm

עובי לוחות להזמנה:

305x122cm

244x122cm

99522-70
12 mm
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79455-80

79253-80

74201-100

74200-100

85079-80

88037-80

83571-80

8 mm

98555-80

95195-95

95592-80

92298-80

92270-80

92980-80

79118-80

6 mm
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חיפויי פנים וחוץ מלוחות -
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