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ציירו רעיון,
אנחנו נדע לייצר אותו.



חברת בוריסטון הוקמה בשנת 1993 ומתמחה בעיבוד מתקדם של משטחים למגוון שימושים 
למגזר העסקי והמגזר הפרטי. פתרונות העיצוב של החברה מיועדים ללקוחות שדורשים רמה 

מקצועית גבוהה והתאמה אישית מקסימלית.
בשנים האחרונות מרכזת החברה את פעילותה בתחום עיבוד משטחי קוריאן, תוך שהיא 

משלבת ניסיון רב בעיבוד משטחים יחד עם חדשנות טכנולוגית.

בוריסטון מוסמכת על ידי יצרנית קוריאן, חברת DuPont העולמית, ופועלת על פי כל תקני 
האיכות שנקבעו. היכולות של בוריסטון מגיעות בזכות צוות העובדים המתמחה בעיבוד משטחי 

קוריאן, ועובר באופן שוטף השתלמויות מקצועיות בארץ ובחו"ל. נוסף על כך מפעילה החברה 
מחלקת מחקר ופיתוח ייחודית בישראל שמסוגלת לעבד קוריאן באופן יצירתי וחדשני.

השילוב בין הצוות המנוסה לבין החדשנות הטכנולוגית הוביל את בוריסטון להציג עיצובים פורצי 
דרך בקוריאן בפרויקטים מכל הסוגים, תוך שילוב של מגוון חומרים, טכניקות ותאורה.

 
עד היום ביצעה החברה פרויקטים לדירות פרטיות, מגדלי יוקרה, דירות נופש, בתי מלון, אולמות 

אירועים ומוסדות ציבוריים רבים. בנוסף על פתרונות העיצוב האישיים, מייצרת החברה קו 
מוצרים מבוססי קוריאן שמאפשרים ללקוחות ליהנות מעיצוב ייחודי גם בשילוב עם משטחים 

רגילים. את מוצרי החברה ניתן למצוא באולם התצוגה של בוריסטון בהרצליה ובחנויות העיצוב 
היוקרתיות ברחבי הארץ.

נסיון מגוון, מקצוענות אמיתית, חדשנות טכנולוגית ואמינות 
מעל הכל. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כבר 25 שנה.

צבעים חדשים מוצרי מדף   פרוייקטים  חדרי רחצה   מטבחים 
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חיפוי לובי בניין OFER TOWER, פתח תקווה
יצירת אפקט משרביה קלאסי תוך ניצול טכניקות תאורה מודרניות. יותר 

מ-200 מטרים רבועים של חיפוי קוריאן בגוון אפור, המשלבים חירור 
בצורת משושים בפיזור רנדומלי. התקנת החיפוי במרחק מהקיר בשילוב 

עם תאורה עדינה יוצרים אפקט מרהיב במשך שעות היום.

ארכיטקטורה: יסקי מור סיוון אדריכלים, צילום: אלעד גונן
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אי מטבח בבית פרטי, רמת השרון
חיפוי מושלם של אי במטבח. החיפוי משלב את משטח 

העבודה עם כיור, פינת אוכל וכל ארבע החזיתות. 
נעשה שימוש בטכניקות חיבור סמויות של המשטחים. 

.Lava Rock נבחר קוריאן בגוון

ארכיטקטורה: דנה וישקין, צילום: שי אפשטיין
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חיפוי מטבח בבית פרטי, תל אביב
עיצוב במראה גיאומטרי שיוצר משחקי אור וצל במהלך היום, והופך את 
המטבח לחלל מהפנט. השימוש בקוריאן בגוון Glacier White יצר מראה 

עדכני תוך שמירה על התכונות הנדרשות מאזור המטבח.

ארכיטקטורה: פיצו קדם אדריכלים, צילום: עמית גרון
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ארכיטקטורה: לילך מורבר, צילום: עמית גירון

משטח עבודה בבית פרטי, הוד השרון
הבחירה בקוריאן לפרויקט העניקה לבעלים את האפשרות ליצור 

משטח קוריאן גדול בגוון אחיד וללא פשרות על העיצוב של המטבח. 
בעזרת טכניקות עיבוד שונות נוצר המשטח בגוון לבן  והביא לרהיט 

בעל נוכחות דרמטית במטבח.
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אי בלאונג', מרכז עסקים תל אביב
הרצון לשלב אי מטבח בחלל כניסה למשרדים הביא ליצירת 
 .Deep Night Sky משטח עבודה מחופה כולו בקוריאן בגוון

המשטח מבליט את הטקסטורה של העץ שנבחר לחיפוי הקיר, 
ועדיין מציע משטח שימושי ויעיל.

ארכיטקטורה: דנה סטינגר, צילום: אלעד שריג
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אי מטבח, מתחם 
העיצוב KLEIN’S, יפו

 DOVE אי קוריאן באורך 8 מטר בגוון
ליצירת מראה דמוי בטון. 

 צילום: עודד סמדר
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ארכיטקטורה: אורלי זילבר צילום: אלעד גונן

אי קוריאן בחלל מגורים, 
בית פרטי בהרצליה
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אי מטבח בבית פרטי, ראשון לציון
חיבור בין אזורי עבודה, אזורי אחסון ופינת אוכל 

 .Glacier White באמצעות קוריאן לבן בגוון

ארכיטקטורה: רונית שיסמן, צילום: זאב ביץ'
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איים בבית פרטי על הכרמל, חיפה
הפיכת חלל המטבח ופינת האוכל לחלל אחד באמצעות שני 
איים במרכז החדר, הדפנות והכיורים עשויים מקוריאן בגוון 

Glacier White בגימור אחיד וללא חיבורים גלוייים.

ארכיטקטורה ועיצוב פנים: מרינה בודגוב ועידית שטרית, צילום: אלעד גונן

אי קוריאן, באולם תצוגה 
MY KITCHEN

אי קוריאן ענק עם אזור ישיבה צף, ללא 
תמיכה. קאנט הקפי משופע ומדוקק 

30 מעלות, דמוי כנף.

עיצוב פנים: הלין בוסאני, צילום: שי אפשטיין
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כיורי מטבח 
אינטגרליים 

בעלי פינות מעוגלות, עשויים 
קוריאן בגוונים לבחירת המעצב. 

הפריטים אלו, ונוספים רבים,  
מוצגים באולם התצוגה של 

בוריסטון בהרצליה פיתוח.
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אמבט ג'קוזי בבית פרטי, 
הרצליה פיתוח

ג'קוזי עשוי מקוריאן לבן בחלל הספא של בית פרטי, 
נותן תחושה של חופש יוקרתי בבית הלקוח.

קוריאן הוא חומר מודרני, אלסטי ואינו נקבובי, לכן 
מתאים מאוד לכזה סוג של פרוייקט.

ארכיטקטורה ועיצוב פנים: איריס רוזנהיימר אדריכלים, צילום: אלעד גונן
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ארכיטקטורה: סיסי זיו, צילום: אלעד גונן ארכיטקטורה: גל מרום, צילום: אלעד גונן
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כיור קוריאן בשיטת 
הוואקום פורמינג

טכניקת הוואקום פורמינג הופכת את 
משטחי הקוריאן הישרים לקמורים 

וקעורים לפי הצורך. הטכניקה יצרה 
בחדר הרחצה כיור שקוע שנטמע בעיצוב 

המקורי אך שומר על נוכחות בולטת.

ארכיטקטורה: עדי סמט צילום: אלעד גונן

 צילום: אדי שמיס
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ארכיטקטורה: אביבית מנקס 
צילום: אלעד גונן

ארכיטקטורה: סיגל ברנוביץ 
צילום: אלעד גונן

כיור בשילוב מראה, 
מסעדת שילה, תל אביב
שימוש בקוריאן בגוון בטון ביחד עם 

מראה ומדפי עץ טבעי, ליצירת מראה 
המשתלב באופי המסעדה.

משטח כיור עם מדפים 
מובנים

עיצוב זורם בין הכיור לבין מדפי המגבות 
 "SIX13" בחלל הרחצה בלאונג' בר
.Gray Onyx  בהרצליה פיתוח. גוון

עיצוב פנים: נדיה רוייטבלט 
צילום: אלעד גונן
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ארכיטקטורה: פיצו קדם אדריכלים
צילום: עמית גירון

משטח רחצה עם כיור 
מעוצב בתל אביב

כיור אינטגרלי בעל פינות חדות, 
Designer White גוון לבן

חדר רחצה ביפו העתיקה
האדריכל בחר לרצף את החדר עם 

קוריאן, כאשר בקצה הרחוק, הריצוף 
הופך לאגנית מקלחון. בחירה זו מקנה 
תחושת נקיון מירבי עבור המשתמש. 

שוקת רחצה מקוריאן עם מדף אי 
במרכז, משלים את הקומופוזיציה 

הארכיטקטונית.

עיצוב פנים: פיצו קדם אדריכלים 
צילום: עמית גירון
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חדרי רחצה בבית פרטי, תל אביב
שילוב בין משטחים ישרים לכיורים קעורים שנוצרו באמצעות 

טכניקת וואקום פורמינג, למראה מושלם בחדר הרחצה.

ארכיטקטורה: עדי סמט, צילום: אלעד גונן
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אמבטיה וסאונה רטובה בדירת 
יוקרת בתל אביב

עיצוב של אמבטיה מלאה מקוריאן לבן ללא 
תפרים וחיבורים, ובנוסף חדר מקלחון עם 

סאונה רטובה הכוללת אגנית וחיפוי קיר 
מקוריאן לבן. כל הפריטים משתלבים לשפה 

אחת, ויוצרים חלל מפנק במראה אחיד.

ארכיטקטורה: שרי עוז, צילום: עודד סמדר
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ארון חדר רחצה, 
סוויטות היוקרה של 

מלון קרלטון, תל אביב
הארון שנוצר כיחידה אחת מעניק 

מראה בולט ומודרני לחדר הרחצה, 
אך עדיין מאפשר למלון יתרונות 

פונקציונליים של עמידות לאורך זמן 
ותחזוקה יומיומית פשוטה.

ארכיטקטורה: סטודיו ירון טל וקרן עצמון 
צילום: יואב גורין

מקלחון בחיפוי מלא 
בדירה בשכונת נווה 

צדק, תל אביב
יצירה של מקלחון בשיטת הוואקום 

פורמינג וחיפוי קירות קוריאן עם 
מדפים מובנים. היכולות והגמישות 

של קוריאן יצרו חלל רחצה בדיוק 
לדרישות הבעלים וללא צורך 

בשילוב חומרים שונים.

ארכיטקטורה: גל מרום
צילום: אלעד גונן
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עיצוב פנים: נדיה רוייטבלט, צילום: אלעד גונן

חיפויי בר וקירות ומדפי הדיספליי, עשויים מקוריאן בגווני בטון חדשים. הגוונים אלו משתלבים 
במראה הבר, ומשטחי הקוריאן מעניקים יתרונות רבים בתחזוקה השוטפת לטווח הארוך.

 SIX13 לאונג' בר
הרצליה פיתוח
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יצירת אלמנט משרביה בגובה של שישה מטרים. 
שימוש בלוחות קוריאן בגוון שחור המורחקים מהקיר. לאונג' בר SIX13 הרצליה פיתוח
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חלל שירותים בחיפוי 
לוחות קוריאן בגוון בטון, 

עם אלמנטים גיאומטריים 
צבעוניים. שימוש בטכניקה 

בלעדית היוצרת מראה תלת-
מימדי לאלמנטים השונים.

 SIX13 לאונג' בר
הרצליה פיתוח

עיצוב פנים: נדיה רוייטבלט
צילום: אלעד גונן
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חדר רחצה, בית "האח הגדול", 2013
ביצוע חדר הרחצה בבית "האח הגדול" תוך שילוב בין אלמנטים אמורפיים ממשטחי קוריאן בצבעים 

לבן וצהוב. הגדלים החריגים לבית דרשו שימוש בטכניקות ייחודיות ועבודת הרכבה מורכבת.

ארכיטקטורה: מיכל ששון, צילום: עמית גירון
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ארכיטקטורה: מיכל ששון 
עיצוב מטבח: סטודיו דור כרמון

צילום: עמית גירון

איים במטבח, בית "האח הגדול"
יצירת שני איים ייחודיים המחופים בלוחות קוריאן 

מכופפים. שילוב של מגירות וארונות באיים, ושימוש 
בגוונים פסטליים שהשתלבו במראה הכללי של הבית.

חיפוי חדר "האח הגדול", 2014
שימוש בלוחות קוריאן צבעוניים לחיפוי חדר "האח הגדול". 

הצבעוניות של משטחי הקוריאן יצרה חדר צבעוני ובולט 
באמצעות שימוש בזוויות שונות במשטחים.
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מטבח בית "האח 
הגדול", 2016

ארכיטקטורה: מיכל ששון 
צילום: עמית גירון
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בריכה בחצר, 
בית "האח הגדול"

שילוב של משושים מקוריאן 
שחור בבריכה החיצונית של הבית. 

המשושים השתלבו עם דק מעץ ועל 
קרקעית הבריכה ליצירת מראה זורם 

המשתלב עם החצר כולה.

ארכיטקטורה: מיכל ששון 
צילום: הפקת "קשת"
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חנות אופנה NOME, ראשון לציון
כל החנות עוצבה בעזרת קוריאן כולל מדפים, משטחי תצוגה, דלפק מכירות 
ושילוט. בין היתר נעשה שימוש בטכניקות כיפוף ועיבוד תלת-ממדי, שימוש 

בהדפסה, חריטה ועיבוד באמצעות מכונת CNC מתקדמת.

צילום: אדי שמיס
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ארכיטקטורה: אייל עמידן, תכנון וביצוע: פלבם מטבחים

מסעדת עובדים, תעשייה אווירית, נמל התעופה בן-גוריון
מערכי הגשה מחופים בקוריאן לבן, המשלבים פתחי שירות ומדפי צלחות. הקוריאן שומר 

על המראה שלו לאורך זמן גם בשימוש בסביבה עתירת תנועה.
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כיורי רחצה במגוון צורות וצבעים ניתן 
לראות באולם התצוגה.

עיצוב מוצרים: בוריסטון צילום: אלעד גונן

לאונג' בר SIX13, הרצליה פיתוח
חיפוי חלל שירותים עם לוחות קוריאן אפור ושחור, 
ליצירת מראה דרמטי תוך ניצול היתרונות הייחודים 

של קוריאן לחללי שירותים.

עיצוב פנים: נדיה רוייטבלט, צילום: אלעד גונן
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HONEYMOON גוף תאורה
עיצוב שנעשה במיוחד לתערוכת "צבע טרי" בתל 
אביב. הגוף מיוצר ביציקה אחת בצבעים שחור או 
לבן וניתן לשילוב ולהתאמה לחללים שונים בבית.

עיצוב: סטודיו דור כרמון, צילום: דניאל לילה
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CLOUDIA גוף תאורה
גוף תאורה הבנוי מקוריאן לבן מכופף. השימוש 

בקוריאן אפשר יישום גמיש, דק וחזק.

עיצוב: Casting Light, צילום: נועם בן אהרון
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Gray Onyx

Evening Prima Mineral Willow Gray Lite  Nimbus Prima

White Onyx Sparkling White Cosmos Prima Carbon Concrete

CORIAN DUPONT 
NEW COLLECTION

משטחי קוריאן מגיעים במגוון 
גוונים וצבעים המתחדשים 

ומתעדכנים מדי שנה. כל שילוב 
הוא אפשרי כדי להתאים לטעם 

הייחודי שלכם. אתם מוזמנים 
לאולם התצוגה שלנו להתרשם 

ממגוון הצבעים הגדול. 
Limestone Prima Dune Prima Cocoa Prima

Weathered Concrete  Ash Concrete Neutral Concrete

6667



TWEEN-ID עיצוב קטלוג: ליאת מורבר לוי, סטודיו



boristoneאולם תצוגה: החושלים 4, הרצליה פיתוח
בית מלאכה: המלאכה 18, פארק אפק, ראש העין

 BORISTONE.CO.IL  1-700-506550




