
Designed By Nature



בענף הכל-כך תחרותי של תעשיית הריהוט בכלל והמטבחים בפרט, ניתן למצוא רק מעט
חברות שמביאות עמן ערך מוסף בדמות השילוב המנצח שבין חשיבה מקורית לבין
טכנולוגיה מתקדמת. אחת מהבולטות בתחום היא טוויזרס (Twizers), חברת בוטיק

לחומרי גלם לתעשיית הריהוט והמטבחים.
החברה מתמקדת במוצרי פרימיום מעולם העיצוב העדכני ביותר, עם דגש על טכנולוגיה

מתקדמת מהחברות המובילות בעולם.
 

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, מה שמביא לאינסוף השראות המתחדשות בכל רגע
ומייצרות עולמות חדשים שוב ושוב. אנו מצויים כל העת עם היד על הדופק ועמלים רבות
בכדי לקבל את ההשראה מהמקורות המובילים ביותר בעולם העיצוב בתחום הריהוט וחומרי

הגלם. כל זאת, תוך כדי יצירת בידול ניכר.
 

הטכנולוגיה המתקדמת מאפשרת בד בבד את העיצוב הייחודי, לצד עיצוב מתחדש בשילוב
מראה קלאסי מסורתי. לעיתים קרובות, הטכנולוגיה המתקדמת פותרת כשלים טכניים אשר

באים לידיי ביטוי בדרך כלל בשיטות העבודה המסורתיות.
 

בין השאר, מתמחה החברה ביבוא של פורנירים מעובדים עם לכה ומוכנים לעבודה תוצרת
Leeuwenburgh fineer הולנד. לוחות מ.ד.פ עיצוביים מצופים פוליאסטר תוצרת
NIEMANN גרמניה, זכוכיות למגירות מטבח איכותיות ביותר ובמחירים תחרותיים במיוחד מסין,
לוחות עץ קלים (פנלים) למשטחים, דלתות פנים, מדפים צפים ולכל קונסטרוקציה וכן שטיחוני
למניעת החלקה (ANTI-SLIP) למגירות מטבח מחומרים איכותיים, ללא ריח וללא ספיגה של

צבעי תבלינים.

 
טוויזרס בע“מ

חומרי גלם לתעשיית הרהיטים
משרד : 08-6418877
פקס : 08-6490366
eitan@twizers.com
www.twizers.com
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הפורנירים הם תוצר הטבע וזו האחריות שלנו להשתמש בחומר יקר
זה בצורה היעילה ביותר האפשרית.

הטבע יצר אינסוף אפשרויות. האחד אינו דומה למשנהו.
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. 

היתרונות הבולטים של הפורנירים שלנו, מלבד העיצובים בעלי
הנוכחות, הם גם מאפיינים טכניים המעניקים איכות מעולה, חוסן
מפגעי הסביבה והזמן, נוחות, יעילות וחסכון בעבודת היצרן/הנגר.
 הפורנירים שלנו מודבקים ומוצמדים מראש ללוח HPL בשיטה

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 (בגימור
מט - 0% ברק). זהו יתרון נוסף אשר מבחינה טכנית מגן על הפורניר

מהתייבשות טרם השימוש.
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סדרת קורות

מאפיינים :
פורניר טבעי במראה של קורות עץ אלון ברוחב של כ-30 ס"מ.

מאופיין בנוכחות של עץ מסיבי עם התזת חול והדגשת מעברי קורות ועיניים.
פורניר מודבק על קראפט של פורמיקה אשר מקנה עמידות גבוהה.

מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה, 0% ברק.
עובי פורניר כולל : 1.8 מ“מ
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אלון קורות טבעי

מק"ט 169.02

פורניר טבעי במראה של קורות עץ אלון ברוחב של
כ-30 ס"מ.

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

מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.
לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות וחיפויי קירות.

 
מפרט טכני :

מידות לוח : 305X122 ס"מ
קיימים קנטים תואמים : 24X0.8ממ | 50X0.8ממ
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אלון קורות ברונזה

מק"ט 160.02

פורניר טבעי במראה של קורות עץ אלון ברוחב של
כ-30 ס"מ.

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

מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.
לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות וחיפויי קירות.

 
מפרט טכני :

מידות לוח : 305X122 ס"מ
קיימים קנטים תואמים : 24X0.8ממ | 50X0.8ממ
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אלון קורות אפור מעושן

מק"ט 169.39

פורניר טבעי במראה של קורות עץ אלון ברוחב של
כ-30 ס"מ.

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

מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.
לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות וחיפויי קירות.

 
מפרט טכני :

מידות לוח : 305X122 ס"מ
קיימים קנטים תואמים : 24X0.8ממ | 50X0.8ממ
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אלון קורות אפור 

מק"ט 161.02

פורניר טבעי במראה של קורות עץ אלון ברוחב של
כ-30 ס"מ.

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

מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.
לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות וחיפויי קירות.

 
מפרט טכני :

מידות לוח : 305X122 ס"מ
קיימים קנטים תואמים : 24X0.8ממ | 50X0.8ממ

 

7



V30 סדרת

מאפיינים :
פורניר טבעי ברצועות מעורבות פרח ושטרייף ברוחב 30 מ"מ.

מאופיין בנוכחות אלגנטית וסולידית ללא עיניים.
פורניר מודבק על קראפט של פורמיקה אשר מקנה עמידות גבוהה.

מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה, 0% ברק.
עובי פורניר כולל : 1.0 מ“מ
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V30 אגוז

מק"ט 395.02

פורניר טבעי במראה של רצועות ברוחב של כ-30 מ"מ
צמודות.

מאופיין בנוכחות אלגנטית וסולידית ללא עיניים.
מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.

לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות וחיפויי קירות.
 

מפרט טכני :
מידות לוח : 305X122 ס"מ

קיימים קנטים תואמים : 24X0.8ממ | 50X0.8ממ
 

9



V30 אלון מגורען

מק"ט 178.01

פורניר טבעי במראה של רצועות ברוחב של כ-30 מ"מ
צמודות.

מאופיין בנוכחות אלגנטית וסולידית ללא עיניים.
מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.

לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות וחיפויי קירות.
 

מפרט טכני :
מידות לוח : 305X122 ס"מ

קיימים קנטים תואמים : 24X0.8ממ | 50X0.8ממ
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V30 אלון מעושן

מק"ט 179.01

פורניר טבעי במראה של רצועות ברוחב של כ-30 מ"מ
צמודות.

מאופיין בנוכחות אלגנטית וסולידית ללא עיניים.
מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.

לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות וחיפויי קירות.
 

מפרט טכני :
מידות לוח : 305X122 ס"מ

קיימים קנטים תואמים : 24X0.8ממ | 50X0.8ממ
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V30 אלון בראון

מק"ט 178.47

פורניר טבעי במראה של רצועות ברוחב של כ-30 מ"מ
צמודות.

מאופיין בנוכחות אלגנטית וסולידית ללא עיניים.
מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.

לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות וחיפויי קירות.
 

מפרט טכני :
מידות לוח : 305X122 ס"מ

קיימים קנטים תואמים : 24X0.8ממ | 50X0.8ממ
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V30 אלון מעושן מולבן

מק"ט 179.42

פורניר טבעי במראה של רצועות ברוחב של כ-30 מ"מ
צמודות.

מאופיין בנוכחות אלגנטית וסולידית ללא עיניים.
מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה.

לשימוש לחזיתות, משטחים, שולחנות וחיפויי קירות.
 

מפרט טכני :
מידות לוח : 305X122 ס"מ

קיימים קנטים תואמים : 24X0.8ממ | 50X0.8ממ
 

13



סדרת אלונים

מאפיינים:
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.

מצופה בלכה על בסיס מים באיכות גבוהה, 0% ברק.
עובי פורניר כולל : 1.0 מ“מ
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אלון שחור

WD0061 מק"ט

מאפיינים:
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.

 
מפרט טכני :

מידות לוח : 305X122 ס"מ
קיימים קנטים תואמים : 24X0.8ממ | 50X0.8ממ
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אלון עיניים

מק"ט 174.02

מאפיינים:
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.

 
מפרט טכני :

מידות לוח : 305X122 ס"מ
קיימים קנטים תואמים : 24X0.8ממ | 50X0.8ממ
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Beautiful combination of Modern Elegance & Wild Nature

עד הפרטים הקטנים
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Art Veneer

הברשה - המקנה לפורניר מראה עמוק
ומחוספס

הדגשת עיניים וקרעים בפורניר
לכה

סדרת Art Veneer תוצרת אוסטריה,
מתאפיינת בפורניר במראה מיושן.

הפורניר עובר תהליכים רבים :

לוחות MDF בעובי 18מ"מ דו צדדי
לוחות באורך 280 ס"מ וברוחב 122 ס"מ
קיימים קנטים תואמים : 24/0.8 מ"מ  | 

 50/0.8 מ"מ
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פורנירים - הסדרה הקלאסית

קולקציית פורנירים קלאסיים מובחרים באיכות
גבוהה.

בחיתוך פרח או שטרייף, תפורים בשיטה
הקלאסית.

ניתנים להדבקה על מגוון לוחות

אלון שטרייףאלון פרח בוק פרח

אקליפטוס ריגל מקומר מעושן אקליפטוס אפור מקומר אלון שחור משוחזר

אגוז אמריקאי פרח אלון מעושן שטרייף אלון מבוקע
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אקליפטוס מוטבע

2 גוונים לבחירה. שחור קארבון
ואקליפטוס מעושן

עובי : 19ממ
גודל לוח : 304X121 סמ

דו צדדי
קנט תואם זמין במלאי

לוחות אקליפטוס קארבון
פורניר אקליפטוס עם הטבעת חיספוס

ייחודית
MDF ליבת

גב אקליפטוס תואם לחזית (ללא הטבעה)
 

מאפיינים :
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HPL הטכנולוגיה העומדת מאחורי ייצור פורמיקות, או
(למינציה בלחץ גבוה), התקדמה במידה ניכרת ב-60 שנה

האחרונות, אך העקרונות הבסיסיים נשארו זהים. יריעות נייר
קראפט טכני ספוגות בשרף על בסיס מים וניירות משטח
דקורטיביים מטופלים במים - שרף מלמין מבוסס; הניירות
מיובשים וחותכים במידה, ואז אוספים יחד ולוחצים בלחץ
גבוה (מכאן השם) וחום. תהליך זה מפעיל את השרפים

וממזג את שכבות הנייר יחד. המראה המוגמר נקבע על ידי
שכבת הנייר העליונה הדקורטיבית, עם צבעים אחידים
באמצעות נייר צבעוני ודוגמאות של טקסטורות באמצעות
שכבות תמונה מרובות, ומעליהם נייר כיסוי להפקת פירוט
טקסטורי. התוצאה הסופית היא משטח דקורטיבי רב
תכליתי ועמיד במיוחד העמיד בפני חום, UV, לחות ובלאי

יומיומי.
 

טכנולוגיית RTT - (Real Touch Technology) היא למעשה
נייר הכיסוי המפרט את הטקסטורה באופן שתואם

למציאות. לדוגמא בפורמיקה בטון, המרקם הוא כמו בטון
אמיתי, גם למגע וגם למראה. 

 
אנו מתהדרים במגוון טקסטורות ומרקמים כגון בטון, שיש,

חלודה וכדומה, וכולם בטכנולוגיית RTT בגוונים שונים.

קולקציית הפורמיקות

21



סדרת בטון

הקשיחות של גימור הבטון, מביא סגנון אמירה
ייחודית.

זו התאמה מושלמת לחשיפה בסגנון מתועש ומשתלב
מצויין עם גוונים כהים.

 
מאפיינים :

פורמיקה במראה ומרקם של בטון אמיתי
מתאפיין בחספוס, חרירים, כתמים בגוון בטון ונקודות

ברק אקראיות
 

מפרט טכני :
מידות לוח : 244X122 ס"מ

קיים קנט תואם לכל גוון 23/1.0 מ"מ
 
 

7935 CMT 7934בטון אפור CMT בטון לבן
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סדרת שיש
סיפורה של אבן הקבורה ברחם האדמה שנים על גבי

שנים.
כל קו, כל דפוס, כל גרגר של השיש מספר את סיפורו.

האלגנטיות של גימור השיש, מספרת סיפור על
ממלכות.

 
מאפיינים :

פורמיקה במראה ומרקם של שיש אמיתי
מתאפיין בחספוס, חרירים, עורקים אקראיים בגימור

מט
 

מפרט טכני :
מידות לוח : 244X122 ס"מ

קיים קנט תואם לכל גוון 23/1.0 מ"מ
 

9608 RS שיש שחור 9609 RS שיש אפור 9611 RS שיש לבן 9612 RS שיש חום
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סדרת ראסט
הזמן והאקלים משפיעים על חומרים שונים ויוצרים את

הפרא החדש אשר נולד אל תוך עולם חדש ומודרני 
 

מאפיינים :
פורמיקה במראה ומרקם של מתכת חלודה / תחמוצת

מתכתית או אבן ברונזה חלקה.
מתאפיין בגוונים של כתמי חלודה על גבי מרקם

מחוספס. האבן ברונזה חלקה כמו משי
 

מפרט טכני :
מידות לוח : 244X122 ס"מ

קיים קנט תואם לכל גוון 23/1.0 מ"מ
 

9622 IPL  מתכת חלודה חומה 9621 IPL  חלודה אפורה 7892 HD  אבן ברונזה חלקה
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מפרט טכני לפורמיקות

כל הפורמיקות במידה 244X122 ס"מ
ניתנות להדבקה על סוגי ליבות כגון : MDF, לביד

(סנדביץ'), פנל עץ וכד'
 

לכל פורמיקה בקולקצייה קיימת מקבילה תואמת
בגימור טפ עבור הדבקה בגב הלוח.

 
לכל הפורמיקות קיימים קנטים תואמים בגוון ובגימור

במידה 23ממ רוחב / 0.8ממ עובי
 

כל החומרים זמינים במלאי
 

קטלוגים זמינים
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Pianovo לוחות

פיאנובו "ננו" מט (Anti Fingerprint) / ברק גבוה, בעל מראה ותחושה קטיפתית
עם מגוון צבעים עדכניים.

הודות לפטנט הייחודי, בשכבת המט העליונה, מתקבל גימור מושלם בעל איכות
ועמידות גבוהה לשחיקה והצהבה ומונע טביעות אצבע. כמו כן, ניתן לניקוי

בקלות.
יתרון בולט נוסף לסדרת PIANOVO הוא האפשרות להחלפה או הוספת 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.
בכל מטבח או רהיט, חזיתות PIANOVO בגימור מט / ברק גבוה - מתאימות

לסגנון מודרני, המקנה מראה אחיד וסולידי אשר משרה אווירה חמימה.
חברת NIEMANN פיתחה את המוצר PAINOVO לפני כ-20 שנה ומאז המוצר

עבר מספר שיפורים ועדכונים בהתאם לטרנדים בעולם העיצוב.
קיימים קנטים תואמים בגוון ובגימור

גודל לוחות : 280X125 סמ
עובי לוח : 18 ממ

MDF : ליבה
גב בגוון תואם

מאפיינים
 

 

Anti) ללא טביעות אצבע
(FingerPrint

עמיד בשריטות (לציפורניים)
מתנקה בקלות (עמיד בספוגית

הפלא ובאלכוהול הודות לשכבת
הפוליאסטר)

עיבוד קל באמצעות מכונות נגרות

יתרונות
 

 

26



W001 Icy White

W002 Alpine White

U497 Light Grey

U657 Onyx Grey

U791 Graphite Grey U231 Black

U494 Midnight Blue

U414 Lava

U792 Grey Brown

U312 Cashmere

Anti FingerPrint "מט "ננו
ברק גבוה

Anti FingerPrint "מט "ננו
ברק גבוה

Anti FingerPrint "מט "ננו

Anti FingerPrint "מט "ננו

Anti FingerPrint "מט "ננו Anti FingerPrint "מט "ננו

Anti FingerPrint "מט "ננו

Anti FingerPrint "מט "ננו

Anti FingerPrint "מט "ננו

Anti FingerPrint "מט "ננו
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MDF לוחות אלומיניום עם ליבת

לוחות אלומיניום עם ליבת MDF שחור
MDF שחור בעובי 12ממ +

אלומיניום בגוון שמפניה B30 בעובי 1 ממ
דו-צדדי.

עובי כולל : 14ממ
מידות לוח : 305X122 ס"מ

תוצרת גרמניה
מיועד לחזיתות מטבח | חיפויי קירות

ואלמנטים עיצוביים
ניתן לחיתוך באמצעות מכונות נגרות

ללא קנטים. את הקנטים של הלוח ניתן ללטש
ולמרוח בלכה ובכך להשאיר את הגוון השחור

MDF של ה
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קנטים

PVC קנט
קנט פורניר עם לכה

קנט "ננו" (מט)
קנט ברק גבוה

את הקנטים אנו מייבאים
מחברות אירופאיות

איכותיות.
לכל לוח בקולקציה שלנו

קיים קנט תואם זמין במלאי
 

 

קנט פורניר עם לכה

קנט "ננו" מט

PVC קנט
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חיפויי קירות - עשה זאת בעצמך

WOOD&WALLS" מותג חיפויי הקירות
חיפויי קירות בשיטת עשה זאת בעצמך.

לוחות פורניר עץ טבעי מיושנים במראה של עץ עתיק במגוון צבעים הכולל גם לכה.
באמצעות דבק דו צדדי הממוקם בגב הלוחות, ניתן פשוט להסיר ולהדביק את קורות

הפורניר על הקיר באופן רציף בזה אחר זה ולקבל חיפוי מלא בסגנון כפרי.
דבק חזק ובאיכות מעולה המבטיח את הצמדות הקורות על הקיר.
לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר האינטרנט ואף לבצע הזמנה :

www.wood-walls.com
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שטיחונים

מגירות מטבח
תחתיות למדפים במקרר

מדפי ארונות
ראנר לדלפקים

שטיחוני ANTI SLIP מונעי החלקה
באיכות גבוהה וללא ריח לוואי

בטקסטורות DOT ויהלום
 

מיועדים למגוון רחב של שימושים :
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טוויזרס בע“מ
חומרי גלם לעשיית הרהיטים

משרד : 80-7780066
פקס : 80-7738977
eitan@twizers.com
www.twizers.com


