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ORANIT HOUTEN PROFIELEN INDUSTRIE

Brandveiligheid

Oranit is een privé bedrijf en
voornaamste producent van
houten profielen en plafonds,
opgericht in 1985 als een klein
familie bedrijf in hout opslag.

Shiluvit producten voldoen
aan de hoogste Europese
Brandveiligheid Normen voor
houten plafonds en wanden.

De fabriek met een oppervlakte van 5000 m2 bevindt zich in de Haifa Bay
Industrial Zone, Israël, dichtbij de haven van Haifa.
Oranit biedt een grote verzameling van kwaliteit producten aan, standaard of
“tailor-made”, die voldoen aan de hoogste design eisen, technologie en milieu
eisen.

Er zijn 2 EU normen voor houtproducten in gebouwen :
1. EN 13964:2004
Benodigdheden afgehangen plafonds en test methodes
2. 	EN 13501      
De Europese test voor brandveiligheid

Het is ons doel om de hoogste internationale normen te handhaven en bij
te blijven met producten, marketing trends en wensen. Om bij te blijven,
beschikken wij over de meest geavanceerde machines en techniek. Oranit is
een verticaal geïntegreerd productie bedrijf. Alle processen worden onder één
dak uitgevoerd: zagen, frezen, CNC diagonaal afsnijden, lakken, verven en
houtverduurzaming.

Shiluvit plafonds zijn CE gecertificeerd voor beide normen. Onze classificatie
is B-s2, d0. Oranit is gemachtigd om het merk Shiluvit houten plafond met CE
etiket te voeren.
.
De houten profielen worden behandeld met speciale brandveiligheid
materialen in een autoclave. Een 3 fasen proces van vacuüm, druk en
vacuüm verzekert dat de brandveiligheid materialen penetreren in het hout en
geven het hout de eigenschappen die nodig zijn voor de brandveiligheid.
Het brandveiligheid materiaal is transparant en 100% milieuvriendelijk.

Milieubeleid
Oranit geeft de voorkeur aan leveranciers die aantoonbaar producten uit duurzaam
beheerd bos kunnen leveren. Wij vinden het belangrijk dat deze herkomst wordt
aangetoond door middel van geloofwaardige, onafhankelijke Chain of Custody
certificering op basis van internationaal overeengekomen eisen en normen. In dit
kader erkennen wij PEFC, FSC en keurmerken op basis van gelijkwaardige principes
als bewijs voor aantoonbare herkomst uit duurzaam beheerd bos.
Als gebruiker van houtproducten hebben wij een verantwoordelijkheid om te zorgen
dat dit gebruik niet ten koste gaat van het bos en toekomstige generaties. Daarom
willen wij ons inspannen om het duurzaam beheren van bossen te bevorderen.
Door te vragen naar producten uit duurzaam beheerd bos willen wij een stimulans
geven aan de verbetering van het bosbeheer en niet-duurzame vormen van beheer
ontmoedigen.

De ultieme vorm van duurzaam ondernemen is Cradle to Cradle.
De grondleggers van deze filosofie zijn de Duitse chemicus Michael Braungart en de
Amerikaanse architect William McDonough.

Oranit is in Europa
vertegenwoordigd door
loyale vertegenwoordigers.
Wij vertonen regelmatig
onze producten en nieuwe
ideeën op Internationale
Tentoonstellingen.

Als onze klanten een nieuw ontwerp, andere hout soorten, nieuwe kleuren
etc.. nodig hebben, dan volgen wij hun verzoek. Daar wij alle onderdelen van
de productie in één hand hebben, kunnen wij flexibel omgaan met nieuwe
designs en trends.
Oranit is zeer gemotiveerd om het milieu te beschermen. Wij behandelen
hout als een geschenk uit de natuur en we kopen alleen duurzaam en
legaal hout van betrouwbare bronnen. Alle materialen die wij in de productie
gebruiken, inclusief brandvertragende behandeling, lakken en beits, zijn 100%
milieuvriendelijk.
Oranit is PEFC gecertificeerd voor het “Chain of Custody”
managementsysteem en gebruiken een verplicht volgsysteem om er zeker
van te zijn dat alle producten voldoen aan de EU Hout Voorschriften (EUTR).
Alle trajecten van de productie worden nauwkeurig gecontroleerd. Oranit is
gecertificeerd met
ISO 9001: 2008 kwaliteit management controlesysteem.
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De basis van Cradle to Cradle is het ontwerpen op een manier, waarbij zoveel
mogelijk ecologische en sociale voordelen behaald worden. Dit wordt bereikt door
ervoor te zorgen dat alle gebruikte materialen na hun leven in het gebouw, nuttig
kunnen worden ingezet in een ander gebouw of product. Cradle to Cradle is een
denkmethode waarbij uitgegaan wordt van wat goed is in plaats van ‘minder slecht’.
Bij het ontwerp van een Cradle to Cradle product wordt niet alleen nagedacht over de
productie en de gebruiksfase, maar ook hoe de materialen na de gebruiksfase weer
goed benut kunnen worden. Dit zonder verlies van kwaliteit of functionaliteit (upcycling
in plaats van downcycling).

Technische en biologische kringloop
Bij Cradle to Cradle vormen de afvalstoffen van één product de grondstof voor een
ander product. Dit gebeurt als de afvalstoffen van een product worden gerecycled in
hun eigen kringloop. Afval wat niet gebruikt wordt in een ander product bestaat niet.
Cradle to Cradle onderscheidt twee kringlopen waarin grondstoffen telkens opnieuw
kunnen worden gebruikt: de biologische- en de technische kringloop.

Ontwerpen met C2C als uitgangspunt
In de architectuur en stedenbouw zoekt Cradle to Cradle zoveel mogelijk aansluiting
bij de ontwerpuitgangspunten, zoals die in natuurlijke ecosystemen zijn te vinden.
Vanaf het begin van de ontwerpfase wordt expliciet gekeken naar de meerwaarde
die natuurlijke materialen, (energie)bronnen en ecosystemen kunnen hebben voor
de vastgoedontwikkeling. Gebouwen worden zo ontworpen dat ze dezelfde functie
vervullen als bomen in de natuur. Cradle to Cradle gebouwen geven zuurstof
af, nemen C02 op, destilleren water, zuiveren de lucht van stofdeeltjes, creëren
microklimaten en genereren door gebruik en opslag van zon- en aardwarmte meer
energie dan ze zelf nodig hebben. Gelet op de grote problemen op deze wereld
met betrekking tot de C02 uitstoot en de luchtkwaliteit, dragen Cradle to Cradle
gebouwen bij aan het oplossen van deze problemen.
Gebouwen worden zowel ontworpen met respect voor de gezondheid van de
mensen die erin wonen en werken, als met respect voor de omgeving. In het
gebouw wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van daglicht en natuurlijke
luchtcirculatie. Deze maatregelen zorgen voor besparing van energie en bevorderen
de gezondheid van mensen. Daarnaast kunnen zij een positief effect hebben op het
werkklimaat en het productieniveau.
Oranit is er als eerste in haar branche in geslaagd haar complete Shiluvit product
programma C2C te certificeren !
Het belang van Cradle to Cradle wordt ook erkend door BREEAM.
BREEAM-NL beloont het gebruik van Cradle to Cradle gecertificeerde producten.
Cradle to Cradle gecertificeerde producten zijn nl. opgenomen in een landelijke
kwaliteitsstandaard voor gebouwen.
Het gebruik van Cradle to Cradle gecertificeerde producten wordt in twee
onderdelen van de BREEAM punten toegekend. In de credit MAT 1:
Bouwmaterialen kunnen punten worden verdiend met het gebruik van materialen
die de impact op het milieu aanzienlijk terugdringen. In de credit MAT 5:
Onderbouwde herkomst van materialen worden punten toegekend voor het gebruik
van verantwoord gewonnen bouwmateriaal.

Technische kringloop
De technische kringloop bestaat uit niet-organische stoffen, zoals metaal en kunststof.
Deze technische grondstoffen blijven in de technische kringloop circuleren als
waardevolle grondstoffen voor de industrie. Deze producten kunnen, na hun werkzame
leven, uit elkaar worden gehaald. Onderdelen kunnen bijvoorbeeld worden omgesmolten
en zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt in andere producten.

Biologische kringloop
De biologische kringloop bestaat uit organische grondstoffen, zoals hout of katoen.
Deze producten kunnen na hun werkzame leven worden gecomposteerd. Zo geven ze
weer voeding aan nieuwe organische grondstoffen.
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Hout soorten
We gebruiken verschillende
standaard hout soorten.
Alle hout soorten komen uit
duurzame bossen.
Op aanvraag kunnen wij ook
andere hout soorten leveren.

Lakken en kleuren
American Southern
Yellow Pine.

American Maple.

American Yellow
Poplar.

European Beech

American Red Oak.

Nordic Pine.

Onze standaard hout soorten:

Als wij gevraagd worden om te produceren met exotisch hout uit betwistbare
gebieden, bieden wij altijd een alternatief aan met duurzaam hout, gebeitst in
een kleur die dichtbij het gevraagde exotisch hout komt.

De Wielslag , Rotterdam - Holland

Beit Halochem, Beer Sheva - Israel

FIFpro, Hoofddorp – Holland

Het Zonnehuis, Zwolle - Holland

Architecten SP & Partners - Topos Architecten  

Architectenbureaus Paul de Ruiter – Merkx-Girod

Gemeentehuis Hardenberg - Holland

Akoestiek

Marc Nicolas Architecte

Dankzij de open structuur van de panelen kunnen de
ontwerpers en akoestische ingenieurs een goede akoestiek in
de projecten realiseren, gebruikmakend van onze Shiluvit Black
Steenwolpanelen boven op de plafondpanelen.
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Architectenbureau RAU

Beits kleuren:

Oranit heeft zijn eigen verf lijn.
We kunnen de plafonds met een transparante lak of een gewenste beitskleur
behandelen.

Type lak en beits:

We gebruiken alleen beits op water basis. Dit betekent dat de lak en
beits absoluut milieuvriendelijk, reukloos en brandvrij zijn. Er wordt geen
polyurethaan of thinner gebruikt.

UV bescherming:

Het materiaal dat wij gebruiken heeft UV beschermende eigenschappen.
Zelfs als het hout aan de zon wordt blootgesteld gesteld zal er nauwelijks
verkleuring zijn.

Zwembaden en buiten gebruik:

Voor projecten buiten voegen wij een speciale component aan de coating toe.
Dit geeft het hout een speciale bescherming voor overdekte buiten plafonds of
vochtige omgeving zoals zwembaden.

Architecten Cie - OTH Architecten    

Total A31 Dijon - France

Kimmel Eshkolot architects
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600 x 600mm PANELS

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

Het gewicht van de panelen is 8-10 kg/m²
Het exacte gewicht is de combinatie van het
plafondtype en de houtsoort.

600X600mm paneel
600 x 600mm PANELS

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

SHILUVIT Grill en Lineaire Plafonds
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WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.
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1200x 600mm PANELS
1200x 600mm PANELS

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.
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WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.
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Panelen met openingen voor spots en armaturen

SHILUVIT montage plafondpanelen

In de plafondpanelen kunnen
eenvoudig armaturen,
sprinklers, luidspeakers en
anemostaten ingebouwd
worden.

Shiluvit plafondpanelen zijn
eenvoudig snel te monteren
en zijn ook eenvoudig snel te
demonteren.

Wij kunnen adapters van gefineerd
MDF leveren voor de inbouw van
spots en andere verlichting.
WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.
Montage

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

SHILUVIT plafondpanelen worden verdekt gemonteerd in een zichtbaar zwart
T-24 of T-15 ophangsysteem, daar de klampen zwart zijn en het akoestisch
Shiluvit Black steenwolpaneel aan de onderzijde voorzien is van een zwart
glasvlies, ziet men als men naar boven kijkt alleen de houten Grill en Lineaire
regels/schrootjes. Als men een wit ophangsysteem gebruikt kunnen wij de
panelen met een witte klamp leveren.
De gemonteerde plafonds zien er elegant, schoon en als één plafond uit,
ofschoon het plafond uit veel plafondpanelen bestaat. Tussen de panelen zit
een voegje van 5 mm i.v.m. het werken van het hout en om eenvoudiger de
INSTALLATION
OF LINEAR
CEILINGS
panelen te kunnen demonteren.
Het is ook mogelijk
de plafondpanelen
in een
halfsteensverband of een ander verband te monteren.

PANEL WITH OPENING FOR LIGHT FIXTURES

2

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

PANEL WITH OPENING FOR LIGHT FIXTURES
1

SHILUVIT montage houten plafonds, stap voor stap
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SHILUVIT wandpanelen
De Shiluvit wandpanelen zijn
eenvoudig en snel te monteren
met een tacker.
Schroeven is mogelijk als men
de wandpanelen uitneembaar
of deels uitneembaar wil
hebben.

ROFILES INDUSTRIES Ltd.

SHILUVIT wandpanelen
De wandpanelen worden bevestigd d.m.v. nieten of schroeven in de zwarte
klamp op de achter gelegen constructie.
De gemonteerde wand ziet er fraai en natuurlijk uit omdat men de bevestiging
van de wandpanelen niet ziet.

INSTALLATION OF WALL COVERING

Omdat de wandpanelen niet in een ophangsysteem worden gemonteerd is
men optimaal flexibel t.a.v. de afmetingen van de panelen. Daarom kunnen
de wandpanelen met speciale maten worden geleverd.

INSTALLATION OF WALL COVERING

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

’t Scureken, Heeze - Holland
Versleeuwen Ontwerpers

Vierpolders, Brielle – Holland
Architectenbureaus DJGA – R4A

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

INSTALLATION OF WALL COVERING

De Wielslag, Rotterdam - Holland

Architecten SP & Partners - Topos Architecten
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Rehovot Residence – Israel
Meir Gal, architect
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SHILUVIT gebogen plafonds en wanden
Oranit heeft een makkelijk en
eenvoudig systeem ontwikkeld
voor de montage van gebogen
plafonds en wanden.

SHILUVIT gebogen plafonds en wanden

Uitgaande van ons “basic” idee van eenvoudig en gebruikmakend van een
goedkoop ophangsysteem, hebben wij de klampen veranderd in zwarte
flexibele klampen.
De flexibele klampen zijn ook brandklasse gecertificeerd.
De SHILUVIT panelen worden tegen gebogen metalen C-stijlen gemonteerd.
De flexibele klampen zorgen ervoor dat de panelen tegen de gebogen
C-stijlen met zwarte schroeven gemonteerd kunnen worden.
Demonteren voor b.v. onderhoud kan eenvoudig gedaan worden door het los
schroeven van de zwarte schroeven.

Duran Hall, Rehovot - Israel
Yohanan Beery architect

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

BYU Jerusalem center - Israel

CURVED CEILINGS

Tali Bachar architects

Faculté de Médecine, Paris - France
Cannal3 Architecte
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SHILUVIT plafond voor buiten toepassing en zwembaden

SHILUVIT plafondpanelen voor gangen

Oranit heeft een lange en
succesvolle ervaring met
buitenprojecten, overdekte
installaties en binnen
zwembaden.

Wij hebben een uniek
plafondpaneel ontwikkeld,
eenvoudig te monteren
speciaal voor gangen.

In beide gevallen besteden wij speciale aandacht om het hout tegen de
vochtige omgeving te beschermen.
Voor dergelijke projecten passen wij speciale lak op alle 4 zijden van het
plafondpanel toe, om te voorkomen dat het vocht in het hout dringt.

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

Het plafondpaneel wordt gemonteerd op de kantlijst met T-profielen verdekt
tussen de panelen om deze strak te houden.

CORRIDORS INSTALLATION

Beit Halochem, Beer Sheva - Israel
Kimmel Eshkolot architects

SHILUVIT Speciale ontwerpen
Oranit staat altijd open voor
nieuwe ideeën en ontwerpen
van Ontwerpers en Architecten.

Afgezien van onze standaard panelen kunnen wij ook niet standaard panelen
leveren conform de wensen en specificaties van de ontwerper en architect,
zodat men met deze panelen in een project een speciaal effect kan creëren.
Daar alle ontwerpen en productie gedaan worden door Oranit doen wij ons
uiterste best om de verzoeken van de ontwerpers en architecten te honoreren
met betrekking tot vormen, afmetingen, kleuren etc..

MTG center Gdansk – Poland
Piotr Mazur Fort architectes

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