
ניתן להזמין מגירה קומפלט בשתי דרכים:

דרך א’:
יש לציין את מק”ט המגירה  .1

מבנה מק”ט של מגירה קומפלט )משמאל לימין(:  

 BA  W  55  S 3 :במשקל נשיאה 30 ק”ג = מק”ט ,S דוגמה להזמנה ע”פ מק”ט: מגירת טנדם-בוקס אנטארו, בגימור לבן-משי, באורך 55 ס”מ, דגם  
בבחירת מגירה פנימית יש לציין:     

את כמות פרופילי החזית  .1    
את כמות מוטות החזית  .2   

בבחירת תוספת דופן עיצובית*, יש להוסיף את מק”ט דופן הזכוכית לפי מידה )ראו טבלה(  .2
* בהזמנת דופן עיצובית מצורפים סט מתאמים לפי גוון המגירה.  

דרך ב’:
יש לציין את:   .1

)BI/BA( סוג המגירה א.   
גימור המגירה: לבן / אפור מטאלי ב.   

אורך בס”מ ג.   
דגם המגירה ד.   

משקל נשיאה ה.   
בבחירת מגירה פנימית יש לציין:  ו.   

את כמות פרופילי החזית  .1    
את כמות מוטות החזית  .2   

בבחירת תוספת דופן עיצובית*, יש להוסיף את מק”ט דופן הזכוכית לפי מידה )ראו טבלה(  .2
בהזמנת דופן עיצובית מצורפים סט מתאמים לפי גוון המגירה.  *  

תוספת שטיחון למניעת החלקה:
1. לפי מטר רץ

 2. גליל לחיתוך עצמי 
   )מידות גליל: רוחב: 524 מ”מ, אורך: 20 מטר(

AO106

  מרכזי המידע נועדו בשבילכם, לקבלת מידע מקיף ומלא על פתרונות פרזול ועיצוב למטבחים ולרהיטים.
  אתם מוזמנים למרכזי המידע של בלורן - המקום בו תוכלו לראות, לגעת ולהרגיש.

  גישה לנכים בכל מרכזי המידע 

 ראשל"צ:
רח' המדע 2, א.ת. מעוין שורק

 דן דיזיין סנטר, בני-ברק:
רח' לח"י 2, קומת כניסה, חנות 119

 צ'ק-פוסט, חיפה: 
רח' מרקוני 18

 ראש פינה:
א.ת. צ.ח.ר, פארק תעשיות הגליל

 ירושלים:
רח' יד חרוצים 14, א.ת. תלפיות

 באר שבע:
רח' הפועלים 19, א.ת. עמק שרה )החל מה-01.01.2017(

מידע להזמנה

אורך מגירה 
במ”מ

מק”ט דופן זכוכית שקופה

C דופןD דופן

270Z36.237TC-
300Z36.267TC-
350Z36.317TCZ36.317TD
400Z36.367TCZ36.367TD
450Z36.417TCZ36.417TD
500Z36.467TCZ36.467TD
550Z36.517TCZ36.517TD
650Z36.617TCZ36.617TD

 מתאמים להרכבת
דופן עיצובית

משקל נשיאה  =  Z 
מקסימלי   

דגם המגירה  =  αאורך מגירה  =  YY 
בס”מ   

גימור  =  Xסוג המגירה

30 ק”ג   =  3
65 ק”ג   =  6

     בחירה מתוך 
    דף הדגמים

,35   ,30   ,27
 ,50   ,45   ,40
65   ,60   ,55

לבן-משי   =  W

אפור מטאלי   =  G

BA = מגירות אנטארו

BI דגמים A או N בלבד = 

1 2
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אנטארו - מידע להזמנה
דגמי מגירות טנדם-בוקס

www.bluran.co.ilטל' מרכזי מידע ותצוגה: 1599-531-060
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= טנדם לנסיעה חלקה

= בלומושן לסגירה שקטה

= אורגא-ליין לסדר ולארגון

= סרוו-דרייב לפתיחה ללא מאמץ

= המטבח המושלם

+

+

+



גובה פנים ארון מינימלי סוגי מגירות
פןבמ"מ

חלקים בסיסיים למגירות - חובהדו
 )ליד התמונות ישנם חלקים המתווספים או המחליפים 

את חלקי החובה, בהתאם לדגם המגירה(.

כיורתוספת דופן עיצוביתפנימיותחיצוניות

M מגירות דופן 
)לאינטיבו ולאנטארו(

לשימוש עם חזית בגובה: 17-12.5 ס”מ

98.5 מ"מ  :KA ,A דגמים
- עם ידית 106 מ"מ  :T דגם 

- ללא ידית 136.5 מ"מ    
82.5 מ"מ  :N דגם

M
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דו

blum  כיסוי לוגו  M דופן 
לדופן מגירה  

מובילי טנדם-בוקס  )M( מתאם אחורי  חיבור חזית 
לגב מעץ אינסרטה 

)M( חיבור חזית  פרופיל חזית  
אנטארו )פלסטיק( לחיתוך 

 אפשרויות
לבחירת ידית:

ידית למגירה ידית נעילה לחזית     
)M( פנימית  )M( מגירה פנימית  

 מגירות אנטארו
)דופן M + גלריה(

 לשימוש עם חזית:
 דגמים KU ,U ,R: גובה 22 ס”מ ומעלה
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גלרית אנטארוג  blum  כיסוי לוגו  M דופן 
לדופן מגירה  

מובילי טנדם-בוקס  )C( מתאם אחורי  חיבור חזית 
לגב מעץ  אינסרטה 

)C( חיבור חזית  פרופיל חזית  
אנטארו )פלסטיק( לחיתוך 

מוט קדמי לחיתוך

סט מתאמים C לדופן הגבהה 

    
   

 

C ניתן להזמין מבלורן דופן זכוכית שקופה                מתאים לכל דגמי אנטארו, גלריה גובה 

 מגירות אנטארו
)דופן M + גלריה(

 לשימוש עם חזית:
 דגמים KV ,V ,S: גובה 25 ס”מ ומעלה

D
ה 

וב
 ג

יה
לר

גלרית אנטארוג  blum כיסוי לוגו  M דופן 
לדופן מגירה  

מובילי טנדם-בוקס  )D( מתאם אחורי  חיבור חזית 
לגב מעץ   אינסרטה 

)D( חיבור חזית  פרופיל חזית  
אנטארו )פלסטיק( לחיתוך 

מוט קדמי לחיתוך

סט מתאמים D לדופן הגבהה 

    
   

 

D ניתן להזמין מבלורן דופן זכוכית שקופה                 מתאים לכל דגמי אנטארו, גלריה גובה 

 מגירות אנטארו
)דופן M + גלריה(

 לשימוש עם חזית:
דגם Q: בגובה 22-19 ס”מ
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גלרית אנטארו  blum כיסוי לוגו  M דופן 
לדופן מגירה  

מובילי טנדם-בוקס  )B( מתאם אחורי  חיבור חזית 
לגב מעץ   אינסרטה 

בחזיתות מעל גובה 300 מ”מ יש להשתמש   
בתומך תחתון לחזית מגירה גבוהה  

Z96.10E1 :מק”ט   

בחזיתות מעל רוחב 600 מ”מ יש להשתמש    
בזוית חיזוק לתחתית מגירה  

מק”ט: 297.0500   

במגירות שתכולתן גבוהה או עולה על המשקל   * 
המומלץ )צלחות, בקבוקים וכו’(, או במגירת כיור,    

יש להשתמש במובילים בעלי יכולת נשיאה גבוהה יותר.  

450-250
רוחב חזית במ”מ

המלצות לבחירת משקל נשיאה של המגירה בהתאם לרוחב חזית ותכולה:

גובה חזית במ”מ
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N דגם N )מיוחד( - פרטים בבלורן
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דגמי מגירות טנדם-בוקס: אנטארו
מבט כולל על כל דגמי המגירות והחלקים המרכיבים אותןהפוסטר מאפשר:  

לבחור בקלות ובנוחות את הגימור ואת העיצוב של המגירה,  
בהתאם לעיצוב הארון ובהתאם לתקציב המוצר.  XX דגם מגירה
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