
AMBIA-LINE 
 ארגון אופטימלי 
LEGRABOX-למגירות ה



View AMBIA-LINE film:  
www.blum.com/ 
trailerambialine 

סדר מושלם - בכל אזור מגורים
 יצירת סדר מושלם בכל מגירה עם AMBIA-LINE - מערכת חלוקות פנימיות 

 .LEGRABOX-למגירות ה  
עיצובן הצר של החלוקות מציע מגוון אפשרויות רחב לארגון פנים הרהיטים שלכם.

השרטוטים במהלך החוברת ממחישים את מבנה החלוקות למגירות בעומק 500 מ"מ 
 ומסומנים באותיות - ניתן לראות את מפרט החלוקות בעמוד 33-30.

בעומקי מגירות השונים מ-500 מ"מ, מבנה החלוקות משתנה בהתאמה.
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עיצוב ייחודי בעץ

אלון נברסקה

החלוקות הפנימיות 

מורכבות ממתכת 

בשילוב עץ, וזמינות 

 ב"אגוז טנסי",

וב"אלון נברסקה". 

שילוב זה יוצר מגוון 

סגנונות ייחודיים יפים, 

שנוצרים בחלקם 

הפנימי של הרהיטים.

אגוז טנסי
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עיצוב קלאסי במתכת

חלוקות המתכת 

זמינות בצבע באפור 

 )ORION( אוריון מט 

ובשחור-טרה.

צבעים אלה מותאמים 

לדפנות המגירה 

ומאפשרים התאמה 

מושלמת בין העיצוב 

החיצוני של הרהיט 

לבין פנים הרהיט.

שחור-טרה

ORION אפור אוריון
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 נוחות שימוש - 
יישום רב תכליתי   

AMBIA-LINE	מאפשרת	יד	חופשית	בסידור	המגירות	שלכם,	ללא	קשר	לפריטים		

שברצונכם	לאחסן.	

החלוקות	מוכנות	לשימוש	מיידי	ומתאימות	לכל	סוגי	המגירות	ולכל	אזורי	המגורים.	

נוחות שימוש

החלוקות למגירות הגבוהות קלות 

להכנסה וניתן לקבוע את מיקומן 

כרצונכם.

מסגרות המתכת מתחברות בעזרת 

מגנטים והרגליות בתחתיתן מונעות 

החלקה ומספקות אחיזה בטוחה.

עיצוב ייחודי

 AMBIA-LINE-העיצוב הייחודי של ה 

דק במיוחד ומתאים למגירות 

ה-LEGRABOX בצורה מושלמת - 

מגירות עם דפנות דקות במיוחד בעיצוב 

אלגנטי ישר משני צדדיה )פנים וחוץ(.

 פרטים נוספים על המגירות:

www.bluran.co.il באתר בלורן   

AI140 :מק"ט ,LEGRABOX במידעון   

באתר בלום    

www.blum.com/legrabox   

התאמה אישית

חלוקות הרוחב גמישות ומאפשרות 

לכל אחד להתאימן בקלות לפרטים 

המאוחסנים במגירות.
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מבט אחד, גישה נוחה -
פשוט נוח יותר 

 AMBIA-LINE .מטבח יפה הוא טוב, אבל לא פחות חשוב מזה, שיהיה שימושי ונוח
היא הדרך הפשוטה ליצירת סדר וארגון ובכך מאפשרת עבודה קלה ונוחה. 

 כאשר כלי המטבח, המצרכים והתבלינים נמצאים בהישג יד, 
הכל מתקתק במטבח כמו שעון.

 BLUM הפתרונות מבית

למטבחים שימושיים

שטף עבודה נוח, מרחב אחסון 

 אופטימלי ותנועה איכותית - 

אלה הם שלושת התכונות הבסיסיות 

למטבח שימושי ונוח.

פרטים נוספים ניתן לראות באתר 

www.bluran.co.il :בלורן
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שטף עבודה = נוחות

כלי בישול, בקבוקים או מצרכים- 

ה-AMBIA-LINE הינה מערכת 

חלוקות אידיאלית לסידור פנימי 

.LEGRABOX-של מגירות ה

מטבח מסודר, יעיל ומאורגן, 

משמעותו - חסכון רב בזמן 

ובאנרגיה.

מרחב אופטימלי

מגירות רחבות, גבוהות ועמוקות 

מנצלות בצורה טובה יותר את 

שטחי האחסון הפנויים.

עם AMBIA-LINE אתם יכולים 

לארגן את מרחב האחסון שלכם 

בדיוק כפי שאתם אוהבים.

תנועה איכותית

 פתיחה קלה וסגירה שקטה 

 וללא מאמץ של מגירות 

מגדילים את נוחות החיים, 

העבודה והשימוש במטבח.

ניתן להשיג זאת בעזרת שימוש 

במוצרי BLUM המבוססים 

על הטכנולוגיה והביצועים 

המתקדמים ביותר בשוק 

הרהיטים בעולם.
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AMBIA-LINE לסכו"ם

הודות לציפוי בעל רכות קטיפתית    

בחלוקות הפנימיות )בגוון אפור 

אוריון(, הנחת הסכו"ם שקטה. 

ניתן לשלב מגוון חלוקות לסכו"ם    

ומסגרות בהתאם לצרכים האישיים 

של כל אחד ואחת.

 בתמונה: 
חלוקות לסכו"ם 
בגוון שחור-טרה

א בא
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רעיונות למטבח שלכם
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 AMBIA-LINE לכלי מטבח בשילוב עם 

מתקן AMBIA-LINE לניילון נצמד ולנייר כסף

מקצפים, קולפנים, כפות הגשה מאוחסנים בצורה מסודרת,    

על-מנת להבטיח שכל דבר נמצא במקומו. 

מתקן ה-AMBIA-LINE לניילון נצמד ולנייר כסף מאפשר למשוך את    

הניילון והנייר כסף ללא קמטים ולחתוך אותם בצורה ישרה ונקייה.

 בתמונה: 
 חלוקות לכלי מטבח ולציוד הנלווה בגוון אפור אוריון 

 בתוספת מתקן לניילון נצמד ולנייר כסף 
 ובתוספת מחיצות )עמ’ 31(

ב ג+פ ג ב
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AMBIA-LINE לסכו"ם

מערכת האמביה-ליין מאפשרת    

לסדר את הסכו"ם בצורה אופטימלית, 

נגישה ונוחה. 

החלוקות עשויות מחומרים איכותיים,    

שניתנים לניקוי בקלות ובנוחות 

בעזרת מטלית לחה.

AMBIA-LINE לפריטים שונים

הפריטים השונים מסודרים וניתן    

לגשת אליהם בקלות ובנוחות. 

גם לפריטים שמשתמשים בהם    

בתדירות נמוכה יותר, יש מקום 

מסודר משלהם והם נגישים 

לשימוש בכל עת. 

מתקן AMBIA-LINE לסכינים

המתקן מאפשר אחסון בטוח של עד    

9 סכינים בגדלים שונים, הודות 

לתושבות המיוחדות הממוקמות 

מתחת לידית הסכין. ניתן להוסיפו 

לכל חלוקת אמביה-ליין רחבה.

המתקן בנוי מחומרים איכותיים    

המונעים טביעת אצבעות ושומרים 

על להב הסכין.

 בתמונה: 
 חלוקות לסכו"ם 

בגוון אלון נברסקה

 בתמונה: 
חלוקות לפריטים שונים 

 בתוספת מחיצות )עמ’ 31(
בגוון אלון נברסקה

 בתמונה: 
חלוקות לכלי מטבח ולציוד 

 הנלווה בגוון שחור-טרה
בשילוב עם מתקן לסכינים

א ב

ב ג ג

ב ג ג+ע ב
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AMBIA-LINE לצלחות

מכיל עד כ-12 צלחות   

המתקן בעל ידיות אחיזה לנוחות    

העברת הצלחות ממקום האחסון 

למקום ההגשה.

ניתן לכוונון את המתקן בהתאם    

לגודל הצלחת 

רגליות הגומי בתחתית המתקן    

מקבעות אותו לתחתית המגירה 

ומונעות ממנו להחליק.

 בתמונה: 
 מתקן לצלחות

בגוון אפור אוריון

4Xל
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AMBIA-LINE למיכלי אחסון מפלסטיק

במקום תוהו ובוהו, כעת הסדר    

והארגון שולטים במגירה.

ניתן למצוא בקלות ובמהירות את    

המכסה המתאים לכל מיכל פלסטיק. 

חיפוש ארוך וממושך הוא כעת נחלת 

העבר.

 בתמונה: 
חלוקה למיכלי אחסון

 AMBIA-LINE למוצרי ניקוי 
בשילוב פחי אשפה להפרדת פסולת

מוצרי הניקוי מאוחסנים בצורה    

מסודרת ובאופן בטוח, כך שישארו 

עומדים יציבים במקומם. 

המחיצות גמישות וניתן להתאימן    

לגדלים השונים של הבקבוקים.

בתמונה: 

 חלוקה לחומרי ניקוי 
גוון שחור-טרה 

ח

ח
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AMBIA-LINE לאחסון מזון ומצרכים

אריזות מזון גדולות וקטנות, שימורים וחטיפים מאוחסנים במזווה    

בצורה מסודרת ונגישה.

אריזות פתוחות של קמח, סוכר ואורז מאוחסנות בצורה בטוחה    

בתוך מחיצות ה-AMBIA-LINE, הודות לרגליות ששומרות עליהן 

במקומן.

 בתמונה: 
חלוקות לאחסון מזון ומצרכים בגוון שחור-טרה 

חח
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PURE לסירים ולמחבתות - למגירות דגם AMBIA-LINE

פריטי הבישול מאוד חיוניים ואנו משתמשים בהם בתדירות גבוהה,    

ולכן חשוב שהם יהיו מאוחסנים במגירה מתחת לכיריים.

החלוקה מאפשרת לאחסן את המכסים בזווית ובכך מקלה    

 על מציאת המכסה המתאים לכל סיר וכן מקלה על הוצאתם - 

הכל נגיש ובהישג יד.

 בתמונה: 
 חלוקה לסירים ולמחבתות

בגוון אפור אוריון

כ

18



AMBIA-LINE לכלי בישול

כפות בישול ומצקות, כפות טיגון    

ומקצפים - מוכנים לשימוש מיידי.

החלוקות גמישות - ניתן להזיזן    

בהתאם לאורך כלי הבישול.

 AMBIA-LINE לבקבוקים 
      ולקרשי חיתוך

הבקבוקים מאוחסנים בבטחה    

ונגישים.

ניתן לשנות את מיקום המחיצות    

בהתאם לרוחב הבקבוקים.

שימוש במגירות רחבות מאפשר    

מקום אחסון נוסף לקרשי חיתוך.

AMBIA-LINE לתבלינים

המתקן מתאים לצנצנות תבלינים    

גדולות וקטנות- התבלינים נגישים 

ובהישג יד. 

התבלינים עומדים בזווית כדי שנוכל    

לקרוא בקלות ובנוחות את התוויות 

של הפלפל, הקינמון הפפריקה וה...

 בתמונה: 
 חלוקות לכלי בישול

בגוון שחור-טרה

 בתמונות: 
חלוקות לבקבוקים 

ולקרשי חיתוך 

 בתמונה: 
חלוקה עם מתקן לתבלינים

גבב ג

ח+מ

ר+ג 2X)ק+ב(
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רעיונות לחדר האמבטיה שלכם

AMBIA-LINE לקוסמטיקה

מגבות ידיים, קרמים ובקבוקים    

מסודרים בצורה מושלמת.

החלוקות ניתנות לניקוי בקלות    

ובנוחות בעזרת מטלית לחה.

 בתמונה משמאל )עמ' 21(: 
חלוקות לקוסמטיקה

ט

AMBIA-LINE לכל אביזרי האמבטיה

סדר מושלם הופך את חדר    

האמבטיה שלכם לנווה מדבר מרגיע.

החלוקות עשויות מחומרים    

איכותיים, עמידים בפני לחות גבוהה.

 בתמונה: 
חלוקות לאביזרי אמבטיה  בגוון אלון נברסקה

טטטט
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רעיונות לחדר הארונות שלכם
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AMBIA-LINE לחליפות

חולצות וחפתים יכולים להיות    

מאורגנים בצורה מופתית.

המבט הכולל, מאפשר למצוא    

במהירות את העניבה הנכונה 

לפגישה הבאה שלך.

 בתמונה: 
חלוקות לסכו"ם 

בגוון אלון נברסקה

חח
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AMBIA-LINE לאביזרי אופנה לצעירים

כל דבר נמצא במקומו וניתן לסידור    

במהירות ובנוחות.

ניתן להזיז את המחיצות בקלות    

ולהתאימן לכל פריט אופנה.

AMBIA-LINE לאביזרי אופנה לנשים

צעיפי משי, כפפות ותכשיטים    

מוצגים באלגנטיות.

ניתן למצוא בקלות את אביזר    

האופנה התואם.

AMBIA-LINE לאביזרי ספורט

חולצות כדורגל, גרביים וכפפות    

שוער- כל חלוקה יוצרת מקום 

מיוחד לתלבושת שלך.

הסידור הברור מאפשר לך לארוז    

 את  תיק הספורט בזמן שיא, 

בלי לשכוח דבר.

בתמונה: חלוקות 
לאביזרי אופנה

 בתמונה: 
חלוקות לאופנה לנשים 

בגוון אפור אלון נברסקה 

 בתמונה: 
חלוקות לאביזרי ספורט 

בגוון אפור אוריון

חח ח

בגב ג

חח
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AMBIA-LINE לציוד חיוני לתינוק

חיתולים, מגבונים ומשחה קרובים ליד. כך מבטכם תמיד יישאר    

על התינוק ותוכלו לחתל אותו בנוחות ובבטחה.

כשיש סדר מושלם לא תאבדו את הגרביים של התינוקכם.   

 בתמונה: 
חלוקה לאחסון ציוד לתינוקות 

ח
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AMBIA-LINE לפריטים אישיים

גלויות ומזכרות יכולות להיות    

מסודרות היטב.

אחסון מסוגנן מאפשר לכם לגלות    

מחדש וליהנות מהזיכרונות.

 בתמונה: 
חלוקות לפריטים אישיים  

בגוון אגוז טנסי

חח
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רעיונות לסלון  שלכם
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AMBIA-LINE לדקורציה ולחפצים

החלוקות מגדירות מקום קבוע    

לאגרטלים ופמוטים בצורות ובגדלים 

שונים.

חפצים עדינים ושבירים יישמרו בבטחה.   

AMBIA-LINE לצעצועים

סדר מושלם הופך למשחק ילדים.   

במקרה והדובי שלכם משיר את    

פרוותו, ניתן לנקות את החלוקות 

בקלות ובנוחות.

AMBIA-LINE לצרכי משרד

סדר מושלם עוזר לכם לשמור על    

ריכוז בזמן עבודה.

שוקולד או חטיף נמצאים תמיד    

בהישג יד. 

בתמונה: חלוקות 
 לדקורציה ולחפצים

בגוון שחור-טרה

 בתמונה: 
 חלוקות לצעצועים
בגוון אלון נברסקה 

 בתמונה: 
 חלוקות לאביזרי ספורט 

 בגוון שחור-טרה
בתוספת מחיצות )עמ’ 31(

חח

ח+ח ח

גב ב
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AMBIA-LINE לאביזרי תפירה ומלאכת יד

הגמישות בחלוקות ויכולת התאמתן לכל פריט אחסון, הופכת את    

המגירה לקופסה לכלי תפירה.

סדר במגירה חשוב ומקל על ההתנהלות היומיומית שלנו.   

 בתמונה: 
 חלוקה לאחסון אביזרי תפירה ומלאכת יד

בתוספת מחיצות )עמ’ 31(

ח
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AMBIA-LINE

מידע לתכנון פנים המגירות 

 מתקן לסכינים 
 נכנס גם לחלוקה רחבה לסכו"ם

 רוחב במ"מ: 187
 אורך במ"מ: 409 

  ZC7M0200 :מק"ט

 מתקן לניילון נצמד ולנייר כסף
 נכנס גם לחלוקה רחבה לסכו"ם

 רוחב במ"מ: 187
 אורך במ"מ: 409

  ZC7C0000 :מק"ט

 מתקן לצלחות
 לצלחות בקוטר: 322-186 מ"מ

 גובה במ"מ: 50
  ZC7T0350 :מק"ט 

 מתקן לתבלינים 
 נכנס גם לחלוקה גבוהה וארוכה

 רוחב במ"מ: 200
 אורך במ"מ: 356

ZC7G0P0I :מק"ט

למתקנים למטבח

מ

ע

פ

גווני מגירות וחלוקות תואמות

אפור אוריוןנברסקה
מגירה 

אפור אוריון 

שחור-טרהטנסי
מגירה 

נירוסטה

חלוקות תואמות

חלוקות תואמות

 מגירה 
שחור-טרהטנסיאפור פלדיום

חלוקות תואמות
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חלוקה גבוהה וארוכה 

AXZC7F400RSP :מק"ט

 )X=G( אפור אוריון מט :)X( גימורים 
 )X=B( שחור-טרה       

)X=T( אגוז טנסי      

 רוחב במ"מ: 218
 אורך במ"מ: 370 
 גובה במ"מ: 110

 למגירות בעומק: 650-450 מ"מ

 תוספת: מחיצה לחלוקה גבוהה וארוכה
AXZC7Q0P0FS :מק"ט     

חלוקה גבוהה וקצרה 

AXZC7F300RSU :מק"ט

)X=G( אפור אוריון מט :)X( גימורים 
)X=B( שחור-טרה      

 רוחב במ"מ: 242
 אורך במ"מ: 270 
 גובה במ"מ: 110

 למגירות בעומק: 450-270 מ"מ

 תוספת: מחיצה לחלוקה גבוהה וקצרה
AXZC7Q0U0FS :מק"ט     

מוט חלוקת רוחב לחיתוך למגירות לגראבוקס

LXZR7.1080U :מק"ט

 :)X(גימורים של המוט והתופסנים 
)X=B( שחור-טרה ,)X=G( אפור אוריון מט      

 אורך המוט: 1080 מ"מ
 מידה לחיתוך המוט: רוחב פנים ארון מינוס 90 מ"מ

 תוספות: 
  - תופסן למוט חלוקת רוחב למגירות PURE )דופן מתכת(

AXZC7U10E0 :מק"ט      

 - תופסן למוט חלוקת רוחב למגירות FREE )דופן זכוכית(
AXZC7U11E0 :מק"ט     

AXZC7U10F0 :תופסן חלוקת אורך, מק"ט -

חלוקה לבקבוקים )למגירות חיצוניות גבוהות(

)X=B( שחור-טרה ,)X=G( אפור אוריון מט :)X( גימורים

למגירות בעומק: 650/550/500/450 מ"מ

מידע להזמנה:

יש לציין את מק"ט החלוקה לבקבוקים  .1

חלוקה לבקבוקים       חלוקה לבקבוקים   
צרה )100 מ"מ(,       רחבה )200 מ"מ(,    

AXZC7B0200S :מק"ט     AXZC7B0100S :מק"ט  

יש לציין את   .2 
עומק המגירה,    

על-מנת להוסיף    
את המסגרת המתאימה    

 דוגמה 
 לסט בקבוקים

 צר ורחב מורכב

)M/K( חלוקות למגירות נמוכות)C/F( חלוקות למגירות גבוהות

א

ד

ח

ט

ג

חלוקה לסכו"ם

 גימורים: אפור אוריון מט, שחור-טרה
      אלון נברסקה, אגוז טנסי

 רוחב במ"מ: 300
 גובה במ"מ: 50

 למגירות בעומק: 550/500/450 מ"מ

חלוקה צרה

 גימורים: אפור אוריון מט, שחור-טרה
 רוחב במ"מ: 100

 גובה במ"מ: 50
 למגירות בעומק: 650/550/500/450 מ"מ

 תוספת: מחיצה לחלוקה צרה

חלוקה רחבה

 גימורים: אפור אוריון מט, שחור-טרה
 רוחב במ"מ: 200

 גובה במ"מ: 50
 למגירות בעומק: 650/550/500/450 מ"מ

 תוספת: מחיצה לחלוקה רחבה

חלוקה נמוכה וקצרה 

 גימורים: אפור אוריון מט, שחור-טרה
 רוחב במ"מ: 242
 אורך במ"מ: 272

 גובה במ"מ: 50
 למגירות בעומק: 450-270 מ"מ

תוספת: מחיצה לחלוקה נמוכה וקצרה )אפור אוריון(

ב

כאשר גב המגירה בנוי מעץ, יש להוסיף מתאם גב ממתכת 
 על-מנת שהחלוקות ייתחברו לגב המגירה
)החלוקות מגיעות עם מגנט מובנה בתוכן(.

תוספת מתאמי גב:

מתאם מתכת לגב עץ: 

)X=B( שחור-טרה ,)X=G( אפור אוריון מט :)X( גימורים

AXZC7A0U0M :מק"ט ,M למגירה  

AXZC7A0U0K :מק"ט ,K למגירה  

AXZC7A0P0C :לחלוקה גבוהה וארוכה( מק"ט( C למגירה  

AXZC7A0U0C :לחלוקה גבוהה וקצרה( מק"ט( C למגירה  

AXZC7A0P0F :מק"ט ,F למגירה  

M/K

F

C

כ

+

ק

=

ב

+

ר

=

ג
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 )ORGA-LINE( חלוקות נירוסטה
מידע לתכנון פנים המגירות 

במגירות הלגראבוקס ניתן להשתמש גם במערכת חלוקות הפנים של מגירות 
הטנדם-בוקס אינטיבו, ORGA-LINE. החלוקות יוצרות סדר וארגון במטבח 
ומאפשרת עבודה קלה ונוחה - כל הכלים מאוחסנים בנגישות ובהישג יד. 

 המתקנים של הסכינים, ניילון נצמד ונייר כסף ניתנים:
 א. להוספה לדגמי אורגא-ליין קיימים )פירוט בעמוד 33(.

ב. ניתנים להרכבה לתחתית המגירה כיחידה עצמאית.

  ZSZ.01F0 :מתקן לניילון נצמד,  מק"ט
  ZSZ.02F0 :מתקן לנייר כסף,      מק"ט

חיתוך קל, נוח ומדויק.  

הניילון/הנייר נשארים ללא קמטים,   
הודות למבנה המתקנים.

חלוקות לסכו"ם ולכלי מטבח

האמבטיות נפרדות וניתנות להסרה   
בקלות לצורך הגשה. 

האמבטיות עשויות מנירוסטה   
ומתאימות לשטיפה במדיח 

)טמפרטורה של עד 80°(.

סידור אישי - החלוקות/אמבטיות   
ניתנות לשינוי בקלות, כמו "לגו" .

  ZSZ.02M0 :מתקן לסכינים,  מק"ט

כל מה שצריך להכנת ארוחה מאוחסן   
בנוחות ונגיש.

אחסון בטוח של עד 9 סכינים   
בגדלים שונים.

88.5

ø 46 ’מקס

411

69
.3

 בתמונה: 
חלוקות לסכו"ם, דגם 117

חלוקות ומתקנים למטבח

ס’ 330
מק

מקרא תוספת מתקנים לדגמי האורגא-ליין )פירוט משמאל(

תיאורמק"ט מתקןכמות

11ZSZ.01F0מתקן לניילון נצמד

11ZSZ.02F0מתקן לנייר כסף

21+1ZSZ.01F0 + ZSZ.02F0מתקן לניילון נצמד + מתקן לנייר כסף

21ZSZ.02M0מתקן לסכינים
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דגם 100 דגם 101

 רוחב יחידה
300, 350 מ"מ 
)עד 399 מ"מ(

דגם 104 דגם 108

רוחב יחידה
400, 450 מ"מ 
)עד 499 מ"מ(

2

דגם 111דגם 109
רוחב יח' 550, 600 מ"מ 

)עד 649 מ"מ(

2

דגם 115דגם 116
רוחב יח' 800 מ"מ 

)עד 899 מ"מ(

2 2

דגם 122* דגם 132

רוחב יח' 1200 מ"מ

)ואילך(

12

2 2

1

2

דגם 120*דגם 129
רוחב יח' 1000 מ"מ 

)עד 1199 מ"מ(

2

2

11 1

דגם 117* דגם 126
רוחב יח' 900 מ"מ 

)עד 999 מ"מ(

2 2

1

)M/K( חלוקות למגירות נמוכות

חומר: נירוסטה  

עומק מגירה מ"מ:   
650 ,600 ,550 ,500 ,450  

בעת ההזמנה יש לציין:  
א.  את דגם חלוקת האורגא-ליין   

ב.  את עומק המגירה במ"מ   
ג.  את התוספות:   

     - מתקן לסכינים
     - מתקן לניילון נצמד

     - מתקן לנייר אלומיניום
ד.  את הכמות המוזמנת  

הדגמים שמסומנים בכוכבית,אינם   * 
קיימים למגירה בעומק 600 מ"מ.  

דגם 114*
רוחב יח' 650, 700 מ"מ 

דגם 112)עד 799 מ"מ(

1

2 1

דגם 110*

רוחב יחידה
500 מ"מ 

)עד 549 מ"מ(

1 2 1

דגם 112
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עיצוב הוא הרבה יותר מאשר רק מראה אטרקטיבי

עיצוב, שימושיות וההתמקדות בתפקוד ובתנועה המושלמת, 

תמיד שלובים זה בזה ב-BLUM. משמעות הדבר - כל המוצרים 

של BLUM הופכים את השימוש ברהיטים איכותיים לחוויה 

אמיתית ומציעים מגוון פתרונות אידאליים לכל בית.

BLUM משלבת במוצריה מגמות עיצוב עכשוויות, העדפות 

 אישיות ושימוש בריהוט פונקציונלי ועל-כך זכו מוצריה 

פעמים רבות בהכרה ובפרסים בינלאומיים על איכות ועיצוב.

האיכות מוכיחה את עצמה יומיום

 מגירות ומערכות חלוקה פנימיות, מנגוני הרמה )קלפות(, 

צירים ומסילות מבית BLUM מאופיינים באיכותם הגבוהה.

האיכות מובטחת על-ידי בדיקות מקיפות של חומרים ושל 

איכות ובטיחות, תחת עומסים משתנים. תוצאות הבדיקות 

משולבות ישירות לתוך מערך הפיתוח והייצור של המוצרים. 

התוצאה - פתרונות פרזול מבית BLUM המושתתים על 

 טכנולוגיה חכמה, תפקוד אופטימלי ועיצוב ארגונומי, 

המקנים תנועה מושלמת לכל אזורי המגורים.

חדשנות שמביאה לנוחות חיים גבוהה

האיכויות האמיתיות של רהיטים מתגלות לעתים קרובות רק 

דרך שימוש יומיומי. BLUM מספקת פתרונות פרזול חדשניים 

שמבטיחים שהקשר בין המשתמש לבין תפקוד הרהיט יהיה 

אופטימלי וכן שאפשר יהיה ליישם  רעיונות יוצאי דופן. 

לדוגמה, דלתות נטרקות הן נחלת העבר, הודות לסגירה 

 .BLUMOTION-השקטה של מנגנון ה 

ניתן ליישם בהצלחה גם רהיטים ללא ידיות ברחבי אזור 

המגורים כולו, הודות למערכות התומכות בפתיחת הרהיטים: 

TIP-ON מנגנון מכאני או SERVO-DRIVE מנגנון חשמלי.

התרומה שלנו לסביבה

מזעור ההשפעה של החברה על הסביבה מאוד מעסיקה 

את BLUM. תקנים כגון שימוש מושכל ואופטימלי בחומרים, 

השימוש ההולך וגובר במקורות אנרגיה חלופיים ותהליכים 

ידידותיים לסביבה הוכנסו במיוחד ליישום מטרה זו.

ב-BLUM, ההתנהגות האקולוגית האחראית מתחילה בשימוש 

נכון וטוב במשאבים, מתוך אהבה לעולם ולטובת הדורות הבאים.
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 BLUM
BLUM	היא	חברה	אוסטרית	בבעלות	משפחתית,	שנוסדה	לפני	למעלה	מ-60	שנה,	

על-ידי	יוליוס	בלום.	החברה	פעילה	במישור	הבינלאומי,	ומוצריה	העיקריים	כוללים	
צירים,	מגירות	ומנגנוני	הרמה	)קלפות(.	כל	מוצרי	החברה		מושתתים	על	טכנולוגיה	

חכמה,	תפקוד	אופטימלי	ועיצוב	ארגונומי,	המקנים	תנועה	מושלמת	לכל	אזורי	
המגורים.

 "Global customer benefits"	בין	אם	אתה

	יצרן,	סוכן	מכירות,	מתקין	או	משתמש	)לקוח	סופי(,	
		-	BLUM	של	מהמוצרים	להנאה	אישי	באופן	שותפים	כולם	

.BLUM	של	הפילוסופיה	זו
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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 

www.bluran.co.ilטל' מרכזי מידע ותצוגה: 1599-531-060

16
.1

4
1.

2 
ה: 

ור
הד

מ
A

I1
41

ט: 
ק"

מ

 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(


