
קולקציית דלתות דוגמה
2020/2021            



אינדקס:
טכנולוגיית ננו  HPL דלתות
מניפה מס׳ 2

Deep Texture סטון  HPL דלתות
מניפה מס׳ 3

Deep Texture סטון  PL דלתות
מניפה מס׳ 4

Deep Texture טקסטיל  HPL דלתות
מניפה מס׳ 5

מתכות  HPL דלתות
מניפה מס׳ 11

Deep Texture מתכות וטקסטיל  PL דלתות
מניפה מס׳ 12

Acryl PURE HG/SM דלתות אקריל 
מניפה מס׳ 6

Deep Texture  עצים  HPL דלתות
מניפה מס׳ 7

Synchronized 1 - עצים מסונכרנים  PL דלתות
מניפה מס׳ 8

Synchronized 2 - עצים מסונכרנים  PL דלתות
מניפה מס׳ 9

Synchronized עצים מסונכרנים  HPL דלתות
מניפה מס׳ 10

POLYMER דלתות פולימר 
מניפה מס׳ 14

VENEER דלתות פורניר 
מניפה מס׳ 17

VENEER פראי ומוברש דלתות פורניר 
מניפה מס׳ 18

WOOD דלתות עץ מלא 

GLASS דלתות זכוכית 



דלתות HPL )פורמייקה( מניפה מס׳ 2

טכנולוגיית ננו
Ultra-Matt UM 



חדש חדשחדש חדש חדש חדש חדש חדש

קולקציית ננו )ראו מניפה מספר 2(:

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

Ultra-Matt - UM טכנולוגיית ננו
 קולקציה ייחודית המשלבת ננוטכנולוגיה, המקנה ל-HPL גימור במראה מט, 
אחיד ואטום, ללא החזרי ברק וטביעות אצבע,  לעמידות גבוהה לאורך זמן.

/ PH20UM חול ננו
ZH37UM קרם ננו

PH98UM

PH19UM שנהב ננו

PH100UM

PH46UM סהרה ננו

PH97UM

לבן שמים ננו 
PH30UM

PH101UM

ZH35UM אפור בז׳ ננו

PH96UM
שחור חדש ננו 

PH95UM

ZH31UM לבן ערפילי ננו

PH102UM

ZH34UM לבן שלג ננו

PH99UM

PH68UM ירוק בקבוק ננו
ירוק עמוק ננו - 

PH31UM
PH21UM אפור גרפיט ננו

ZH40UM גרפיט ננו

ZH38UM חול מוקה ננו

אפור בהיר ננו 
ZH32UM

 אפור פלטיניום ננו
ZH36UM ZH39UM חאקי ננו

PH67UM סגול חציל ננו
/ PH64UM כחול כהה ננו
ZH50UM כחול ספיר ננו

 / PH69UM - כחול רויאל ננו 
ZH48UM - כחול נייבי ננו PH66UM טורקיז ננו

/ PH70UM - תכלת אפרפר ננו
ZH49UM  תכלת ננוPH65UM חום אפרפר שיש ננו

 / PH22UM שחור ננו 
ZH33UM שחור פחם ננו

מידע טכני על החומר:
- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 
 החומר אנטי בקטריאלי, בעל רמת התנגדות גבוהה לשריטות 

)דירוג 5N( - הדירוג המקסימלי בתקן EN438, תקן אירופאי.
 LSB מודבקות כסטנדרט ע״ג - HPL פלטות 

)חומר עמיד בלחות וללא פורמלדהיד(
בגוונים בהירים ניתן להזמין קנט לייזר

ניתן ליישום ע״ג סלים דור - דלת בעובי 10-14 מ״מ

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%
חדש

במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL שחור ננו PH22UMחזית

205+206ידית

צבוע לגוון שחור מט מגורען BG05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDF050מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



קולקציית ננו )ראו מניפה מספר 2(:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

Ultra-Matt - UM טכנולוגיית ננו
 קולקציה ייחודית המשלבת ננוטכנולוגיה, המקנה ל-HPL גימור במראה מט, 
אחיד ואטום, ללא החזרי ברק וטביעות אצבע,  לעמידות גבוהה לאורך זמן.

/ PH20UM חול ננו
ZH37UM קרם ננו

PH98UM

PH19UM שנהב ננו

PH100UM

PH46UM סהרה ננו

PH97UM

לבן שמים ננו 
PH30UM

PH101UM

ZH35UM אפור בז׳ ננו

PH96UM
שחור חדש ננו 

PH95UM

ZH31UM לבן ערפילי ננו

PH102UM

ZH34UM לבן שלג ננו

PH99UM

PH68UM ירוק בקבוק ננו
ירוק עמוק ננו - 

PH31UM
PH21UM אפור גרפיט ננו

ZH40UM גרפיט ננו

ZH38UM חול מוקה ננו

אפור בהיר ננו 
ZH32UM

 אפור פלטיניום ננו
ZH36UM ZH39UM חאקי ננו

PH67UM סגול חציל ננו
/ PH64UM כחול כהה ננו
ZH50UM כחול ספיר ננו

 / PH69UM - כחול רויאל ננו 
ZH48UM - כחול נייבי ננו PH66UM טורקיז ננו

/ PH70UM - תכלת אפרפר ננו
ZH49UM  תכלת ננוPH65UM חום אפרפר שיש ננו

 / PH22UM שחור ננו 
ZH33UM שחור פחם ננו

מידע טכני על החומר:
- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 
 החומר אנטי בקטריאלי, בעל רמת התנגדות גבוהה לשריטות 

)דירוג 5N( - הדירוג המקסימלי בתקן EN438, תקן אירופאי.
 LSB מודבקות כסטנדרט ע״ג - HPL פלטות 

)חומר עמיד בלחות וללא פורמלדהיד(
בגוונים בהירים ניתן להזמין קנט לייזר

ניתן ליישום ע״ג סלים דור - דלת בעובי 10-14 מ״מ

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

חדש חדשחדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL לבן שמיים ננו PH30UMחזית

206ידית

טבעי-מטגימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDF078מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



קולקציית ננו )ראו מניפה מספר 2(:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

Ultra-Matt - UM טכנולוגיית ננו
 קולקציה ייחודית המשלבת ננוטכנולוגיה, המקנה ל-HPL גימור במראה מט, 
אחיד ואטום, ללא החזרי ברק וטביעות אצבע,  לעמידות גבוהה לאורך זמן.

/ PH20UM חול ננו
ZH37UM קרם ננו

PH98UM

PH19UM שנהב ננו

PH100UM

PH46UM סהרה ננו

PH97UM

לבן שמים ננו 
PH30UM

PH101UM

ZH35UM אפור בז׳ ננו

PH96UM
שחור חדש ננו 

PH95UM

ZH31UM לבן ערפילי ננו

PH102UM

ZH34UM לבן שלג ננו

PH99UM

PH68UM ירוק בקבוק ננו
ירוק עמוק ננו - 

PH31UM
PH21UM אפור גרפיט ננו

ZH40UM גרפיט ננו

ZH38UM חול מוקה ננו

אפור בהיר ננו 
ZH32UM

 אפור פלטיניום ננו
ZH36UM ZH39UM חאקי ננו

PH67UM סגול חציל ננו
/ PH64UM כחול כהה ננו
ZH50UM כחול ספיר ננו

 / PH69UM - כחול רויאל ננו 
ZH48UM - כחול נייבי ננו PH66UM טורקיז ננו

/ PH70UM - תכלת אפרפר ננו
ZH49UM  תכלת ננוPH65UM חום אפרפר שיש ננו

 / PH22UM שחור ננו 
ZH33UM שחור פחם ננו

מידע טכני על החומר:
- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 
 החומר אנטי בקטריאלי, בעל רמת התנגדות גבוהה לשריטות 

)דירוג 5N( - הדירוג המקסימלי בתקן EN438, תקן אירופאי.
 LSB מודבקות כסטנדרט ע״ג - HPL פלטות 

)חומר עמיד בלחות וללא פורמלדהיד(
בגוונים בהירים ניתן להזמין קנט לייזר

ניתן ליישום ע״ג סלים דור - דלת בעובי 10-14 מ״מ

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

חדש חדשחדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL אפור גרפיט ננו PH21UMחזית

206ידית

מבריקגימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDF044מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



קולקציית ננו )ראו מניפה מספר 2(:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

Ultra-Matt - UM טכנולוגיית ננו
 קולקציה ייחודית המשלבת ננוטכנולוגיה, המקנה ל-HPL גימור במראה מט, 
אחיד ואטום, ללא החזרי ברק וטביעות אצבע,  לעמידות גבוהה לאורך זמן.

/ PH20UM חול ננו
ZH37UM קרם ננו

PH98UM

PH19UM שנהב ננו

PH100UM

PH46UM סהרה ננו

PH97UM

לבן שמים ננו 
PH30UM

PH101UM

ZH35UM אפור בז׳ ננו

PH96UM
שחור חדש ננו 

PH95UM

ZH31UM לבן ערפילי ננו

PH102UM

ZH34UM לבן שלג ננו

PH99UM

PH68UM ירוק בקבוק ננו
ירוק עמוק ננו - 

PH31UM
PH21UM אפור גרפיט ננו

ZH40UM גרפיט ננו

ZH38UM חול מוקה ננו

אפור בהיר ננו 
ZH32UM

 אפור פלטיניום ננו
ZH36UM ZH39UM חאקי ננו

PH67UM סגול חציל ננו
/ PH64UM כחול כהה ננו
ZH50UM כחול ספיר ננו

 / PH69UM - כחול רויאל ננו 
ZH48UM - כחול נייבי ננו PH66UM טורקיז ננו

/ PH70UM - תכלת אפרפר ננו
ZH49UM  תכלת ננוPH65UM חום אפרפר שיש ננו

 / PH22UM שחור ננו 
ZH33UM שחור פחם ננו

מידע טכני על החומר:
- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 
 החומר אנטי בקטריאלי, בעל רמת התנגדות גבוהה לשריטות 

)דירוג 5N( - הדירוג המקסימלי בתקן EN438, תקן אירופאי.
 LSB מודבקות כסטנדרט ע״ג - HPL פלטות 

)חומר עמיד בלחות וללא פורמלדהיד(
בגוונים בהירים ניתן להזמין קנט לייזר

ניתן ליישום ע״ג סלים דור - דלת בעובי 10-14 מ״מ

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

חדש חדשחדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL טורקיז ננו PH66UMחזית

208ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDF147מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



קולקציית ננו )ראו מניפה מספר 2(:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

Ultra-Matt - UM טכנולוגיית ננו
 קולקציה ייחודית המשלבת ננוטכנולוגיה, המקנה ל-HPL גימור במראה מט, 
אחיד ואטום, ללא החזרי ברק וטביעות אצבע,  לעמידות גבוהה לאורך זמן.

/ PH20UM חול ננו
ZH37UM קרם ננו

PH98UM

PH19UM שנהב ננו

PH100UM

PH46UM סהרה ננו

PH97UM

לבן שמים ננו 
PH30UM

PH101UM

ZH35UM אפור בז׳ ננו

PH96UM
שחור חדש ננו 

PH95UM

ZH31UM לבן ערפילי ננו

PH102UM

ZH34UM לבן שלג ננו

PH99UM

PH68UM ירוק בקבוק ננו
ירוק עמוק ננו - 

PH31UM
PH21UM אפור גרפיט ננו

ZH40UM גרפיט ננו

ZH38UM חול מוקה ננו

אפור בהיר ננו 
ZH32UM

 אפור פלטיניום ננו
ZH36UM ZH39UM חאקי ננו

PH67UM סגול חציל ננו
/ PH64UM כחול כהה ננו
ZH50UM כחול ספיר ננו

 / PH69UM - כחול רויאל ננו 
ZH48UM - כחול נייבי ננו PH66UM טורקיז ננו

/ PH70UM - תכלת אפרפר ננו
ZH49UM  תכלת ננוPH65UM חום אפרפר שיש ננו

 / PH22UM שחור ננו 
ZH33UM שחור פחם ננו

מידע טכני על החומר:
- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 
 החומר אנטי בקטריאלי, בעל רמת התנגדות גבוהה לשריטות 

)דירוג 5N( - הדירוג המקסימלי בתקן EN438, תקן אירופאי.
 LSB מודבקות כסטנדרט ע״ג - HPL פלטות 

)חומר עמיד בלחות וללא פורמלדהיד(
בגוונים בהירים ניתן להזמין קנט לייזר

ניתן ליישום ע״ג סלים דור - דלת בעובי 10-14 מ״מ

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

חדש חדשחדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL תכלת אפרפר ננו PH70UMחזית

208ידית

צבוע לגוון תכלת אפרפר ננו P70גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDF146מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



קולקציית ננו )ראו מניפה מספר 2(:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

Ultra-Matt - UM טכנולוגיית ננו
 קולקציה ייחודית המשלבת ננוטכנולוגיה, המקנה ל-HPL גימור במראה מט, 
אחיד ואטום, ללא החזרי ברק וטביעות אצבע,  לעמידות גבוהה לאורך זמן.

/ PH20UM חול ננו
ZH37UM קרם ננו

PH98UM

PH19UM שנהב ננו

PH100UM

PH46UM סהרה ננו

PH97UM

לבן שמים ננו 
PH30UM

PH101UM

ZH35UM אפור בז׳ ננו

PH96UM
שחור חדש ננו 

PH95UM

ZH31UM לבן ערפילי ננו

PH102UM

ZH34UM לבן שלג ננו

PH99UM

PH68UM ירוק בקבוק ננו
ירוק עמוק ננו - 

PH31UM
PH21UM אפור גרפיט ננו

ZH40UM גרפיט ננו

ZH38UM חול מוקה ננו

אפור בהיר ננו 
ZH32UM

 אפור פלטיניום ננו
ZH36UM ZH39UM חאקי ננו

PH67UM סגול חציל ננו
/ PH64UM כחול כהה ננו
ZH50UM כחול ספיר ננו

 / PH69UM - כחול רויאל ננו 
ZH48UM - כחול נייבי ננו PH66UM טורקיז ננו

/ PH70UM - תכלת אפרפר ננו
ZH49UM  תכלת ננוPH65UM חום אפרפר שיש ננו

 / PH22UM שחור ננו 
ZH33UM שחור פחם ננו

מידע טכני על החומר:
- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 
 החומר אנטי בקטריאלי, בעל רמת התנגדות גבוהה לשריטות 

)דירוג 5N( - הדירוג המקסימלי בתקן EN438, תקן אירופאי.
 LSB מודבקות כסטנדרט ע״ג - HPL פלטות 

)חומר עמיד בלחות וללא פורמלדהיד(
בגוונים בהירים ניתן להזמין קנט לייזר

ניתן ליישום ע״ג סלים דור - דלת בעובי 10-14 מ״מ

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

חדש חדשחדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL כחול רויאל ננו PH69UMחזית

208ידית

צבוע לגוון כחול רויאל ננו P69גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDF145מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



קולקציית ננו )ראו מניפה מספר 2(:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

Ultra-Matt - UM טכנולוגיית ננו
 קולקציה ייחודית המשלבת ננוטכנולוגיה, המקנה ל-HPL גימור במראה מט, 
אחיד ואטום, ללא החזרי ברק וטביעות אצבע,  לעמידות גבוהה לאורך זמן.

/ PH20UM חול ננו
ZH37UM קרם ננו

PH98UM

PH19UM שנהב ננו

PH100UM

PH46UM סהרה ננו

PH97UM

לבן שמים ננו 
PH30UM

PH101UM

ZH35UM אפור בז׳ ננו

PH96UM
שחור חדש ננו 

PH95UM

ZH31UM לבן ערפילי ננו

PH102UM

ZH34UM לבן שלג ננו

PH99UM

PH68UM ירוק בקבוק ננו
ירוק עמוק ננו - 

PH31UM
PH21UM אפור גרפיט ננו

ZH40UM גרפיט ננו

ZH38UM חול מוקה ננו

אפור בהיר ננו 
ZH32UM

 אפור פלטיניום ננו
ZH36UM ZH39UM חאקי ננו

PH67UM סגול חציל ננו
/ PH64UM כחול כהה ננו
ZH50UM כחול ספיר ננו

 / PH69UM - כחול רויאל ננו 
ZH48UM - כחול נייבי ננו PH66UM טורקיז ננו

/ PH70UM - תכלת אפרפר ננו
ZH49UM  תכלת ננוPH65UM חום אפרפר שיש ננו

 / PH22UM שחור ננו 
ZH33UM שחור פחם ננו

מידע טכני על החומר:
- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 
 החומר אנטי בקטריאלי, בעל רמת התנגדות גבוהה לשריטות 

)דירוג 5N( - הדירוג המקסימלי בתקן EN438, תקן אירופאי.
 LSB מודבקות כסטנדרט ע״ג - HPL פלטות 

)חומר עמיד בלחות וללא פורמלדהיד(
בגוונים בהירים ניתן להזמין קנט לייזר

ניתן ליישום ע״ג סלים דור - דלת בעובי 10-14 מ״מ

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

חדש חדשחדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL סגול חציל ננו PH67UMחזית

208ידית

צבוע לגוון סגול חציל ננו P67גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDF144מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



קולקציית ננו )ראו מניפה מספר 2(:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

Ultra-Matt - UM טכנולוגיית ננו
 קולקציה ייחודית המשלבת ננוטכנולוגיה, המקנה ל-HPL גימור במראה מט, 
אחיד ואטום, ללא החזרי ברק וטביעות אצבע,  לעמידות גבוהה לאורך זמן.

/ PH20UM חול ננו
ZH37UM קרם ננו

PH98UM

PH19UM שנהב ננו

PH100UM

PH46UM סהרה ננו

PH97UM

לבן שמים ננו 
PH30UM

PH101UM

ZH35UM אפור בז׳ ננו

PH96UM
שחור חדש ננו 

PH95UM

ZH31UM לבן ערפילי ננו

PH102UM

ZH34UM לבן שלג ננו

PH99UM

PH68UM ירוק בקבוק ננו
ירוק עמוק ננו - 

PH31UM
PH21UM אפור גרפיט ננו

ZH40UM גרפיט ננו

ZH38UM חול מוקה ננו

אפור בהיר ננו 
ZH32UM

 אפור פלטיניום ננו
ZH36UM ZH39UM חאקי ננו

PH67UM סגול חציל ננו
/ PH64UM כחול כהה ננו
ZH50UM כחול ספיר ננו

 / PH69UM - כחול רויאל ננו 
ZH48UM - כחול נייבי ננו PH66UM טורקיז ננו

/ PH70UM - תכלת אפרפר ננו
ZH49UM  תכלת ננוPH65UM חום אפרפר שיש ננו

 / PH22UM שחור ננו 
ZH33UM שחור פחם ננו

מידע טכני על החומר:
- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 
 החומר אנטי בקטריאלי, בעל רמת התנגדות גבוהה לשריטות 

)דירוג 5N( - הדירוג המקסימלי בתקן EN438, תקן אירופאי.
 LSB מודבקות כסטנדרט ע״ג - HPL פלטות 

)חומר עמיד בלחות וללא פורמלדהיד(
בגוונים בהירים ניתן להזמין קנט לייזר

ניתן ליישום ע״ג סלים דור - דלת בעובי 10-14 מ״מ

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

חדש חדשחדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL ירוק בקבוק ננו PH68UMחזית

208ידית

צבוע לגוון ירוק בקבוק ננו P68גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDF143מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



קולקציית ננו )ראו מניפה מספר 2(:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

Ultra-Matt - UM טכנולוגיית ננו
 קולקציה ייחודית המשלבת ננוטכנולוגיה, המקנה ל-HPL גימור במראה מט, 
אחיד ואטום, ללא החזרי ברק וטביעות אצבע,  לעמידות גבוהה לאורך זמן.

/ PH20UM חול ננו
ZH37UM קרם ננו

PH98UM

PH19UM שנהב ננו

PH100UM

PH46UM סהרה ננו

PH97UM

לבן שמים ננו 
PH30UM

PH101UM

ZH35UM אפור בז׳ ננו

PH96UM
שחור חדש ננו 

PH95UM

ZH31UM לבן ערפילי ננו

PH102UM

ZH34UM לבן שלג ננו

PH99UM

PH68UM ירוק בקבוק ננו
ירוק עמוק ננו - 

PH31UM
PH21UM אפור גרפיט ננו

ZH40UM גרפיט ננו

ZH38UM חול מוקה ננו

אפור בהיר ננו 
ZH32UM

 אפור פלטיניום ננו
ZH36UM ZH39UM חאקי ננו

PH67UM סגול חציל ננו
/ PH64UM כחול כהה ננו
ZH50UM כחול ספיר ננו

 / PH69UM - כחול רויאל ננו 
ZH48UM - כחול נייבי ננו PH66UM טורקיז ננו

/ PH70UM - תכלת אפרפר ננו
ZH49UM  תכלת ננוPH65UM חום אפרפר שיש ננו

 / PH22UM שחור ננו 
ZH33UM שחור פחם ננו

מידע טכני על החומר:
- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 
 החומר אנטי בקטריאלי, בעל רמת התנגדות גבוהה לשריטות 

)דירוג 5N( - הדירוג המקסימלי בתקן EN438, תקן אירופאי.
 LSB מודבקות כסטנדרט ע״ג - HPL פלטות 

)חומר עמיד בלחות וללא פורמלדהיד(
בגוונים בהירים ניתן להזמין קנט לייזר

ניתן ליישום ע״ג סלים דור - דלת בעובי 10-14 מ״מ

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

חדש חדשחדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL כחול כהה ננו PH64UMחזית

208ידית

צבוע לגוון כחול כהה ננו P64גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDF142מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



קולקציית ננו )ראו מניפה מספר 2(:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

Ultra-Matt - UM טכנולוגיית ננו
 קולקציה ייחודית המשלבת ננוטכנולוגיה, המקנה ל-HPL גימור במראה מט, 
אחיד ואטום, ללא החזרי ברק וטביעות אצבע,  לעמידות גבוהה לאורך זמן.

/ PH20UM חול ננו
ZH37UM קרם ננו

PH98UM

PH19UM שנהב ננו

PH100UM

PH46UM סהרה ננו

PH97UM

לבן שמים ננו 
PH30UM

PH101UM

ZH35UM אפור בז׳ ננו

PH96UM
שחור חדש ננו 

PH95UM

ZH31UM לבן ערפילי ננו

PH102UM

ZH34UM לבן שלג ננו

PH99UM

PH68UM ירוק בקבוק ננו
ירוק עמוק ננו - 

PH31UM
PH21UM אפור גרפיט ננו

ZH40UM גרפיט ננו

ZH38UM חול מוקה ננו

אפור בהיר ננו 
ZH32UM

 אפור פלטיניום ננו
ZH36UM ZH39UM חאקי ננו

PH67UM סגול חציל ננו
/ PH64UM כחול כהה ננו
ZH50UM כחול ספיר ננו

 / PH69UM - כחול רויאל ננו 
ZH48UM - כחול נייבי ננו PH66UM טורקיז ננו

/ PH70UM - תכלת אפרפר ננו
ZH49UM  תכלת ננוPH65UM חום אפרפר שיש ננו

 / PH22UM שחור ננו 
ZH33UM שחור פחם ננו

מידע טכני על החומר:
- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 
 החומר אנטי בקטריאלי, בעל רמת התנגדות גבוהה לשריטות 

)דירוג 5N( - הדירוג המקסימלי בתקן EN438, תקן אירופאי.
 LSB מודבקות כסטנדרט ע״ג - HPL פלטות 

)חומר עמיד בלחות וללא פורמלדהיד(
בגוונים בהירים ניתן להזמין קנט לייזר

ניתן ליישום ע״ג סלים דור - דלת בעובי 10-14 מ״מ

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

חדש חדשחדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL לבן שמיים ננו PH30UMחזית

208ידית

צבוע לגוון זהב מט Z02גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDF087מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



קולקציית ננו )ראו מניפה מספר 2(:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

Ultra-Matt - UM טכנולוגיית ננו
 קולקציה ייחודית המשלבת ננוטכנולוגיה, המקנה ל-HPL גימור במראה מט, 
אחיד ואטום, ללא החזרי ברק וטביעות אצבע,  לעמידות גבוהה לאורך זמן.

/ PH20UM חול ננו
ZH37UM קרם ננו

PH98UM

PH19UM שנהב ננו

PH100UM

PH46UM סהרה ננו

PH97UM

לבן שמים ננו 
PH30UM

PH101UM

ZH35UM אפור בז׳ ננו

PH96UM
שחור חדש ננו 

PH95UM

ZH31UM לבן ערפילי ננו

PH102UM

ZH34UM לבן שלג ננו

PH99UM

PH68UM ירוק בקבוק ננו
ירוק עמוק ננו - 

PH31UM
PH21UM אפור גרפיט ננו

ZH40UM גרפיט ננו

ZH38UM חול מוקה ננו

אפור בהיר ננו 
ZH32UM

 אפור פלטיניום ננו
ZH36UM ZH39UM חאקי ננו

PH67UM סגול חציל ננו
/ PH64UM כחול כהה ננו
ZH50UM כחול ספיר ננו

 / PH69UM - כחול רויאל ננו 
ZH48UM - כחול נייבי ננו PH66UM טורקיז ננו

/ PH70UM - תכלת אפרפר ננו
ZH49UM  תכלת ננוPH65UM חום אפרפר שיש ננו

 / PH22UM שחור ננו 
ZH33UM שחור פחם ננו

מידע טכני על החומר:
- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 
 החומר אנטי בקטריאלי, בעל רמת התנגדות גבוהה לשריטות 

)דירוג 5N( - הדירוג המקסימלי בתקן EN438, תקן אירופאי.
 LSB מודבקות כסטנדרט ע״ג - HPL פלטות 

)חומר עמיד בלחות וללא פורמלדהיד(
בגוונים בהירים ניתן להזמין קנט לייזר

ניתן ליישום ע״ג סלים דור - דלת בעובי 10-14 מ״מ

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

חדש חדשחדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL סהרה ננו PH46UMחזית

206ידית

צבוע לגוון סהרה ננו P46גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDF094מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



קולקציית ננו )ראו מניפה מספר 2(:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

Ultra-Matt - UM טכנולוגיית ננו
 קולקציה ייחודית המשלבת ננוטכנולוגיה, המקנה ל-HPL גימור במראה מט, 
אחיד ואטום, ללא החזרי ברק וטביעות אצבע,  לעמידות גבוהה לאורך זמן.

/ PH20UM חול ננו
ZH37UM קרם ננו

PH98UM

PH19UM שנהב ננו

PH100UM

PH46UM סהרה ננו

PH97UM

לבן שמים ננו 
PH30UM

PH101UM

ZH35UM אפור בז׳ ננו

PH96UM
שחור חדש ננו 

PH95UM

ZH31UM לבן ערפילי ננו

PH102UM

ZH34UM לבן שלג ננו

PH99UM

PH68UM ירוק בקבוק ננו
ירוק עמוק ננו - 

PH31UM
PH21UM אפור גרפיט ננו

ZH40UM גרפיט ננו

ZH38UM חול מוקה ננו

אפור בהיר ננו 
ZH32UM

 אפור פלטיניום ננו
ZH36UM ZH39UM חאקי ננו

PH67UM סגול חציל ננו
/ PH64UM כחול כהה ננו
ZH50UM כחול ספיר ננו

 / PH69UM - כחול רויאל ננו 
ZH48UM - כחול נייבי ננו PH66UM טורקיז ננו

/ PH70UM - תכלת אפרפר ננו
ZH49UM  תכלת ננוPH65UM חום אפרפר שיש ננו

 / PH22UM שחור ננו 
ZH33UM שחור פחם ננו

מידע טכני על החומר:
- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 
 החומר אנטי בקטריאלי, בעל רמת התנגדות גבוהה לשריטות 

)דירוג 5N( - הדירוג המקסימלי בתקן EN438, תקן אירופאי.
 LSB מודבקות כסטנדרט ע״ג - HPL פלטות 

)חומר עמיד בלחות וללא פורמלדהיד(
בגוונים בהירים ניתן להזמין קנט לייזר

ניתן ליישום ע״ג סלים דור - דלת בעובי 10-14 מ״מ

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

חדש חדשחדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL שחור ננו PH22UMחזית

208ידית

צבוע לגוון זהב מט Z02גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDF106מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



סטון
Deep Texture DT 

דלתות HPL )פורמייקה( מניפה מס׳ 3



מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 

ניתן להדבקה על לוחות ממגוון חומרים, בהתאם למחירון חומרים

רמת התנגדות לשריטות - 4
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית סטון )ראו מניפה מספר 3(:

 חום אפרפר שיש
PH44TAP

 שיש אפור נימים
WH06TAP

שיש אפור נימים זהב 
WH05TAP

 גרניט אפרפר
WH08TAPWH04TAP שיש בז נימיםWH04TAP שיש נימים לבן

WH11TAP גרניט חום

 שיש אפור בהיר
WH03TAP

PH23TAP  'בטון בג PH25TAP  בטון בהיר

KH24DT  בטון פלטין

KH09DT סטוקו אפורKH10DT סטוקו לבןKH11DT סטוקו סהרהMH21DT אורבן בטוןMH23DT אורבן מתכתMH20DT אורבן שמנת

 שיש שחור רקוע
WH10TAP

MH63DT08 רוק מוקהMJ62DT08 רוק בז׳MH65DT08 רוק אפור כההMH64DT08 רוק אפרפרMJ66DT08 רוק אפור בהירKH23DT אבן חול

PH45DT  לבן רסטיק

MH56DT  צפחה שחורהMH57DT צפחה אפורה

KH16DT בטון מוברש

KH18DT בטון לבןPH24TAP בטון כההWH02TAP בטון טבעיKH12DT בטון אופאל אפור

  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 4(

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם
Deep Texture - DT, TAP סטון
קולקציית HPL במגוון טקסטורות: בטון, שיש טיח, אבן ועוד.

חדש

חדש

חדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL אורבן בטון MH21DTחזית

206ידית

מבריקגימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

5הדלת

3NDF042מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 

ניתן להדבקה על לוחות ממגוון חומרים, בהתאם למחירון חומרים

רמת התנגדות לשריטות - 4
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית סטון )ראו מניפה מספר 3(:

 חום אפרפר שיש
PH44TAP

 שיש אפור נימים
WH06TAP

שיש אפור נימים זהב 
WH05TAP

 גרניט אפרפר
WH08TAPWH04TAP שיש בז נימיםWH04TAP שיש נימים לבן

WH11TAP גרניט חום

 שיש אפור בהיר
WH03TAP

PH23TAP  'בטון בג PH25TAP  בטון בהיר

KH24DT  בטון פלטין

KH09DT סטוקו אפורKH10DT סטוקו לבןKH11DT סטוקו סהרהMH21DT אורבן בטוןMH23DT אורבן מתכתMH20DT אורבן שמנת

 שיש שחור רקוע
WH10TAP

MH63DT08 רוק מוקהMJ62DT08 רוק בז׳MH65DT08 רוק אפור כההMH64DT08 רוק אפרפרMJ66DT08 רוק אפור בהירKH23DT אבן חול

PH45DT  לבן רסטיק

MH56DT  צפחה שחורהMH57DT צפחה אפורה

KH16DT בטון מוברש

KH18DT בטון לבןPH24TAP בטון כההWH02TAP בטון טבעיKH12DT בטון אופאל אפור

  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 4(

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם
Deep Texture - DT, TAP סטון
קולקציית HPL במגוון טקסטורות: בטון, שיש טיח, אבן ועוד.

חדש

חדש

חדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL בטון כהה PH24TAPחזית

6080ידית

טבעי-מטגימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF047מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 

ניתן להדבקה על לוחות ממגוון חומרים, בהתאם למחירון חומרים

רמת התנגדות לשריטות - 4
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית סטון )ראו מניפה מספר 3(:

 חום אפרפר שיש
PH44TAP

 שיש אפור נימים
WH06TAP

שיש אפור נימים זהב 
WH05TAP

 גרניט אפרפר
WH08TAPWH04TAP שיש בז נימיםWH04TAP שיש נימים לבן

WH11TAP גרניט חום

 שיש אפור בהיר
WH03TAP

PH23TAP  'בטון בג PH25TAP  בטון בהיר

KH24DT  בטון פלטין

KH09DT סטוקו אפורKH10DT סטוקו לבןKH11DT סטוקו סהרהMH21DT אורבן בטוןMH23DT אורבן מתכתMH20DT אורבן שמנת

 שיש שחור רקוע
WH10TAP

MH63DT08 רוק מוקהMJ62DT08 רוק בז׳MH65DT08 רוק אפור כההMH64DT08 רוק אפרפרMJ66DT08 רוק אפור בהירKH23DT אבן חול

PH45DT  לבן רסטיק

MH56DT  צפחה שחורהMH57DT צפחה אפורה

KH16DT בטון מוברש

KH18DT בטון לבןPH24TAP בטון כההWH02TAP בטון טבעיKH12DT בטון אופאל אפור

  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 4(

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם
Deep Texture - DT, TAP סטון
קולקציית HPL במגוון טקסטורות: בטון, שיש טיח, אבן ועוד.

חדש

חדש

חדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL צפחה שחורה MH56DTחזית

208ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

5הדלת

3NDF131מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 

ניתן להדבקה על לוחות ממגוון חומרים, בהתאם למחירון חומרים

רמת התנגדות לשריטות - 4
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית סטון )ראו מניפה מספר 3(:

 חום אפרפר שיש
PH44TAP

 שיש אפור נימים
WH06TAP

שיש אפור נימים זהב 
WH05TAP

 גרניט אפרפר
WH08TAPWH04TAP שיש בז נימיםWH04TAP שיש נימים לבן

WH11TAP גרניט חום

 שיש אפור בהיר
WH03TAP

PH23TAP  'בטון בג PH25TAP  בטון בהיר

KH24DT  בטון פלטין

KH09DT סטוקו אפורKH10DT סטוקו לבןKH11DT סטוקו סהרהMH21DT אורבן בטוןMH23DT אורבן מתכתMH20DT אורבן שמנת

 שיש שחור רקוע
WH10TAP

MH63DT08 רוק מוקהMJ62DT08 רוק בז׳MH65DT08 רוק אפור כההMH64DT08 רוק אפרפרMJ66DT08 רוק אפור בהירKH23DT אבן חול

PH45DT  לבן רסטיק

MH56DT  צפחה שחורהMH57DT צפחה אפורה

KH16DT בטון מוברש

KH18DT בטון לבןPH24TAP בטון כההWH02TAP בטון טבעיKH12DT בטון אופאל אפור

  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 4(

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם
Deep Texture - DT, TAP סטון
קולקציית HPL במגוון טקסטורות: בטון, שיש טיח, אבן ועוד.

חדש

חדש

חדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL צפחה אפורה MH57DTחזית

208ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

5הדלת

3NDF132מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 

ניתן להדבקה על לוחות ממגוון חומרים, בהתאם למחירון חומרים

רמת התנגדות לשריטות - 4
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית סטון )ראו מניפה מספר 3(:

 חום אפרפר שיש
PH44TAP

 שיש אפור נימים
WH06TAP

שיש אפור נימים זהב 
WH05TAP

 גרניט אפרפר
WH08TAPWH04TAP שיש בז נימיםWH04TAP שיש נימים לבן

WH11TAP גרניט חום

 שיש אפור בהיר
WH03TAP

PH23TAP  'בטון בג PH25TAP  בטון בהיר

KH24DT  בטון פלטין

KH09DT סטוקו אפורKH10DT סטוקו לבןKH11DT סטוקו סהרהMH21DT אורבן בטוןMH23DT אורבן מתכתMH20DT אורבן שמנת

 שיש שחור רקוע
WH10TAP

MH63DT08 רוק מוקהMJ62DT08 רוק בז׳MH65DT08 רוק אפור כההMH64DT08 רוק אפרפרMJ66DT08 רוק אפור בהירKH23DT אבן חול

PH45DT  לבן רסטיק

MH56DT  צפחה שחורהMH57DT צפחה אפורה

KH16DT בטון מוברש

KH18DT בטון לבןPH24TAP בטון כההWH02TAP בטון טבעיKH12DT בטון אופאל אפור

  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 4(

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם
Deep Texture - DT, TAP סטון
קולקציית HPL במגוון טקסטורות: בטון, שיש טיח, אבן ועוד.

חדש

חדש

חדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL לבן רסטיק PH45DTחזית

208ידית

טבעי-מטגימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF108מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 

ניתן להדבקה על לוחות ממגוון חומרים, בהתאם למחירון חומרים

רמת התנגדות לשריטות - 4
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית סטון )ראו מניפה מספר 3(:

 חום אפרפר שיש
PH44TAP

 שיש אפור נימים
WH06TAP

שיש אפור נימים זהב 
WH05TAP

 גרניט אפרפר
WH08TAPWH04TAP שיש בז נימיםWH04TAP שיש נימים לבן

WH11TAP גרניט חום

 שיש אפור בהיר
WH03TAP

PH23TAP  'בטון בג PH25TAP  בטון בהיר

KH24DT  בטון פלטין

KH09DT סטוקו אפורKH10DT סטוקו לבןKH11DT סטוקו סהרהMH21DT אורבן בטוןMH23DT אורבן מתכתMH20DT אורבן שמנת

 שיש שחור רקוע
WH10TAP

MH63DT08 רוק מוקהMJ62DT08 רוק בז׳MH65DT08 רוק אפור כההMH64DT08 רוק אפרפרMJ66DT08 רוק אפור בהירKH23DT אבן חול

PH45DT  לבן רסטיק

MH56DT  צפחה שחורהMH57DT צפחה אפורה

KH16DT בטון מוברש

KH18DT בטון לבןPH24TAP בטון כההWH02TAP בטון טבעיKH12DT בטון אופאל אפור

  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 4(

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם
Deep Texture - DT, TAP סטון
קולקציית HPL במגוון טקסטורות: בטון, שיש טיח, אבן ועוד.

חדש

חדש

חדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL אבן חול KH23DTחזית

208ידית

טבעי-מטגימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

5הדלת

3NDF114מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 

ניתן להדבקה על לוחות ממגוון חומרים, בהתאם למחירון חומרים

רמת התנגדות לשריטות - 4
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית סטון )ראו מניפה מספר 3(:

 חום אפרפר שיש
PH44TAP

 שיש אפור נימים
WH06TAP

שיש אפור נימים זהב 
WH05TAP

 גרניט אפרפר
WH08TAPWH04TAP שיש בז נימיםWH04TAP שיש נימים לבן

WH11TAP גרניט חום

 שיש אפור בהיר
WH03TAP

PH23TAP  'בטון בג PH25TAP  בטון בהיר

KH24DT  בטון פלטין

KH09DT סטוקו אפורKH10DT סטוקו לבןKH11DT סטוקו סהרהMH21DT אורבן בטוןMH23DT אורבן מתכתMH20DT אורבן שמנת

 שיש שחור רקוע
WH10TAP

MH63DT08 רוק מוקהMJ62DT08 רוק בז׳MH65DT08 רוק אפור כההMH64DT08 רוק אפרפרMJ66DT08 רוק אפור בהירKH23DT אבן חול

PH45DT  לבן רסטיק

MH56DT  צפחה שחורהMH57DT צפחה אפורה

KH16DT בטון מוברש

KH18DT בטון לבןPH24TAP בטון כההWH02TAP בטון טבעיKH12DT בטון אופאל אפור

  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 4(

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם
Deep Texture - DT, TAP סטון
קולקציית HPL במגוון טקסטורות: בטון, שיש טיח, אבן ועוד.

חדש

חדש

חדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL אורבן שמנת MH20DTחזית

CNC 6080ידית

צבוע לגוון שמנת מט מגורען G01גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

5הדלת

3NDF116מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 

ניתן להדבקה על לוחות ממגוון חומרים, בהתאם למחירון חומרים

רמת התנגדות לשריטות - 4
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית סטון )ראו מניפה מספר 3(:

 חום אפרפר שיש
PH44TAP

 שיש אפור נימים
WH06TAP

שיש אפור נימים זהב 
WH05TAP

 גרניט אפרפר
WH08TAPWH04TAP שיש בז נימיםWH04TAP שיש נימים לבן

WH11TAP גרניט חום

 שיש אפור בהיר
WH03TAP

PH23TAP  'בטון בג PH25TAP  בטון בהיר

KH24DT  בטון פלטין

KH09DT סטוקו אפורKH10DT סטוקו לבןKH11DT סטוקו סהרהMH21DT אורבן בטוןMH23DT אורבן מתכתMH20DT אורבן שמנת

 שיש שחור רקוע
WH10TAP

MH63DT08 רוק מוקהMJ62DT08 רוק בז׳MH65DT08 רוק אפור כההMH64DT08 רוק אפרפרMJ66DT08 רוק אפור בהירKH23DT אבן חול

PH45DT  לבן רסטיק

MH56DT  צפחה שחורהMH57DT צפחה אפורה

KH16DT בטון מוברש

KH18DT בטון לבןPH24TAP בטון כההWH02TAP בטון טבעיKH12DT בטון אופאל אפור

  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 4(

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם
Deep Texture - DT, TAP סטון
קולקציית HPL במגוון טקסטורות: בטון, שיש טיח, אבן ועוד.

חדש

חדש

חדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL אורבן בטון MH21DTחזית

206ידית

צבוע לגוון אפור גרפיט ננו P21גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

5הדלת

3NDF095מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL עובי 0.8 מ״מ תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- 0.8 מ"מעובי לוח 

הערות: 

ניתן להדבקה על לוחות ממגוון חומרים, בהתאם למחירון חומרים

רמת התנגדות לשריטות - 4
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית סטון )ראו מניפה מספר 3(:

 חום אפרפר שיש
PH44TAP

 שיש אפור נימים
WH06TAP

שיש אפור נימים זהב 
WH05TAP

 גרניט אפרפר
WH08TAPWH04TAP שיש בז נימיםWH04TAP שיש נימים לבן

WH11TAP גרניט חום

 שיש אפור בהיר
WH03TAP

PH23TAP  'בטון בג PH25TAP  בטון בהיר

KH24DT  בטון פלטין

KH09DT סטוקו אפורKH10DT סטוקו לבןKH11DT סטוקו סהרהMH21DT אורבן בטוןMH23DT אורבן מתכתMH20DT אורבן שמנת

 שיש שחור רקוע
WH10TAP

MH63DT08 רוק מוקהMJ62DT08 רוק בז׳MH65DT08 רוק אפור כההMH64DT08 רוק אפרפרMJ66DT08 רוק אפור בהירKH23DT אבן חול

PH45DT  לבן רסטיק

MH56DT  צפחה שחורהMH57DT צפחה אפורה

KH16DT בטון מוברש

KH18DT בטון לבןPH24TAP בטון כההWH02TAP בטון טבעיKH12DT בטון אופאל אפור

  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 4(

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם
Deep Texture - DT, TAP סטון
קולקציית HPL במגוון טקסטורות: בטון, שיש טיח, אבן ועוד.

חדש

חדש

חדש חדש חדש חדש חדש חדש

חדש
במלאי החל מ-1.2021

מאפייני הדוגמה:
HPL בטון מוברש KH16DTחזית

208+205ידית

צבוע לגוון אפור גרפיט ננו P21גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

5הדלת

3NDF098מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



סטון
Deep Texture DT 

דלתות PL )מלמין( מניפה מס׳ 4



מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

דגמי S'Mart - אורבן בטון, אורבן מתכת ואורבן שמנת - מיוצרים 
בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע בהתאם לנראות לחומר

 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 
למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 3(קולקציית סטון )ראו מניפה מספר 4(:

ML23DT אורבן מתכת

סטוקו לבן KL09DTKL10DT סטוקו אפור

ML20DT אורבן שמנתKL12DT  בטון אופאל אפורKL18DT בטון לבןKL24DT  בטון פלטין

אורבן בטון KL11DTML21DT סטוקו סהרה

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

Deep Texture - DT סטון
קולקציית HPL במגוון טקסטורות: בטון, שיש טיח, אבן ועוד.

מאפייני הדוגמה:
PL סטוקו לבן KL10DT חזית

6063ידית

צבוע לגוון לבן מט W03גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

2הדלת

מק״ט דגם דלת 
3NDF117דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

דגמי S'Mart - אורבן בטון, אורבן מתכת ואורבן שמנת - מיוצרים 
בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע בהתאם לנראות לחומר

 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 
למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 3(קולקציית סטון )ראו מניפה מספר 4(:

ML23DT אורבן מתכת

סטוקו לבן KL09DTKL10DT סטוקו אפור

ML20DT אורבן שמנתKL12DT  בטון אופאל אפורKL18DT בטון לבןKL24DT  בטון פלטין

אורבן בטון KL11DTML21DT סטוקו סהרה

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

Deep Texture - DT סטון
קולקציית HPL במגוון טקסטורות: בטון, שיש טיח, אבן ועוד.

מאפייני הדוגמה:
PL סטוקו סהרה KL11DTחזית

6063ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

2הדלת

מק״ט דגם דלת 
3NDF040דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

דגמי S'Mart - אורבן בטון, אורבן מתכת ואורבן שמנת - מיוצרים 
בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע בהתאם לנראות לחומר

 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 
למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 3(קולקציית סטון )ראו מניפה מספר 4(:

ML23DT אורבן מתכת

סטוקו לבן KL09DTKL10DT סטוקו אפור

ML20DT אורבן שמנתKL12DT  בטון אופאל אפורKL18DT בטון לבןKL24DT  בטון פלטין

אורבן בטון KL11DTML21DT סטוקו סהרה

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

Deep Texture - DT סטון
קולקציית HPL במגוון טקסטורות: בטון, שיש טיח, אבן ועוד.

מאפייני הדוגמה:
PL בטון אופאל אפור KL12DTחזית

206ידית

צבוע לגוון אפור בהיר מט L05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

2הדלת

מק״ט דגם דלת 
3NDF104דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

דגמי S'Mart - אורבן בטון, אורבן מתכת ואורבן שמנת - מיוצרים 
בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע בהתאם לנראות לחומר

 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 
למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 3(קולקציית סטון )ראו מניפה מספר 4(:

ML23DT אורבן מתכת

סטוקו לבן KL09DTKL10DT סטוקו אפור

ML20DT אורבן שמנתKL12DT  בטון אופאל אפורKL18DT בטון לבןKL24DT  בטון פלטין

אורבן בטון KL11DTML21DT סטוקו סהרה

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

Deep Texture - DT סטון
קולקציית HPL במגוון טקסטורות: בטון, שיש טיח, אבן ועוד.

מאפייני הדוגמה:
PL  בטון לבן KL18DTחזית

208ידית

טבעי-מטגימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

2הדלת

מק״ט דגם דלת 
3NDF109דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

דגמי S'Mart - אורבן בטון, אורבן מתכת ואורבן שמנת - מיוצרים 
בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע בהתאם לנראות לחומר

 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 
למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 3(קולקציית סטון )ראו מניפה מספר 4(:

ML23DT אורבן מתכת

סטוקו לבן KL09DTKL10DT סטוקו אפור

ML20DT אורבן שמנתKL12DT  בטון אופאל אפורKL18DT בטון לבןKL24DT  בטון פלטין

אורבן בטון KL11DTML21DT סטוקו סהרה

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

Deep Texture - DT סטון
קולקציית HPL במגוון טקסטורות: בטון, שיש טיח, אבן ועוד.

מאפייני הדוגמה:
PL אורבן בטון ML21DTחזית

208ידית

צבוע לגוון אפור גרפיט ננו P21גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

2הדלת

מק״ט דגם דלת 
3NDF163דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

דגמי S'Mart - אורבן בטון, אורבן מתכת ואורבן שמנת - מיוצרים 
בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע בהתאם לנראות לחומר

 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 
למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 3(קולקציית סטון )ראו מניפה מספר 4(:

ML23DT אורבן מתכת

סטוקו לבן KL09DTKL10DT סטוקו אפור

ML20DT אורבן שמנתKL12DT  בטון אופאל אפורKL18DT בטון לבןKL24DT  בטון פלטין

אורבן בטון KL11DTML21DT סטוקו סהרה

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

Deep Texture - DT סטון
קולקציית HPL במגוון טקסטורות: בטון, שיש טיח, אבן ועוד.

מאפייני הדוגמה:
PL אורבן מתכת ML23DTחזית

208ידית

צבוע לגוון שחור מט מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

2הדלת

מק״ט דגם דלת 
3NDF164דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

דגמי S'Mart - אורבן בטון, אורבן מתכת ואורבן שמנת - מיוצרים 
בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע בהתאם לנראות לחומר

 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 
למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 3(קולקציית סטון )ראו מניפה מספר 4(:

ML23DT אורבן מתכת

סטוקו לבן KL09DTKL10DT סטוקו אפור

ML20DT אורבן שמנתKL12DT  בטון אופאל אפורKL18DT בטון לבןKL24DT  בטון פלטין

אורבן בטון KL11DTML21DT סטוקו סהרה

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

Deep Texture - DT סטון
קולקציית HPL במגוון טקסטורות: בטון, שיש טיח, אבן ועוד.

מאפייני הדוגמה:
PL בטון פלטין KL24DTחזית

208ידית

טבעי-מטגימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

2הדלת

מק״ט דגם דלת 
3NDF113דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



טקסטיל
TAP, Deep Texture DT 

דלתות HPL )פורמייקה( מניפה מס׳ 5



דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

TAP, Deep Texture - DT טקסטיל
קולקציית HPL במגוון טקסטורות מעולם הבדים כגון, עור, פשתן ועוד

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- 0.9 - 0.8 מ"מעובי חומר

הערות: 

רמת התנגדות לשריטות - 4
דגמי S'Mart - פשתן לבן, פשתן אפור בהיר ופשתן אפור גרפיט -  

מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised - המקנה מגע בהתאם לנראות 
לחומר

 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 
למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 12(קולקציית טקסטיל )ראו מניפה מספר 5(:

MH04DT פשתן אפור גרפיט

PH40DT ירוק עמוק עור PH38DT שחור עור

PH41TAP ירוק עמוק פנינה PH39TAP שחור פנינהPH35TAP לבן שמים פנינהPH33TAP סהרה פנינה

PH34DT לבן שמים עורPH32DT סהרה עור

YH28NM פשתן אפור טאור

WH12TAP אריג שחור

WH13TAP 'אריג בז

WH14TAP אריג חום

MH03DT פשתן אפור בהירMH01DT פשתן לבן KH28DT אריג בטון בהירKH27DT אריג בטון כהה

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

HPL  אריג בטון כהה KH27DTחזית

208ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05 גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

5הדלת

3NDF128מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

TAP, Deep Texture - DT טקסטיל
קולקציית HPL במגוון טקסטורות מעולם הבדים כגון, עור, פשתן ועוד

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- 0.9 - 0.8 מ"מעובי חומר

הערות: 

רמת התנגדות לשריטות - 4
דגמי S'Mart - פשתן לבן, פשתן אפור בהיר ופשתן אפור גרפיט -  

מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised - המקנה מגע בהתאם לנראות 
לחומר

 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 
למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 12(קולקציית טקסטיל )ראו מניפה מספר 5(:

MH04DT פשתן אפור גרפיט

PH40DT ירוק עמוק עור PH38DT שחור עור

PH41TAP ירוק עמוק פנינה PH39TAP שחור פנינהPH35TAP לבן שמים פנינהPH33TAP סהרה פנינה

PH34DT לבן שמים עורPH32DT סהרה עור

YH28NM פשתן אפור טאור

WH12TAP אריג שחור

WH13TAP 'אריג בז

WH14TAP אריג חום

MH03DT פשתן אפור בהירMH01DT פשתן לבן KH28DT אריג בטון בהירKH27DT אריג בטון כהה

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

HPL ירוק עמוק עור PH40DTחזית

208ידית

צבוע לגוון ירוק עמוק ננו P31גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

4הדלת

3NDF130מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

TAP, Deep Texture - DT טקסטיל
קולקציית HPL במגוון טקסטורות מעולם הבדים כגון, עור, פשתן ועוד

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- 0.9 - 0.8 מ"מעובי חומר

הערות: 

רמת התנגדות לשריטות - 4
דגמי S'Mart - פשתן לבן, פשתן אפור בהיר ופשתן אפור גרפיט -  

מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised - המקנה מגע בהתאם לנראות 
לחומר

 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 
למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 12(קולקציית טקסטיל )ראו מניפה מספר 5(:

MH04DT פשתן אפור גרפיט

PH40DT ירוק עמוק עור PH38DT שחור עור

PH41TAP ירוק עמוק פנינה PH39TAP שחור פנינהPH35TAP לבן שמים פנינהPH33TAP סהרה פנינה

PH34DT לבן שמים עורPH32DT סהרה עור

YH28NM פשתן אפור טאור

WH12TAP אריג שחור

WH13TAP 'אריג בז

WH14TAP אריג חום

MH03DT פשתן אפור בהירMH01DT פשתן לבן KH28DT אריג בטון בהירKH27DT אריג בטון כהה

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

HPL סהרה פנינה PH33TAPחזית

208ידית

צבוע לגוון סהרה ננו P46גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

4הדלת

3NDF129מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

TAP, Deep Texture - DT טקסטיל
קולקציית HPL במגוון טקסטורות מעולם הבדים כגון, עור, פשתן ועוד

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- 0.9 - 0.8 מ"מעובי חומר

הערות: 

רמת התנגדות לשריטות - 4
דגמי S'Mart - פשתן לבן, פשתן אפור בהיר ופשתן אפור גרפיט -  

מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised - המקנה מגע בהתאם לנראות 
לחומר

 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 
למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 12(קולקציית טקסטיל )ראו מניפה מספר 5(:

MH04DT פשתן אפור גרפיט

PH40DT ירוק עמוק עור PH38DT שחור עור

PH41TAP ירוק עמוק פנינה PH39TAP שחור פנינהPH35TAP לבן שמים פנינהPH33TAP סהרה פנינה

PH34DT לבן שמים עורPH32DT סהרה עור

YH28NM פשתן אפור טאור

WH12TAP אריג שחור

WH13TAP 'אריג בז

WH14TAP אריג חום

MH03DT פשתן אפור בהירMH01DT פשתן לבן KH28DT אריג בטון בהירKH27DT אריג בטון כהה

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

HPL סהרה פנינה PH33TAPחזית

206ידית

צבוע לגוון סהרה ננו P46גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

4הדלת

3NDF056מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

TAP, Deep Texture - DT טקסטיל
קולקציית HPL במגוון טקסטורות מעולם הבדים כגון, עור, פשתן ועוד

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- 0.9 - 0.8 מ"מעובי חומר

הערות: 

רמת התנגדות לשריטות - 4
דגמי S'Mart - פשתן לבן, פשתן אפור בהיר ופשתן אפור גרפיט -  

מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised - המקנה מגע בהתאם לנראות 
לחומר

 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 
למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 12(קולקציית טקסטיל )ראו מניפה מספר 5(:

MH04DT פשתן אפור גרפיט

PH40DT ירוק עמוק עור PH38DT שחור עור

PH41TAP ירוק עמוק פנינה PH39TAP שחור פנינהPH35TAP לבן שמים פנינהPH33TAP סהרה פנינה

PH34DT לבן שמים עורPH32DT סהרה עור

YH28NM פשתן אפור טאור

WH12TAP אריג שחור

WH13TAP 'אריג בז

WH14TAP אריג חום

MH03DT פשתן אפור בהירMH01DT פשתן לבן KH28DT אריג בטון בהירKH27DT אריג בטון כהה

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

HPL פשתן אפור בהיר MH03DTחזית

208ידית

צבוע לגוון אפור גרפיט ננו P21גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

6הדלת

3NDF089מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



אקריל
ACRYL PURE 

דלתות אקריל מניפה מס׳ 6



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת אקריל דגם פורטה, קנט תואם

 )HG( היי-גלוס - PURE אקריל
 ציפוי אקריל טהור בעובי 0.8 מ״מ, שכבת הגנה המקנה עמידות בפני שריטות ופגיעה בחומר, 

גוון קבוע שאינו משתנה לאורך זמן ברמת גימור מדוייקת, במראה מבריק ומטאלי

קולקציית אקריל PURE )ראו מניפה מספר 6(:

ZA14HG מוקה ZA13HG קרםZA16HG  אפור בהיר ZA52HG  שמנת

ZA17HG  אפור חאקי

ZA53HG  שנהב

ZA20HG כחול עתיק

ZA120HG  לבן צחור

ZA19HG ירוק עתיק

ZA15HG  סהרה

ZA30HG  שחור מטאלי

ZA18HG אפור כהה ZA24HG סגולZA21HG שחור ZA22HG כחול רויאלZA23HG אדום

ZA27HG כסף מטאלי ZA28HG  אפור מטאלי ZA26HG  שמפניה מטאליZA29HG כחול עתיק מטאלי SA20NM שיש לבןSA19NM בטון כההZA25HG לבן מטאלי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח אקריל 0.8 מ״מ להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה

הערות: 

רמת התנגדות לשריטות - 4

ניתן לקבל עם קנט לייזר או פוליאוריתן

TAP מגיע עם גב גוון תואם

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

ניתן לראות גוונים נוספים בגימור מט במניפה מס׳ 6

מאפייני הדוגמה:

אקריל סהרה CA04HGחזית

208ידית

צבוע לגוון סהרה מבריק C04גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

6הדלת

3NDF139מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת אקריל דגם פורטה, קנט תואם

 )SM( סופר-מט - PURE אקריל
 ציפוי אקריל טהור בעובי 0.8 מ״מ, שכבת הגנה המקנה עמידות בפני שריטות ופגיעה בחומר, 

גוון קבוע שאינו משתנה לאורך זמן ברמת גימור מדוייקת, במראה מט ומטאלי מט

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח אקריל 0.8 מ״מ להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

הערות: 

רמת התנגדות לשריטות - 4

ניתן לקבל עם קנט לייזר או פוליאוריתן

TAP מגיע עם גב גוון תואם

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

קולקציית אקריל PURE )ראו מניפה מספר 6(:

ZA05SM  אפור חאקי

ZA01SM  שמנת ZA06SM לבן

ZA07SM אפרפר

ZA02SM שנהב

ZA08SM כחול אינדיגו

ZA4SM  סהרה

ZA03SM מוקהZA09SM  שחור

ZA11SM  משי אפור מטאלי
משי שמפניה מטאלי  

ZA10SM

ניתן לראות גוונים נוספים בגימור מבריק ומטאלי מבריק במניפה מס׳ 6

מאפייני הדוגמה:

אקריל סהרה CA10SMחזית

208ידית

צבוע לגוון סהרה ננו P46גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

6הדלת

3NDF120מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת אקריל דגם פורטה, קנט תואם

 )HG( היי-גלוס - PURE אקריל
 ציפוי אקריל טהור בעובי 0.8 מ״מ, שכבת הגנה המקנה עמידות בפני שריטות ופגיעה בחומר, 

גוון קבוע שאינו משתנה לאורך זמן ברמת גימור מדוייקת, במראה מבריק ומטאלי

קולקציית אקריל PURE )ראו מניפה מספר 6(:

ZA14HG מוקה ZA13HG קרםZA16HG  אפור בהיר ZA52HG  שמנת

ZA17HG  אפור חאקי

ZA53HG  שנהב

ZA20HG כחול עתיק

ZA120HG  לבן צחור

ZA19HG ירוק עתיק

ZA15HG  סהרה

ZA30HG  שחור מטאלי

ZA18HG אפור כהה ZA24HG סגולZA21HG שחור ZA22HG כחול רויאלZA23HG אדום

ZA27HG כסף מטאלי ZA28HG  אפור מטאלי ZA26HG  שמפניה מטאליZA29HG כחול עתיק מטאלי SA20NM שיש לבןSA19NM בטון כההZA25HG לבן מטאלי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח אקריל 0.8 מ״מ להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה

הערות: 

רמת התנגדות לשריטות - 4

ניתן לקבל עם קנט לייזר או פוליאוריתן

TAP מגיע עם גב גוון תואם

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

ניתן לראות גוונים נוספים בגימור מט במניפה מס׳ 6

מאפייני הדוגמה:

אקריל שחור מטאלי CA08HGחזית

208ידית

צבוע לגוון שחור מטאלי מבריק CO8גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

8הדלת

3NDF137מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת אקריל דגם פורטה, קנט תואם

 )HG( היי-גלוס - PURE אקריל
 ציפוי אקריל טהור בעובי 0.8 מ״מ, שכבת הגנה המקנה עמידות בפני שריטות ופגיעה בחומר, 

גוון קבוע שאינו משתנה לאורך זמן ברמת גימור מדוייקת, במראה מבריק ומטאלי

קולקציית אקריל PURE )ראו מניפה מספר 6(:

ZA14HG מוקה ZA13HG קרםZA16HG  אפור בהיר ZA52HG  שמנת

ZA17HG  אפור חאקי

ZA53HG  שנהב

ZA20HG כחול עתיק

ZA120HG  לבן צחור

ZA19HG ירוק עתיק

ZA15HG  סהרה

ZA30HG  שחור מטאלי

ZA18HG אפור כהה ZA24HG סגולZA21HG שחור ZA22HG כחול רויאלZA23HG אדום

ZA27HG כסף מטאלי ZA28HG  אפור מטאלי ZA26HG  שמפניה מטאליZA29HG כחול עתיק מטאלי SA20NM שיש לבןSA19NM בטון כההZA25HG לבן מטאלי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח אקריל 0.8 מ״מ להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה

הערות: 

רמת התנגדות לשריטות - 4

ניתן לקבל עם קנט לייזר או פוליאוריתן

TAP מגיע עם גב גוון תואם

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

ניתן לראות גוונים נוספים בגימור מט במניפה מס׳ 6

מאפייני הדוגמה:

אקריל לבן צחור CA15HGחזית

208ידית

צבוע לגוון לבן מט W03גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

7הדלת

3NDF121מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת אקריל דגם פורטה, קנט תואם

 )SM( סופר-מט - PURE אקריל
 ציפוי אקריל טהור בעובי 0.8 מ״מ, שכבת הגנה המקנה עמידות בפני שריטות ופגיעה בחומר, 

גוון קבוע שאינו משתנה לאורך זמן ברמת גימור מדוייקת, במראה מט ומטאלי מט

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח אקריל 0.8 מ״מ להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

הערות: 

רמת התנגדות לשריטות - 4

ניתן לקבל עם קנט לייזר או פוליאוריתן

TAP מגיע עם גב גוון תואם

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

קולקציית אקריל PURE )ראו מניפה מספר 6(:

ZA05SM  אפור חאקי

ZA01SM  שמנת ZA06SM לבן

ZA07SM אפרפר

ZA02SM שנהב

ZA08SM כחול אינדיגו

ZA4SM  סהרה

ZA03SM מוקהZA09SM  שחור

ZA11SM  משי אפור מטאלי
משי שמפניה מטאלי  

ZA10SM

ניתן לראות גוונים נוספים בגימור מבריק ומטאלי מבריק במניפה מס׳ 6

מאפייני הדוגמה:

אקריל שחור CA14SMחזית

208ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

6הדלת

3NDF136מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת אקריל דגם פורטה, קנט תואם

 )SM( סופר-מט - PURE אקריל
 ציפוי אקריל טהור בעובי 0.8 מ״מ, שכבת הגנה המקנה עמידות בפני שריטות ופגיעה בחומר, 

גוון קבוע שאינו משתנה לאורך זמן ברמת גימור מדוייקת, במראה מט ומטאלי מט

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח אקריל 0.8 מ״מ להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

הערות: 

רמת התנגדות לשריטות - 4

ניתן לקבל עם קנט לייזר או פוליאוריתן

TAP מגיע עם גב גוון תואם

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

קולקציית אקריל PURE )ראו מניפה מספר 6(:

ZA05SM  אפור חאקי

ZA01SM  שמנת ZA06SM לבן

ZA07SM אפרפר

ZA02SM שנהב

ZA08SM כחול אינדיגו

ZA4SM  סהרה

ZA03SM מוקהZA09SM  שחור

ZA11SM  משי אפור מטאלי
משי שמפניה מטאלי  

ZA10SM

ניתן לראות גוונים נוספים בגימור מבריק ומטאלי מבריק במניפה מס׳ 6

מאפייני הדוגמה:

אקריל אפור חאקי CA13SMחזית

208ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

6הדלת

3NDF138מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת אקריל דגם פורטה, קנט תואם

 )SM( סופר-מט - PURE אקריל
 ציפוי אקריל טהור בעובי 0.8 מ״מ, שכבת הגנה המקנה עמידות בפני שריטות ופגיעה בחומר, 

גוון קבוע שאינו משתנה לאורך זמן ברמת גימור מדוייקת, במראה מט ומטאלי מט

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח אקריל 0.8 מ״מ להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

הערות: 

רמת התנגדות לשריטות - 4

ניתן לקבל עם קנט לייזר או פוליאוריתן

TAP מגיע עם גב גוון תואם

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

קולקציית אקריל PURE )ראו מניפה מספר 6(:

ZA05SM  אפור חאקי

ZA01SM  שמנת ZA06SM לבן

ZA07SM אפרפר

ZA02SM שנהב

ZA08SM כחול אינדיגו

ZA4SM  סהרה

ZA03SM מוקהZA09SM  שחור

ZA11SM  משי אפור מטאלי
משי שמפניה מטאלי  

ZA10SM

ניתן לראות גוונים נוספים בגימור מבריק ומטאלי מבריק במניפה מס׳ 6

מאפייני הדוגמה:

אקריל לבן CA12SMחזית

208ידית

צבוע לגוון לבן מבריק L03גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

7הדלת

3NDF123מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

קולקציית אקריל PURE )ראו מניפה מספר 6(:

ZA14HG מוקה ZA13HG קרםZA16HG  אפור בהיר ZA52HG  שמנת

ZA17HG  אפור חאקי

ZA53HG  שנהב

ZA20HG כחול עתיק

ZA120HG  לבן צחור

ZA19HG ירוק עתיק

ZA15HG  סהרה

ZA30HG  שחור מטאלי

ZA18HG אפור כהה ZA24HG סגולZA21HG שחור ZA22HG כחול רויאלZA23HG אדום

ZA27HG כסף מטאלי ZA28HG  אפור מטאלי ZA26HG  שמפניה מטאליZA29HG כחול עתיק מטאלי SA20NM שיש לבןSA19NM בטון כההZA25HG לבן מטאלי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח אקריל 0.8 מ״מ להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה

הערות: 

רמת התנגדות לשריטות - 4

ניתן לקבל עם קנט לייזר או פוליאוריתן

TAP מגיע עם גב גוון תואם

גוון אלומניום תואם - קיימת התאמת אלומיניום 90-95%

ניתן לראות גוונים נוספים בגימור מט במניפה מס׳ 6

דלת אקריל דגם פורטה קריסטלדור

 )HG( היי-גלוס - PURE אקריל
ציפוי אקריל טהור בעובי 0.8 מ״מ, שכבת הגנה המקנה עמידות בפני שריטות ופגיעה בחומר, גוון קבוע שאינו משתנה לאורך זמן 

ברמת גימור מדוייקת, במראה מבריק ומטאלי, ניתן לראות גוונים נוספים בגימור מט במניפה מס׳ 5

מאפייני הדוגמה:

אקריל DA01DGחזית

206ידית

טבעי-מטגימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

6הדלת

3NDF154מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



   עצים
Deep Texture DT 

דלתות HPL )פורמייקה( מניפה מס׳ 7



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

Deep Texture - DT עצים
קולקציית HPL במגוון צבעים וטקסטורות המדמים חומרים מן הטבע  -  עצים – במרקם ובמראה

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

0.8 - 0.9 מ״מעובי חומר 

הערות: 

רמת התנגדות לשריטות - 4
דגמי S'Mart - וינטג׳ קורטינה, טימבר חום, אקס לבן, אקס חאקי, אקס 

 Synchronised שחור - מיוצרים בטכנולוגיית
ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי 

ה-HPL וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים )ראו מניפה מספר 7(:  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 8(

KH33DT אשא אפורMH14DT טימבר חום MH15DT וינטג' קורטינה PH26TAP אגוזKH02DT טיק

KH04DT אלון ברונזה

KH15DT אלון קוניאק גדע

KH01DT אלון לבןKH07DT אלון מבוקעKH14DT אלון גדעKH30DT אלון מבוקע מעושן KH03DT אלון פלטניום

MH07DT אקס חאקי MH06DT אקס לבן KH31DT אלון מבוקע טבעיKH32DT אלון טבעיMH09DT אקס שחור

מאפייני הדוגמה:

HPL אלון מבוקע מעושן KH30DTחזית

178ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

6הדלת

3NDF134מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות אחריות
בלורן(



דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

Deep Texture - DT עצים
קולקציית HPL במגוון צבעים וטקסטורות המדמים חומרים מן הטבע  -  עצים – במרקם ובמראה

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

0.8 - 0.9 מ״מעובי חומר 

הערות: 

רמת התנגדות לשריטות - 4
דגמי S'Mart - וינטג׳ קורטינה, טימבר חום, אקס לבן, אקס חאקי, אקס 

 Synchronised שחור - מיוצרים בטכנולוגיית
ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי 

ה-HPL וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים )ראו מניפה מספר 7(:  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 8(

KH33DT אשא אפורMH14DT טימבר חום MH15DT וינטג' קורטינה PH26TAP אגוזKH02DT טיק

KH04DT אלון ברונזה

KH15DT אלון קוניאק גדע

KH01DT אלון לבןKH07DT אלון מבוקעKH14DT אלון גדעKH30DT אלון מבוקע מעושן KH03DT אלון פלטניום

MH07DT אקס חאקי MH06DT אקס לבן KH31DT אלון מבוקע טבעיKH32DT אלון טבעיMH09DT אקס שחור גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

HPL  וינטג' קורטינה MH15DTחזית

208+205ידית

צבוע לגוון חום מט L04גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

6הדלת

3NDF119מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



עצים
מסונכרנים - 1

NT - Natural Touch
Synchronized

דלתות PL )מלמין( מניפה מס׳ 8



גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 1 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי 
ה-HPL וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.

 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 
למניפת אלומיניום (כ-40 גוונים)

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 8(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 7(

KL33NT אשא אפורML14DT טימבר חוםML12DT טימבר טבעי ML15DT וינטג' קורטינהKL02NT טיק

KL04NT אלון ברונזה

KL15NT אלון קוניאק גדע

KL01NT אלון לבןKL07NT אלון מבוקעKL14NT אלון גדעKL30NT אלון מבוקע מעושן KL03NT אלון פלטניום

ML07DT אקס חאקי ML06DT אקס לבן KL31NT אלון מבוקע טבעיKL32NT אלון טבעיML09DT אקס שחור

מאפייני הדוגמה:

PL אלון ברונזה KL04NTחזית

206ידית

נירוסטהגימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF034מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ



גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 1 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי 
ה-HPL וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.

 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 
למניפת אלומיניום (כ-40 גוונים)

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 8(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 7(

KL33NT אשא אפורML14DT טימבר חוםML12DT טימבר טבעי ML15DT וינטג' קורטינהKL02NT טיק

KL04NT אלון ברונזה

KL15NT אלון קוניאק גדע

KL01NT אלון לבןKL07NT אלון מבוקעKL14NT אלון גדעKL30NT אלון מבוקע מעושן KL03NT אלון פלטניום

ML07DT אקס חאקי ML06DT אקס לבן KL31NT אלון מבוקע טבעיKL32NT אלון טבעיML09DT אקס שחור

מאפייני הדוגמה:

PL  טיק KL02NTחזית

6081ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF065מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ



גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 1 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי 
ה-HPL וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.

 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 
למניפת אלומיניום (כ-40 גוונים)

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 8(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 7(

KL33NT אשא אפורML14DT טימבר חוםML12DT טימבר טבעי ML15DT וינטג' קורטינהKL02NT טיק

KL04NT אלון ברונזה

KL15NT אלון קוניאק גדע

KL01NT אלון לבןKL07NT אלון מבוקעKL14NT אלון גדעKL30NT אלון מבוקע מעושן KL03NT אלון פלטניום

ML07DT אקס חאקי ML06DT אקס לבן KL31NT אלון מבוקע טבעיKL32NT אלון טבעיML09DT אקס שחור

מאפייני הדוגמה:

PL  אלון לבן KL01NTחזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF033מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות אחריות
בלורן(



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 1 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי 
ה-HPL וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.

דגמי S'Mart - וינטג׳ קורטינה, טימבר חום, אקס לבן, אקס חאקי, אקס 
שחור - מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע בהתאם 

לנראות לחומר.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום (כ-40 גוונים)

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 8(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 7(

KL33NT אשא אפורML14DT טימבר חוםML12DT טימבר טבעי ML15DT וינטג' קורטינהKL02NT טיק

KL04NT אלון ברונזה

KL15NT אלון קוניאק גדע

KL01NT אלון לבןKL07NT אלון מבוקעKL14NT אלון גדעKL30NT אלון מבוקע מעושן KL03NT אלון פלטניום

ML07DT אקס חאקי ML06DT אקס לבן KL31NT אלון מבוקע טבעיKL32NT אלון טבעיML09DT אקס שחור

מאפייני הדוגמה:

PL אלון קוניק גדע KL15NTחזית

206ידית

צבוע לגוון ירוק עמוק ננו P31גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF083מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות אחריות
בלורן(



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 1 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי 
ה-HPL וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.

דגמי S'Mart - וינטג׳ קורטינה, טימבר חום, אקס לבן, אקס חאקי, אקס 
שחור - מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע בהתאם 

לנראות לחומר.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום (כ-40 גוונים)

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 8(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 7(

KL33NT אשא אפורML14DT טימבר חוםML12DT טימבר טבעי ML15DT וינטג' קורטינהKL02NT טיק

KL04NT אלון ברונזה

KL15NT אלון קוניאק גדע

KL01NT אלון לבןKL07NT אלון מבוקעKL14NT אלון גדעKL30NT אלון מבוקע מעושן KL03NT אלון פלטניום

ML07DT אקס חאקי ML06DT אקס לבן KL31NT אלון מבוקע טבעיKL32NT אלון טבעיML09DT אקס שחור

מאפייני הדוגמה:

PL אלון גדע KL14NTחזית

6063ידית

צבוע לגוון שנהב ננו P19גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF102מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות אחריות
בלורן(



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 1 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי 
ה-HPL וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.

דגמי S'Mart - וינטג׳ קורטינה, טימבר חום, אקס לבן, אקס חאקי, אקס 
שחור - מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע בהתאם 

לנראות לחומר.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום (כ-40 גוונים)

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 8(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 7(

KL33NT אשא אפורML14DT טימבר חוםML12DT טימבר טבעי ML15DT וינטג' קורטינהKL02NT טיק

KL04NT אלון ברונזה

KL15NT אלון קוניאק גדע

KL01NT אלון לבןKL07NT אלון מבוקעKL14NT אלון גדעKL30NT אלון מבוקע מעושן KL03NT אלון פלטניום

ML07DT אקס חאקי ML06DT אקס לבן KL31NT אלון מבוקע טבעיKL32NT אלון טבעיML09DT אקס שחור

מאפייני הדוגמה:

PL  אלון לבן KL01NTחזית

178ידית

צבוע לגוון ירוק עמוק ננו P31גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF103מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות אחריות
בלורן(



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 1 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי 
ה-HPL וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.

דגמי S'Mart - וינטג׳ קורטינה, טימבר חום, אקס לבן, אקס חאקי, אקס 
שחור - מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע בהתאם 

לנראות לחומר.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום (כ-40 גוונים)

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 8(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 7(

KL33NT אשא אפורML14DT טימבר חוםML12DT טימבר טבעי ML15DT וינטג' קורטינהKL02NT טיק

KL04NT אלון ברונזה

KL15NT אלון קוניאק גדע

KL01NT אלון לבןKL07NT אלון מבוקעKL14NT אלון גדעKL30NT אלון מבוקע מעושן KL03NT אלון פלטניום

ML07DT אקס חאקי ML06DT אקס לבן KL31NT אלון מבוקע טבעיKL32NT אלון טבעיML09DT אקס שחור

מאפייני הדוגמה:

PL אלון מבוקע KL07NTחזית

206ידית

נירוסטהגימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF035מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות אחריות
בלורן(



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 1 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי 
ה-HPL וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.

דגמי S'Mart - וינטג׳ קורטינה, טימבר חום, אקס לבן, אקס חאקי, אקס 
שחור - מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע בהתאם 

לנראות לחומר.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום (כ-40 גוונים)

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 8(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 7(

KL33NT אשא אפורML14DT טימבר חוםML12DT טימבר טבעי ML15DT וינטג' קורטינהKL02NT טיק

KL04NT אלון ברונזה

KL15NT אלון קוניאק גדע

KL01NT אלון לבןKL07NT אלון מבוקעKL14NT אלון גדעKL30NT אלון מבוקע מעושן KL03NT אלון פלטניום

ML07DT אקס חאקי ML06DT אקס לבן KL31NT אלון מבוקע טבעיKL32NT אלון טבעיML09DT אקס שחור

מאפייני הדוגמה:

PL  טיק KL02NTחזית

206ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF064מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות אחריות
בלורן(



דלתות PL )מלמין( מניפה מס׳ 9

עצים
מסונכרנים - 2

NT - Natural Touch
Synchronized



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 2 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ניתן להזמנה כחצאי פלטות וכפורמייקה FULL BODY בהתאם לחומר
דגמי S'Mart -  מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע 

בהתאם לנראות לחומר
 HPL-ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי ה

וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 9(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 10(

ML59NT אלון חוםML60NT אמזונס אשא אפור אלון חום כהה
ML31NT

ML61NT אלון אפרפרML58NT אלון בהיר

ML30NT אמזונס אשא ערמוני

ML29NT אמזונס אשא חום
אמזונס אשא חום אפרפר 

ML33NT

ML32NT אמזונס אשא טבעי

ML49NT סאקורה אדוםML50NT סאקורה חום בהיר ML49NT סאקורה אדום ML28NT אמזונס אשא מולבן

ML36NT סוהו אפור ML51NT סאקורה ערמוני

ML47NT סאקורה ירקרק

ML46NT סאקורה מולבןML35NT סוהו חוםML34NT סוהו טבעי

מאפייני הדוגמה:

PL אלון חום כהה ML60NTחזית

178ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF141מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 2 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ניתן להזמנה כחצאי פלטות וכפורמייקה FULL BODY בהתאם לחומר
דגמי S'Mart -  מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע 

בהתאם לנראות לחומר
 HPL-ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי ה

וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 9(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 10(

ML59NT אלון חוםML60NT אמזונס אשא אפור אלון חום כהה
ML31NT

ML61NT אלון אפרפרML58NT אלון בהיר

ML30NT אמזונס אשא ערמוני

ML29NT אמזונס אשא חום
אמזונס אשא חום אפרפר 

ML33NT

ML32NT אמזונס אשא טבעי

ML49NT סאקורה אדוםML50NT סאקורה חום בהיר ML49NT סאקורה אדום ML28NT אמזונס אשא מולבן

ML36NT סוהו אפור ML51NT סאקורה ערמוני

ML47NT סאקורה ירקרק

ML46NT סאקורה מולבןML35NT סוהו חוםML34NT סוהו טבעי

מאפייני הדוגמה:

PL אמזונס אשא חום אפרפר ML33NTחזית

206ידית

צבוע לגוון אפור גרפיט ננו P21גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF156מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 2 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ניתן להזמנה כחצאי פלטות וכפורמייקה FULL BODY בהתאם לחומר
דגמי S'Mart -  מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע 

בהתאם לנראות לחומר
 HPL-ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי ה

וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 9(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 10(

ML59NT אלון חוםML60NT אמזונס אשא אפור אלון חום כהה
ML31NT

ML61NT אלון אפרפרML58NT אלון בהיר

ML30NT אמזונס אשא ערמוני

ML29NT אמזונס אשא חום
אמזונס אשא חום אפרפר 

ML33NT

ML32NT אמזונס אשא טבעי

ML49NT סאקורה אדוםML50NT סאקורה חום בהיר ML49NT סאקורה אדום ML28NT אמזונס אשא מולבן

ML36NT סוהו אפור ML51NT סאקורה ערמוני

ML47NT סאקורה ירקרק

ML46NT סאקורה מולבןML35NT סוהו חוםML34NT סוהו טבעי

מאפייני הדוגמה:

PL אמזונס אשא חום ML29NTחזית

178ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF157מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 2 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ניתן להזמנה כחצאי פלטות וכפורמייקה FULL BODY בהתאם לחומר
דגמי S'Mart -  מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע 

בהתאם לנראות לחומר
 HPL-ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי ה

וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 9(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 10(

ML59NT אלון חוםML60NT אמזונס אשא אפור אלון חום כהה
ML31NT

ML61NT אלון אפרפרML58NT אלון בהיר

ML30NT אמזונס אשא ערמוני

ML29NT אמזונס אשא חום
אמזונס אשא חום אפרפר 

ML33NT

ML32NT אמזונס אשא טבעי

ML49NT סאקורה אדוםML50NT סאקורה חום בהיר ML49NT סאקורה אדום ML28NT אמזונס אשא מולבן

ML36NT סוהו אפור ML51NT סאקורה ערמוני

ML47NT סאקורה ירקרק

ML46NT סאקורה מולבןML35NT סוהו חוםML34NT סוהו טבעי

מאפייני הדוגמה:

PL אלון חום ML59NTחזית

208ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05 גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF158מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 2 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ניתן להזמנה כחצאי פלטות וכפורמייקה FULL BODY בהתאם לחומר
דגמי S'Mart -  מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע 

בהתאם לנראות לחומר
 HPL-ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי ה

וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 9(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 10(

ML59NT אלון חוםML60NT אמזונס אשא אפור אלון חום כהה
ML31NT

ML61NT אלון אפרפרML58NT אלון בהיר

ML30NT אמזונס אשא ערמוני

ML29NT אמזונס אשא חום
אמזונס אשא חום אפרפר 

ML33NT

ML32NT אמזונס אשא טבעי

ML49NT סאקורה אדוםML50NT סאקורה חום בהיר ML49NT סאקורה אדום ML28NT אמזונס אשא מולבן

ML36NT סוהו אפור ML51NT סאקורה ערמוני

ML47NT סאקורה ירקרק

ML46NT סאקורה מולבןML35NT סוהו חוםML34NT סוהו טבעי

מאפייני הדוגמה:

PL סאקורה ערמוני ML51NTחזית

178ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05 גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF159מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 2 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ניתן להזמנה כחצאי פלטות וכפורמייקה FULL BODY בהתאם לחומר
דגמי S'Mart -  מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע 

בהתאם לנראות לחומר
 HPL-ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי ה

וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 9(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 10(

ML59NT אלון חוםML60NT אמזונס אשא אפור אלון חום כהה
ML31NT

ML61NT אלון אפרפרML58NT אלון בהיר

ML30NT אמזונס אשא ערמוני

ML29NT אמזונס אשא חום
אמזונס אשא חום אפרפר 

ML33NT

ML32NT אמזונס אשא טבעי

ML49NT סאקורה אדוםML50NT סאקורה חום בהיר ML49NT סאקורה אדום ML28NT אמזונס אשא מולבן

ML36NT סוהו אפור ML51NT סאקורה ערמוני

ML47NT סאקורה ירקרק

ML46NT סאקורה מולבןML35NT סוהו חוםML34NT סוהו טבעי

מאפייני הדוגמה:

PL טימבר חום  ML14NTחזית

206ידית

כחול כהה ננו P64גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF160מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 2 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ניתן להזמנה כחצאי פלטות וכפורמייקה FULL BODY בהתאם לחומר
דגמי S'Mart -  מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע 

בהתאם לנראות לחומר
 HPL-ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי ה

וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 9(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 10(

ML59NT אלון חוםML60NT אמזונס אשא אפור אלון חום כהה
ML31NT

ML61NT אלון אפרפרML58NT אלון בהיר

ML30NT אמזונס אשא ערמוני

ML29NT אמזונס אשא חום
אמזונס אשא חום אפרפר 

ML33NT

ML32NT אמזונס אשא טבעי

ML49NT סאקורה אדוםML50NT סאקורה חום בהיר ML49NT סאקורה אדום ML28NT אמזונס אשא מולבן

ML36NT סוהו אפור ML51NT סאקורה ערמוני

ML47NT סאקורה ירקרק

ML46NT סאקורה מולבןML35NT סוהו חוםML34NT סוהו טבעי

מאפייני הדוגמה:

PL אלון אפרפר ML61NTחזית

208ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05 גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF161מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 2 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ניתן להזמנה כחצאי פלטות וכפורמייקה FULL BODY בהתאם לחומר
דגמי S'Mart -  מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע 

בהתאם לנראות לחומר
 HPL-ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי ה

וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 9(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 10(

ML59NT אלון חוםML60NT אמזונס אשא אפור אלון חום כהה
ML31NT

ML61NT אלון אפרפרML58NT אלון בהיר

ML30NT אמזונס אשא ערמוני

ML29NT אמזונס אשא חום
אמזונס אשא חום אפרפר 

ML33NT

ML32NT אמזונס אשא טבעי

ML49NT סאקורה אדוםML50NT סאקורה חום בהיר ML49NT סאקורה אדום ML28NT אמזונס אשא מולבן

ML36NT סוהו אפור ML51NT סאקורה ערמוני

ML47NT סאקורה ירקרק

ML46NT סאקורה מולבןML35NT סוהו חוםML34NT סוהו טבעי

מאפייני הדוגמה:

PL אלון חום כהה ML60NTחזית

178ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF141מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 2 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ניתן להזמנה כחצאי פלטות וכפורמייקה FULL BODY בהתאם לחומר
דגמי S'Mart -  מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע 

בהתאם לנראות לחומר
 HPL-ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי ה

וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 9(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 10(

ML59NT אלון חוםML60NT אמזונס אשא אפור אלון חום כהה
ML31NT

ML61NT אלון אפרפרML58NT אלון בהיר

ML30NT אמזונס אשא ערמוני

ML29NT אמזונס אשא חום
אמזונס אשא חום אפרפר 

ML33NT

ML32NT אמזונס אשא טבעי

ML49NT סאקורה אדוםML50NT סאקורה חום בהיר ML49NT סאקורה אדום ML28NT אמזונס אשא מולבן

ML36NT סוהו אפור ML51NT סאקורה ערמוני

ML47NT סאקורה ירקרק

ML46NT סאקורה מולבןML35NT סוהו חוםML34NT סוהו טבעי

מאפייני הדוגמה:

PL אלון בהיר ML58NTחזית

178ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF140מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - 2 - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה 

הערות: 

ניתן להזמנה כחצאי פלטות וכפורמייקה FULL BODY בהתאם לחומר
דגמי S'Mart -  מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע 

בהתאם לנראות לחומר
 HPL-ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי ה

וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 9(:  חומר זה קיים גם במניפת HPL )מס׳ 10(

ML59NT אלון חוםML60NT אמזונס אשא אפור אלון חום כהה
ML31NT

ML61NT אלון אפרפרML58NT אלון בהיר

ML30NT אמזונס אשא ערמוני

ML29NT אמזונס אשא חום
אמזונס אשא חום אפרפר 

ML33NT

ML32NT אמזונס אשא טבעי

ML49NT סאקורה אדוםML50NT סאקורה חום בהיר ML49NT סאקורה אדום ML28NT אמזונס אשא מולבן

ML36NT סוהו אפור ML51NT סאקורה ערמוני

ML47NT סאקורה ירקרק

ML46NT סאקורה מולבןML35NT סוהו חוםML34NT סוהו טבעי

מאפייני הדוגמה:

PL אלון מבוקע טבעי KL31NTחזית

178ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

3הדלת

3NDF133מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלתות HPL )פורמייקה( מניפה מס׳ 10

עצים
מסונכרנים 

NT - Natural Touch
Synchronized



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

0.8 - 0.9 מ״מעובי חומר 

הערות: 

ניתן להזמנה כחצאי פלטות וכפורמייקה FULL BODY בהתאם לחומר

התאמה בין דגמי ה-HPL וה-PL ןהתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע
דגמי S'Mart -  מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע 

בהתאם לנראות לחומר
ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי 

ה-HPL וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 10(:  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 9(

MH59NT אלון חוםMH60NT אלון חום כההMH31NT אמזונס אשא אפור MH61NT אלון אפרפרMH58NT אלון בהיר

MH30NT אמזונס אשא ערמוני

MH29NT אמזונס אשא חום

MH32NT אמזונס אשא טבעי

MH49NT סאקורה אדוםMH50NT סאקורה חום בהיר MH49NT סאקורה אדום MH28NT אמזונס אשא מולבן

MH36NT סוהו אפור MH51NT סאקורה ערמוני

MH47NT סאקורה ירקרק

MH46NT סאקורה מולבןMH35NT סוהו חוםMH34NT סוהו טבעי

אמזונס אשא חום אפרפר 
MH33NT

מאפייני הדוגמה:

HPL אמזונס אשא חום MH29DTחזית

6080ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

6הדלת

3NDF072מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות אחריות
בלורן(



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

0.8 - 0.9 מ״מעובי חומר 

הערות: 

ניתן להזמנה כחצאי פלטות וכפורמייקה FULL BODY בהתאם לחומר

התאמה בין דגמי ה-HPL וה-PL ןהתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע
דגמי S'Mart -  מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע 

בהתאם לנראות לחומר
ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי 

ה-HPL וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 10(:  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 9(

MH59NT אלון חוםMH60NT אלון חום כההMH31NT אמזונס אשא אפור MH61NT אלון אפרפרMH58NT אלון בהיר

MH30NT אמזונס אשא ערמוני

MH29NT אמזונס אשא חום

MH32NT אמזונס אשא טבעי

MH49NT סאקורה אדוםMH50NT סאקורה חום בהיר MH49NT סאקורה אדום MH28NT אמזונס אשא מולבן

MH36NT סוהו אפור MH51NT סאקורה ערמוני

MH47NT סאקורה ירקרק

MH46NT סאקורה מולבןMH35NT סוהו חוםMH34NT סוהו טבעי

אמזונס אשא חום אפרפר 
MH33NT

מאפייני הדוגמה:

HPL  סוהו טבעי MH34NTחזית

6080ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

6הדלת

3NDF070מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות אחריות
בלורן(



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

0.8 - 0.9 מ״מעובי חומר 

הערות: 

ניתן להזמנה כחצאי פלטות וכפורמייקה FULL BODY בהתאם לחומר

התאמה בין דגמי ה-HPL וה-PL ןהתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע
דגמי S'Mart -  מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע 

בהתאם לנראות לחומר
ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי 

ה-HPL וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 10(:  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 9(

MH59NT אלון חוםMH60NT אלון חום כההMH31NT אמזונס אשא אפור MH61NT אלון אפרפרMH58NT אלון בהיר

MH30NT אמזונס אשא ערמוני

MH29NT אמזונס אשא חום

MH32NT אמזונס אשא טבעי

MH49NT סאקורה אדוםMH50NT סאקורה חום בהיר MH49NT סאקורה אדום MH28NT אמזונס אשא מולבן

MH36NT סוהו אפור MH51NT סאקורה ערמוני

MH47NT סאקורה ירקרק

MH46NT סאקורה מולבןMH35NT סוהו חוםMH34NT סוהו טבעי

אמזונס אשא חום אפרפר 
MH33NT

מאפייני הדוגמה:

HPL סאקורה טבעי MH48NTחזית

208ידית

טבעי-מטגימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

6הדלת

3NDF112מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

0.8 - 0.9 מ״מעובי חומר 

הערות: 

ניתן להזמנה כחצאי פלטות וכפורמייקה FULL BODY בהתאם לחומר

התאמה בין דגמי ה-HPL וה-PL ןהתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע
דגמי S'Mart -  מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע 

בהתאם לנראות לחומר
ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי 

ה-HPL וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 10(:  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 9(

MH59NT אלון חוםMH60NT אלון חום כההMH31NT אמזונס אשא אפור MH61NT אלון אפרפרMH58NT אלון בהיר

MH30NT אמזונס אשא ערמוני

MH29NT אמזונס אשא חום

MH32NT אמזונס אשא טבעי

MH49NT סאקורה אדוםMH50NT סאקורה חום בהיר MH49NT סאקורה אדום MH28NT אמזונס אשא מולבן

MH36NT סוהו אפור MH51NT סאקורה ערמוני

MH47NT סאקורה ירקרק

MH46NT סאקורה מולבןMH35NT סוהו חוםMH34NT סוהו טבעי

אמזונס אשא חום אפרפר 
MH33NT

מאפייני הדוגמה:

HPL אמזונס אשא טבעי MH32NTחזית

206ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

6הדלת

3NDF031מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות אחריות
בלורן(



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

0.8 - 0.9 מ״מעובי חומר 

הערות: 

ניתן להזמנה כחצאי פלטות וכפורמייקה FULL BODY בהתאם לחומר

התאמה בין דגמי ה-HPL וה-PL ןהתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע
דגמי S'Mart -  מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע 

בהתאם לנראות לחומר
ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי 

ה-HPL וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 10(:  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 9(

MH59NT אלון חוםMH60NT אלון חום כההMH31NT אמזונס אשא אפור MH61NT אלון אפרפרMH58NT אלון בהיר

MH30NT אמזונס אשא ערמוני

MH29NT אמזונס אשא חום

MH32NT אמזונס אשא טבעי

MH49NT סאקורה אדוםMH50NT סאקורה חום בהיר MH49NT סאקורה אדום MH28NT אמזונס אשא מולבן

MH36NT סוהו אפור MH51NT סאקורה ערמוני

MH47NT סאקורה ירקרק

MH46NT סאקורה מולבןMH35NT סוהו חוםMH34NT סוהו טבעי

אמזונס אשא חום אפרפר 
MH33NT

מאפייני הדוגמה:

HPL אמזונס אשא אפור MH31NTחזית

206ידית

מבריקגימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

6הדלת

3NDF030מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

NT (Natural Touch) Synchronised - עצים מסונכרנים
קולקציה ייחודית המיוצרת בטכנולוגיית Synchronised -  לסינכרון מושלם בין התמונה להטבעה  - המקנה מראה ומגע טבעי

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

0.8 - 0.9 מ״מעובי חומר 

הערות: 

ניתן להזמנה כחצאי פלטות וכפורמייקה FULL BODY בהתאם לחומר

התאמה בין דגמי ה-HPL וה-PL ןהתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע
דגמי S'Mart -  מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע 

בהתאם לנראות לחומר
ליצירת פתרון כולל לחזיתות ולמשטחים קיימת התאמה בין דגמי 

ה-HPL וה-PL  בנוסף להתאמת קנטים מלאה שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

קולקציית עצים מסונכרנים )ראו מניפה מספר 10(:  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 9(

MH59NT אלון חוםMH60NT אלון חום כההMH31NT אמזונס אשא אפור MH61NT אלון אפרפרMH58NT אלון בהיר

MH30NT אמזונס אשא ערמוני

MH29NT אמזונס אשא חום

MH32NT אמזונס אשא טבעי

MH49NT סאקורה אדוםMH50NT סאקורה חום בהיר MH49NT סאקורה אדום MH28NT אמזונס אשא מולבן

MH36NT סוהו אפור MH51NT סאקורה ערמוני

MH47NT סאקורה ירקרק

MH46NT סאקורה מולבןMH35NT סוהו חוםMH34NT סוהו טבעי

אמזונס אשא חום אפרפר 
MH33NT

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

HPL אמזונס אשא ערמוני MH30NTחזית

205+208ידית

טבעי-מטגימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

6הדלת

3NDF093מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלתות HPL )פורמייקה( מניפה מס׳ 11

מתכות 
Deep Texture DT



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

Deep Texture - DT - מתכות
מגוון טקסטורות וגימורים מעולם המתכות: פליז, ברונזה, ברזל ועוד

קולקציית מתכות )ראו מניפה מספר 11(:  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 12(

MH55DT אוקסיד נחושתMH54DT אוקסיד ברזלPH47TAP פליז מושחרPH48TAP ברונזה מעונן ML52DT אוקסיד כספיתML53DT אוקסיד מתכת

YH24NM זהב מוברש

YH23NM כסף מוברשYH25NM כסף מושחר מוברשWH09TAP מתכת חלודהYH27NM נחושת מוברשWH07TAP נחושת מעונןKH26DT פלדת קורטן

PH54TAP ברזל מחומצןKH25DT חלודה YH22NM ברונזה מוברשPH51DT גרניט פלדהPH52DT גרניט ברזל

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- 0.9 - 0.8 מ"מעובי חומר

הערות: 

חלק מדגמי ה-HPL  מדמי המתכות מגיעים בציפוי של שכבת מתכות 
אמיתיות

דגמי S'Mart - אוקסיד כספית, אוקסיד מתכת, אוקסיד ברזלף אוקסיד 
נחושת - מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע בהתאם  

לנראות לחומר.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

מאפייני הדוגמה:

HPL פלדת קורטן KH26DTחזית

208ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

6הדלת

3NDF149מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות אחריות
בלורן(



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת HPL )פורמייקה( דגם פורטה, קנט תואם

Deep Texture - DT - מתכות
מגוון טקסטורות וגימורים מעולם המתכות: פליז, ברונזה, ברזל ועוד

קולקציית מתכות )ראו מניפה מספר 11(:  חומר זה קיים גם במניפת PL )מס׳ 12(

MH55DT אוקסיד נחושתMH54DT אוקסיד ברזלPH47TAP פליז מושחרPH48TAP ברונזה מעונן ML52DT אוקסיד כספיתML53DT אוקסיד מתכת

YH24NM זהב מוברש

YH23NM כסף מוברשYH25NM כסף מושחר מוברשWH09TAP מתכת חלודהYH27NM נחושת מוברשWH07TAP נחושת מעונןKH26DT פלדת קורטן

PH54TAP ברזל מחומצןKH25DT חלודה YH22NM ברונזה מוברשPH51DT גרניט פלדהPH52DT גרניט ברזל

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

- 0.9 - 0.8 מ"מעובי חומר

הערות: 

חלק מדגמי ה-HPL  מדמי המתכות מגיעים בציפוי של שכבת מתכות 
אמיתיות

דגמי S'Mart - אוקסיד כספית, אוקסיד מתכת, אוקסיד ברזלף אוקסיד 
נחושת - מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised -  המקנה מגע בהתאם  

לנראות לחומר.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

מאפייני הדוגמה:

HPL חלודה KH25DTחזית

208ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

6הדלת

3NDF148מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות אחריות
בלורן(



דלתות PL )מלמין( מניפה מס׳ 12

 מתכות
וטקסטיל 

Deep Texture DT



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

Deep Texture - DT - מתכות וטקסטיל
קולקציית PL במגוון טקסטורות וגימורים

קולקציית מתכות וטקסטיל )ראו מניפה מספר 12(:  חומר זה קיים גם במניפות PL )מס׳ 5, 11(

ML52DT אוקסיד כספיתKL28DT אריג בטון בהיר ML52DT אוקסיד כספיתML53DT אוקסיד מתכת

PH54TAP ברזל מחומצן

ML03DT פשתן אפור בהיר

KL26DT פלדת קורטן KL25DT חלודה KL28DT אריג בטון בהיר

ML03DT פשתן אפור בהיר ML03DT פשתן אפור בהיר

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה

הערות: 

חלק מדגמי ה-PL מדמי המתכות מגיעים בציפוי של שכבת מתכות 
אמיתיות

דגמי S'Mart - פשתן לבן, פשתן אפור בהיר ופשתן אפור גרפיט - 
מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised - המקנה מגע בהתאם לנראות 

לחומר
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

מאפייני הדוגמה:

PL פשתן אפור גרפיט ML04DTחזית

208ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

2הדלת

3NDF152מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת PL )מלמין( דגם פורטה, קנט תואם

Deep Texture - DT - מתכות וטקסטיל
קולקציית PL במגוון טקסטורות וגימורים

קולקציית מתכות וטקסטיל )ראו מניפה מספר 12(:  חומר זה קיים גם במניפות PL )מס׳ 5, 11(

ML52DT אוקסיד כספיתKL28DT אריג בטון בהיר ML52DT אוקסיד כספיתML53DT אוקסיד מתכת

PH54TAP ברזל מחומצן

ML03DT פשתן אפור בהיר

KL26DT פלדת קורטן KL25DT חלודה KL28DT אריג בטון בהיר

ML03DT פשתן אפור בהיר ML03DT פשתן אפור בהיר

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

 DEEP TOUCH
טקסטורה עמוקה

למראה ולמגע, בהתאם לסוג החומר, ליצירת 
התאמה בין הנראות למגע החומר

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה

הערות: 

חלק מדגמי ה-PL מדמי המתכות מגיעים בציפוי של שכבת מתכות 
אמיתיות

דגמי S'Mart - פשתן לבן, פשתן אפור בהיר ופשתן אפור גרפיט - 
מיוצרים בטכנולוגיית Synchronised - המקנה מגע בהתאם לנראות 

לחומר
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

מאפייני הדוגמה:

PL אוקסיד ברזל ML54DTחזית

208ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

2הדלת

3NDF153מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלתות פולימר מניפה מס׳ 14

פולימר 
 POLYMER     



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

קולקציית פולימר משי-משי )לגימורים נוספים: PRIME MATT, היי-גלוס וטקסטורה ראו מניפה מספר 14(

H920 - משי לבן שלגH18 - משי לבן קרח

R20 - משי וניל

R06 - משי קפוצ'ינו

H02 - משי ירוק עתיק

פודרה

H921 - משי שמנת

H01 - משי קשמיר

R22 - משי ירוק יער

H14 - משי אפור כהה

R17 - משי לבן פלטיניום

R03 - משי קרם

H09 - משי אפור בהיר

H947 - משי אפור חם

ירוק

H33 -  משי פנינה

H17 - משי צדפה

R02 - משי זית

R01 - משי אפור עשן

H20 - משי כחול אינדיגו

H08 - משי לבן אלפים

R19 - משי יסמין

H10 - משי חום אבן

H12 - משי אפור

כחול

H926 - משי שנהב

R04 - 'משי בז

H11 - משי אפרפר

H13 - משי אפור גרפיט

H03 - משי כחול

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה

הערות: 

יריעות פולימר בעובי 0.4 מ"מ, בעלות עמידות גבוהה
טכנולוגיית מתיחה מתקדמת הקרויה "ואקום פורמינג" לקבלת חזיתות  

במראה אחיד ומושלם. הרכב החומר מקנה נראות המדמה צביעה
לדלתות גב פולימר תואם לחזית, הדבקת הפולימר משני צידי הדלת 

מאפשרת קבלת דלת ישרה ומאוזנת
להבטחת חוזקה של הדלת מיוצרים מרבית הדגמים החרוטים 

בשכבות על-פי עובי הנדרש לכל דגם

חדש
במלאי החל מ-1.2021

חדשחדשחדש

דלת פולימר דגם אליזה

פולימר משי-משי
חומר PVC בגימור מט משי-משי 

מאפייני הדוגמה:

פולימר משי לבן אלפים H08חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

7הדלת

3NDP9103מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

קולקציית פולימר משי-משי )לגימורים נוספים: PRIME MATT, היי-גלוס וטקסטורה ראו מניפה מספר 14(

H920 - משי לבן שלגH18 - משי לבן קרח

R20 - משי וניל

R06 - משי קפוצ'ינו

H02 - משי ירוק עתיק

פודרה

H921 - משי שמנת

H01 - משי קשמיר

R22 - משי ירוק יער

H14 - משי אפור כהה

R17 - משי לבן פלטיניום

R03 - משי קרם

H09 - משי אפור בהיר

H947 - משי אפור חם

ירוק

H33 -  משי פנינה

H17 - משי צדפה

R02 - משי זית

R01 - משי אפור עשן

H20 - משי כחול אינדיגו

H08 - משי לבן אלפים

R19 - משי יסמין

H10 - משי חום אבן

H12 - משי אפור

כחול

H926 - משי שנהב

R04 - 'משי בז

H11 - משי אפרפר

H13 - משי אפור גרפיט

H03 - משי כחול

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה

הערות: 

יריעות פולימר בעובי 0.4 מ"מ, בעלות עמידות גבוהה
טכנולוגיית מתיחה מתקדמת הקרויה "ואקום פורמינג" לקבלת חזיתות  

במראה אחיד ומושלם. הרכב החומר מקנה נראות המדמה צביעה
לדלתות גב פולימר תואם לחזית, הדבקת הפולימר משני צידי הדלת 

מאפשרת קבלת דלת ישרה ומאוזנת
להבטחת חוזקה של הדלת מיוצרים מרבית הדגמים החרוטים 

בשכבות על-פי עובי הנדרש לכל דגם

חדש
במלאי החל מ-1.2021

חדשחדשחדש

דלת פולימר דגם סיציליה

פולימר משי-משי
חומר PVC בגימור מט משי-משי 

מאפייני הדוגמה:

פולימר משי שמנת H921חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

9Aהדלת

3NDP9113מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

קולקציית פולימר משי-משי )לגימורים נוספים: PRIME MATT, היי-גלוס וטקסטורה ראו מניפה מספר 14(

H920 - משי לבן שלגH18 - משי לבן קרח

R20 - משי וניל

R06 - משי קפוצ'ינו

H02 - משי ירוק עתיק

פודרה

H921 - משי שמנת

H01 - משי קשמיר

R22 - משי ירוק יער

H14 - משי אפור כהה

R17 - משי לבן פלטיניום

R03 - משי קרם

H09 - משי אפור בהיר

H947 - משי אפור חם

ירוק

H33 -  משי פנינה

H17 - משי צדפה

R02 - משי זית

R01 - משי אפור עשן

H20 - משי כחול אינדיגו

H08 - משי לבן אלפים

R19 - משי יסמין

H10 - משי חום אבן

H12 - משי אפור

כחול

H926 - משי שנהב

R04 - 'משי בז

H11 - משי אפרפר

H13 - משי אפור גרפיט

H03 - משי כחול

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה

הערות: 

יריעות פולימר בעובי 0.4 מ"מ, בעלות עמידות גבוהה
טכנולוגיית מתיחה מתקדמת הקרויה "ואקום פורמינג" לקבלת חזיתות  

במראה אחיד ומושלם. הרכב החומר מקנה נראות המדמה צביעה
לדלתות גב פולימר תואם לחזית, הדבקת הפולימר משני צידי הדלת 

מאפשרת קבלת דלת ישרה ומאוזנת
להבטחת חוזקה של הדלת מיוצרים מרבית הדגמים החרוטים 

בשכבות על-פי עובי הנדרש לכל דגם

חדש
במלאי החל מ-1.2021

חדשחדשחדש

דלת פולימר דגם אקרופוליס

פולימר משי-משי
חומר PVC בגימור מט משי-משי 

מאפייני הדוגמה:

פולימר משי אפור בהיר H09חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

9Aהדלת

3NDP9134מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות אחריות
בלורן(



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

קולקציית פולימר משי-משי )לגימורים נוספים: PRIME MATT, היי-גלוס וטקסטורה ראו מניפה מספר 14(

H920 - משי לבן שלגH18 - משי לבן קרח

R20 - משי וניל

R06 - משי קפוצ'ינו

H02 - משי ירוק עתיק

פודרה

H921 - משי שמנת

H01 - משי קשמיר

R22 - משי ירוק יער

H14 - משי אפור כהה

R17 - משי לבן פלטיניום

R03 - משי קרם

H09 - משי אפור בהיר

H947 - משי אפור חם

ירוק

H33 -  משי פנינה

H17 - משי צדפה

R02 - משי זית

R01 - משי אפור עשן

H20 - משי כחול אינדיגו

H08 - משי לבן אלפים

R19 - משי יסמין

H10 - משי חום אבן

H12 - משי אפור

כחול

H926 - משי שנהב

R04 - 'משי בז

H11 - משי אפרפר

H13 - משי אפור גרפיט

H03 - משי כחול

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה

הערות: 

יריעות פולימר בעובי 0.4 מ"מ, בעלות עמידות גבוהה
טכנולוגיית מתיחה מתקדמת הקרויה "ואקום פורמינג" לקבלת חזיתות  

במראה אחיד ומושלם. הרכב החומר מקנה נראות המדמה צביעה
לדלתות גב פולימר תואם לחזית, הדבקת הפולימר משני צידי הדלת 

מאפשרת קבלת דלת ישרה ומאוזנת
להבטחת חוזקה של הדלת מיוצרים מרבית הדגמים החרוטים 

בשכבות על-פי עובי הנדרש לכל דגם

חדש
במלאי החל מ-1.2021

חדשחדשחדש

מאפייני הדוגמה:

פולימר משי ירוק עתיק H02חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

7הדלת

3NDP9133מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות

דלת פולימר דגם גאודה מדורג

פולימר משי-משי
חומר PVC בגימור מט משי-משי 



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

קולקציית פולימר משי-משי )לגימורים נוספים: PRIME MATT, היי-גלוס וטקסטורה ראו מניפה מספר 14(

H920 - משי לבן שלגH18 - משי לבן קרח

R20 - משי וניל

R06 - משי קפוצ'ינו

H02 - משי ירוק עתיק

פודרה

H921 - משי שמנת

H01 - משי קשמיר

R22 - משי ירוק יער

H14 - משי אפור כהה

R17 - משי לבן פלטיניום

R03 - משי קרם

H09 - משי אפור בהיר

H947 - משי אפור חם

ירוק

H33 -  משי פנינה

H17 - משי צדפה

R02 - משי זית

R01 - משי אפור עשן

H20 - משי כחול אינדיגו

H08 - משי לבן אלפים

R19 - משי יסמין

H10 - משי חום אבן

H12 - משי אפור

כחול

H926 - משי שנהב

R04 - 'משי בז

H11 - משי אפרפר

H13 - משי אפור גרפיט

H03 - משי כחול

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה

הערות: 

יריעות פולימר בעובי 0.4 מ"מ, בעלות עמידות גבוהה
טכנולוגיית מתיחה מתקדמת הקרויה "ואקום פורמינג" לקבלת חזיתות  

במראה אחיד ומושלם. הרכב החומר מקנה נראות המדמה צביעה
לדלתות גב פולימר תואם לחזית, הדבקת הפולימר משני צידי הדלת 

מאפשרת קבלת דלת ישרה ומאוזנת
להבטחת חוזקה של הדלת מיוצרים מרבית הדגמים החרוטים 

בשכבות על-פי עובי הנדרש לכל דגם

חדש
במלאי החל מ-1.2021

חדשחדשחדש

מאפייני הדוגמה:

פולימר משי ירוק עתיק H02חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

13הדלת

3NDP9130מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות

דלת פולימר דגם אקרופוליס, ויטרינה

פולימר משי-משי
חומר PVC בגימור מט משי-משי 



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

קולקציית פולימר משי-משי )לגימורים נוספים: PRIME MATT, היי-גלוס וטקסטורה ראו מניפה מספר 14(

H920 - משי לבן שלגH18 - משי לבן קרח

R20 - משי וניל

R06 - משי קפוצ'ינו

H02 - משי ירוק עתיק

פודרה

H921 - משי שמנת

H01 - משי קשמיר

R22 - משי ירוק יער

H14 - משי אפור כהה

R17 - משי לבן פלטיניום

R03 - משי קרם

H09 - משי אפור בהיר

H947 - משי אפור חם

ירוק

H33 -  משי פנינה

H17 - משי צדפה

R02 - משי זית

R01 - משי אפור עשן

H20 - משי כחול אינדיגו

H08 - משי לבן אלפים

R19 - משי יסמין

H10 - משי חום אבן

H12 - משי אפור

כחול

H926 - משי שנהב

R04 - 'משי בז

H11 - משי אפרפר

H13 - משי אפור גרפיט

H03 - משי כחול

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה

הערות: 

יריעות פולימר בעובי 0.4 מ"מ, בעלות עמידות גבוהה
טכנולוגיית מתיחה מתקדמת הקרויה "ואקום פורמינג" לקבלת חזיתות  

במראה אחיד ומושלם. הרכב החומר מקנה נראות המדמה צביעה
לדלתות גב פולימר תואם לחזית, הדבקת הפולימר משני צידי הדלת 

מאפשרת קבלת דלת ישרה ומאוזנת
להבטחת חוזקה של הדלת מיוצרים מרבית הדגמים החרוטים 

בשכבות על-פי עובי הנדרש לכל דגם

חדש
במלאי החל מ-1.2021

חדשחדשחדש

דלת פולימר דגם ספרטה

פולימר משי-משי
חומר PVC בגימור מט משי-משי 

מאפייני הדוגמה:

פולימר משי לבן אלפים H08חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

7הדלת

3NDP9135מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

קולקציית פולימר משי-משי )לגימורים נוספים: PRIME MATT, היי-גלוס וטקסטורה ראו מניפה מספר 14(

H920 - משי לבן שלגH18 - משי לבן קרח

R20 - משי וניל

R06 - משי קפוצ'ינו

H02 - משי ירוק עתיק

פודרה

H921 - משי שמנת

H01 - משי קשמיר

R22 - משי ירוק יער

H14 - משי אפור כהה

R17 - משי לבן פלטיניום

R03 - משי קרם

H09 - משי אפור בהיר

H947 - משי אפור חם

ירוק

H33 -  משי פנינה

H17 - משי צדפה

R02 - משי זית

R01 - משי אפור עשן

H20 - משי כחול אינדיגו

H08 - משי לבן אלפים

R19 - משי יסמין

H10 - משי חום אבן

H12 - משי אפור

כחול

H926 - משי שנהב

R04 - 'משי בז

H11 - משי אפרפר

H13 - משי אפור גרפיט

H03 - משי כחול

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה

הערות: 

יריעות פולימר בעובי 0.4 מ"מ, בעלות עמידות גבוהה
טכנולוגיית מתיחה מתקדמת הקרויה "ואקום פורמינג" לקבלת חזיתות  

במראה אחיד ומושלם. הרכב החומר מקנה נראות המדמה צביעה
לדלתות גב פולימר תואם לחזית, הדבקת הפולימר משני צידי הדלת 

מאפשרת קבלת דלת ישרה ומאוזנת
להבטחת חוזקה של הדלת מיוצרים מרבית הדגמים החרוטים 

בשכבות על-פי עובי הנדרש לכל דגם

חדש
במלאי החל מ-1.2021

חדשחדשחדש

דלת פולימר דגם בוסטון

פולימר משי-משי
חומר PVC בגימור מט משי-משי 

מאפייני הדוגמה:

פולימר משי כחול אינדיגו H20חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

7הדלת

3NDP9103מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות אחריות
בלורן(



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

קולקציית פולימר משי-משי )לגימורים נוספים: PRIME MATT, היי-גלוס וטקסטורה ראו מניפה מספר 14(

H920 - משי לבן שלגH18 - משי לבן קרח

R20 - משי וניל

R06 - משי קפוצ'ינו

H02 - משי ירוק עתיק

פודרה

H921 - משי שמנת

H01 - משי קשמיר

R22 - משי ירוק יער

H14 - משי אפור כהה

R17 - משי לבן פלטיניום

R03 - משי קרם

H09 - משי אפור בהיר

H947 - משי אפור חם

ירוק

H33 -  משי פנינה

H17 - משי צדפה

R02 - משי זית

R01 - משי אפור עשן

H20 - משי כחול אינדיגו

H08 - משי לבן אלפים

R19 - משי יסמין

H10 - משי חום אבן

H12 - משי אפור

כחול

H926 - משי שנהב

R04 - 'משי בז

H11 - משי אפרפר

H13 - משי אפור גרפיט

H03 - משי כחול

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה

הערות: 

יריעות פולימר בעובי 0.4 מ"מ, בעלות עמידות גבוהה
טכנולוגיית מתיחה מתקדמת הקרויה "ואקום פורמינג" לקבלת חזיתות  

במראה אחיד ומושלם. הרכב החומר מקנה נראות המדמה צביעה
לדלתות גב פולימר תואם לחזית, הדבקת הפולימר משני צידי הדלת 

מאפשרת קבלת דלת ישרה ומאוזנת
להבטחת חוזקה של הדלת מיוצרים מרבית הדגמים החרוטים 

בשכבות על-פי עובי הנדרש לכל דגם

חדש
במלאי החל מ-1.2021

חדשחדשחדש

מאפייני הדוגמה:

פולימר משי לבן פלטיניום R17חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

4הדלת

3NDP9088מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות

דלת פולימר דגם מילאנו

פולימר משי-משי
חומר PVC בגימור מט משי-משי 



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

קולקציית פולימר משי-משי )לגימורים נוספים: PRIME MATT, היי-גלוס וטקסטורה ראו מניפה מספר 14(

H920 - משי לבן שלגH18 - משי לבן קרח

R20 - משי וניל

R06 - משי קפוצ'ינו

H02 - משי ירוק עתיק

פודרה

H921 - משי שמנת

H01 - משי קשמיר

R22 - משי ירוק יער

H14 - משי אפור כהה

R17 - משי לבן פלטיניום

R03 - משי קרם

H09 - משי אפור בהיר

H947 - משי אפור חם

ירוק

H33 -  משי פנינה

H17 - משי צדפה

R02 - משי זית

R01 - משי אפור עשן

H20 - משי כחול אינדיגו

H08 - משי לבן אלפים

R19 - משי יסמין

H10 - משי חום אבן

H12 - משי אפור

כחול

H926 - משי שנהב

R04 - 'משי בז

H11 - משי אפרפר

H13 - משי אפור גרפיט

H03 - משי כחול

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה

הערות: 

יריעות פולימר בעובי 0.4 מ"מ, בעלות עמידות גבוהה
טכנולוגיית מתיחה מתקדמת הקרויה "ואקום פורמינג" לקבלת חזיתות  

במראה אחיד ומושלם. הרכב החומר מקנה נראות המדמה צביעה
לדלתות גב פולימר תואם לחזית, הדבקת הפולימר משני צידי הדלת 

מאפשרת קבלת דלת ישרה ומאוזנת
להבטחת חוזקה של הדלת מיוצרים מרבית הדגמים החרוטים 

בשכבות על-פי עובי הנדרש לכל דגם

חדש
במלאי החל מ-1.2021

חדשחדשחדש

דלת פולימר דגם אינגלנד

פולימר משי-משי
חומר PVC בגימור מט משי-משי 

מאפייני הדוגמה:

פולימר משי זית R02חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

7הדלת

3NDP9089מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

קולקציית פולימר משי-משי )לגימורים נוספים: PRIME MATT, היי-גלוס וטקסטורה ראו מניפה מספר 14(

H920 - משי לבן שלגH18 - משי לבן קרח

R20 - משי וניל

R06 - משי קפוצ'ינו

H02 - משי ירוק עתיק

פודרה

H921 - משי שמנת

H01 - משי קשמיר

R22 - משי ירוק יער

H14 - משי אפור כהה

R17 - משי לבן פלטיניום

R03 - משי קרם

H09 - משי אפור בהיר

H947 - משי אפור חם

ירוק

H33 -  משי פנינה

H17 - משי צדפה

R02 - משי זית

R01 - משי אפור עשן

H20 - משי כחול אינדיגו

H08 - משי לבן אלפים

R19 - משי יסמין

H10 - משי חום אבן

H12 - משי אפור

כחול

H926 - משי שנהב

R04 - 'משי בז

H11 - משי אפרפר

H13 - משי אפור גרפיט

H03 - משי כחול

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה

הערות: 

יריעות פולימר בעובי 0.4 מ"מ, בעלות עמידות גבוהה
טכנולוגיית מתיחה מתקדמת הקרויה "ואקום פורמינג" לקבלת חזיתות  

במראה אחיד ומושלם. הרכב החומר מקנה נראות המדמה צביעה
לדלתות גב פולימר תואם לחזית, הדבקת הפולימר משני צידי הדלת 

מאפשרת קבלת דלת ישרה ומאוזנת
להבטחת חוזקה של הדלת מיוצרים מרבית הדגמים החרוטים 

בשכבות על-פי עובי הנדרש לכל דגם

חדש
במלאי החל מ-1.2021

חדשחדשחדש

מאפייני הדוגמה:

פולימר לבן אלפים H08חזית

178ידית

צבוע לבן מט W03גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

1Aהדלת

3NDP9092מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות

דלת פולימר דגם פורטה

פולימר משי-משי
חומר PVC בגימור מט משי-משי 



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

קולקציית פולימר משי-משי )לגימורים נוספים: PRIME MATT, היי-גלוס וטקסטורה ראו מניפה מספר 14(

H920 - משי לבן שלגH18 - משי לבן קרח

R20 - משי וניל

R06 - משי קפוצ'ינו

H02 - משי ירוק עתיק

פודרה

H921 - משי שמנת

H01 - משי קשמיר

R22 - משי ירוק יער

H14 - משי אפור כהה

R17 - משי לבן פלטיניום

R03 - משי קרם

H09 - משי אפור בהיר

H947 - משי אפור חם

ירוק

H33 -  משי פנינה

H17 - משי צדפה

R02 - משי זית

R01 - משי אפור עשן

H20 - משי כחול אינדיגו

H08 - משי לבן אלפים

R19 - משי יסמין

H10 - משי חום אבן

H12 - משי אפור

כחול

H926 - משי שנהב

R04 - 'משי בז

H11 - משי אפרפר

H13 - משי אפור גרפיט

H03 - משי כחול

מידע טכני על החומר:

- פלטה מודבקת - דמה דלתדפנות סגירה

- לוח HPL תואם  להדבקה עצמית

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי פלטה

הערות: 

יריעות פולימר בעובי 0.4 מ"מ, בעלות עמידות גבוהה
טכנולוגיית מתיחה מתקדמת הקרויה "ואקום פורמינג" לקבלת חזיתות  

במראה אחיד ומושלם. הרכב החומר מקנה נראות המדמה צביעה
לדלתות גב פולימר תואם לחזית, הדבקת הפולימר משני צידי הדלת 

מאפשרת קבלת דלת ישרה ומאוזנת
להבטחת חוזקה של הדלת מיוצרים מרבית הדגמים החרוטים 

בשכבות על-פי עובי הנדרש לכל דגם

חדש
במלאי החל מ-1.2021

חדשחדשחדש

מאפייני הדוגמה:

פולימר משי יסמין R19חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

4הדלת

3NDP9091מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות

דלת פולימר דגם נאפולי

פולימר משי-משי
חומר PVC בגימור מט משי-משי 



דלתות פורניר מניפה מס׳ 17

פורניר 
 Veneer     



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר
 קולקציה עשירה של כ-14 דגמי עצים במראה קלאסי וטבעי ללא תפרים - 

לתחושת עץ מלא וטבעי

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 17(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV1 אלון ארופאי שטריף

KV11 במבוק

KV2 אלון ארופאי מיקס

KV12 טיק פרח

KV3 אלון ארופאי פרח

KV13 טיק שטרייף

KV6 אגוז אמריקאי שחור פרח

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

מאפייני הדוגמה:

פורניר במבוק KV11חזית

6063ידית

טבעי מטגימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

8הדלת

3NDV045מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר
 קולקציה עשירה של כ-14 דגמי עצים במראה קלאסי וטבעי ללא תפרים - 

לתחושת עץ מלא וטבעי

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 17(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV1 אלון ארופאי שטריף

KV11 במבוק

KV2 אלון ארופאי מיקס

KV12 טיק פרח

KV3 אלון ארופאי פרח

KV13 טיק שטרייף

KV6 אגוז אמריקאי שחור פרח

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

מאפייני הדוגמה:

פורניר טיק שטרייף KV13חזית

CNC 6080ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

2הדלת

3NDV047מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר
 קולקציה עשירה של כ-14 דגמי עצים במראה קלאסי וטבעי ללא תפרים - 

לתחושת עץ מלא וטבעי

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 17(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV1 אלון ארופאי שטריף

KV11 במבוק

KV2 אלון ארופאי מיקס

KV12 טיק פרח

KV3 אלון ארופאי פרח

KV13 טיק שטרייף

KV6 אגוז אמריקאי שחור פרח

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

מאפייני הדוגמה:

פורניר אלון אירופאי פרח KV03חזית

178ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

2הדלת

3NDV046מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר
 קולקציה עשירה של כ-14 דגמי עצים במראה קלאסי וטבעי ללא תפרים - 

לתחושת עץ מלא וטבעי

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 17(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV1 אלון ארופאי שטריף

KV11 במבוק

KV2 אלון ארופאי מיקס

KV12 טיק פרח

KV3 אלון ארופאי פרח

KV13 טיק שטרייף

KV6 אגוז אמריקאי שחור פרח

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

פורניר אלון אירופאי שטרייף KV01חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

2הדלת

3NDV048מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר
 קולקציה עשירה של כ-14 דגמי עצים במראה קלאסי וטבעי ללא תפרים - 

לתחושת עץ מלא וטבעי

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 17(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV1 אלון ארופאי שטריף

KV11 במבוק

KV2 אלון ארופאי מיקס

KV12 טיק פרח

KV3 אלון ארופאי פרח

KV13 טיק שטרייף

KV6 אגוז אמריקאי שחור פרח

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

מאפייני הדוגמה:

פורניר אלון אירופאי שטרייף KV01חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

13הדלת

3NDV039מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר
 קולקציה עשירה של כ-14 דגמי עצים במראה קלאסי וטבעי ללא תפרים - 

לתחושת עץ מלא וטבעי

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 17(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV1 אלון ארופאי שטריף

KV11 במבוק

KV2 אלון ארופאי מיקס

KV12 טיק פרח

KV3 אלון ארופאי פרח

KV13 טיק שטרייף

KV6 אגוז אמריקאי שחור פרח

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

מאפייני הדוגמה:

פורניר אגוז אמריקאי שחור פרח KV06חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

14הדלת

3NDV043מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר
 קולקציה עשירה של כ-14 דגמי עצים במראה קלאסי וטבעי ללא תפרים - 

לתחושת עץ מלא וטבעי

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 17(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV1 אלון ארופאי שטריף

KV11 במבוק

KV2 אלון ארופאי מיקס

KV12 טיק פרח

KV3 אלון ארופאי פרח

KV13 טיק שטרייף

KV6 אגוז אמריקאי שחור פרח

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

פורניר אלון אירופאי מיקס KV02חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

2הדלת

3NDV049מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר
 קולקציה עשירה של כ-14 דגמי עצים במראה קלאסי וטבעי ללא תפרים - 

לתחושת עץ מלא וטבעי

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 17(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV1 אלון ארופאי שטריף

KV11 במבוק

KV2 אלון ארופאי מיקס

KV12 טיק פרח

KV3 אלון ארופאי פרח

KV13 טיק שטרייף

KV6 אגוז אמריקאי שחור פרח

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

פורניר אלון ארופאי פרח KV3חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

2הדלת

3NDV050מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר
 קולקציה עשירה של כ-14 דגמי עצים במראה קלאסי וטבעי ללא תפרים - 

לתחושת עץ מלא וטבעי

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 17(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV1 אלון ארופאי שטריף

KV11 במבוק

KV2 אלון ארופאי מיקס

KV12 טיק פרח

KV3 אלון ארופאי פרח

KV13 טיק שטרייף

KV6 אגוז אמריקאי שחור פרח

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

פורניר אגוז אמריקאי שחור פרח KV06חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

5הדלת

3NDV053מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר
 קולקציה עשירה של כ-14 דגמי עצים במראה קלאסי וטבעי ללא תפרים - 

לתחושת עץ מלא וטבעי

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 17(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV1 אלון ארופאי שטריף

KV11 במבוק

KV2 אלון ארופאי מיקס

KV12 טיק פרח

KV3 אלון ארופאי פרח

KV13 טיק שטרייף

KV6 אגוז אמריקאי שחור פרח

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

פורניר במבוק KV11חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

8הדלת

3NDV058מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר
 קולקציה עשירה של כ-14 דגמי עצים במראה קלאסי וטבעי ללא תפרים - 

לתחושת עץ מלא וטבעי

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 17(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV1 אלון ארופאי שטריף

KV11 במבוק

KV2 אלון ארופאי מיקס

KV12 טיק פרח

KV3 אלון ארופאי פרח

KV13 טיק שטרייף

KV6 אגוז אמריקאי שחור פרח

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

פורניר טיק פרח KV12חזית

-ידית

-גימור ידית

קבוצת מחיר לדגם 
הדלת

8

3NDV059מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר
 קולקציה עשירה של כ-14 דגמי עצים במראה קלאסי וטבעי ללא תפרים - 

לתחושת עץ מלא וטבעי

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 17(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV1 אלון ארופאי שטריף

KV11 במבוק

KV2 אלון ארופאי מיקס

KV12 טיק פרח

KV3 אלון ארופאי פרח

KV13 טיק שטרייף

KV6 אגוז אמריקאי שחור פרח

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

פורניר טיק שטרייף KV13 חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

8הדלת

3NDV060מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלתות פורניר מניפה מס׳ 18

פורניר      
פראי ומוברש 

    



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר פראי ומוברש
קולקציה ייחודית של פורניר במראה עץ מבוקע, מיושן ופראי בשילוב דבק שחור המדגיש את בקיעת סיבי העץ. 

פורניר מוברש - תהליך חריטה המדגיש את המרקם

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 18(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV7 אגוז כפרי

אלון וולקנו מיקס מוברש 
KV14

KV8 אלון כפרי

KV18 אלון ישן נושן

KV10 אלון עתיק מבוקע

אלון עיניים מיקס מוברש
KV15

KV17 אלון ארופאי שטריף

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

מאפייני הדוגמה:

פורניר אלון עיניים מיקס מוברש KV15חזית

178ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDV040מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר פראי ומוברש
קולקציה ייחודית של פורניר במראה עץ מבוקע, מיושן ופראי בשילוב דבק שחור המדגיש את בקיעת סיבי העץ. 

פורניר מוברש - תהליך חריטה המדגיש את המרקם

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 18(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV7 אגוז כפרי

אלון וולקנו מיקס מוברש 
KV14

KV8 אלון כפרי

KV18 אלון ישן נושן

KV10 אלון עתיק מבוקע

אלון עיניים מיקס מוברש
KV15

KV17 אלון ארופאי שטריף

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

פורניר אלון עתיק מבוקע KV10חזית

6081ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDV031מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר פראי ומוברש
קולקציה ייחודית של פורניר במראה עץ מבוקע, מיושן ופראי בשילוב דבק שחור המדגיש את בקיעת סיבי העץ. 

פורניר מוברש - תהליך חריטה המדגיש את המרקם

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 18(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV7 אגוז כפרי

אלון וולקנו מיקס מוברש 
KV14

KV8 אלון כפרי

KV18 אלון ישן נושן

KV10 אלון עתיק מבוקע

אלון עיניים מיקס מוברש
KV15

KV17 אלון ארופאי שטריף

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

פורניר אלון כפרי KV08חזית

6081ידית

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDV030מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר פראי ומוברש
קולקציה ייחודית של פורניר במראה עץ מבוקע, מיושן ופראי בשילוב דבק שחור המדגיש את בקיעת סיבי העץ. 

פורניר מוברש - תהליך חריטה המדגיש את המרקם

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 18(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV7 אגוז כפרי

אלון וולקנו מיקס מוברש 
KV14

KV8 אלון כפרי

KV18 אלון ישן נושן

KV10 אלון עתיק מבוקע

אלון עיניים מיקס מוברש
KV15

KV17 אלון ארופאי שטריף

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

מאפייני הדוגמה:

פורניר אגוז כפרי KV07חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDV054מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר פראי ומוברש
קולקציה ייחודית של פורניר במראה עץ מבוקע, מיושן ופראי בשילוב דבק שחור המדגיש את בקיעת סיבי העץ. 

פורניר מוברש - תהליך חריטה המדגיש את המרקם

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 18(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV7 אגוז כפרי

אלון וולקנו מיקס מוברש 
KV14

KV8 אלון כפרי

KV18 אלון ישן נושן

KV10 אלון עתיק מבוקע

אלון עיניים מיקס מוברש
KV15

KV17 אלון ארופאי שטריף

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

פורניר אלון כפרי KV08חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDV055מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר פראי ומוברש
קולקציה ייחודית של פורניר במראה עץ מבוקע, מיושן ופראי בשילוב דבק שחור המדגיש את בקיעת סיבי העץ. 

פורניר מוברש - תהליך חריטה המדגיש את המרקם

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 18(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV7 אגוז כפרי

אלון וולקנו מיקס מוברש 
KV14

KV8 אלון כפרי

KV18 אלון ישן נושן

KV10 אלון עתיק מבוקע

אלון עיניים מיקס מוברש
KV15

KV17 אלון ארופאי שטריף

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

פורניר אלון עתיק מבוקע KV10חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDV057מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר פראי ומוברש
קולקציה ייחודית של פורניר במראה עץ מבוקע, מיושן ופראי בשילוב דבק שחור המדגיש את בקיעת סיבי העץ. 

פורניר מוברש - תהליך חריטה המדגיש את המרקם

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 18(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV7 אגוז כפרי

אלון וולקנו מיקס מוברש 
KV14

KV8 אלון כפרי

KV18 אלון ישן נושן

KV10 אלון עתיק מבוקע

אלון עיניים מיקס מוברש
KV15

KV17 אלון ארופאי שטריף

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

פורניר אלון עיניים מיקס מוברש KV15חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDV061מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר פראי ומוברש
קולקציה ייחודית של פורניר במראה עץ מבוקע, מיושן ופראי בשילוב דבק שחור המדגיש את בקיעת סיבי העץ. 

פורניר מוברש - תהליך חריטה המדגיש את המרקם

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 18(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV7 אגוז כפרי

אלון וולקנו מיקס מוברש 
KV14

KV8 אלון כפרי

KV18 אלון ישן נושן

KV10 אלון עתיק מבוקע

אלון עיניים מיקס מוברש
KV15

KV17 אלון ארופאי שטריף

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

פורניר אלון וולקנו מיקס מוברש KV14חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDV062מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלת פורניר דגם פורטה, קנט תואם

Veneer - פורניר פראי ומוברש
קולקציה ייחודית של פורניר במראה עץ מבוקע, מיושן ופראי בשילוב דבק שחור המדגיש את בקיעת סיבי העץ. 

פורניר מוברש - תהליך חריטה המדגיש את המרקם

קולקציית פורניר )ראו מניפה מספר 18(:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

ידיות אלומיניום 
אינטגרליות

- למבחר דגמי ידיות ראו קטלוג ידיות

- מבחר גוונים ראו מניפות מס׳ 15 ,16

מודבק על-גבי MDF בעובי 19 מ״מעובי חומר

280 / 207 ס״מגודל פלטה מקס׳

הערות: 

פורנירים שטרייף ופרח בעובי 0.6 מ״מ. פסי הפורניר בהדבקה ללא 
תפרים, אחידות גוון גבוהה בין הלוחות.

קנטים תואמים שטרייף וגדע.
 גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם 

למניפת אלומיניום )כ-40 גוונים(

KV7 אגוז כפרי

אלון וולקנו מיקס מוברש 
KV14

KV8 אלון כפרי

KV18 אלון ישן נושן

KV10 אלון עתיק מבוקע

אלון עיניים מיקס מוברש
KV15

KV17 אלון ארופאי שטריף

שטרייף

מיקס

פרח / עיניים

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

מאפייני הדוגמה:

פורניר אלון ארופאי שטרייף מוברש KV17חזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDV064מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דלתות עץ מלא

עץ מלא
WOOD     



קולקציית עץ מלא:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

מאפייני הדוגמה:

 אלון לבן מבוקעחזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

13הדלת

3NDW020מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות

אגוזאלון לבן מבוקעאלון לבן  שטרייףמייפל

דלת עץ דגם סהר

WOOD - עץ מלא
קולקציית העצים עשירה במגוון דגמים- מייפל, אלון לבן שטרייף, אלון לבן מבוקע ואגוז, במראה מט ובגוונים טבעיים, 

אפורים עד מעושנים, קלאסי עד פראי וכל מה שטרנדי ועכשווי בעיצוב

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ



קולקציית עץ מלא:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

אגוזאלון לבן מבוקעאלון לבן  שטרייףמייפל

דלת עץ דגם נווה

WOOD - עץ מלא
קולקציית העצים עשירה במגוון דגמים- מייפל, אלון לבן שטרייף, אלון לבן מבוקע ואגוז, במראה מט ובגוונים טבעיים, 

אפורים עד מעושנים, קלאסי עד פראי וכל מה שטרנדי ועכשווי בעיצוב

מאפייני הדוגמה:

 אלון לבן מבוקעחזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

11הדלת

3NDW010מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ



קולקציית עץ מלא:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

אגוזאלון לבן מבוקעאלון לבן  שטרייףמייפל

דלת עץ דגם איתן

WOOD - עץ מלא
קולקציית העצים עשירה במגוון דגמים- מייפל, אלון לבן שטרייף, אלון לבן מבוקע ואגוז, במראה מט ובגוונים טבעיים, 

אפורים עד מעושנים, קלאסי עד פראי וכל מה שטרנדי ועכשווי בעיצוב

מאפייני הדוגמה:

 אלון לבן אמריקאיחזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

11הדלת

3NDW002מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ



קולקציית עץ מלא:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

אגוזאלון לבן מבוקעאלון לבן  שטרייףמייפל

דלת עץ דגם טל

WOOD - עץ מלא
קולקציית העצים עשירה במגוון דגמים- מייפל, אלון לבן שטרייף, אלון לבן מבוקע ואגוז, במראה מט ובגוונים טבעיים, 

אפורים עד מעושנים, קלאסי עד פראי וכל מה שטרנדי ועכשווי בעיצוב

מאפייני הדוגמה:

אגוז אמריקאי פרחחזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

13הדלת

3NDW006מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ



קולקציית עץ מלא:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

אגוזאלון לבן מבוקעאלון לבן  שטרייףמייפל

דלת עץ דגם תמר

WOOD - עץ מלא
קולקציית העצים עשירה במגוון דגמים- מייפל, אלון לבן שטרייף, אלון לבן מבוקע ואגוז, במראה מט ובגוונים טבעיים, 

אפורים עד מעושנים, קלאסי עד פראי וכל מה שטרנדי ועכשווי בעיצוב

מאפייני הדוגמה:

אלון לבן אמריקאיחזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

13הדלת

3NDV026מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה

מחיר דלת דוגמה 
בעיצוב מיוחד

350 ש״ח

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ



קולקציית עץ מלא:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

אגוזאלון לבן מבוקעאלון לבן  שטרייףמייפל

דלת עץ דגם יובל

WOOD - עץ מלא
קולקציית העצים עשירה במגוון דגמים- מייפל, אלון לבן שטרייף, אלון לבן מבוקע ואגוז, במראה מט ובגוונים טבעיים, 

אפורים עד מעושנים, קלאסי עד פראי וכל מה שטרנדי ועכשווי בעיצוב

מאפייני הדוגמה:

אלון לבן מבוקעחזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

11הדלת

3NDV022מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה

מחיר דלת דוגמה 
בעיצוב מיוחד

350 ש״ח

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ



קולקציית עץ מלא:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

אגוזאלון לבן מבוקעאלון לבן  שטרייףמייפל

דלת עץ דגם איתן

WOOD - עץ מלא
קולקציית העצים עשירה במגוון דגמים- מייפל, אלון לבן שטרייף, אלון לבן מבוקע ואגוז, במראה מט ובגוונים טבעיים, 

אפורים עד מעושנים, קלאסי עד פראי וכל מה שטרנדי ועכשווי בעיצוב

מאפייני הדוגמה:

אלון לבן מבוקעחזית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

11הדלת

3NDV036מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה

מחיר דלת דוגמה 
בעיצוב מיוחד

350 ש״ח

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ



קולקציית עץ מלא:

מידע טכני על החומר:

- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

- ציפוי דאבל פורניר להדבקה עצמית

אגוזאלון לבן מבוקעאלון לבן  שטרייףמייפל

דלת עץ דגם יובל, ויטרינה

WOOD - עץ מלא
קולקציית העצים עשירה במגוון דגמים- מייפל, אלון לבן שטרייף, אלון לבן מבוקע ואגוז, במראה מט ובגוונים טבעיים, 

אפורים עד מעושנים, קלאסי עד פראי וכל מה שטרנדי ועכשווי בעיצוב

מאפייני הדוגמה:

אלון לבן שטרייףחזית

רטרו סטפס R55זכוכית

-ידית

-גימור ידית
קבוצת מחיר לדגם 

10הדלת

3NDV034מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה

מחיר דלת דוגמה 
בעיצוב מיוחד

350 ש״ח

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות

גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ



דלתות זכוכית עם פרופיל אלומיניום 

זכוכית
Glass      



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דגמי פרופיל אלומיניום דומו:

 דלת זכוכית דגם דומו

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 21 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

A0O/45 דומו)HAOU( עם ידית U דומו)HAOL( עם ידית L דומו

מינימום גובה חזית 135 מ״ממינימום גובה חזית 110 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית קליר צביעה מתכת כסוף 9007חזית

פרופיל דומו Lפרופיל

צבוע לגוון אפור מטאלי מט L06גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D135מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דגמי פרופיל אלומיניום דומו:

 דלת זכוכית דגם דומו

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 21 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

A0O/45 דומו)HAOU( עם ידית U דומו)HAOL( עם ידית L דומו

מינימום גובה חזית 135 מ״ממינימום גובה חזית 110 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית מראה אפורהחזית

דומו פרופיל

צבוע לגוון אפור גרפיט ננו P21גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D112מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דגמי פרופיל אלומיניום קאפרי:

 דלת זכוכית דגם קאפרי

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 21 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

  A0K/45 קאפריU קאפרי עם ידית 
)HA0KU(

L קאפרי עם ידית 
)HA0KL(

מינימום גובה חזית 135 מ״ממינימום גובה חזית 110 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית משי חום אפרפרחזית

קאפרי Lפרופיל

צבוע לגוון אפור בהיר C03גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D143מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דגמי פרופיל אלומיניום דומו:

 דלת זכוכית דגם דומו

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 21 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

A0O/45 דומו)HAOU( עם ידית U דומו)HAOL( עם ידית L דומו

מינימום גובה חזית 135 מ״ממינימום גובה חזית 110 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית קליר צביעה אפור חם 947חזית

דומו Lפרופיל

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D136מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דגמי פרופיל אלומיניום דומו:

 דלת זכוכית דגם דומו

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 21 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

A0O/45 דומו)HAOU( עם ידית U דומו)HAOL( עם ידית L דומו

מינימום גובה חזית 135 מ״ממינימום גובה חזית 110 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית קליר לבן שלג 920חזית

דומו Lפרופיל

צבוע גוון זהב מט Z02גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D142מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דגמי פרופיל אלומיניום דומו:

 דלת זכוכית דגם דומו

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 21 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

A0O/45 דומו)HAOU( עם ידית U דומו)HAOL( עם ידית L דומו

מינימום גובה חזית 135 מ״ממינימום גובה חזית 110 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ גודל דלת דוגמה: 30x55 ס״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית משי משי שמנת M10Cחזית

דומו L+Uפרופיל

צבוע לגוון משי שמנת M01גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D74מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דגמי פרופיל אלומיניום קאפרי:

 דלת זכוכית דגם קאפרי

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 21 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

  A0K/45 קאפריU קאפרי עם ידית 
)HA0KU(

L קאפרי עם ידית 
)HA0KL(

מינימום גובה חזית 135 מ״ממינימום גובה חזית 110 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית משי-משי סהרהחזית

קאפרי Lפרופיל

צבוע לגוון סהרה ננו P46גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D137מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דגמי פרופיל אלומיניום דואה:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת זכוכית דגם דואה

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 21 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

02/45A דואהHA02 דואה עם ידית גב זכוכית 783 דואה עם ידית

מינימום גובה חזית 135 מ״ממינימום גובה חזית 110 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית מטאלי ברונזהחזית

דואהפרופיל

צבוע לגוון חום מט L04גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D90מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דגמי פרופיל אלומיניום דומו:

 דלת זכוכית דגם דומו

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 21 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

A0O/45 דומו)HAOU( עם ידית U דומו)HAOL( עם ידית L דומו

מינימום גובה חזית 135 מ״ממינימום גובה חזית 110 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית קליר לבן שלג 9003חזית

דומו עם ידית Lפרופיל

צבוע לגוון לבן מבריק L03גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D79מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דגמי פרופיל אלומיניום פלרמו:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת זכוכית דגם פלרמו

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 21 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

 A05/45 פלרמו HA05 פלרמו עם ידית

מינימום גובה חזית 110 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית משי משי מטאלי כסףחזית

פלרמופרופיל

צבוע לגוון אפור גרפיט ננו P21גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D110מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דגמי פרופיל אלומיניום קאפרי:

 דלת זכוכית דגם קאפרי

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 21 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

  A0K/45 קאפריU קאפרי עם ידית 
)HA0KU(

L קאפרי עם ידית 
)HA0KL(

מינימום גובה חזית 135 מ״ממינימום גובה חזית 110 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית משי משי צביעה לבן 920חזית

קאפרי ידית Lפרופיל

צבוע לגוון פליז מט Z03גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D138מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דגמי פרופיל אלומיניום קואדרו:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת זכוכית דגם קואדרו

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ, עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 19 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

קואדרו עם ידית 3068  קואדרו 19/19  

מינימום גובה חזית 95 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית משי-משי אנטיסן אפורהחזית

קואדרו עם ידיתפרופיל

צבוע לגוון אפור גרפיט ננו P21גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D139מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דגמי פרופיל אלומיניום קואדרו:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת זכוכית דגם קואדרו

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ, עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 19 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

קואדרו עם ידית 3068  קואדרו 19/19  

מינימום גובה חזית 95 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית אנטיסן משי משי ברונזהחזית

ידית CNC 6080פרופיל

צבוע לגוון חום מט L04גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D140מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דגמי פרופיל אלומיניום קואדרו:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת זכוכית דגם קואדרו

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ, עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 19 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

קואדרו עם ידית 3068  קואדרו 19/19  

מינימום גובה חזית 95 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית משי מודפסת יוטה לבנה SHA002חזית

קואדרופרופיל

צבוע לגוון לבן מט מגורען G03גימור פרופיל

קבוצת מחיר לדגם 
הדלת

9920D108מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דגמי פרופיל אלומיניום קואדרו:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת זכוכית דגם קואדרו

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ, עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 19 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

קואדרו עם ידית 3068  קואדרו 19/19  

מינימום גובה חזית 95 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית קליר מודפסת רשת SHA001חזית

קואדרופרופיל

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D109מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דגמי פרופיל אלומיניום קאפרי:

 דלת זכוכית דגם קאפרי

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 21 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

  A0K/45 קאפריU קאפרי עם ידית 
)HA0KU(

L קאפרי עם ידית 
)HA0KL(

מינימום גובה חזית 135 מ״ממינימום גובה חזית 110 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית משי משי מודפסת טקסטורה TEX008חזית

קאפרי Lפרופיל

צבוע לגוון שחור מגורען G05גימור פרופיל

קבוצת מחיר לדגם 
הדלת

9920D115מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דגמי פרופיל אלומיניום קואדרו:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת זכוכית דגם קואדרו

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ, עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 19 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

קואדרו עם ידית 3068  קואדרו 19/19  

מינימום גובה חזית 95 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית משי-משי מטאלי אפורחזית

קואדרו עם ידיתפרופיל

צבוע לגוון אפור כהה מבריק C01גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D141מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דגמי פרופיל אלומיניום קואדרו:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת זכוכית דגם קואדרו

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ, עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 19 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

קואדרו עם ידית 3068  קואדרו 19/19  

מינימום גובה חזית 95 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית קליר מודפסת רשת ברזל SHA115חזית

קואדרופרופיל

צבוע לגוון  שחור מגורען G05גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D121מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דגמי פרופיל אלומיניום קואדרו:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת זכוכית דגם קואדרו

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ, עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 19 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

קואדרו עם ידית 3068  קואדרו 19/19  

מינימום גובה חזית 95 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית קליר מודפסת עלים SHA110חזית

קואדרופרופיל

צבוע לגוון לבן מט W03גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D122מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דגמי פרופיל אלומיניום קואדרו:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת זכוכית דגם קואדרו

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ, עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 19 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

קואדרו עם ידית 3068  קואדרו 19/19  

מינימום גובה חזית 95 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית קליר מודפסת רשת יהלום SHA025חזית

קואדרופרופיל

צבוע לגוון זהב מט Z02גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D123מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דגמי פרופיל אלומיניום קואדרו:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת זכוכית דגם קואדרו

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ, עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 19 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

קואדרו עם ידית 3068  קואדרו 19/19  

מינימום גובה חזית 95 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית קליר מודפסת עיגולים SHA106חזית

קואדרופרופיל

צבוע לגוון כחול כהה ננו P64גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D124מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דגמי פרופיל אלומיניום דואה:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת זכוכית דגם דואה

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 21 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

02/45A דואהHA02 דואה עם ידית גב זכוכית 783 דואה עם ידית

מינימום גובה חזית 135 מ״ממינימום גובה חזית 110 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית קליר סהרה 942חזית

דואהפרופיל

צבוע לגוון סהרה מבריק C04גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D126מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דגמי פרופיל אלומיניום דואה:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת זכוכית דגם דואה

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 21 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

02/45A דואהHA02 דואה עם ידית גב זכוכית 783 דואה עם ידית

מינימום גובה חזית 135 מ״ממינימום גובה חזית 110 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית קליר צביעה מטאלי עשן 909חזית

דואה עם ידית משופעתפרופיל

צבוע לגוון אפור חאקי מבריק C02גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D127מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



דגמי פרופיל אלומיניום דואה:

גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

 דלת זכוכית דגם דואה

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 21 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

02/45A דואהHA02 דואה עם ידית גב זכוכית 783 דואה עם ידית

מינימום גובה חזית 135 מ״ממינימום גובה חזית 110 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
זכוכית משי משי צביעה חום אפרפר 935חזית

דואה עם ידית גב זכוכיתפרופיל

צבוע לגוון חום מט L04גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D128מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות



גודל דלת דוגמה: 30x40 ס״מ

דגמי פרופיל אלומיניום דומו:

 דלת זכוכית דגם דומו

Glass
דלת זכוכית 4 מ״מ עם פרופיל אלומיניום. עובי דלת 21 מ״מ

מידע טכני על החומר:
- חזית דמה בעיצוב תואם לדגםדפנות סגירה

הערות: 

אנטיבקטריאלי

זכוכית משי-משי - ללא השתקפות, דוחה כתמים וטביעות אצבע
גוון אלומניום תואם - צביעת אלומיניום למראה הרמוני בהתאם למניפת 

אלומיניום )כ-40 גוונים(

A0O/45 דומו)HAOU( עם ידית U דומו)HAOL( עם ידית L דומו

מינימום גובה חזית 135 מ״ממינימום גובה חזית 110 מ״ממינימום גובה חזית 95 מ״מ

מאפייני הדוגמה:
משי משי צביעה אפור כחלחל 910חזית

דומו עם ידית Lפרופיל

צבוע לגוון אפור חאקי מט C13גימור פרופיל
קבוצת מחיר לדגם 

הדלת
9920D129מק״ט דגם דלת דוגמה

100 ש״חמחיר דלת דוגמה
מחיר דלת דוגמה 

350 ש״חבעיצוב מיוחד

10 שנים )כפוף לתקנון שירות ואחריות בלורן(אחריות




