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Oranit – Przedsiȩbiorstwo Wyrobów Drewnianych

Ochrona przeciwogniowa

Oranit jest wiodącym
producentem drewnianych
profili i sufitów. Firma powstała
w 1985 roku jako niewielka
rodzinna pracownia stolarska.

Produkty Shiluvit spełniają
najwyższe europejskie normy
dotyczące ognioodporności
drewnianych okładzin
ściennych i sufitowych.

Fabryka o powierzchni 5000 m2, w której powstają produkty Oranit, położona
jest w Strefie Przemysłowej Hajfy w Izraelu, nieopodal portu Hajfa.
Oranit oferuje szeroki wybór doskonałych produktów, w wersji standardowej
lub na indywidualne zamówienie, które łączą nowoczesny design, technologię
i spełniają wymagania ekologiczne.

Istnieją dwie europejskie normy dotyczące używania produktów drewnianych
w budynkach:
1. EN 13964:2004
- dotycząca wymogów względem sufitów podwieszanych i metod
ich testowania.
2. 	EN 13501      
- dotycząca badań Euroclass dla odporności ogniowej.

Naszym celem jest utrzymanie międzynarodowych standardów, jednocześnie
nadążając za trendami i wymaganiami zarówno z zakresu projektowania, jak
i produkcji. W tym celu zatrudniamy najlepszych specjalistów, pracujących
na doskonałym, nowoczesnym sprzęcie. Oranit jest firmą o zintegrowanym
systemie produkcyjnym, w którym wszystko odbywa się pod jednym dachem:
cięcie, profilowanie, obróbka maszyną sterowaną numerycznie, lakierowanie,
bejcowanie i zabezpieczanie przeciwogniowe produktów.

Sufity Shiluvit produkowane są zgodnie z wyżej wymienionymi normami.
Nasza klasyfikacja to B-s2, d0. Oranit jest upoważniony do oznakowywania
produktów Shiluvit znakiem CE.
Profile drewniane są zabezpieczane specjalnymi środkami ognioodpornymi.
Trójfazowy proces odsysania, impregnacji i odsysania, zapewnia całkowite
wniknięcie środków w drewno i zabezpieczenie go przed ogniem.

Ochrona Środowiska
Naszym celem jest używanie
tylko najwyższej klasy
materiałów przyjaznych
środowisku oraz drewna
pochodzącego z legalnych
leśnictw.

Oranit jest szanowany w
całej Europie przez lojalnych,
wieloletnich klientów.
Regularnie pokazujemy nasze
produkty i nowe pomysły
na międzynarodowych
targach budowlanych i
wykończeniowych.

Oranit jest certyfikowany przez PEFC (Program Uznania Systemów
Certyfikacji Lasów) Certyfikatem Pochodzenia Produktu oraz wykorzystuje
System Zasad Należytej Staranności aby zapewnić, że wszystkie produkty są
zgodne z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi drewna.
Wszystkie etapy produkcji są surowo kontrolowane pod względem jakości.
Oranit posiada certyfikat jakości ISO: 9001: 2008.
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Drewno: Oranit ltd. Posiada certyfikat PEFC CoC. Oznacza to, że
nasze produkty wykonane są z drewna pochodzącego z legalnej wycinki,
kontrolowanej przez inspekcje PEFC (Programme for the Endorsement of
Forest Certification).
Firma Oranit jest przygotowana do spełnienia warunków EUTR (EU Timber

Regulations), posiadając wszelką dokumentację potrzebną aby określić
legalność źródeł drewna, którego używamy.

Ognioodporność: Do jej uzyskania stosujemy przyjazny środowisku środek
zabezpieczający, produkowany przez autoryzowanego europejskiego
producenta.

Jeśli nasi klienci poszukują nowych wzorów, innych gatunków drewna,
ciekawych wykończeń – my je dla nich znajdujemy. Mamy wszelkie narzędzia
niezbędne aby dostosować się do najnowszych trendów i wymagań.
Firma Oranit jest bardzo zaangażowana w ochronę środowiska. Traktujemy
drewno jak dar natury – kupujemy je wyłącznie ze sprawdzonych, legalnych
źródeł. Wszystkie materiały używane w procesie produkcji, łącznie z
ognioodpornymi lakierami i bejcami, są w stu procentach przyjazne
środowisku.

Środek chroniący przed ogniem jest bezbarwny i przyjazny środowisku.

Lakiery i bejce: Stosujemy wyłącznie bejce i lakiery na bazie wody, nie
stosujemy poliuretanu ani rozcieńczalników.

Panele SHILUVIT – utrzymanie
Wszystkie sufity Shiluvit są łatwe w demontażu i utrzymaniu w czystości.
Czyszczenie powinno odbywać się przy użyciu wilgotnej szmatki.

Przechowywanie

Panele ścienne mogą być odkurzane lub czyszczone wilgotną szmatką.

Panele SHILUVIT powinny być przechowywane na płasko i wypoziomowane,
bez styczności z betonową posadzką. Wilgotność nie powinna przekraczać
65%. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym i temperaturą
powyżej 28 stopni Celsjusza.
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Gatunki drewna
Używamy kilku standardowych
gatunków drewna, z których
wszystkie pochodzą z leśnictw
o zrównoważonej gospodarce.
Nasze standardowe gatunki
drewna:

Lakierowanie i barwienie
Amerykańska Sosna
Żółta.

Klon Amerykański.

Tulipanowiec
Amerykański.

Buk Europejski.

Czerwony Dąb
Amerykański.

Sosna Nordycka.

W przypadku zamówień na drewno egzotyczne z rejonów poza naszym
obszarem zaopatrzenia, zawsze oferujemy zastąpienie go drewnem z lasów
o kontrolowanej uprawie, barwionym tak, aby uzyskać odcień najbliższy
pożądanemu.
De Wielslag , Rotterdam - Holandia

Beit Halochem, Beer Sheva - Izrael

FIFPro , Hoofddorp - Holandia

Het Zonnehuis, Zwolle - Holandia

Architecten SP & Partners - Topos Architecten  

Architectenbureau Paul de Ruiter  

Gemeentehuis Hardenberg - Holandia

Total A31 Dijon - Francja

Akustyka

Marc Nicolas Architecte

Kimmel Eshkolot architects

Architectenbureau RAU

Barwienie bejcami:

Oranit ma swoją własną linię lakierniczą do wykańczania powierzchni drewna.
Możemy lakierować sufity lakierem transparentnym lub bejcować je na
dowolny kolor.

Typy lakierów i bejc:

W produkcji wykorzystujemy wyłącznie środki na bazie wody! Oznacza to, że
lakier/bejca jest całkowicie przyjazna środowisku, bezwonna i niepalna. Bez
dodatku poliuretanu ani rozcieńczalników.

Zastosowanie na zewnątrz
i na basenach:

Aby chronić produkty używane na zewnątrz, do wierzchniej warstwy lakieru
dodajemy specjalny składnik ochronny. Zabezpiecza on dodatkowo produkty
stosowane na dworze, a także na basenach i w wilgotnym otoczeniu.

Dzięki otwartej strukturze paneli, wszelkie materiały akustyczne
umieszczone ponad nimi są dobrze wyeksponowane, dając
projektantom i akustykom możliwość łatwego określenia poziomu
absorpcji dźwięku.
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WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

600 x 600mm PANELS

Średni ciężar wynosi 8-10 kg/m². Dokładną
wagę można określić na podstawie typu sufitu i
gatunku drewna.

panel 600 x 600 mm
600 x 600mm PANELS

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.
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Panele z otworami pod oprawy oświetleniowe

SHILUVIT - Montaż drewnianego sufitu

W panelach bez problemu
można wyciąć otwory
pod montaż opraw
oświetleniowych, tryskaczy,
głośników lub nawiewników.

Jedną z podstawowych zasad
przy projektowaniu paneli
SHILUVIT było zapewnienie
szybkiego i łatwego montażu.

Możemy również dostarczyć
elementy pełne wykonane z MDF
z wyciętym otworem o określonych
wymiarach.

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

WOOD PROFILES
INDUSTRIES Ltd.
Rysunek
montażowy

Panele SHILUVIT montowane są na konstrukcji sufitowej T24 lub T15, na
bardzo powszechnie stosowanym systemie montażowym. Nie wymagane są
tu żadne urządzenia czy narzędzia. Taki sposób montażu i demontażu jest
bardzo łatwy, pozwala zaoszczędzić wiele godzin pracy, wykreować wysoką
jakość przy niskich nakładach biorąc pod uwagę koszty montażu, konserwacji
i zakupu. Zamontowane sufity tworzą elegancką, czystą i monolityczną
powierzchnię pomimo, iż składają się z wielu elementów. Między
panelami prostopadle do ich krawędzi występują szczeliny o szerokości
5mm pozwalające na wydłużanie się drewna pod wpływem wilgotności i
INSTALLATION
OF LINEAR
CEILINGS
temperatury oraz umożliwiające
swobodny demontaż
dowolnego
elementu.

PANEL WITH OPENING FOR LIGHT FIXTURES
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WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

PANEL WITH OPENING FOR LIGHT FIXTURES
1

Instalacja sufitów drewnianych SHILUVIT krok po kroku
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SHILUVIT - Systemy ścienne
Mając na celu łatwy i szybki
montaż stworzyliśmy bardzo
łatwy system ścienny
stosujący podstawowe, tanie
elementy mocujące.

SHILUVIT - System ścienny

Panele są mocowane do pomalowanej na czarno podkonstrukcji przy
pomocy czarnych wkrętów przez czarne poprzeczki paneli.
Zamontowane panele tworzą wyszukany wygląd dając jednocześnie wrażenie
swobodnego zawieszenia drewnianych elementów liniowych bez widocznych
połączeń czy łączników metalowych.

INSTALLATION OF WALL COVERING

Oczywiście panele ścienne mogą być dłuższe długość niż panele sufitowe,
co oznacza że mogą być produkowane na odpowiednią długość.

ROFILES INDUSTRIES Ltd.

INSTALLATION OF WALL COVERING

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

’t Scureken, Heeze - Holandia
Versleeuwen Ontwerpers

Vierpolders, Brielle - Holandia
V.V.K.H Architecten

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

INSTALLATION OF WALL COVERING

De Wielslag, Rotterdam - Holandia

Architecten SP & Partners - Topos Architecten
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Rehovot Residence – Izrael
Meir Gal, architect
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SHILUVIT - Krzywoliniowe systemy ścienne i sufitowe
Firma Oranit opracowała
prosty i łatwy system
montażu na krzywoliniowych
powierzchniach ścian i sufitów.

SHILUVIT - Krzywoliniowe systemy ścienne i sufitowe

Podążając za naszym podstawowym założeniem w łatwości montażu
i stosowania tanich elementów do podwieszenia. Zmieniliśmy drewnianą
poprzeczkę spinającą stosowaną przy płaszczyznach płaskich na poprzeczkę
elastyczną dopasowaną do odpowiedniego promienia krzywizny.
Poprzeczki elastyczne posiadają klasyfikację odporności ogniowej. Panele
SHILUVIT mocowane są do krzywoliniowej podkonstrukcji stosowanej
standardowo dla płyt gipsowych.
Elastyczne poprzeczki formują panele dostosowując je do krzywizny
powierzchni. Mocowanie odbywa się za pomocą czarnych wkrętów
mocowanych do podkonstrukcji. Ewentualny demontaż wykonuje się poprzez
wykręcenie wkrętów.

Duran Hall, Rehovot - Izrael
Yohanan Beery architect

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

BYU Jerusalem center - Izrael

CURVED CEILINGS

Tali Bachar architects

Faculté de Médecine, Paryż - Francja
Cannal3 Architecte
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SHILUVIT - Sufity do zastosowań zewnȩtrznych i basenów

SHILUVIT - Panele korytarzowe

Firma Oranit ma wieloletnie
doświadczenie w zakresie
zastosowań zewnętrznych, jak
również w pomieszczeniach
basenowych.

Opracowaliśmy unikalny, łatwy
w stosowaniu system paneli
korytarzowych.

W obu przypadkach elementy sufitowe zabezpieczane są przeciw działaniu
środowiska o podwyższonej wilgotności.
Dla takich projektów wszystkie krawędzie panela pokrywane są specjalnym
lakierem by uniemożliwić penetrację wilgoci wgłąb drewna.

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

Panele mogą być montowane na kątownikach zamocowanych do ścian
korytarza oraz poprzeczkach typu T między panelami, utrzymujących
prostoliniowość.

CORRIDORS INSTALLATION

Beit Halochem, Beer Sheva - Izrael
Kimmel Eshkolot architects

SHILUVIT - Rozwiązania specjalne
Firma Oranit jest zawsze
otwarta na nowe pomysły i
projekty opracowane przez
architektów.

Niezależnie od standardowych paneli produkujemy również elementy według
indywidualnego projektu klienta, współgrające z designem budynku, dające
optymalne rozwiązania.
Jako firma Oranit zawsze staramy się jak najwierniej odwzorować projekt w
zakresie form, wymiarów i kolorów.

MTG center Gdańsk - Polska
Piotr Mazur Fort architectes

Gare de Boissy Saint Léger – Francja
AREP Architecte
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Aéroport de Toulouse - Francja
Cardete et Huet Architecte
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