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TOM מזווה סופט-ליין ודופורט  |  נשלף פינתי וצד  |  סלי  ספיר  |  קרש גיהוץ  |  מתקן



ס
ק

ד
ינ

א

מתקנים לארונות מזווה

S 5-4א  דופורט

7-6ב  סופט-ליין

מתקנים לארונות תחתונים

8ג  נשלף פינתי - מג'יק

BLUM 9ד  סלי ספיר למסילות טנדם

10ה  נשלף צד )עגלת בקבוקים(

11ו  קרש גיהוץ נשלף ממגירה

מתקנים לארונות עליונים או בגובה השיש
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VAUTH SAGEL, חברה הגרמנית, המתמחה בייצור מתקני אחסון למטבחים מרשת בציפוי כרום ניקל איכותי.

 החברה חרטה על דגלה את סמלי המצוינות והחדשנות, קשובה לצרכי הלקוח וממשיכה להוביל את השוק העולמי 
עם פיתוחים חדשים של מגוון מוצרים איכותיים, ביניהם פטנט רשום של סל ייחודי מדגם "ספיר".

. ISO 9001 לחברה תו תקן בינלאומי לבקרה ואיכות

מאפייני המוצרים:

למסגרות המתקנים ציפוי כפול להגנה מירבית.  

מתקני הרשת נוסעים בצורה חלקה ושקטה, הודות למנגנון אינטגרלי למניעת טריקה.  

שליפה מלאה של המתקנים המאפשרת גישה קלה ונוחה לפריטים המאוחסנים.  

יציבות גבוהה בזמן הוצאת והכנסת המתקן לארון.  

הרכבה קלה ופשוטה  

כוונון חזית ב-3 מימדים: אנכי: מעלה-מטה / אופקי: שמאלה-ימינה / הטיות: פנימה-החוצה  

סלי ספיר ייחודיים, בעלי רשת צפופה - שתי וערב בציפוי כרום ניקל איכותי להגנה אופטימלית.  

  מתקני רשת למטבחים

ארונות עליונים
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ארונות תחתונים
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מתקני רשת למטבחים

)DUPORT S(יS דופורט
מאפייני המתקן:

מבט כולל על כל תכולת הארון  

נגישות מלאה לכל פריט אחסון - כאשר פותחים את דלת הארון הסלים הפנימיים   
יוצאים כלפי חוץ.  

המתקן מתאים לפתיחת דלת לימין/לשמאל  

"סלי ספיר" המורכבים על דלת הארון ובפנים הארון, בעלי רשת צפופה )1X1 ס"מ(   
ליציבות מירבית של פרטי האחסון.       

משקל נשיאה גבוה:  

מסילה פנימית: מקסימום 80 ק"ג   

חזית ארון: מקסימום 20 ק"ג   

כוונון קל ונוח ב-3 מימדים:   
הכוונון מתבצע ע"י סיבוב שני ברגי כוונון הנמצאים על המסילה התחתונה ומאפשרים    

)בהתאם לצורך( את העלאת/הורדת המסגרת הפנימית וכן את הטייתה.   

הרכבה קלה ונוחה: חלקי המתקן מתחברים אחד לשני בשיטת ה"קליק"  

  מידע להזמנה

בעת הזמנה יש לציין את מק"ט המתקן הנדרש בהתאם לרוחב ולגובה היחידה היחידה.   

 מתקנים:

מידע כללימספר סליםמק"טגובה מסגרת 

על הדלתבתוך הארוןליחידה 600ליחידה 450

רוחב ארון: 450, 600 מ"מ  291844 1,450-1,2009000   

עומק ארון מינימלי: 480 מ"מ   
     )לא כולל עובי חזית(

המתקן כולל את המסילות,   
     המסגרות והסלים.

1,700-1,4509000 29319000 293344

1,950-1,7009000 29479000 295255

2,150-1,9009000 29669000 297155

סלי ספיר בתוך הארון )מידות נטו במ"מ(:

גובה הסלעומק הסלרוחב הסללרוחב יחידה

 450350
30575

600600

סלי ספיר לדלת הארון )מידות במ"מ(:

גובה הסלעומק הסלרוחב הסללרוחב יחידה

 450
36511075

600

  מתקנים לארונות מזווה
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מתקני רשת למטבחים

)SOFT-LINE(סופט-לייןי
מאפייני המתקן:

שליפה מלאה של המתקן מאפשרת נגישות מלאה לכל פריטי אחסון -   
כאשר פותחים את חזית הארון הסלים יוצאים החוצה במלואם  

נסיעה חלקה ושקטה, הודות למנגנון אינטגרלי למניעת טריקה  

משקל נשיאה: מקסימום 120 ק"ג  

"סלי ספיר" בעלי רשת צפופה )1X1 ס"מ( ליציבות מירבית של פרטי האחסון.       

כוונון חזית קל ונוח ב-3 מימדים:   
הכוונון מתבצע ע"י סיבוב שני ברגי כוונון הנמצאים על המסילה התחתונה ומאפשרים    

)בהתאם לצורך( את העלאת/הורדת המסגרת הפנימית וכן את הטייתה.   

הרכבה קלה ונוחה  

  מידע להזמנה - בעת הזמנה יש לציין:

א.  את מק"ט מסגרת מתקן סופט-ליין בהתאם לגובה הארון  

ב.  את רוחב הסלים  

ג.  את כמות הסלים  

ד.  מתאמי החזית מסופקים עם המתקן   
      כאשר חזית הארון בנויה ממסגרת פרופיל אלומיניום/עץ, 

      יש להזמין בנפרד מתאמי חזית בהתאם לרוחב הארון:
        ליחידה 400, מק"ט: 1244 9000
        ליחידה 450, מק"ט: 1246 9000
       ליחידה 500, מק"ט: 1248 9000

 מתקנים:

מק"טגובה מסגרת 
 מס' סלים

מומלץ
מידע כללי

 1,450-1,2009000 2145

4
רוחב ארון: 300, 400, 500 מ"מ    
     )ראו מתאמי חזית, סעיף ד' בהזמנה(

עומק ארון מינימלי: 503 מ"מ   
      )לא כולל עובי חזית(

המתקן לא כולל את הסלים.  

1,700-1,4509000 2146

1,950-1,7009000 2147

5
2,150-1,9009000 2148

סלי ספיר מניקל )מידות נטו במ"מ(:

לרוחב פנים ארוןגובה הסלעומק הסלמק"טרוחב הסל

2509000 0615

46080

315-265

3509000 0483415-365

4509000 0315515-415

  מתקנים לארונות מזווה

מנגנון אינטגרלי למניעת טריקה

ביחידות ברוחב 600-400 יש להוסיף 
רגל סוקל מרכזית.

A = רוחב ארוןZ = רוחב מתאם חזית

300250

400350

450400

500450

 כאשר מתכננים חזית ארון עם מסגרת 
אלומיניום/עץ, יש לשים לב למידת המתאם.
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מתקני רשת למטבחים

נשלף פינתי - מג'יק )וורי קורנר(
נגישות מלאה לכל פריט אחסון - כאשר פותחים   

את דלת הארון הסלים הפנימיים יוצאים כלפי חוץ.  

"סלי ספיר" בעלי רשת צפופה )1X1 ס"מ(   
  ליציבות מירבית של פרטי האחסון.

משקל נשיאה:  
2 סלים קדמיים: 16 ק"ג  )עד 8 ק"ג לכל סל(   

2 סלים אחוריים: 19 ק"ג  )עד 9.5 ק"ג לכל סל(   

כוונון חזית קל ונוח ב-3 מימדים:   
אנכי: מעלה-מטה | אופקי: שמאלה-ימינה | הטיות: פנימה-החוצה  

הרכבה קלה ופשוטה  

  מידע להזמנה - בעת הזמנה יש לציין את כיוון פתיחת הארון:

   מתקן פתיחה לימין,        מק"ט: 3890 9000
  מתקן פתיחה לשמאל,   מק"ט: 3891 9000

 מידות מינימום ארון 
במ"מ

מידות סלים במ"מ

רוחבגובהעומקמיקום

גובה: 530  

עומק פנימי: 485  

רוחב חיצוני: 900  

פתח דלת: 411  

370פנים ארון
490145

305דלת ארון

הסל הקדמי יוצא 
החוצה...

עד לנקודה בה הוא 
נעצר...

ומסתובב הצידה 
)ימינה/שמאלה( 

ומושך את הסל 
הפנימי כלפי חוץ.

ABC

 זווית פתיחת הדלת 
ניתנת להתאמה

  מתקנים לארונות תחתונים

מתקן פתיחה לימין
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סלי ספיר המותאמים למסילות הטנדם שליפה מלאה של 
שליפה מלאה של המתקן מאפשרת נגישות מלאה לכל פריטי האחסון.  

נסיעה חלקה ושקטה  

משקל נשיאה: מקסימום 30 ק"ג )לכל סל(  

"סלי ספיר" )יש להזמין בהתאם לרוחב הארון(  

ניתן לחבר את הסל לחזית  

שימוש בצירים לנשלפים )ללא הרחקות( מאפשר ניצול מקסימלי של רוחב הארון.  

  מידע להזמנה - בעת הזמנה יש לציין:

א.  את מק"ט הסל בהתאם לרוחב הארון )ראו טבלה בתחתית העמוד(.  

 B560H 500 :ב.  את מק"ט מסילת הטנדם שליפה כפולה, מק"ט   
     )מסילה באורך 500 מ"מ, כולל בלומושן אינטגרלי(

ג.  בהתאם למבנה הארון, יש להוסיף להזמנה:   
71T 753EN :1. צירים ישרים קליפ-טופ 155° לנשלפים, מק"ט      

973A 7000 :2. בלומושן לצירים לנשלפים, מק"ט     
        3. מחבר חזית לסל מסילה, מק"ט: 1048 9000  

        )מינימום גובה חזית: 190 מ"מ + כיסוי קנט(

מידות סלים במ"ממידות ארון במ"מ
מק"ט הסלים

גובהעומקרוחבעומקרוחב פנימירוחב חיצוני

450415

515

390

490145

9000 0933

5004654409000 0945

6005655409000 0957

חיבור חזית לסל ספיר

כוונוני חזית
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מתקני רשת למטבחים

נשלף צד לארון ברוחב 300 מ"מ
שליפה מלאה של המתקן מאפשרת נגישות מלאה לכל פריטי אחסון -   

כאשר פותחים את חזית הארון ו"סלי ספיר" יוצאים החוצה במלואם.  

נסיעה חלקה ושקטה, הודות לבולם אינטגרלי במסילות  

משקל נשיאה: מקסימום 20 ק"ג  

כוונון חזית קל ונוח ב-3 מימדים:   
אנכי: מעלה-מטה / אופקי: שמאלה-ימינה / הטיות: פנימה-החוצה  

הרכבה קלה ופשוטה ב"קליק"  

מידות ארון:  
רוחב חיצוני: 300 מ"מ   

גובה פנים ארון: מינימום 580 מ"מ   
עומק פנים ארון: מינימום 495 מ"מ  

  מידע להזמנה 

בעת הזמנה יש לציין את מק"ט מסגרת נשלף צד: 6400 9000   
להזמנה יתווספו 2 סלים )מק"ט סל: 6388 9000(  

מידות סלים במ"מ

רוחבגובהעומק

47075220

  מתקנים לארונות תחתונים

מחבר חזית
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500-400
510

מום 
מיני

 מינימום
120

950

305

קרש גיהוץ נשלף ממגירה         
קרש הגיהוץ מחובר לחזית המגירה        

נוח מאוד לפתיחה ולשימוש. בסיום מתקפל ומוחזר למגירה         

שליפה מלאה )אורך המתקן מחוץ לארון: 1030 מ"מ(        

בליטת משטח עליון )שיש( מעבר לקו הארון: עד 50 מ"מ        

הרכבה קלה ופשוטה         

מידות ארון:         
רוחב חיצוני: 500-400 מ"מ         

עומק פנים ארון: מינימום 510 מ"מ         
גובה פנים ארון: מינימום 120 מ"מ        

מידות קרש גיהוץ במ"מ:  אורך 950  |  רוחב 305        

        מק"ט להזמנה: 0120 9000
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מתקני רשת למטבחים

  המתקנים מתאימים לשימוש גם בארון בגדים, בחדר הארונות ובארון שירות
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 סלי ספיר מניקל עם 
מסילות טנדם שליפה מלאה 

BLUM של

קרש גיהוץ נשלף ממגירה
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מתקני רשת למטבחים

  מתקנים לארונות עליונים או ארונות בגובה השיש

TOM מתקן מודולרי לארגון
 כעת יש מקום לכל הפריטים הקטנים, שנמצאים בשימוש יומיומי שהיו פזורים עד כה ברחבי הבית: 

במטבח, במשרד, בחדר האמבטיה וכדומה - כל סנטימטר מנוצל בצורה אופטימלית.

מסגרת אלומיניום עם אלמנטים שונים לאחסון, העשויים מפלסטיק מבריק ועמידים מפני שריטות.  
לכל מתקן 4 סוגי אחסון:  

1.  קופסאות אחסון לחפצים נמוכים ורחבים   
2.  קופסאות אחסון לחפצים צרים וגבוהים   

3.  מגנטים לתלייה   
4. ווים עם רצועות גומי  

נקודות חיבור נסתרות, המאפשרות מראה עיצובי חלק ונקי  

הרכבה קלה ופשוטה על דופן/דלת הארון )כולל מתאמים להרכבה על דלתות(.  

מידות ארון:  
רוחב דלת / עומק דופן ארון: 300, 400/450, 600 מ"מ   

גובה פנים ארון: מינימום 480 מ"מ   

  מידע להזמנה - בעת הזמנה יש לציין את מק"ט המתקן

 רוחב 300 מ"מ
מק"ט: 3312 9000 

 רוחב 450-400 מ"מ
מק"ט: 3313 9000 

 רוחב 600 מ"מ
מק"ט: 3315 9000 

דוגמה להרכבת מתקן על דופן הארון בתוך תריס גלילה.
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 אנו מודים לכם על שבחרתם להיות לקוחות בלורן ולקנות ממוצרי החברה.
 אנו מאמינים כי כל לקוח יכול למצוא בקטלוג סל מוצרים איכותיים המתאימים לתקציבו.

אנו מזמינים אתכם למרכזי המידע של בלורן ומתחייבים להעניק לכם שירות מקצועי 
 ואדיב,מוצרים חדשים ופתרונות חדשניים לשביעות רצונכם המלאה.

לפירוט מרכזי המידע ראו כריכה אחורית.

ומקפידים על שלושת הערכים הבאים:

מוסריות:
והספקים;  הלקוחות  עם  בעבודה  הגינות  על  הקפדה 
שיתוף ומסירת מידע מהימן ומדויק; עמידה בהבטחות 

ובהתחייבויות ומחירים ברורים.

שירות:
מקצועיות;  על  הקפדה  תוך  ומהיר  יעיל  שירות  מתן 
עבודה  סביבת  יצירת  זמנים;  בלוחות  ועמידה  בקרה 

נעימה ונוחה ומלאי שוטף של המוצרים.  

שגשוג:
הלקוחות  בלורן,  בין  אינטרסים  שותפות  יצירת 
שוטף  עדכון  באמצעות  הלקוחות  קידום  והספקים; 
ביותר  החדשים  המוצרים  ייבוא  בענף;  החידושים  על 

והקפדה על איכות גבוהה.

אנו בבלורן מאמינים בפתגם "נאה דורש נאה מקיים"
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AC171

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

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
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