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 הקדמה

חברת טוויזרס מתמקדת בייבוא חומרי גלם מעולם העיצוב העדכני ביותר, עם דגש בטכנולוגיה 

 מתקדמת מהחברות המובילות בעולם.

קטלוג זה מובא לפניכם לאחר בחירה קפדנית במוצרים עם ייחודיות בפן העיצובי וכן בפן 

 הטכנולוגי.

עולם העיצוב מתחדש בכל רגע ובכל מקום בעולם, ללא הרף. השראה של עיצוב אחד, מפתחת 

 מוצר חדש אשר גם הוא מהווה השראה למוצר הבא.

הטכנולוגיה הדיגיטלית הפכה את הכפר הגלובלי לנגיש מאי פעם לאינסוף השראות 

 המתחדשות בכל שניה ומייצרות עולמות חדשים שוב ושוב.

בחברת טוויזרס אנו עומלים רבות בכדי לקבל את ההשראה מהמקורות המובילים ביותר בעולם 

 העיצוב בתחום הריהוט וחומרי הגלם תוך כדי בידול ניכר.

הטכנולוגיה המתקדמת מאפשרת בד בבד את העיצוב הייחודי עם עיצוב מתחדש בשילוב מראה 

קלאסי מסורתי. לעיתים קרובות, הטכנולוגיה המתקדמת פותרת כשלים טכניים אשר באים לידיי 

 ביטוי בדרך כלל בשיטות העבודה המסורתיות.

כל המוצרים המובאים בקטלוג זה נמצאים זמינים במלאי ומאפשרים תגובה מיידית לכל תכנון 

 וביצוע

לכל מוצר בקטלוג יש את המפרט הטכני המדויק ביותר בכדי לעזור לכם לתכנן את התמונה 

 הגדולה תוך כדי שימת לב עד לפרטים הקטנים והחשובים.

 

 בכל שאלה, נשמח תמיד לעמוד לרשותכם

 

 

 

 

 מ“טוויזרס בע

 חומרי גלם לעשיית הרהיטים

 80-7780066משרד : 

 80-7738977פקס : 

eitan@twizers.com 

www.twizers.com 
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הם תוצר הטבע וזו האחריות שלנו להשתמש בחומר  הפורנירים

  יקר זה בצורה היעילה ביותר האפשרית.

 דומה למשנהו. אינו יצר אינסוף אפשרויות. האחדהטבע 

כולם מיוחדים ולכל אחד הטקסטורה המאפיינת אותו. בנוסף לכך, 

הפורנירים שלנו עברו עיבודים מיוחדים כגון הלבנה, חספוס, התזת 

 חול, גיוון, עישון, השחמה וכד'

למעשה, לא תמצאו אצלנו פורנירים "רגילים". כולם עברו עיבוד 

 וכולם פורנירים מיוחדים בעלי אופי ונוכחות. 

הבולטים של הפורנירים שלנו, מלבד העיצובים בעלי  היתרונות

הנוכחות, הם גם מאפיינים טכניים המעניקים איכות מעולה, חוסן 

 מפגעי הסביבה והזמן, נוחות, יעילות וחסכון בעבודת היצרן/הנגר.

בשיטה  HPLהפורנירים שלנו מודבקים ומוצמדים מראש ללוח 

המונעת היפרדות הפורניר כתוצאה מסביבה לחה או רטובה מהלוח 

 עליו הוא מודבק.

כמו כן, יתרון בולט נוסף הוא החיבור בין רצועות הפורניר שאינם 

 יכולים להיפרד גם כן האחד מהשני במהלך חיי הרהיט.

הפורנירים שלנו, מגיעים כבר מהולנד עם לכה איכותית ביותר 

זהו יתרון נוסף אשר מבחינה טכנית מגן על  ברק(. 80 -)בגימור מט 

 הפורניר מהתייבשות טרם השימוש.
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 סדרת קורות
 מ.“ס 98-ברוחב של כקורות עץ אלון פורניר טבעי במראה של 

 מאופיין בנוכחות של עץ מסיבי עם התזת חול והדגשת מעברי קורות ועיניים.

 פורניר מודבק על קראפט של פורמיקה  אשר מקנה עמידות גבוהה.

 ברק. 80מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה, 

 מ“מ 8.5עובי פורניר כולל : 

 

 מידע טכני

 מ“ס 822מ    |    רוחב לוח : “ס 985אורך לוח : 

 הפורניר מודבק על קראפט של פורמיקה. תכונה זו מקנה לפורניר עמידות גבוהה.

 כל הפורנירים מגיעים עם לכה על בסיס מים באיכות גבוהה ביותר
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 אלון קורות טבעי 

 

פורניר טבעי במראה של קורות עץ אלון ברוחב של 

 מ.“ס 98-כ

מאופיין בנוכחות של עץ מסיבי עם התזת חול 

 והדגשת מעברי קורות ועיניים.

 מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.

 לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות, חיפויי  קיר.

 

 

873.82ט “מק  

 קיים קנט תואם :

ממ27/8.0  

ממ27/8.5  

ממ58/8.5  

 תצלום לוח שלם תצלום תקריב
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 אלון קורות ברונזה 

 

פורניר טבעי במראה של קורות עץ אלון ברוחב של 

 מ.“ס 98-כ

מאופיין בנוכחות של עץ מסיבי עם התזת חול 

 והדגשת מעברי קורות ועיניים.

 מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.

 לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות, חיפויי  קיר.

 

 

878.82ט “מק  

 קיים קנט תואם :

ממ27/8.0  

ממ27/8.5  

ממ58/8.5  

 תצלום לוח שלם תצלום תקריב
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 אלון קורות אפור 

 

פורניר טבעי במראה של קורות עץ אלון ברוחב של 

 מ.“ס 98-כ

מאופיין בנוכחות של עץ מסיבי עם התזת חול 

 והדגשת מעברי קורות ועיניים.

 מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.

 לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות, חיפויי  קיר.

 

 

878.82ט “מק  

 קיים קנט תואם :

ממ27/8.0  

ממ27/8.5  

ממ58/8.5  

 תצלום לוח שלם תצלום תקריב
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 אלון קורות אפור מעושן 

 

פורניר טבעי במראה של קורות עץ אלון ברוחב של 

 מ.“ס 98-כ

מאופיין בנוכחות של עץ מסיבי עם התזת חול 

 והדגשת מעברי קורות ועיניים.

 מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.

 לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות, חיפויי  קיר.

 

 

873.93ט “מק  

 קיים קנט תואם :

ממ27/8.0  

ממ27/8.5  

ממ58/8.5  

 תצלום לוח שלם תצלום תקריב



88 

 

 אלון פסטה 

 

פורניר טבעי במראה של קורות עץ אלון ברוחב של 

 מ.“ס 98-כ

מאופיין בנוכחות של עץ מסיבי עם התזת חול 

 והדגשת מעברי קורות ועיניים.

 מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.

 לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות, חיפויי  קיר.

 

 

873.79ט “מק  

 קיים קנט תואם :

ממ27/8.5  

ממ58/8.5  

 תצלום לוח שלם תצלום תקריב
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 V20סדרת 

 
 מ צמודות.“ס 2פורניר טבעי במראה של רצועות  ברוחב 

 מאופיין בנוכחות אלגנטית וסולידית ללא עיניים.

 פורניר מודבק על קראפט של פורמיקה  אשר מקנה עמידות גבוהה.

 ברק. 80מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה, 

 מ“מ 8.8עובי פורניר כולל : 

 מידע טכני

 מ“ס 822מ    |    רוחב לוח : “ס 985אורך לוח : 

 הפורניר מודבק על קראפט של פורמיקה. תכונה זו מקנה לפורניר עמידות גבוהה.

 כל הפורנירים מגיעים עם לכה על בסיס מים באיכות גבוהה ביותר
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 28Vאגוז 

 

מ “ס 2פורניר טבעי במראה של רצועות  ברוחב 

 צמודות.

 מאופיין בנוכחות אלגנטית וסולידית ללא עיניים.

 מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.

 לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות, חיפויי  קיר.

 

 

935.82ט “מק  

 קיים קנט תואם :

ממ27/8.0  

ממ27/8.5  

ממ58/8.5  

 תצלום לוח שלם תצלום תקריב
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 28Vאלון מגורען 

 

מ “ס 2פורניר טבעי במראה של רצועות  ברוחב 

 צמודות.

 מאופיין בנוכחות אלגנטית וסולידית ללא עיניים.

 מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.

 לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות, חיפויי  קיר.

 

 

860.88ט “מק  

 קיים קנט תואם :

ממ27/8.0  

ממ27/8.5  

ממ58/8.5  

 תצלום לוח שלם תצלום תקריב
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 28Vאלון מגורען פסטה 

 

מ “ס 2פורניר טבעי במראה של רצועות  ברוחב 

 צמודות.

 מאופיין בנוכחות אלגנטית וסולידית ללא עיניים.

 מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.

 לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות, חיפויי  קיר.

 

 

860.72ט “מק  

 קיים קנט תואם :

ממ27/8.5  

ממ58/8.5  

 תצלום לוח שלם תצלום תקריב
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 סדרת אלונים

 
 פורניר טבעי במראה חלק עם חיבורים נסתרים.

 מאופיין באיכות מובחרת של פורנירים בגוון טבעי או מגוון.

 פורניר מודבק על קראפט של פורמיקה  אשר מקנה עמידות גבוהה.

 ברק. 80מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה, 

 מ“מ 8.8עובי פורניר כולל : 

 מידע טכני

 מ“ס 822מ    |    רוחב לוח : “ס 985אורך לוח : 

 הפורניר מודבק על קראפט של פורמיקה. תכונה זו מקנה לפורניר עמידות גבוהה.

 כל הפורנירים מגיעים עם לכה על בסיס מים באיכות גבוהה ביותר
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 אלון עיניים

 

 פורניר טבעי במראה חלק עם חיבורים נסתרים.

מאופיין באיכות מובחרת של פורנירים בגוון טבעי 

 עם עיניים.

 מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.

 לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות, חיפויי  קיר.

 

 

867.82ט “מק  

 קיים קנט תואם :

ממ27/8.0  

ממ27/8.5  

ממ58/8.5  

 תצלום לוח שלם תצלום תקריב
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 אלון אפור כסוף

 

 פורניר טבעי במראה חלק עם חיבורים נסתרים.

מאופיין באיכות מובחרת של פורנירים בגוון אפור 

 כסוף ללא עיניים.

 מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.

 לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות, חיפויי  קיר.

 

 

879.99ט “מק  

 קיים קנט תואם :

ממ27/8.5  

ממ58/8.5  

 תצלום לוח שלם תצלום תקריב
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 חום-אלון אפור

 

 פורניר טבעי במראה חלק עם חיבורים נסתרים.

מאופיין באיכות מובחרת של פורנירים בגוון אפור 

 עם נגיעות חומות ללא עיניים.

 מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.

 לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות, חיפויי  קיר.

 

 

879.57ט “מק  

 קיים קנט תואם :

ממ27/8.5  

ממ58/8.5  

 תצלום לוח שלם תצלום תקריב
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 פורניר גדע אלון

 

 פורניר הנחתך בעובי גזע העץ.

מודבק על בד מיוחד לשמירה על שלמות הפורניר 

 וגמישותו.

 מ“ס 75קוטר 

 מ“מ 8.8-עובי כ
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Pianovo  
Lack Matt  
Lack Gloss 
Metal 

חזיתות פיאנובו מצטיינות בגימורים במראה של צבע אפוקסי / 
 צבע בתנור.

בעוד צבע אפוקסי / צבע בתנור מונים תהליכים מסורתיים 
רבים, ארוכים ומסורבלים, חזיתות פיאנובו מיוצרים בטכנולוגיה 

מתקדמת בתהליכים מהירים המותירים גימורים מושלמים, 
 איכות ועמידות גבוהה יותר ובעלויות נמוכות יותר.

כל זאת הודות לטכנולוגית פיאנובו שפותחה ועוגנה כפטנט 
 גרמניה. NIEMANNייחודי בעשור האחרון על ידי חברת 

 

 מראה עשיר

מט -לחזיתות פיאנובו גימור ברק גבוה במיוחד / גימור משי
קטיפתי / גימור מתכת יוקרתית בגימור מט / משומש היוצרים 

 מראה עשיר ומלא.

באמצעות קנטים תואמים באיכות גבוהה, מתקבל מראה מושלם 
 לכל הגוונים העדכניים.

 

 טכנולוגיה

פרצה את   NIEMANNבאמצעות טכנולוגיה מתקדמת, חברת 
עיצוב עולם המטבחים והרהיטים בכך שיצרה חידוש מהפכני 
של גימורים מרהיבים ועדכניים לצד איכות מהגבוהות בעולם, 

 בתהליכים מהירים וחסכוניים.

 

 איכות

סדרת פיאנובו מצטיינת באיכות חומרים גבוהה במיוחד ללא 
 פשרות בכל המרכיבים שלה.

בקרת האיכות בתהליכי הייצור היא מהמתקדמות בעולם 
 ומיושמת באופן קפדני במיוחד.

 

 פיאנובו מטאל

בגימור   Pianovoהיא   Pianovoאבן דרך נוספת בקולקציית 
תוצאה של פיתוח יצירתי ועקבי של מוצר חדש:  -מתכתי חדש 

 לק המוכר בגימור מתכת אמיתית.   Pianovoשילוב של 

מגוון הגימורים, עם גווני צללים במרקמים חמים וקרים, משקף 
את הטרנדים האחרונים בעיצובי ריהוט יצירתי, מתקדם, עכשווי 

ויוקרתי, המאפשר טווח מדהים עבור אפשרויות שילוב חדש 
וגמיש.  הניטרליות של גווני המתכת הרכים מושפעים מגווני 

החלל בו הם נמצאים אך יחד עם זאת, שומרים על צביון מתכתי 
 סולידי בעל נוכחות שלא ניתן להתעלם ממנה

 .בגוונים רכים של זהב, טיטניום ופלדה
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U1027  Arctic White—Lack Silk 

U1026 Crystal White—Lack Silk 

U960 Onyx Grey—Lack Silk U961 Graphite—Lack Silk U999 Black—Lack Silk 

PIANOVO SILK MATT 

 

 מט, בעל מראה ותחושה קטיפתית עם מגוון צבעים עדכניים.-פיאנובו משי

מט העליונה, מתקבל גימור מושלם בעל איכות -הודות לשכבת המשי
ועמידות גבוהה לשחיקה והצהבה ומונע טביעות אצבע. כמו כן, ניתן 

 לניקוי בקלות.

הוא האפשרות להחלפה או הוספת  PIANOVOיתרון בולט נוסף לסדרת 

חזיתות  תוך שמירה על הגוון המקורי ללא שינוי כלל גם לאחר שנים של 
 שימוש במטבח או הרהיט

 

באמצעות קנטים תואמים, מתקבל מראה זהה לחזיתות צבע הניתנות 
 לשילוב עם ידיות מובנות צבועות.

מתאימות  -מט -בגימור משי  PIANOVOבכל מטבח או רהיט, חזיתות 

 לסגנון מודרני, המקנה מראה אחיד וסולידי אשר משרה אווירה חמימה.
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U1027  Arctic White—Lack Silk 

U1026 Crystal White—Lack Silk 

U960 Onyx Grey—Lack Silk U961 Graphite—Lack Silk U999 Black—Lack Silk 

PIANOVO HIGH GLOSS 

 

 פיאנובו מבריק, בעל מראה עם ברק גבוה ומגוון צבעים עדכניים.

הודות לשכבת הברק הגבוה העליונה, מתקבל גימור מושלם בעל איכות 
ועמידות גבוהה לשחיקה והצהבה ומונע טביעות אצבע. כמו כן, ניתן 

 לניקוי בקלות.

הוא האפשרות להחלפה או הוספת  PIANOVOיתרון בולט נוסף לסדרת 

חזיתות  תוך שמירה על הגוון המקורי ללא שינוי כלל גם לאחר שנים של 
 שימוש במטבח או הרהיט

 

באמצעות קנטים תואמים, מתקבל מראה זהה לחזיתות צבע הניתנות 
 לשילוב עם ידיות מובנות צבועות.

מתאימות  -בגימור ברק גבוה   PIANOVOבכל מטבח או רהיט, חזיתות 

 לסגנון מודרני, המקנה מראה אחיד וסולידי עם נוכחות עשירה.
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Metall Titan Matt )טיטניום מט( 

Metall Titan Used )טיטניום יוזד( 

Metall Gold Matt )זהב מט( Metall Gold Used )זהב יוזד( Metall Stahl Matt )פלדה מט( 

PIANOVO METALL 

 

 .USED-גמורים. מט ו 2-פיאנובו מטאל, בעל מראה מתכתי ב

, מתקבל גימור מושלם בעל איכות USED-הודות לשכבת המט או ה

ועמידות גבוהה לשחיקה והצהבה ומונע טביעות אצבע. כמו כן, ניתן 
 לניקוי בקלות.

הוא האפשרות להחלפה או הוספת  PIANOVOיתרון בולט נוסף לסדרת 

חזיתות  תוך שמירה על הגוון המקורי ללא שינוי כלל גם לאחר שנים של 
 שימוש במטבח או הרהיט

 

גווני צללים במרקמים חמים וקרים, משקף את הטרנדים האחרונים 
בעיצובי ריהוט יצירתי, מתקדם, עכשווי ויוקרתי, המאפשר טווח מדהים 

עבור אפשרויות שילוב חדש וגמיש.  הניטרליות של גווני המתכת הרכים 
מושפעים מגווני החלל בו הם נמצאים אך יחד עם זאת, שומרים על צביון 

 מתכתי סולידי בעל נוכחות שלא ניתן להתעלם ממנה.
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NIEMANN LEATHER 

 

 לוחות דמוי עור בגוון שחור )קיים גם בגוונים שמנת ומוקה בהזמנה מיוחדת(.

מיועד לחזיתות מטבח, חדרי ארונות, חדרי אמבט, פנים ארון, ריהוט משרדי יוקרתי ובכל מקום בו רצויה 
 אווירה אינטימית וחמה.

 לוחות סיבית מצופים מלמין דמוי עור.

 

 ממ X 2088 2868גודל לוחות : 

 ממ80עובי לוח : 

 ממ22/8.8קיים קנט תואם 
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NIEMANN ALU COLOR 

 

 לוחות דקים ללא קנטים, בסגנון מודרני היי טק.

 הצדדים. 2-ממ ב8.8שחור מצופות אלומיניום בעובי  MDFלוחות 

 מיועד לחזיתות מטבח, חדרי ארונות, חדרי אמבט וכדומה.

 גוונים מתכתיים 9-ב

 

 ממ X 9858 8258גודל לוחות : 

 ממ 87—89עובי לוח : 

 הלוח באזור הקנט נותר גלוי )ליטוש ולכה בלבד(—קנט

Alu Color B30 Champagner Alu Color A356  GLA EdelStahl Alu Color Slate Brown 
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 לוחות פנל סופר לייט

 

פנל סופר לייט הוא לוח קל במיוחד. משקלו הסגולי הוא 
 אך יחד עם זאת חזק מאוד. MDFכמחצית ממשקל 

ניתן לשימוש רב גוני כגון משטחים לדלפקים או איים, 
דלתות פנים, מדפים צפים וכדומה ומצטיין בפני שטח 

 חלקים ונקיים במיוחד.

הודות לשכבות הרבות המאופיינות לפנל, המשטחים 
 עמידים יותר וישרים יותר מכל סוג אחר של לוח.

הואיל ומיוצרים מעצים טבעיים, הלוחות אינם סופחים 
 מים או לחות.

הלוחות מיועדים לשימוש כתשתית להדבקת פורמיקות, 
 ‘פורנירים, עצים פרוסים, צביעה וכו

קיימים במגוון גדלים ועוביים, עם אפשרות להדבקת 
MDF הצדדים. 2-מ 

העצים נשתלו ביערות המיועדים לייצור הלוחות על ידי 
 חברה גרמנית בעלת תקנים בינלאומיים רבים.

 

 מק"ט
 שכבות מידות עובי סוג הלוח

משקל 
 למ"ק

משקל 
 למ"ר

 ק"ג 7.7 ק"ג 788 5 ממX 8228 2778 ממ87.5 פנל סופר לייט 082
 ק"ג 3.7 ק"ג 788 5 ממX 8228 2778 ממ27 פנל סופר לייט 088
 ק"ג 82 ק"ג 788 6 ממX 8228 2778 ממ98 פנל סופר לייט 087

087M 2778 ממ98 פנל מחופה מ.ד.פ X 8228ק"ג 89.7 ק"ג 758 6 ממ 
 ק"ג 85.2 ק"ג 788 6 ממX 8228 2778 ממ90 פנל סופר לייט 088
 ק"ג 87.0 ק"ג 788 6 ממX 8888 2288 ממ72 פנל סופר לייט 087
 ק"ג 87.0 ק"ג 788 6 ממX 388 2288 ממ72 פנל סופר לייט 085
 ק"ג 87.0 ק"ג 788 6 ממX 8228 2778 ממ72 פנל סופר לייט 088

088M 2778 ממ72 פנל מחופה מ.ד.פ X 8228ק"ג 28.8 ק"ג 708 6 ממ 

 בחברת טוויזרס אנו מחזיקים במלאי שוטף בכל אחד מהמוצרים שבטבלה.

 .MDFניתן להזמין מידות ועוביים שונים בכמויות גדולות על פי דרישה, עם או בלי חיפוי 

 כמו כן, ניתן לבצע הארכת לוחות בייצור מקומי עד כמעט לכל מידה.

 

 

 

 

 

 FSCעומד בתקן בינלאומי 
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 פרזול

      לתחתית מגירה ANTI SLIPשטיחוני 

      דפנות הגבהה מזכוכית למגירות

      ברק 80טוש לכה בגימור מט 

       SUPER SLIMמגירות אלומיניום 
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 לתחתית מגירה ANTI SLIPשטיחוני 

 

 שטיחונים למניעת החלקה לתחתית מגירה, מקרר וארונות.

 .וללא ריח לוואימיוצרים מחומרים המאושרים למזון 

 טקסטורות. 2-גוונים ו 7-ב

 מ“מ 8.8מ, עובי “מ 529מטר, רוחב  28אורך : —גליל שטיחון

 ר“גרם למ 088משקל : 

 

 גוון : אפור גרפיט   |   טקסטורה : יהלום גוון : לבן שלג   |   טקסטורה : דוט )מטבעות(

 גוון : שקוף  |   טקסטורה : דוט )מטבעות(

 גוון : אפור |   טקסטורה : דוט )מטבעות(
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 זכוכיות

 

 חברתנו מייבאת זכוכיות מכל הסוגים ובכל העוביים.

 ניתן לקבל בכל מידה מותאמת לצרכי הלקוח, כולל ליטוש, פינוי חירור וכדומה.

 

כמו כן, קיימים במלאי עשרות אלפי זכוכיות המיועדות לדפנות מגירה של המותגים המובילים 

 בעולם.

 זכוכית קליר שקופה, אקסטרה קליר, אסיד, אסיד אקסטרה קליר וזכוכית אפורה

 עוביים משתנים בהתאמה לסוג המגירה

 

 אריזה : תפזורת בארגז / זוגות בקופסא
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  SUPER SLIMמגירות אלומיניום 

 

 מגירות למטבחים, מטבחי חוץ, ארון אמבטיה, ארונות הזזה וכדומה.

 מטר* 9מ( מתאימות לכל עומק מגירה ולכל רוחב עד “מ 88.6דפנות אלומיניום דקות במיוחד )

 בעיצוב מודרני, אלגנטי ועדכני בגוון אלומיניום מט )ניתן לצביעה לכל גוון(.

 ממ(73ממ )פנימי 30 גובה דופן : 

 ממ(873ממ )פנימי  860   

 

 אלגנטית ודקיקה ומותירה מקום רב לאחסון •

 קלת משקל ולכן מאפשרת להעמיס משקל גדול יותר בתוכה •

 מגוון צבעים וגימורים בלתי מוגבל בנוסף לאלומיניום מט •

 GRASS –ו BLUMמתאימה למסילות נסתרות של  •

 התקנה קלה ומהירה •

 עמידה בלחות גבוהה •
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 ברק 80טוש לכה בגימור מט 

 

 מיועד לתיקוני לכה עדינים, שרטוט לכה בפינות קנט עץ או פורניר.

 לכה איכותית במיוחד

 ברק 80—גימור מט

 

 

מתאים במיוחד לפורנירים שלנו. לאחר ביצוע עבודת קנט, ניתן לעבור 

 על פינת הקנט לצורך מילוי בלכה באופן עדין
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 מ“טוויזרס בע

 חומרי גלם לעשיית הרהיטים

 80-7780066משרד : 

 80-7738977פקס : 

eitan@twizers.com 

www.twizers.com 
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