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הופכים לוחות לחלומות
מ.א.מ.ש היא החברה המובילה בישראל לייצור והתקנות 

מחיצות HPL עם ניסיון של יותר משלושים שנות פעילות 
ומהחברות היחידות בישראל המייצרות מוצרי HPL באופן 

עצמאי. מוצרינו מסופקים לחברות התקנה, לקוחות פרטיים 
ומוסדיים וחברות ישראליות נוספות הנהנים כולם 

מפתרונות מתקדמים ואיכותיים ביותר, בהתאמה אישית תוך 
הקפדה על סטנדרט טכנולוגי, חומרים מתקדמים, מערך 

התקנה מקצועי ושירות יעיל אדיב ואמין. 
המוצרים שלנו איכותיים. הרכיבים מתוכננים ומורכבים 
בהתאם לדרישות, למגבלות ולצרכים שלכם, כך שיהוו 

פתרון איכותי, פרקטי ואסתטי שישרת אתכם לאורך שנים. 
הסטנדרט שלנו גבוה. כל מוצרינו עשויים מלוחות HPL של 
החברות הטובות בעולם, בעובי 13 מ"מ ובעלי תקן מחמיר 
של מכון התקנים האירופאי והישראלי. במפעל הייצור שלנו 
ניתן למצוא את מרכזי ה-CNC המתקדמים בעולם, ממוצריה 

של חברת HOMAG הגרמנית כך שאנו מתחייבים לאיכות, 
בטיחות ויציבות ההתקנה לאורך שנים. 

אנו מקפידים על כל פרט ופרט. אנו מספקים אביזרים 
סניטרים מפלסטיק ומנירוסטה, מתקני נכים, מגני ומאחזי 

קיר, התקני בטיחות למניעת קטיעת אצבעות בדלתות ועוד, 
כך שלקוחותינו נהנים מכל הפתרונות לפרויקט שלהם 

במקום אחד. מ.א.מ.ש היא יבואנית של מוצרי חברת 
NORMBAU הגרמנית - יצרן מוביל בעולם הפרזול. 

לקוחותינו הם שותפים. מחלקות התכנון, השיווק, הייצור 
וההתקנה של מ.א.מ.ש ילוו אתכם החל משלב התכנון 
והייצור ועד לפיקוח מלא על ההתקנה ותמיד ישמחו 

להקשיב ולייעץ. 
בין אלפי לקוחותינו: משרדי ממשלה, עיריות ורשויות, 

משרד הבטחון, תע"ש, קמ"ג, צה"ל, רפאל, משטרת ישראל, 
מוטורולה, אינטל, טבע, בזק, חברת חשמל, אגד, מפעלי ים 
המלח, רשת מלונות דן, תיאטראות ישראל, תנובה, אסם, 

מקדונלד, רשת קואופ, בתי חולים, בתי ספר ועוד. 
נשמח לתאם פגישה באתרי הבניה ברחבי הארץ או 

במשרדינו באזור התעשייה גרנות.
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 HPL חיפויי

מאמש 
חדשני
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מעטפת מושלמת לכל פרויקט 
לוחות HPL לחיפוי פנים וחוץ משדרגים פרויקטים רבים ומככבים בבנייה פרטית 

וציבורית. מדובר בחומר בעל יתרונות רבים - עמיד בתנאי מזג אוויר קיצוניים, מטופל 
במעכבי בעירה, אינו דורש תחזוקה ומתנקה בקלות עם מים. הלוחות מעניקים לכל 

פרויקט גימור בעל מרקם אחיד ומושלם.

מושלם בחוץ
הטכנולוגיה שלנו חכמה ויעילה. החיפוי החיצוני מורכב בשיטת התלייה היבשה ומעוגן 
לקונסטרוקציית אלומיניום בהתקנה גלויה או סמויה, בהתאם לתנאי המבנה ולדרישת 

הלקוח.

אידיאלי בפנים
חיפוי HPL הוא פתרון מושלם לחללים פנימיים. עמידות החומר בשילוב מראה נקי 

ואסתטי הופכים אותו לאופציה פרקטית לחדרי אמבטיה, מעבדות וכן בתכנון מרחבים 
ציבוריים כגון קירות הפרדה, חציצות ותיחום מרחבים, חיפוי מעוצב למתחמי לובי, 

מסדרונות בתי חולים, משרדים ומרחבים מוגני אב"כ אותם לא ניתן לחפות בקרמיקה.

החיפוי ניתן לביצוע במגוון צבעים וטקסטורות לרבות גווני עץ, גוונים מטאליים 
והדפסות דיגיטליות מעוצבות אשר יעניקו מראה ייחודי וחדשני למבנה שלכם.
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בית ספר אופק לחינוך מיוחד, הרצליה

 ‹ שכונת פארק המדע, רחובות

 ‹

גן ילדים, הרצליה ‹  

בניין משרדים, שטרן טק, יוקנעם ‹  

מרכז קניות, בלגיה

 ‹



מאמש 
שימושי
תאי שירותים
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כל היתרונות בתא אחד
בתכנון תאי שירותים, נדרשת חשיבה אסתטית ויצירתית. חברת מ.א.מ.ש מתמחה בייצור 
תאי שירותים מושלמים בהתאמה אישית המאפשרים לאדריכלים להגשים כל חזון וטרנד 

 ,HPL-עיצובי מבלי להתפשר על איכות, בטיחות והיגיינה.  על ידי שימוש בלוחות ה
העמידים לרטיבות, קורוזיה וכימיקלים, אנו מייצרים תאים מרווחים ואסתטיים בגימור צבע 

בעל מרקם אחיד ומושלם במגוון רחב של צבעים וטקסטורות - החל מקו מינימליסטי 
ויוקרתי, דמוי עץ, הדפס טקסט ותמונות ועד לסגנון תעשייתי ומודרני.

מבחינה פרקטית, התאים מאפשרים תחזוקה קלה וזולה, תוך שמירה על פרטיות, פרקטיות 
ונוחות לאורך זמן ואידיאלים להתקנה במוסדות פרטיים וציבוריים. ניתן לבחור ממגוון רחב 
דגמי רגליות ומנגנוני נעילה, מניילון איכותי או מנירוסטה ולהתאים אביזרי היגיינה מגוונים 

בהתאם לתכנון הפרקטי.

נשמח לייעץ בבחירת הדגם המושלם עבורכם:

סדרת CLASSIC - תאים קלאסיים בעיצוב נקי, עמידים, חזקים ובטיחותיים המקנים פתרון 
מושלם לאורך שנים.

סדרת SMART – תאים בעיצוב אלגנטי המקנים עמידות גבוהה לצד מראה מרשים וחדשני.

סדרת STAR - תאים איכותיים במראה יוקרתי ומעודן מאובזרים בפרזול האיכותי ביותר 
שניתן למצוא כיום בשוק.

סדרת FANTASY - תאים בעיצוב חדשני התואם את קו העיצוב הכללי של המבנה תוך מתן 
מענה הוליסטי שלם לכוונת המעצב.

סדרת PLAY - תאים מעוצבים וצבעוניים המותאמים לשימוש בגני ילדים תוך שמירה על 
פרטיותם ובטיחותם, באמצעות הקפדה על מפרטי גובה, תקני ייצור והתקנה, איכות 

החומרים ושימוש במגני אצבעות אינטגרליים.
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בית חינוך עיוורים, ירושלים ‹  

גן ילדים, ארמון הנציב ›

התקנה מעוגלת, היכל התרבות, אשדוד

 ‹

היכל ספורט, ארנה, ירושלים ‹  

קניון שבעת הכוכבים

 ‹



מקלחות 
ומחיצות

מאמש 
אסטטי



הופכים כל מקלחת לחוויה
תכנון נכון של תאי מקלחות, מחיצות ותאי הלבשה, 

מתחיל מבחירה בחומר הנכון. לוחות ה-HPL של 
מ.א.מ.ש, בעובי המיוחד של 13 מ"מ, עמידים למים, 

בקטריות ומזיקים, מאפשרים תחזוקה קלה וחסכונית 
ומבטיחים סביבה בטוחה, בריאה והגיינית יותר.

לזרום עם החלום שלכם
מגוון הצבעים והטקסטורות העומד לרשותכם הוא 
אדיר ומאפשר לייצר חוויה ויזואלית מושלמת בכל 

סגנון ואווירה. בין אם תבקשו חדרי הלבשה צבעוניים, 
מעוררים ואנרגטיים או שתעדיפו עיצוב נקי, רגוע 

וסולידי, התכונות המתקדמות של החומר מאפשרות 
ליצור עבורכם מרחב מעוצב, ייחודי ונעים לשימוש 

יומיומי.

נשמח לייעץ בבחירת הדגם המושלם עבורכם.

טל. 04-6288221
פקס. 04-6288050

אזור תעשיה גרנות 3881100
www.mamash10.co.il

תיכון אורט אבין, רמת גן

 ‹

ישיבת בית אברהם סלונים, ירושלים ‹  

YES PLANET, זכרון יעקב

 ‹

קניון שבעת הכוכבים ›
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לוקרים

מאמש 
בטוח
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אקווריום ישראל, ירושלים ›

תא ששומר על כל האיכויות
מ.א.מ.ש מתכננת, מייצרת ומתקינה מערכות לוקרים בהתאמה אישית 

למידות החדר ולעיצוב הנבחר. המערכות הייחודיות שלנו הן בעלות 
דפנות אלומיניום לחיזוק עמודות הלוקר ולפיכך בטוחות ויציבות 

במיוחד וניתנות להרכבה והתאמה בכל מבנה ובכל מידה. 

הלוקרים מורכבים מלוחות HPL איכותיים ועבים במיוחד, המבטיחים 
מערכת חזקה, מותאמת לשחיקה גבוהה, עמידה כנגד רטיבות, 

כימיקלים, קורזיביות ואש, המגיעה בכל גוון, צבע וטקסטורה שתבקשו. 
בכל דגם ועיצוב ניתן לשלב חריצי אוורור, מנגנוני נעילה, מדפים, 

מתלים לביגוד וכמובן ספסלי מנוחה בהתאמה מושלמת. 

בין אם מדובר בחדרי הלבשה בעלי רמת לחות גבוהה, במסדרונות בתי 
ספר גדושים או בסביבת עבודה תעשייתית, אנו מעניקים לכם מוצר 

ששומר על תכונותיו האיכותיות לאורך שנים רבות, בעל אמירה 
עיצובית ואסתטית.  

נשמח לייעץ בבחירת הדגם המושלם עבורכם.

תיכון אורט אבין, ברמת גן

 ‹

בריכת לב הפארק, רעננה ‹  

אקווריום ישראל, ירושלים

 ‹

דקסל פארמה, ירושלים ‹  
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מאמש 
מגוון
ספסלים 
שולחנות

ופריטים מיוחדים
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אין גבול לחלומות
אין גבול לפתרונות שחברת מ.א.מ.ש מציעה. באמצעות שימוש 

מתקדם בלוחות HPL, אנו מייצרים ומתקינים עבורכם מגוון רחב של 
מוצרים בהתאמה אישית, תוך התייחסות לצרכים הייחודיים של 

המבנה ולשאיפות העיצוביות שלכם.

מסתורים למערכות סינון אב"כ
השימוש בלוחות HPL מאפשר ליצור פתרון הסתרה אסתטי, עמיד 

וחכם המשתלב במבנה הקיים, עמיד בפני אש, אינו רעיל ומאושר על 
ידי משרד הביטחון ופיקוד העורף לשימוש במרחבים מוגנים.

מעבדות
שימוש בלוחות HPL אידיאלי לבניית מעבדות ומשטחים חכמים וקלים 
לתחזוקה. החומר המתקדם מתאים לסביבת עבודה רגישה וסטרילית, 
עמיד כנגד מגוון כימיקלים, קורזיביות, רטיבות ואש, נטול רעלים, מתכות 

ואסבסט, ומאפשר יצירת מרחב בטוח ואיכותי שישמר לשנים רבות.

ספסלים
בניית ספסלים מלוחות HPL מאפשר ליצור ריהוט פרקטי, חזק, עמיד 

למים וקל לתחזוקה, השומר על תכונותיו לאורך שנים. הספסלים 
מיוצרים בהתאמה אישית, לפי מידה ומתכתבים עם עיצוב החלל, 

הריהוט ושאר האלמנטים העיצוביים במרחב.

שולחנות
הבחירה בלוחות HPL לייצור שולחנות למסעדות, ברים ובתי קפה 

מהווה פתרון אידיאלי מבחינה תפעולית וכלכלית. הריהוט קל 
לתחזוקה, אינו סופג לכלוך, עמיד לנוזלים, לחות וחום ומתנקה 

בקלות על ידי מים. ניתן לייצר שולחנות במגוון צבעים וטקסטורות 
וכן שולחנות עם הדפסה דיגיטלית של לוגו החברה.

רגע, יש עוד... בחברת מ.א.מ.ש מייצרים מוצרים איכותיים נוספים 
מלוחות HPL: תיבות דואר, עמדות בידוק, מסתורים, כוורות אחסון, 

ארונות מכל סוג ועוד. מחפשים מוצר אחר או פתרון ייחודי? צרו 
קשר ותזכו למענה מקצועי ומותאם, יחס אדיב ואיכות מובטחת.
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בית ספר חיים חפר, עיר ימים, נתניה

 ‹
תא בידוק, מסוף אלנבי

 ‹                       

קניון שבעת הכוכבים ‹  

אורט אבין, רמת גן

 ‹

מרכז אור מנחם, אשדוד ‹  

בית הפנקייק, M הדרך ›



מאמש 
משלים
פרזול ואביזרים



בניין זה וזה ברמת גן

 ‹

בניין זה וזה ברמת גן ‹  

בניין זה וזה ברמת גן

 ‹
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וו תליה מעוגל ממגוון ווי פלדה ואבץ בציפוי כרום

 ‹

מתקן נייר טואלט כפול מנירוסטה ‹  

ידית אחיזה ישרה ממגוון מאחזים במתקני נכים

 ‹

מאחז יד מתרומם מתוך מגוון מתקנים דומים ‹  

פח נירוסטה עם דוושת רגל,  ‹

   קיים מגוון גדלים ודגמים עגולים ומלבניים
ידית ורגל לתא שירותים ‹

   ממגוון הפרזול המשלים

סבוניה שקופה ממגוון סבוניות 

 ‹

   פלסטיק ונירוסטה

פרוייקט חכם ומושלם
מ.א.מ.ש מספקת מגוון רחב של אביזרי 
היגיינה איכותיים של החברות המובילות 
בשוק. בין אם אתם זקוקים לאשפתונים, 
מייבשי ידיים, מתקני ניגוב, סבוניות ועוד, 

אצלנו תמצאו פתרונות פרקטיים המשלימים 
את הקו העיצובי שלכם ומותקנים 

במקצועיות ודיוק, כך שכל פרויקט שלכם 
יהיה מושלם.

בנוסף, אנו מתמחים במתן פתרונות לבעלי 
צרכים מיוחדים ומספקים מאחזי נכים מכל 
הסוגים, מושבי רחצה מתרוממים ומאחזים 

מונעי החלקה בציפוי חומר אנטי-בקטריאלי 
מפלסטיק או נירוסטה, לשמירה על היגיינה 
מרבית. כל מוצרינו מותקנים באופן מקצועי 

ומדויק ומאפשרים שימוש קל ובטוח.
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