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פורמייקה דורופל ודקודור

תוצרת גרמניה, במגוון דגמים במלאי שוטף, בגימורים מבריק HG, אקסטרים מט XM, אקסטרים פלוס XP  קטיפתי 

W רוסטיקה RT, כולל דגמי פורמיקה מתכתית מנירוסטה, אלומיניום ונחושת, פורמיקות מגנטיות מחיקות, במגוון 

צבעים גימורים.

חומרי גלם לעיצוב

חברת ניגא מייבאת ומשווקת פורמייקות דורופל תוצרת גרמניה, מקונצרן פלידרר | לחברה המבחר הרחב 

ביותר של גוונים באירופה. קונצרן פלידרר מציע פתרונות מושלמים לעיצוב תעשיית העץ והרהיטים | מלמין, 

פורמייקה, פורמייקה סוליד, משטח עבודה למטבח ועוד | אחת לשנה אנו בונים קולקציה עדכנית למלאי שוטף 

בארץ | בייבוא מיוחד ניתן להביא כל אחד מ -300 הדגמים של דורופל.

קנטים תואמים לקולקציה תוצרת גרמניה.

קנטים לייזר, קנטים ABS ברוחבים שונים.

 ONESKIN - לוחות לקה

לוחות MDF עם שכבות נייר דו צדדיות לגוון ומעל הזרקת אקריליק 

לציפוי עמיד ואיכותי, בגימורים אקסטרה מט ומבריק. 

חדש
לוחות מובנים תוצרת דורופל גרמניה MDF פורמייקה דו צדדית מגיע מוכן 

לחיתוך ועבודה עם קנטים.חזית גימור XM וגם גימור W באותו הגוון.

 גודל הלוח 2.65x1.3 מטר, עובי 18.5 מ"מ וגב. 

גימור עובי הלוח גודל לוחות פורמיקה

.XM.VV,RT,FG.MO 0.8 מ"מ 2.45X1.30 מטר

Hg 1 מ"מ 2.45X1.30 מטר

פורמיקה על MDF דו צדדי
XM/VV

18 מ"מ 2.65X1.30 מטר 

לוח לקה וואן סקין 18 מ"מ 2.44X1.22 מטר
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עמידות
מתנקה בקלות ודוחה כתמים | עמיד לשריטות |

Anti Finger Print אין טביעת אצבעות
עמיד בפני חומרי ניקוי ביתיים מקובלים

מגוון
הגימור מגיע במגוון צבעי פורמייקה של דורופל |

מידת הלוחות 2.45xx1.30 מטר | עובי הלוחות 0.8 מטר
מראה

מגע קטיפתי | מראה יוקרתי ביותר | הגימור הייחודי מעניק 
לצבע הפורמייקה  עומק שלא היה עד עכשיו | מראה מט 

ללא השתקפויות אור
יישומים

דלתות |  חזיתות | חיפוי קיר פנימי 
ניתן לכופף את הפורמייקה בטמפרטורה נמוכה מהרגיל.

RT גימור
 רוסטיקה, גימור עץ טבעי המעניק עומק לפורמייקה בצבעי עץ.

 FG גימור
מגורען עדין, גימור גרגירי שנותן תחושה תלת מימדית לפורמייקה. 

בגימור שיש ועץ.
 MO גימור

גימור עץ מחורץ עדין המתאים לפורמייקה בצבעי עץ.
 VV גימור

קטיפתי,גימור מט בעל מרקם עדין.

גימור XM - אקסטרים מט  
שלושה יתרונות מרכזיים: עמידות, מגוון ומראה 

גימור חדש XP  אקסטרים פלוס 
חומר מט, אטרקטיבי עם תכונות נגד טביעות אצבעות 

ונגד שריטות, עמיד ביותר, קל לניקוי ואידיאלי ליישומים אופקיים 
הדורשים רמת עמידות גבוהה. גימור XP מעניקה תחושה של 

רכות קטיפטתית ומראה אלגנטי ואיכותי לכל יישום. 
קיים בגוונים כהים- שחור, אנטרסיט ואפור.

ללא טביעות אצבע

קל לניקוי וחחזוקה

מגוון צבעים

קל לעיבוד

ידידותי לסביבה

מתאים לרהוט פנים

XM ו XP התכונות המובילות של גימור

גימורXM אקסטרים מטחדש / 
וגימור XP אקסטרים פלוס
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חזיתות מטבח דגם ידית מושחלת 

גוון שחור XM וואן סקין 
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חדש | 

ניתן להזמין חזיתות למטבחים עם פורמייקות דורופל 

או לוחות וואן סקין.

חזיתות דגם M עם ידית מושחלת.

ניתן להזמין בכל גווני הקולקציה, כולל קנטים תואמים.
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uni colors | צבעים חלקים

פורמייקות /

קולקציית צבעי דורופל

]U1026[ ]U209[

לבן לבן רויאל

קנט תואםקנט תואם

יסמין

]U1358[]U1179[

אפור מנהטן

אפור בורה

קנט תואם

אלומיניום
]F8588[]U40090[

שחור וולקני

קנט תואם

]U12115[

]U1010[

לבן אפרפר

קנט תואם

]U1379[

קנט תואם

לבן שמנת

]U1077[

קנט תואם

אנטרציט

קנט תואם

]U1027[

קנט תואם

חול בז'

]U1343[

קנט תואם קנט תואם

חאקי כהה

]U1184[

קנט תואם

U11027U11026U11077U11513

U16003U16001U11500 U12179HG U11523

F70006U12090U12290XMU12115

לבן שלג

קנט תואם

HG 306 ₪מבריק

XM 348 ₪סופר מט

VV 207 ₪קטיפתי

MDF מודבק דו צדדי
XM/VV₪ 750

HG 306 ₪מבריק

XM 348 ₪סופר מט

VV 207 ₪קטיפתי

XP  550 ₪אקסטרה סופר מט

HG 306 ₪מבריק

XM 348 ₪סופר מט

VV 207 ₪קטיפתי

MDF מודבק דו צדדי
XM/VV₪ 750

HG 306 ₪מבריק

XM 348 ₪סופר מט

VV 207 ₪קטיפתי

MDF מודבק דו צדדי
XM/VV₪ 750

HG 306 ₪מבריק

VV 207 ₪קטיפתי

HG 306 ₪מבריק

VV 207 ₪קטיפתי

HG 306 ₪מבריק

XM 348 ₪סופר מט

VV 207 ₪קטיפתי

MDF מודבק דו צדדי
XM/VV₪ 750

HG 306 ₪מבריק

XM 348 ₪סופר מט

VV 207 ₪קטיפתי

HG 306 ₪מבריק

XM 348 ₪סופר מט

VV 207 ₪קטיפתי

MDF מודבק דו צדדי
XM/VV₪ 750

HG 306 ₪מבריק

VV 207 ₪קטיפתיXM 348 ₪סופר מט

XP 550 ₪אקסטרה סופר מט

VV 207 ₪קטיפתי

XM 348 ₪סופר מט

XP 390 ₪אקסטרה סופר מט

MDF מודבק דו צדדי
XM/VV₪ 750

]U1200[ U12000
אפור פלטינום גרי

]U1290[

שמנת פורצלן

U11209

XM 348 ₪סופר מט

VV 207 ₪קטיפתי

MDF מובנהעובימידות מידות 
 2.45 x 1.300.8 ממ | מט

1 ממ | מבריק
 2.65 x 1.30

עובי 18.5 ממ
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קולקציית צבעי דורופל

קנט תואם

חרדל

U12168U19512

HG 306 ₪מבריק

VV 207 ₪קטיפתי

VV 207 ₪קטיפתי

VV 207 ₪קטיפתי VV 207 ₪קטיפתי

]U00148[ U18148

כחול קרחון

VV 238 ₪קטיפתי

XM 348 ₪סופר מט

כחול כהה

U18004

XM 348 ₪סופר מט

חדש | 
צבעים מגוונים 

לפורמייקה

חאקי

U19512

חאקיקשמיר ורוד מימוסה

U17013

U15509

uni colors | צבעים חלקים

MDF מובנהעובימידותפורמייקות / מידות 
 2.45 x 1.300.8 ממ | מט

1 ממ | מבריק
 2.65 x 1.30

עובי 18.5 ממ

חרדל

U15509

קנט תואם
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קולקציית צבעי דורופל

marble 

גריי  מרבלבלאק מרבל גרפית מרבל

S62032S63013  S63014

FG 327 ₪מגורעןFG 327 ₪מגורעןFG 327 ₪מגורען FG 327 ₪מגורען

S76122

FG 327 ₪מגורען

S76121

FG 327 ₪מגורען

S76120

לייט גריי מרבל

S63044

מטקס גרפיתמטקס סילברמטקס גולד

סדרת מרבל

metex 

סדרת מטקס

עובימידות
 2.45 x 1.300.8 ממ | מט

FG 327 ₪מגורען

קנט תואם קנט תואם קנט תואם
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קולקציית פורמייקה דורופל
פורמייקות / 
Woods | צבעי עץ

]R4110RT[

]F7478[

]R5028FG[]R3245[

]4524RT[

פלדה קשיחהאלון מולבן

אלון סנומה טבעי אגוז אפריקאיעץ שיטה

אלון טבעי 

R50057RT R20006RT R38002FG

R55001RTF76006VV R 20038 MO

Woods | צבעי עץ

אפור בטון

R48010RT

קנט תואם

קנט תואם

ארז קנדי כהה

R50068RT

294 ₪רוסטיקה294 ₪אטריום 294 ₪רוסטיקה271 ₪מגורען

MDF₪ 550 דו צדדי

294 ₪רוסטיקה271 ₪קטפתי294 ₪רוסטיקה294 ₪רוסטיקה עדין

קנט תואםקנט תואם

עובימידות
 2.45 x 1.300.8 ממ | מט

MDF מובנה מידות 
 2.65 x 1.30

עובי 18.5 ממ
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R50077RTR50031RTR20027RT

קולקציית פורמייקה דורופל

אלון אבירזית ספרדי כההעץ סלווסי טבעי כהה

294 ₪רוסטיקה

אלון טבעי

R20038MO

294 ₪רוסטיקה 294 ₪רוסטיקה

פורמייקות / 
Woods | צבעי עץWoods | צבעי עץ

עובימידות
 2.45 x 1.300.8 ממ | מט

1 ממ | מבריק

קנט תואם
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Edging Strip חברת ניגא מייבאת קנטים תוצרת חברת דולקן גרמניה. הקנטים תואמים לצבעי הקולקציה המובילים של פורמייקותקנטים / 
דורופל. הקנטים עשויים ABS ומגיעים בגלילים של 100 מטר. מידות הקנט - 1.3 * 23 מ"מ. הקנטים מגיעים בגימור, 

HG ,XM ,VV, ML בהתאמה לגימורי קולקציית הפורמיקות. קנטים לייזר קיימים במידות 1*23 ו1*33
XM, HG זמינים לגוונים המובילים של הקולקציה בגימור

לבן אפרפר 

 

חרדל

שמנת 

]U1127[

]U1179[

]U209[]U1379[ ]U1026[  U11207

 U15509 

U11077

 U12179

 

U11209U11513 U11026

 

U11500]U1010[

חדש! 
קנטים לייזר במלאי שוטף במידות 

23x1 מ"מ | 33x1 מ"מ

 U12168U18004 

HG גימור

23X1.3 ABS₪ 4

HG גימור

23X1 לייזר
₪ 6.7

HG גימור

33X1 לייזר
₪ 7.3

לבן רויאל לבן לבן שלג

אפור מנהטן

שמנת פורצלן

]U1077[

כחול כהה קשמיר 

המחיר למטר רץ

HG גימור

23X1.3 ABS
₪ 4

HG גימור

23X1 לייזר
₪ 6.7

HG גימור

33X1 לייזר
₪ 7.3

 VV גימור

23X1.3 ABS
₪ 3

XM גימור

23X1 ABS
₪ 3

HG גימור

23X1.3 ABS
₪ 4

XM גימור

23X1.3 ABS 
₪ 3

XM גימור

23X1 לייזר
₪ 5

XM גימור

33X1 לייזר
₪ 6

HG גימור

23X1.3 ABS
₪ 4

 VV גימור

23X1.3 ABS
₪ 3

XM גימור

23X1.3 ABS 
₪ 3

XM גימור

23X1 לייזר
₪ 5

XM גימור

33X1 לייזר
₪ 6

 VV גימור

23X1.3 ABS₪ 3
HG גימור

23X1.3 ABS
₪ 4

 VV גימור

23X1.3 ABS
₪ 3

VV גימור

23X1 לייזר
₪ 5

VV גימור

33X1 לייזר
₪ 6

HG גימור

23X1.3 ABS₪ 4

HG גימור

23X1 לייזר
₪ 6.7

HG גימור

33X1 לייזר
₪ 7.3

 VV גימור

23X1.3 ABS
₪ 3

XM גימור

23X1 ABS
₪ 3

XM גימור

23X1 לייזר
₪ 6.7

XM גימור

33X1 לייזר
₪ 7.3

HG גימור

23X1.3 ABS
₪ 4

HG גימור

23X1 לייזר
₪ 5.5

HG גימור

33X1 לייזר
₪ 6

XM גימור

23X1 לייזר
₪ 6.7

XM גימור

33X1 לייזר
₪ 7.3

קולקציית צבעי דולקן

XM גימור

23X1 ABS
₪ 3
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קולקציית צבעי דולקן

שחור וולקניחאקי כהה

]U1290[]U1200[ U12290 U12000

יסמין

U11523

פלדה קשיחה

ארז קנדי כהה

F76006VV 

 R50068

גריי מרבלאפור בורה אלון 

U12090S63013

אגוז אפריקאי

אלון אביר

 R50057RT

R20027

ABS רוסטיקה

23X1.3
₪ 3

RT גימור

23X1.3 ABS
₪ 3

R20038MO

ABS טבעי

23X1.3
₪ 3XM גימור

23X1.3 ABS
₪ 3

XM גימור

23X1 לייזר
₪ 5.5

XM גימור

33X1 לייזר
₪ 6

FG גימור

23X1 ABS
₪ 3

VV גימור

23X1.3 ABS
₪ 3

RT גימור

23X1.3 ABS
₪ 3

אנטרציט 

HG גימור

23X1.3 ABS₪ 4

אורך גליל 75 מטר

HG גימור

23X1 לייזר
₪ 6.7

HG גימור

33X1 לייזר
₪ 7.3

חול בז' 

U16003

HG גימור

23X1.3 ABS
₪ 4

HG גימור

23X1 לייזר
₪ 6.7

HG גימור

33X1 לייזר
₪ 7.3

 VV גימור

23X1.3 ABS
₪ 3

XM גימור

23X1 ABS
₪ 3

XM גימור

23X1 לייזר
₪ 5.5

XM גימור

33X1 לייזר
₪ 6

 U16001

HG גימור

23X1.3 ABS
₪ 4

HG גימור

23X1 לייזר
₪ 6.7

HG גימור

33X1 לייזר
₪ 7.3

 VV גימור

23X1.3 ABS
₪ 3

XM גימור

23X1.3 ABS
₪ 3

XM גימור

23X1.3 ABS
₪ 3

XM גימור

23X1 לייזר
₪ 5.5

XM גימור

33X1 לייזר
₪ 6

HG גימור

23X1.3 ABS
₪ 4

 VV גימור

23X1.3 ABS
₪ 3

XM גימור

23X1.3 ABS
₪ 3

XM גימור

23X1 לייזר
₪ 5.5

XM גימור

33X1 לייזר
₪ 6
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ONE SKIN מציגים חידוש עדכני ביותר בשוק: 

לוחות MDF עם נייר דו צדדי שנותן את הגוון ומצופים 
בחלק החיצוני של הלוח, בחומר אקרילי, המיוצר 

במיוחד עבורם, תחת פטנט. הלוח עובר תהליך של 
התזת אקריל תחת פטנט פיזיקלי ייחודי, כך משיגים 

מראה נפלא ואת העמידות שמקנה האקריל ללוחות. 
ONE SKIN הוא מותג שנוצר כדי לספק את הביקוש בשוק עבור 

ONE SKIN הוא מותג שנוצר כדי לספק את הביקוש בשוק עבור 

לוחות לקה באיכות גבוהה לשמש לתעשיית הרהיטים, עיצוב פנים 

חיפוי ועוד.

ONE SKIN הינה בעלי תקן ISO 9001 ו־FSC מוסמך,

כל המוצרים נבדקו ביסודיות במעבדות מוסמכות כדי להבטיח מילוי 

דרישת האיכות התובעניות ביותר והמתאימות לנורמות בינלאומיות 

ותקנים לתעשיית רהיטים. ONE SKIN משתמשים רק בחומרי גלם 

ידידותיים לסביבה מן הספקים הטובים ביותר.

חידוש עולמי 
 HG הלוחות מגיעים בגימור מבריק

 XM או בגימור אקסטרים מט

עובי לוחות 18 מ"מ
מידות של לוח 1,220*2,440 מ"מ
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Solid Colors צבעים חלקים / 

Oyster | אויסטר

קרם מבריק

Light Grey | לייט גריי

אפור בהיר

Black | שחור

Arctic White | ארטיק וויט

לבן ארטיק

Sunny White | סאני וויט

לבן פנינה

Cashmir | קשמיר

Lava Grey | לבה גריי

אפור כהה

Petroleo | פטרוליו

 XM  /817 ₪לוח סופר מט

קנט תואם 
פטרוליו

4.5 ש"ח
 למטר רץ

  XM סופר | HG מבריק

עובימידות
 2.44 x 1.2218 ממ

OS AWOS SWOS STOS CSOS LG

OS LROS PTOS BL

קנט תואם לכל גוון

 XM  /לוח סופר מט
פורמייקה תואמת

₪ 817

פורמייקה תואמת

 U12000XM₪ 306

קנט תואם 
שחור מט

4.5 ש"ח
 למטר רץ

 XM  /817 ₪לוח סופר מט

פורמייקה תואמת
לבה גריי 

3.05x1.3 מטר
₪ 467

קנט תואם
לבה גריי מט

4.5 ש"ח
 למטר רץ

HG 717 ₪לוח מבריק

קנט תואם

HG 11027

4 ש"ח
 למטר רץ

פורמייקה תואמת

HG 11027
₪ 306

 HG 683 ₪לוח מבריק

פורמייקה תואמת

U11209HG
₪ 306

קנט תואם
סאני וויט

3 ש"ח 
למטר רץ

XM 750 ₪לוח סופר מט

פורמייקה תואמת

U11209XM₪ 348

קנט תואם
סאני וויט

3 ש"ח 
למטר רץ

 HG 717 ₪לוח מבריק

קנט תואם

אויסטר קרם
₪ 4.5

 HG לוח מבריק
₪ 717

HG קנט תואם
₪ 3.7

XM לוח סופר מט
₪ 817

XM קנט תואם
₪ 4.5

 HG 717 ₪לוח מבריק

פורמייקה תואמת

U12179HG
₪ 306

קנט תואם
לייט גריי מבריק

3.7 ש"ח
 למטר רץ

XM 817 ₪לוח סופר מט

פורמייקה תואמת
לייט גריי  

1.3x3.05
₪ 467

קנט תואם
לייט גריי מט

4.5 ש"ח
 למטר רץ

קולקציית לוחות לקה וואן סקין
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Metallics צבעי מתכת / 

Vision | וויז'ן

בז זהב מנצנץ

Mineral Coffee | מינרל קופי

קפה זהב מנצנץ

Stone Colors צבעי אבן / 

Natural Cement | נטורל סמנט

בטון טבעי

Woods צבעי עץ / 

/ XM  /סופר מט
קנט תואם

₪ 817

קנט תואם 
עץ כהה

4.5 ש"ח
 למטר רץ

Alentejo Elm אלנטג׳ו אלם

עץ כהה

/ XM  /817 ₪סופר מט

3.7 ש"חקנט תואם
 למטר רץ

פורמייקה תואמת
1.3x3.05₪ 467

 XM 817 ₪לוח סופר מט

פורמייקה תואמת
1.3x3.05₪ 467

קנט תואם 

קפה זהב מנצנץ מט

3.7 ש"ח
 למטר רץ

HG 717 ₪לוח מבריק

קנט תואם 
וויז׳ן מבריק

3.7 ש"ח
 למטר רץ

/  XM 817 ₪לוח סופר מט

פורמייקה תואמת
1.3x3.05₪ 467

קנט תואם 
וויז׳ן מט

4.5 ש"ח
 למטר רץ

/ XM  /סופר מט
קנט תואם

₪ 950

לוח בגודל מיוחד

2.85x1.22 

קנט תואם
לונה

4.5 ש"ח
 למטר רץ

XM  Luna לונה

/ XM  /סופר מט
קנט תואם

₪ 817

4.5 ש"חקנט תואם
 למטר רץ

XM  Blue כחול

Blue צבעי לגונה / 

עובימידות
 2.44 x 1.2218 ממ

OS VSOS MCOS NCOS LU

OS BU

OS EL

קנט תואם לכל גוון

קולקציית לוחות לקה וואן סקין
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 Technical Specifications מפרט טכני / 

18DIN 68861 T1 (EN 12720)עמידות בכימיקלים ומזון

5EN 12720עמידות בקור

2,5DIN  68861 T4 (EN 14323)עמידות לשריטות

(Scotch Brite) עמידות בשריטות מיקרוClass1, method AIHD- W-466

28/2ADIN 68861 T2עמידות בשחיקה

110EN 14323עמידות במכות

5EN 14323עמידות בשבר

4EN 14323עמידות בקיטור

5EN 12722עמידות בחום יבש

5EN 12721עמידות בחום רטוב

בדיקת קור
no damage 
sem danos

UNE 48025

עמידות גוון

White AE  <- 0,50CIELabCH D65/10 ֑

Other Colors AE  <- 0,70CIELabCH D65/10 ֑

GU (60º)EN 13722 90<רמת ברק
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קולקציית צבעי וואן סקין

נטורל סמנט |

Natural Cement

בטון טבעי

וויט קונקריט |

White Concrete

בטון לבן

אלנטג'ו אלם |

Alentajo Elm

עץ כהה
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קולקציית פורמייקות דקודור

פורמייקות / 

חדש!

הלוח הוא מגנטי ומחיק, 

האיכותי ביותר בעולם, תוצרת דקודור גמרניה.

פורמייקה מגנטית מחיקהלשילוב בארונות קיר ומטבח, מחיצות משרדיות ועוד. פורמייקה מגנטית מחיקה

פורמייקה מגנטית
ומחיקה

אלומיניום כסף מט חלק

A241₪ 483

לבו מבריק

E111/HGL₪ 283

מראה כסף

A210₪ 483

עובימידות

 2.44 x 1.220.8 ממ

עובימידות

3.05 x 1.220.9 ממ

1033 ₪שחור מט1033 ₪לבן מבריק
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