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תאריך  מס' הזמנה בבלורן   שם המזמין     חברה     

טל' נייד כתובת      אספקה דרך סוחר  
          

חתימה            

יש להחזיר טופס זה חתום למשרד ההזמנות של בלורן, לפקס: 0732-310311

לביצוע ההזמנה, יש לסמן  בריבועים הריקים ולרשום את המידות במ"מ
מגירת נירוסטה עם תחתית וגב בגוון תואם  .1 

בחירת מוביל:     בלומושן       טיפ-און בלומושן   .2 
ההזמנה מסופקת עם מובילים. לאספקה שונה, יש לסמן  בריבוע הריק:     לספק מובילים מראש  .3 

 4.  תוספות:   שטיחון אפור כהה למניעת החלקה, חתוך למידת המגירות )עד עומק 550(   
                    מברג כוכב (TORX-T20), מק"ט: T20-48, כמות: 

                   טיפ-און בלומושן - שבלונה לכיוון מרווח 2.5 מ"מ, מק"ט: 65.5631

 מגירות# חיצוניות                   מידות גובה החזית הן המלצה, מידות מדויקות ניתן לראות בקטלוג

לגראבוקס LMP )דפנות מתכת M( - לשימוש עם חזיתות בגובה 19-12.5 ס"מ
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 

לגראבוקס LKP )דפנות מתכת K( - לשימוש עם חזיתות בגובה 25-16.3 ס"מ
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:   עומק מגירה: 

לגראבוקס LCP, דגם PURE )דפנות מתכת C( - לשימוש עם חזיתות מגובה 22 ס"מ ואילך
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 

 לגראבוקס LCF, דגם FREE )דפנות זכוכית C( - לשימוש עם חזיתות מגובה 22 ס"מ ואילך
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:   עומק מגירה: 

 לאספקה ללא דפנות זכוכית יש לסמן  )המגירות מסופקות עם דפנות זכוכית אקסטרה-קליר( 

לגראבוקס LFP )דפנות מתכת F( - לשימוש עם חזיתות מגובה 37 ס"מ ואילך
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:   עומק מגירה: 

 
לגראבוקס LNP )דפנות מתכת N( - לשימוש עם חזיתות בגובה 13-10.5 ס"מ

משקל נשיאה בק"ג:  40   כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 
משקל נשיאה בק"ג:  40  כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 

 # במגירות מעל רוחב 80 ס"מ: - לדגמים LFP ,LCF ,LCP מסופקים מובילים למשקל 70 ק"ג.
       - לדגמים  LKP ,LMP מסופקים מובילים בהתאם לבחירה הרשומה בטופס.

LMP 107 מ"מ, מגירה *

LKP 145 מ"מ, מגירה *

LCP 194 מ"מ, מגירה *

LFP 258 מ"מ, מגירה *

LCF 194 מ"מ, מגירה *

LNP 83 מ"מ, מגירה *

* = מידת פתח ארון נדרשת 
 = עומק מגירה

תאריך: 01.12.16



לגראבוקס נירוסטה פנימיות מורכבות
)טופס הזמנה מס': 140(
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לביצוע ההזמנה, יש לסמן  בריבועים הריקים ולרשום את המידות במ"מ
מגירת נירוסטה עם תחתית וגב בגוון תואם  .1 

בחירת מוביל:     בלומושן       טיפ-און בלומושן   .2 
ההזמנה מסופקת עם מובילים. לאספקה שונה, יש לסמן  בריבוע הריק:     לספק מובילים מראש  .3 

 4.  תוספות:   שטיחון אפור כהה למניעת החלקה, חתוך למידת המגירות )עד עומק 550(   
                    מברג כוכב (TORX-T20), מק"ט: T20-48, כמות: 

                   טיפ-און בלומושן - שבלונה לכיוון מרווח 2.5 מ"מ, מק"ט: 65.5631

 מגירות# פנימיות )דפנות מתכת( 

לגראבוקס LIM פנימית )דפנות מתכת M( עם חזית מתכת

משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 

משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 

משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 

משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 

משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:   עומק מגירה: 

 מגירות# פנימיות דגם PURE )דפנות מתכת(

 בחירת דגם:        LID - חזית זכוכית נמוכה )גובה 70 מ"מ(       LIG - חזית זכוכית גבוהה )גובה 138 מ"מ(

משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 

משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 

משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 

משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 

משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 

משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:   עומק מגירה: 

 מגירות# פנימיות דגם FREE )דפנות זכוכית(

 לגראבוקס C פנימית )דפנות זכוכית C( עם זכוכית בחזית

 בחירת דגם:        LIF - חזית זכוכית נמוכה )גובה 70 מ"מ(       LIH - חזית זכוכית גבוהה )גובה 138 מ"מ(

משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 

משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 

משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 

משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 

משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:    עומק מגירה: 

משקל נשיאה בק"ג:  40  70 כמות:   רוחב פנים ארון:   עומק מגירה: 

 לאספקה ללא דפנות זכוכית יש לסמן  )המגירות מסופקות עם דפנות זכוכית אקסטרה-קליר( 

 # במגירות מעל רוחב 80 ס"מ: - לדגמים LIH ,LIF ,LIG ,LID מסופקים מובילים למשקל 70 ק"ג.
       - לדגם LIM מסופקים מובילים בהתאם לבחירה הרשומה בטופס.

תאריך  מס' הזמנה בבלורן   שם המזמין     חברה                           

טל' נייד כתובת      אספקה דרך סוחר  
          

חתימה            

יש להחזיר טופס זה חתום למשרד ההזמנות של בלורן, לפקס: 0732-310311

LIM 107 מ"מ, מגירה *

LID/LIG 194 מ"מ, מגירה *

LIF/LIH 194 מ"מ, מגירה *
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* = מידת פתח ארון נדרשת 
 = עומק מגירה

תאריך: 01.12.16


