
 בקלותמרכיבים שולחן -

שולחנות פינת-אוכל



 בקלותמרכיבים שולחן -

עיצוב והגימור של השולחנות משתנים מדגם לדגם. ניתן למצוא בין הדגמים:
שולחן פינת אוכל הנפתח במרכז לשולחן,  שולחן פינת אוכל הנפתח מהצד,  שולחן עגול, שולחן מלבני, שולחן מרובע

מנגנוני הפתיחה באמצעות הגדלות "ספר" מוכנות מאפשרים פתיחה נוחה ללא מאמץ. 
אנו מזמינים אותך להתרשם ממגוון הדגמים שלנו בגלריה באתר.

השותף האסטרטגי  - חברת Pöttker גרמניה ותפיסת המוצר
כאשר מדברים על מוצר איכותי מתכוונים למוצר אירופאי המיוצר בגרמניה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. חברת Pöttker הינה החברה 

המובילה בתחום ייצור מנגנוני פתיחת שולחנות פינת האוכל באמצעות מערכות פונקציונליות מורכבות בשילוב עם יעילות ועיצוב מודרני. 

חברת PINA, בשיתוף פעולה עם חברת Pöttker  יצרו מגוון שולחנות פינת אוכל מעוצבים המאפשרים פתיחת שולחן מגוונות
ומותאמות לצרכי ורצונות כל בית בישראל: מסגרת או בסיס, פלדה או אלומיניום, שולחן פינת אוכל הנפתח מהאמצע או שולחן פינת 

אוכל הנפתח מהצד... לבחירתו של הלקוח!

בעזרת הטכנולוגיה המתקדמת של חברת Pöttker באפשרותך לבחור אילו מוצרים לשלב וכיצד לעצב את שולחן פינת האוכל ללקוח 
שלך. המוצרים מותאמים זה לזה ופותחים בפניך מגוון אפשרויות: באפשרותך לשלב רגליי שולחן קיימות או לעצב את הפתרונות 

האישיים שלך עם המסגרות שלנו - הכל אפשרי עבור הלקוח שלך. 

רגליי השולחן מתחברות בצורה קלה ויציבה בעזרת ברגיי אלן. כל סוגי המסגרות מצוידות בסט צינור FM עם נעילה המאפשר פתיחה 
של הגדלת השולחן בצורה נוחה וקלה ומוסיף ליציבות השולחן בעזרת הנעילה המיוחדת שלו. בנוסף לכך, מגוון פתרונות לשולחנות פינת 

אוכל המתאימים לתנאי חוץ. שילבנו את כל החומרים הרצויים ליצירת השולחן המושלם ללקוח שלך: עץ מלא, MDF, HPL, קרמיקה, 
זכוכית וכו '. לכל שולחן מצורפות הוראות ייצור והרכבת של פלטת השולחן. לא משנה מהן הדרישות שלך, אנו יכולים למלא אותן.

תן לנו לייעץ לך.

מעיצוב ועד משלוח 
בשנים האחרונות צברנו ניסיון רב בתהליך הייצור של שולחן פינת אוכל נפתח מרעיון העיצוב ועד למשלוח. בעבודה משותפת עם
לקוחותינו, ביצענו בהצלחה פרויקטים רבים, מורכבים יותר ומורכבים פחות. האפשרויות שלך פתוחות : החל מקנייה של מסגרות

ובסיסים ועד לקנייה של שולחן מוכן בעיצוב שלך. אנו מייצרים על בסיס הזמנתך, אורזים ומשלחים את השולחנות אלייך,
על שמך ועל פי התנאים שלך. המוצרים מגיעים ארוזים על משטחים או ארוזים בנפרד. זוהי הצעת השירות שלנו להזמנות סדרתיות של 

כל המסגרות, בסיסים והשולחנות.

נשמח לשרת אותך ואת ההזמנות העתידיות שלך
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מי אנחנו:
הגאווה הגדולה ביותר שלנו בחברת PINA מקבוצת חרפ מסילות היא ההיסטוריה המשפחתית שלנו, התפתחות המותג ושמירת הצביון 

לאורך השנים. 

הסיפור שלנו מתחיל בשנות ה-50 של המאה ה- 20 במפעל המתכת המשפחתי ברחוב שוקן בתל אביב. מאז ועד היום אנחנו מייצרים, 
משווקים ומפתחים מנגנונים ייחודיים לפתיחת והגדלת  פינת אוכל. כיום - אנו החברה המובילה באיכות ומצוינות בתחום מנגנוני

הפתיחה של שולחנות פינות אוכל בישראל. 
כמי שעובדים בארץ עם מגוון חברות, גדולות וקטנות כאחד, אנו מכירים את הצרכים, הרצונות והציפיות של משפחה ישראלית בתהליך 

בחירת שולחנות פינת האוכל והשיקולים השזורים בו.
יחד עם השותף האסטרטגי שלנו, חברת Pöttker גרמניה, החברה היצרנית המובילה בעולם של מנגנוני פתיחה לשולחנות פינת אוכל, 

פיתחנו בשנים האחרונות קו מוצרים ייחודי המיועד לשולחנות פינות האוכל הישראליים תוך מתן דגש על איכות עיצוב וחדשנות. 

הפיתוחים הייחודיים שלנו הם תולדה של ניסיון מקצועי עשיר, הקשבה לצרכי השוק המשתנים ופיתוח מוצרים חדשניים, שמירה על 
ייצור מקומי ועל הובלת התחום על כל רבדיו. 

נגר יקר, חברת PINA מאפשרת לך לייצר ולשווק שולחן פינת אוכל נפתח בקלות, תוך כ-3 שעות באמצעות מנגנון פתיחה והגדלה 
איכותי מתוצרת Pöttker גרמניה. 

השולחנות מעוצבים על פי מגמות העיצוב המובילות באירופה, עם מגוון מנגנונים לפתיחת השולחנות המאפשרים מרחב עיצובי גדול 
לפתיחת השולחנות מכל כיוון, כך שכל משפחה יכולה להתחבר לדגם המתאים לה. מתוך היכרות רבת השנים עם האתגר של בניית 
שולחן פינת אוכל נפתח, אנו שמים דגש על שלושה מרכיבים עיקריים- תהליך ייצור פשוט, מנגנון פתיחה חדשני, עיצוב מרשים ללא 

פשרות, ומחיר אטרקטיבי לנגר.

המודל החדשני והטכנולוגי של חברת PINA מאפשר לייצר מגוון רחב של דגמי שולחנות פינת אוכל נפתחים עיצוב עכשווי וברמת איכות 
גבוהה החל משלב התכנון ועד שלב הביצוע.

מהיום הרהיט הכי שימושי ועיצובי בבית עולה שלב ותופס מקום של קבע בכל בית בישראל.

הבחירה שלנו, היתרון שלך
לכל אחד יש טעם שונה וטעם עיצובי ייחודי התואם את צרכיו ומבנה ביתו. על מנת לאפשר לכל משפחה להתאים לעצמה את שולחן 
פינת האוכל הנכון לה פיתחנו קו מוצרים מגוון, מודולרי המאפשר להתאים את אופי השולחן, עיצובו ואופן הפתיחה שלו באופן ייחודי. 

השולחנות מיוצרים ומשווקים במספר רמות גימור ואפשרויות פתיחה. 
שולחנות פינת האוכל של חברת PINA בנויים ממערכות אלומיניום מתקדמות יחד עם הקפדה על כל פרטי העיצוב על מנת לאפשר לך, 

הנגר לייצר את פינת האוכל המתאימה ללקוח שלך, ברמה הגבוהה ביותר.



 בקלותמרכיבים שולחן - בקלותמרכיבים שולחן -

גובההגדלותמידות השולחןמק״ט
T-KIT 1/1600mm100X1600mm500X2 mm52        
T-KIT 1/1800mm100X1800mm500X2mm52        
T-KIT 1/2000mm100X2000mm500X2mm52        
T-KIT 1/2200mm110X2200mm500X2mm52        

שולחן רגל U נגררת - נוחות מקסימלית לאירוח מושלם! 

שולחן פינת אוכל אלגנטי בעיצוב טרנדי ופרקטי להפליא בעת ובעונה אחת. 

השולחן מאפשר אופציה לאירוח מרובה סועדים בצורת ישיבה נוחה ומודולרית לפי צורך משתנה. פלטת השולחן שלמה עם מסגרת 

מינימליסטית של 5 ס"מ תוצרת חברת Pöttker גרמניה. 

רגליי השולחן פנימיות ומאפשרות שילוב ספסל לשולחן פינת אוכל, בעת הפתיחה רגליי השולחן "מתרחקות" ונעות באמצעות גלגלי 

אוקולון שקועים. נפתחת הגדלה של עוד 1 מטר )50x2 ס"מ( באמצעות מנגנון סט צינור FM עם נעילה.

.RAL 7021 מסגרת ורגליי השולחן מגיעים בצבע

 T kit 1
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לסירטונים ומידע טכני



 בקלותמרכיבים שולחן - בקלותמרכיבים שולחן -

גובההגדלותמידות השולחןמק״ט
T-KIT 2/1600mm100X1600mm500X2 mm58        
T-KIT 2/1800mm100X1800mm500X2mm58        
T-KIT 2/2000mm100X2000mm500X2mm58        
T-KIT 2/2200mm110X2200mm500X2mm58        

שולחן מסונכרן רגליים קבועות - יציבות היא שם המשחק!

שולחן פינת אוכל עם בסיס קבוע - שולחן מרשים במיוחד בעיצוב מינימליסטי ונקי ויחד עם זאת יציב להפליא. רגליי השולחן נשארות 

־קבועות במקומן. בעת הפתיחה פלטת השולחן וההגדלות מחליקות בו זמנית אחת כלעומת השנייה. פתיחה מיוחדת זו שומרת על יצי

בות השולחן באופן בו חלק מההגדלות נשארות בתוך מסגרת השולחן ומתקבלת פתיחת שולחן גדולה של עוד 1 מטר )50x2 ס"מ(.

 ההגדלות נפתחות באמצעות מנגנון סט צינור FM עם נעילה תוצרת חברת Pöttker גרמניה.

 .RAL 7021 המסגרת ורגליי השולחן מגיעים בצבע

 T kit 2
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לסירטונים ומידע טכני



 בקלותמרכיבים שולחן - בקלותמרכיבים שולחן -

גובההגדלותמידות השולחןמק״ט
T-KIT 3/1600mm100X1600mm500X2 mm52        
T-KIT 3/1800mm100X1800mm500X2mm52        
T-KIT 3/2000mm100X2000mm500X2mm52        
T-KIT 3/2200mm110X2200mm500X2mm52        

שולחן רגל נגררת – עיצוב מנצח!

שולחן פינת אוכל במראה נקי ואלגנטי, פתיחה קלה ומפתיעה. שולחן שמתאהבים בו במבט ראשון בזכות הפתיחה המיוחדת שלו.

 המפגש בין פלטת השולחן הדקה ורגלי השולחן משקף מראה צף היוצר אשליה של ריחוף אוורירי שובה לב. השולחן מורכב מפלטת 

שולחן שלמה עם מסגרת של 5 ס"מ תוצרת חברת Pöttker גרמניה, רגליי השולחן נעות בעזרת גלגלי אוקולון שקועים ונפתחת הגדלה 

של עוד 1 מטר )50x2 ס"מ( ההגדלות נפתחות באמצעות מנגנון סט צינור FM עם נעילה.

RAL 7021 מסגרת ורגליי השולחן מגיעים בצבע

 T kit 3
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לסירטונים ומידע טכני



 בקלותמרכיבים שולחן - בקלותמרכיבים שולחן -

 T kit 4
שולחן מגירות - פתיחת שולחן יחידה וכפולה!

שולחן פינת אוכל מודולרי שמתאים למשפחות וזוגות למאפייני אירוח שונים ומגוונים.

השולחן עם פלטת שלמה ומחביא בתוכו 2 מגירות אחת מכל צד המכילות הגדלות של 80 ס"מ אשר נפתחות באמצעות מנגנון סט 

צינור FM עם נעילה. 

ניתן להגדיל לפי הצורך, מצד אחד בלבד או משני הצדדים גם יחד, הפתיחה קלה ויכולה להתבצע בעזרת יד אחת בלבד. 

לשולחן מסגרת שולחן אלומיניום בגימור אנודייז שחור תוצרת חברת Pöttker רגליי השולחן נשארות קבועות וניתן לעצב אותן בסגנון 

חופשי לפי בחירת הלקוח.

גובההגדלותמידות השולחןמק״ט
T-KIT 4/2000mm100X2000mm800X2 mm59        
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לסירטונים ומידע טכני



 בקלותמרכיבים שולחן - בקלותמרכיבים שולחן -

 T kit 5
שולחן פתיחת אמצע - הפתעה של עיצוב! 

שולחן פינת אוכל בעיצוב מודרני וברמה גבוהה, פתיחה קלה, מרשימה ושימושית. פלטת השולחן נפתחת באמצע ל 2- הצדדים בצורה 

מסונכרנת באמצעות מסגרת שולחן פתיחת אמצע תוצרת חברת Pöttker גרמניה. רגליי השולחן נשארות קבועות במרכז. בתוך 

השולחן 'הגדלת ספר' הנפתחת באמצעות סט צינור FM. השולחן מאובזר במנגנון נעילה אינטגרלי המאפשר יציבות מופלאה לשולחן 

הנפתח במרכז. 

 .RAL 7021 מסגרת ורגליי השולחן מגיעים בצבע
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גובההגדלותמידות השולחןמק״ט
T-KIT 5/1600mm100X1600mm500X2 mm60        
T-KIT 5/1800mm100X1800mm500X2mm60        
T-KIT 5/2000mm100X2000mm500X2mm60        
T-KIT 5/2200mm110X2200mm500X2mm60        

לסירטונים ומידע טכני



14 בקלותמרכיבים שולחן - בקלותמרכיבים שולחן -

 T kit 6
שולחן עגול – מקטן, לגדול ורחב

שולחן פינת אוכל עגול -מגיע במראה אלגנטי ועדין שמעצב את כל חלל פינת האוכל בבית, הדרך הנוחה והיעילה ביותר להסב סביב 

שולחן מבלי לעסוק בשאלה מי יושב איפה.

השולחן מותאם לחלל קטן ונותן מראה חמים ומזמין אם זאת מאפשר גם אירוח מרובה סועדים בנוחות מרבית, פתיחתו יוצרת שולחן 

גדול ורחב. השולחן נפתח ל2 הצדדים באמצעות מסגרת שולחן עגול פתיחת אמצע תוצרת חברת Pöttker גרמניה

.FM בתוך השולחן 'הגדלת ספר' הנפתחת באמצעות סט צינור 

השולחן מאובזר במנגנן נעילה אינטגרלי המקנה יציבות מצוינת לשולחן הנפתח במרכז.

RAL 7021 מסגרת ורגלי השולחן מגיעים בצבע

לסירטונים ומידע טכני

גובההגדלותמידות השולחןמק״ט
T-KIT6/1200mm1200mm500 mm59        
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 בקלותמרכיבים שולחן -

MADE IN GERMANY
PINA

שוקן 4, תל אביב 6606309
משרד: 03-6821506   ערן: 052-4665758   פקס: 03-6815056

info@pina-tables.co.il
www.pina-tables.co.il
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