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משטחי מעבדה
משטחי מעבדה מחומר H.P.L עמיד בחומרים כימיים ובלחות.

משטחי המעבדה מיוצרים לפי מידה במפעלינו,  

המשטחים כוללים פתחים לכיורים ומסופקים עם כיורים 

מנירוסטה .
.H.P.L משטחי מעבדה מחומר
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      בין לקוחותינו

קוקה קולה, מקדונלדס, סופר חברת חשמל, מקורות, בזק, 

פארם, תנובה, תדיראן, אסם, קו-אופ, שטראוס, משרד 

הבטחון, ממשלת ישראל, משטרת ישראל, צה”ל, משרד 

החינוך, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת ירושלים, 

אוניברסיטת תל-אביב, רשת מלונות ישרוטל, רשת 

מלונות הייאט, רשת מלונות פרדייז, רשת מלונות קיסר, 

          רשת מלונות מוריה, רשת מלונות הילטון, רשת רדיסון מוריה, 

   רשת מלונות דן, מלון יערות הכרמל, מלונות הולידיי אין, מלון כפר הים )שרתון(, 

        מלון גרנד פלאז’ה אילת, מלון נירוונה, חמי יואב, ימית 2000, מועדון גל העתיד, 

 מועדון כפר המכביה, מועדון ספורט סביון, רשת הולמס פלייס, סי אנד סאן, קאנטרי הרצליה, 

   קאנטרי לי, קאנטרי רמת אביב ג’, החברה למוסדות חינוך וספורט, ועוד...

פרופיל חברה
אמבין - החברה הוותיקה ביותר בענף, נוסדה בשנת 1965 באשקלון.

פעילותה העיקרית של אמבין מתרכזת בתחומים הבאים:

קמעונאות - אמבין מייצרת ארונות אמבטיה מחומר H.P.L, החומר היחיד שבאמת עמיד. הארונות מעוצבים בסגנון נקי 

ובמגוון של 26 צבעים. את הארונות ניתן להשיג בחנויות קרמיקה מובחרות וברשתות מובילות כמו: אלוני, זהבי, 

קרמיק דיפו וחרש.

פרוייקטים - חטיבת הפרויקטים של אמבין פועלת בתחום המוסדי ומתמחה בתכנון, ייצור ויבוא ציוד מקיף למלתחות. מגוון 

מוצרי חטיבת הפרוייקטים כולל:

לוקרים - תאי אחסון אישיים מ- H.P.L )טרספה(

מחיצות הפרדה - לתאי שירותים ומקלחות מ-H.P.L )טרספה(

ספסלים - בכל המידות )עם ובלי משענות וקולבי תליה(

מתקני היגיינה - מנירוסטה ומפלסטיק )מתקני נייר, מייבשי ידיים וכד’(

פחי אשפה תלויים/מונחים וסלי כביסה )נירוסטה/קש/פלסטיק(

ארונות אמבטיה - סטנדרטים/מעוצבים )עץ מלא/סנדוויץ’(

ברזים, כיורים ומשטחי שיש

מראות ממוסגרות - עץ/אלומיניום

אביזרי אמבטיה ומאחזי נכים מנירוסטה

מגיני קירות למסדרונות במוסדות הציבור

ריהוט מעבדה - שולחנות, מדפים וארונות

ארונות כוורת - למשרדים ולחדרי מיון

המפעל - מפעל אמבין ממוקם בחולון ומעסיק עובדים מנוסים, אשר עובדים על מכונות CNC ומסור ממוחשב. 

במפעל מייצרים תאי שירותים, לוקרים וספסלים לשוק המוסדי. 
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הלוקרים של אמבין משווקים במגוון מידות, 

חומרים וטקסטורות ועוברים בקרת איכות 

מחמירה במיוחד.

הלוקרים של אמבין עומדים בתקני 

.ISO 9002
הארונות מיוצרים מ- H.P.L )פורמייקה( דלתות 

גב  מ”מ,   8 בעובי  הארון  גוף  מ”מ,   12 בעובי 

הארון בעובי 3 מ”מ )בגוון לבן(, בעל חוזק מבני 

 ,)IMPACT( לנגיפה  גבוהה  התנגדות  גבוה, 

התנגדות גבוהה למים וקיטור, עמיד בשחיקה, 

עמיד בפני אש, חומר אנטי וונדלי, פרזול: צירים 

מיוחדים  איוורור  חריצי  חוץ,  תוצרת  חלד  אל 

אינטגרלי,  סוקל  דקורטיבי,  מספור  בדלתות, 

מדפים ומספר סוגי נעילה.

דגם מקס - רביעיהדגם מקס - שלישיהדגם מקס - זוגידגם מקס  - יחיד
עמודת לוקרים במידות

גובה - 183 ס”מ

רוחב - 30 ס”מ

עומק - 40 ס”מ

מחולקת לתא אחד בגובה

כל תא בגובה 176 ס”מ

)בשרטוט 3 עמודות יחיד(

לוקרים דגם מקס זיג זג

לוקרים דגם מקס שלישיה עם מנעול קומבינציה

לוקרים דגם מקס זוגי, שני תאים בגובה עם ספסל כפול וקולב וספסל 
7777
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עמודת לוקרים במידות

גובה - 183 ס”מ

רוחב - 30 ס”מ

עומק - 40 ס”מ

מחולקת ל-2 תאים בגובה

כל תא בגובה 88 ס”מ

)בשרטוט 3 עמודות זוגי(

עמודת לוקרים במידות

גובה - 183 ס”מ

רוחב - 30 ס”מ

עומק - 40 ס”מ

מחולקת ל-3 תאים בגובה

כל תא בגובה 59 ס”מ

)בשרטוט 3 עמודות שלישיה(

עמודת לוקרים במידות

גובה - 183 ס”מ

רוחב - 30 ס”מ

עומק - 40 ס”מ

מחולקת ל-4 תאים בגובה

כל תא בגובה 44 ס”מ

)בשרטוט 3 עמודות רביעיה(

אפשרות להוספת מדף

lockers לוקרים
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דגם מקס - שלושה תאים בגובה עם מנעול צילינדר

מנעול קומבינציהנושא מנעול תליהדגם מקס - שני תאים בגובה עם מנעול צילינדרדגם מקס - ארבעה תאים בגובה עם נושא מנעול תליה

מנעול צילינדר 

מנעול מולטילוק 

מנעול מטבעות  מנעול מטבעות 

lockersלוקרים
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מחיצות ותאי שירותים

חדש
Partitions

דלתות ומחיצות המיוצרים מלוחות H.P.L בעובי 12 מ”מ. H.P.L  הינו חומר קשיח 

ובטמפרטורה  אטמוספירות(   160( גבוה  בלחץ  הנכבש  מיוחדות  תכונות  בעל 

גבוהה )160 מעלות צלסיוס(. הלוחות עומדים בדרישות מחמירות של תקנים, 

שטח  פני  ובהולם,  בשחיקה  גבוהה  עמידות  החומר:  של  הבולטות  התכונות 

עמידות  לניקוי,  קל  אציטון(,  )כולל  הביתיים  הניקוי  חומרי  כל  בפני  עמידים 

ברטיבות ובאדי מים, מקדמי התפשטות והתכווצות נמוכים, החומר אינו רעיל 

)אינו מכיל אסבסט או כלור( עמידות באש בדרגה 2. הפרזול בא ב-3 אפשרויות: 

פרזול נירוסטה, פלסטיק שחור ואפור. או פרזול אלומיניום עשוי סגסוגת אבץ 

ואלומיניום עמידים מאוד ואינם מחלידים. 

תכונות אלו מכשירות את מחיצות אמבין כבחירה הטובה ביותר ליישום 

של תאי שרותים ומלתחה!

תא נכיםתאים רגילים

רגליים 
רגלי נירוסטה 316 

אלגנטיות בעיצוב נקי

חיבור לקיר/חיבור עליון
פרופיל אלומיניום 

מחובר לקיר או לעמודי החזית. 
 H.P.L המשתלב עם לוחות

)טרספה( צבוע 
בצבע אפוקסי בתנור.

מנעול חד כיווני
מנעול בטיחותי איכותי עשוי 

נירוסטה 316 המאפשר 
פתיחת חירום מבחוץ. 

מנגנון פנוי/תפוס.

רגליים
רגלי נירוסטה

בעיצוב נקי

מנעול וידית 
תפוס/פנוי

נירוסטה דגם טיפה

צירי נירוסטה

צירים
צירי נירוסטה 316 איכותיים 

בעיצוב מתקדם - גימור מבריק

דגם חדש 30 מ”מ
קוסמוטק, פוליאוריטן מוקצף 

מחופה פורמאיקה חיצונית
בעובי 3 מ”מ, קנטים נירוסטה.

קוסמוטק
30 מ”מ

דגם

דגם קוריאן מטאל, פרזול נירוסטה 306

דגם אניס, פרזול פלסטיק עם מגן קטיעת אצבעותדגם אניס, פרזול נירוסטה

ידיות
נירוסטה 316

בעיצוב מתקדם - גימור מבריק

www.mosdi.ambin-system.co.il
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מחיצות ותאי שירותים

Partitions

תאי שירותים דגם אניס פלסטיק 

מחיצות משתנה

תאי שירותים לנכיםתאי שירותים דגם אניס - שחור / אפור כולל מגן אצבעות

רגליים 
רגליים מתכווננות מפלסטיק 

)ניילון( עם בורג נירוסטה. הרגל 
מותקנת מתחת לעמודים בקו 

חזית התאים, או על מחיצת 
ההפרדה ליצירת מראה מרחף.

מנעול
מנעול בטיחותי המאפשר 

פתיחת חירום מבחוץ. צבע 
תואם למסגרת ולידיות. בעל 

סימון פנוי/תפוס.

צירים
לכל דלת שלושה צירים העשויים 

מפלסטיק )ניילון( מוזרק על 
בסיס מתכת מצופה אבץ חם. 

בעלי מנגנון סגירה עצמית, 
המבטיחים סגירה אוטומטית של 

דלת לאחר הפתיחה.

www.mosdi.ambin-system.co.il
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בגימור מט 

ספסלים מיוצרים מחומר H.P.L )טרספה( בעובי 12 מ”מ, בעלת 64 שכבות קרפט, המבטיח עמידות גבוהה מאוד בתנאי סביבה 

 H.P.L -קשים, שמש, רטיבות, מים, מליחות, עמידות בפני כימיקלים, חומצות וחומרי ניקוי. תרכובת השרפים המרכיבה את לוח ה

יוצרת חוזק מבני ומכני המקנה לו עמידות לאורך שנים.

ניתן לרכוש ספסלים לפי מידה!

ספסלים, קולבים
ומגיני קיר

ספסל בודד לוח שלם

ספסל בודד עם לוח קולבים

ספסל בודד 3 לוחות

ספסל בודד לוח שלם

ספסל כפול עם לוח קולבים

מבחר רחב של קולבים ומגיני קיר המיוצרים מחומר H.P.L )טרספה( 
בתוספת מתלים מנירוסטה וע”פ מידה, 

משווקים לפי מטר רץ.
לוח קולבים

מגן קיר

פסי כסף אפור ענניםכחול מנוקדבז’ מנוקד

כחולתכלת ירוק

כתוםצהוב

שחוראפור גרפית אפור

בורדואדום

לבן

בז’

 H.P.L לבחירתכם גווני

www.mosdi.ambin-system.co.il
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רונות אמבט
א

H.P.L מחומר

החומר היחיד

שבאמת עמיד! רונות אמבט
א

H.P.L מחומר

החומר היחיד

שבאמת עמיד!

Mayorka
סט מיורקה

H.P.L
הסט כולל: 

ארון עומד בשילוב דלתות ומגירות בטריקה שקטה בגימור מט.  •
כיור חרס מלבני מעובה ועמיד במיוחד מעוצב עם כיור מרווח.  • 

ניתן לקבל עם כיור חרס דק עומק 46 ללא תוספת תשלום.
מראה מלבנית גדולה עם פסי גימור מ H.P.L בגוון הארון  •

הארון מעוטר בקנטים יוקרתיים בגוון כסוף.   •
   ניתן לקבל עם קנטים בגוון לבן.

הארון משווק במגוון רחב של צבעים  •

סט סילבר
H.P.L
הסט כולל: 

ארון תלוי בשילוב שתי מגירות בטריקה שקטה בגימור מט.  •
כיור חרס סקיני איכותי בצבע לבן עומק 47 ס”מ.  •

מראה בעיצוב נקי במידות הארון.  •
הארון מעוטר בקנטים יוקרתיים בגוון כסוף.   •

   ניתן לקבל עם קנטים בגוון לבן.
הארון משווק במגוון רחב של צבעים   •

סט סטון
H.P.L
הסט כולל: 

ארון תלוי בשילוב שתיים או שלוש דלתות בטריקה שקטה.  •
כיור חרס סקיני איכותי בצבע לבן עומק 47 ס”מ.  •

מראה בעיצוב נקי במידות הארון.  •
הארון מעוטר בקנטים יוקרתיים בגוון כסוף.   •

ניתן לקבל עם קנטים בגוון לבן.
הארון משווק במגוון רחב של צבעים  •

* בנוסף ניתן לבחור ארונות בגימור מט מגוונים המופיעים בדף מספר 15.

SilverStone

מגוון רחב של ארונות אמבטיה נוספים באתר החברה   

ארונות אמבטיה

ארונות אמבטיה מחומר H.P.L בגימור היי גלוס

שמנת לבן אפור גרפיתאפור בהיר שחור

Diamonds
סט דיימונד

H.P.L
הסט כולל: 

ארון עומד בשילוב דלתות ומגירות בטריקה שקטה בגימור מט.  •
כיור חרס סקיני איכותי בצבע לבן עומק 47 ס”מ.  •

מראה בעיצוב נקי במידות הארון.  •
הארון מעוטר בקנטים יוקרתיים בגוון כסוף.   •

  ניתן לקבל עם קנטים בגוון לבן.
הארון משווק במגוון רחב של צבעים  •

www.mosdi.ambin-system.co.il
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מגוון רחב של מוצרי היגיינה נוספים באתר החברה אביזרי היגיינה

מק"ט 411086
מתקן למגבות נייר בגלילים,

תלוי על הקיר
חומר גלם: חזית נירוסטה, 

בסיס נירוסטה
תכולה: 

גליל נייר ברוחב 280 מ”מ
מידות )מ”מ(: 

גובה-200, רוחב-310, עומק-205

מק"ט 411045
מתקן מגבות נייר, ננעל, 

תלוי על הקיר
חומר גלם: 

נירוסטה בגימור מט
תכולה: 600 ניירות צץ רץ

מידות )מ"מ(: 
גובה-365, רוחב-280, עומק-105

מק"ט 411036
מייבש ידיים חשמלי אוטומטי, 

HK-2200SA
מופעל ע”י גשש פוטו אלקטרי
Hz 50 / מתח: 220-240 וולט

הספק: 2200 וואט
חומר גלם: מעטפת נירוסטה

מידות )מ”מ(: 
גובה-220, רוחב-315, עומק-170

מק"ט 414028
סבוניה לסבון נוזלי, אנכית

חומר גלם: נירוסטה - גימור סאטן
נפח: 1.2 ליטר
מידות )מ”מ(: 

גובה-206, רוחב-12, עומק-72

מק"ט 414042
סבוניית שיש לסבון נוזלי, פייה “6

חומר גלם: מיכל פלסטי 
ופייה עשויה נירוסטה

נפח: 1 ליטר

מק"ט 414026
סבוניה לסבון נוזלי לחיצה

חומר גלם: גוף שקוף, 
בסיס ומכסה לבן

נפח: 0.6 ליטר
מידות )מ”מ(: 

גובה-228, רוחב-81, עומק-80

מק"ט 413038
מתקן לנייר טואלט כלפול ננעל

חומר גלם: נירוסטה - גימור סאטן
נפח: 1.2 ליטר
מידות )מ”מ(: 

גובה-206, רוחב-12, עומק-72

מק"ט 413039
מתקן לנייר טואלט ג’מבו ננעל

חומר גלם: מתכת בצבע לבן
מידות )מ”מ(: 

גובה-273, עומק-120, 
קוטר גליל פנימי- 40 מ”מ

מתאים לגליל נייר עד קוטר 220 מ”מ

מק"ט 418036
מאחז נכים שני מישורים

חומר גלם: נירוסטה
קוטר צינור: 32 מ”מ

600x700 :)מידות )מ”מ

מק"ט 418046
זרוע מתרוממת עם בוקסה

חומר גלם: נירוסטה 
קוטר צינור: 32 מ”מ

אורך צינור : 800 מ”מ

מק"ט 418200
מתלה כפול

חומר גלם: יציקת זמק מצופה כרום 

מק"ט 418041
מאחז נכים ישר לדלת

חומר גלם: נירוסטה
קוטר צינור: 32 מ”מ

אורך צינור : 600 מ”מ
מרחק מהקיר : 50 מ”מ

מק"ט 418301
מראת קריסטל מלוטשת /

מסגרת אלומיניום
עובי: 4/5/6 מ”מ

מידות: 40/60 ס”מ
50/90 ס”מ

מק"ט 418411
מברשת לאסלה + כיסוי

תלויה על קיר
חומר גלם: נירוסטה גימור מבריק

מק"ט 416020
פח עגול עם דוושת רגל

נפח: 5 ליטר
מידות )מ”מ(: 

גובה-325, קוטר-208 

מק"ט 416053
אשפתון מלבני קטן + מכסה

תלוי על קיר
חומר גלם: נירוסטה 

נפח: 5 ליטר
מידות )מ”מ(: 

גובה-279, רוחב- 235, עומק -100 

www.mosdi.ambin-system.co.il
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