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מהיום , כל משטח 
יכול להפוך לעץ

פורנירון

MADE IN JAPAN

עכשיו כשהפתרון המושלם לחיפוי 
עץ הגיע גם לישראל, ניתן לחפות 
קירות ורהיטים ללא צורך בפירוק 

והרכבה של תשתיות קיימות. 
גליונות הפורנירון מודבקים ישירות 
על הקיר בדומה לטפט, ללא שימוש 

בכלי עבודה או חומרים מיוחדים. 

הפורנירון מתאים במיוחד לחיפוי 
קירות ותקרות בלובאי בניינים, בתי 
מלון, מוסדות ציבוריים וניתן לצפות 

בו דלתות אש וארונות שירות לפי
תקן אש.

גליונות עץ טבעי 
דקים וגמישים במיוחד, 
המסוגלים לחפות בקלות 
 משטח מכל סוג ולהעניק 
לו מראה של עץ אמיתי.

ידידותי לסביבה

 ENVIRONMENT
FRIENDLY

תקן אש

 FIRE
RATED

VOC תואם לתקנות

 VOC
COMPLIANT

ללא תוספת פורמלדהידמכיל נייר ממוחזר

 NO
 FORMALDEHYDE

ADDED

העלות 
הנמוכה 

ביותר
תכונותיו הייחודיות של 

הפורנירון מאפשרות 
חיסכון משמעותי של עד 

50% פחות, בהשוואה 
לעלויות מוצרים מוגמרים 

העשויים מעץ טבעי. 



ימין מעלה: פורניר אשה יפני, סטודיו גרין בוקס / אמצע למעלה: פורניר אלון מגוון, בר-אוריין אדריכלים 
שמאל למעלה: פורניר אגוז אמריקאי, יסקי-מור-סיוון / ימין מטה: פורניר אקליפטוס, יסקי-מור-סיוון

)3M( שמאל: פורניר אלון אירופאי, הדבקה על גבי פורצלן מדוקק ודלתות קיימות
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 Woodwall 
מערכת מודולרית המשלבת לוחות גבס 

 ,)DIY( בחיפוי עץ. מותאם להתקנה פשוטה 
הדבקה או הברגה לתשתית קיימת וכן לכל 

פרט אדריכלי.

:Woodwall אפשרויות עיצוב עם

ניתוק גלוי בין הלוחות

הצמדה - תפר בלתי נראה

פרופיל אלומיניום

מוצרים מתקדמים
Acoustic Veneer

חירור מיקרוני )Micro Perforated( של 
0.5 מ״מ, כמעט בלתי נראה, מאפשר בליעה 

אקוסטית מקסימלית ושמירה על הנראות 
של עץ טבעי.

 

פורנירון המגיע עם מדבקה ייחודית של חברת 
3M העולמית, מאפשרת התקנה פשוטה על 

.)DIY( חלקי נגרות ודלתות פח

פורנירון תאורה 
מוצר ייחודי המאפשר לאור להאיר את 

 התכונות היפות והטבעיות של פורניר העץ. 
אידיאלי עבור גופי תאורה וחיפוי מעליות )ע"ג 

זכוכית(

Meta Wood
הדבקת הפורניר לתשתית אלומיניום, מתאים 
לחיפוי עמודים, תקרת למלות ויצירת אריחים 

ייחודיים.  

 מדוע הפורנירון 
כל כך מיוחד?

פורניר עץ טבעי 
הפורנירון מכיל שכבת פורניר באיכות 

הגבוהה ביותר, המיוצרת בשיטת חיתוך 
יפנית, המצליחה לנצל כ־300% יותר 

מכל בול עץ לעומת השיטה מערבית הרגילה. 

מבנה רב שכבתי
עוביו הדק )רק 0.4 מ"מ( מכיל 5 שכבות

שונות, המקנות לו את מגוון תכונותיו 
הייחודיות. 

שכבת אלומיניום ייחודית
שכבת האלומיניום מקנה לפורנירון 

גמישות יוצאת דופן לכיפוף ברדיוס של 
1 מ"מ ומאפשרת ציפוי היקפי של דלתות 

אש. השכבה משמשת כמעכב בעירה 
ומונעת מלחות לחדור את פני הפורניר.

ציפוי לכה איכותי
הפורנירון מצופה בשתי שכבות לכה 
פוליאוריטנית, ברמת ברק של 30% 

או 70% כסטנדרט. רמת הגימור הגבוהה 
חוסכת את הצורך בציפוי שהכרחי בכל 

עץ טבעי.

יישום על מתכת
תכונות הפורנירון מאפשרות הדבקה 

איכותית על מתכות, ללא פגיעה בשכבת 
הפורניר ושמירה על עמידותו בשינויי 

טמפרטורות.

2 שכבות לכה 
פוליאריטנית

פורניר

נייר

נייר

אלומיניום
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