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פארטי הינה מערכת פרופילים מעוצבים )שקועים או חיצוניים( המורכבים בשילוב עם חיפוי קיר, אליהם מתחברים 
מתקנים ואביזרי אחסון מאלומיניום.

המערכת ניתנת להרכבה עם מגוון חיפויים: עץ, זכוכית, שיש, קרמיקה וכדומה.

האביזרים והמתקנים הנתלים מתחברים בקלות ובנוחות לפרופילים השקועים או החיצוניים ומאפשרים גישה נוחה 
לכל פריט וכן גמישות בשינוי מיקום המתקן לאורך הפרופילים.

מערכת הפארטי מתאימה לשימוש:

במטבחים  

באמבטיה ובשירותים  

בחדרי ארונות ובמשרדים  

המתקנים בקטלוג מוצגים לפי חלוקה לשלוש המשפחות, אך ניתן לשנות את ייעודם ומיקומם בהתאם לדרישת הלקוח.

)PARTY( מערכת פארטי  
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)PARTY( פארטי

פרופילי פארטי שקועים וחיצוניים

 פרופיל תלייה,
 לחריץ 12 מ"מ,

אורך: 4 מטר

Y110A21 :מק"ט

 פרופיל תלייה
 לחריץ 12 מ"מ,

אורך: 4 מטר

 Y110A21 :מק"ט

 פרופיל תלייה למרכז הלוח,
אורך: 4 מטר

 Y120A21 :מק"ט

תופסן לחיבור פרופיל Y120 לקיר,

Y121G00 :מק"ט לזוג

 פרופיל תלייה למרכז הלוח,
 )מתחבר לקיר(,

אורך: 3 מטר

 Y125A21 :מק"ט

פרופילים ללוח בעובי 16 מ"מ

פרופילים שקועים

 פרופיל תלייה עליון )מתחבר לקיר(,
אורך: 4 מטר

 Y140A01 :מק"ט

סיומות לפרופיל תלייה עליון,

 Y133P73 :מק"ט לזוג

 פרופיל תלייה עליון,
 )מתחבר לקיר(,

אורך: 3 מטר

Y145A01 :מק"ט

 פרופיל תחתון
 לסגירת חיבור המשטח 

 ללוח הפארטי,
אורך: 4 מטר

Y100A21 :מק"ט

 פרופיל תחתון
 לסגירת חיבור המשטח 

 ללוח הפארטי,
אורך: 3 מטר

Y105A21 :מק"ט

 פרופיל לכיסוי קנט 19 מ"מ, בעובי 4 מ"מ 
 )מורכב ע"י ברגים(,

אורך: 2.5 מטר

 Y130A21 :מק"ט

 פרופיל לכיסוי קנט 16 מ"מ, בעובי 4 מ"מ 
)מורכב ע"י ברגים(,

אורך: 3 מטר

 Y135A21 :מק"ט

 פרופיל לכיסוי קנט 19 מ"מ, בעובי 4 מ"מ
 )מורכב ללא ברגים(,

אורך: 2.5 מטר

Y131A21 :מק"ט

 תופסן להרכבת פרופיל 
,Y131 קנט מדגם

Y132P73 :מק"ט ליחידה

הערה לפרופיל ללוח 19 מ"מ
 פרופיל תלייה עליון Y140 מורכב משני פרופילים:

 פרופיל חיצוני המורכב ללוח ומתחבר אל הקיר
 פרופיל פנימי המתחבר בלחיצה אל הפרופיל

    החיצוני.

 חשוב: על-מנת לשמור על שלמות הפרופילים 
     אין להרכיבם אל הלוח בעזרת פטיש.

פרופילים ללוח בעובי 19 מ"מ

12

12

12

12
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מידע טכני להרכבת פרופילים שקועים:

ניתן להשתמש בפרופילים המיועדים ללוח בעובי 19 מ"מ   
      גם עבור לוח בעובי 18 מ"מ.

במצב זה יש להקפיד על מידה של 8 מ"מ בין חזית הלוח   
לבין תחילת חריץ הרכבת הפרופיל.   

על מנת לחזק את תפיסת פרופיל התלייה ללוח, מומלץ   
     לחברו עם חומר הדבקה כגון סיליקון.

Y400 פרופיל פארטי חיצוני

מאפיינים ויתרונות

פרופיל אלומיניום שטוח בעיצוב חדשני,    
המתאים למגוון מתקני הפארטי הקיימים.  

הפרופיל החיצוני מייצב את מתקני הפארטי   
     בצורה אופטימלית.

הרכבה קלה ופשוטה לקיר, קרמיקה, שיש וכד'   

Y400A01.300 :אורך: 3 מטר )לחיתוך עצמי(, מק"ט

Y400A98 :כיסויי צד )לפרופיל חיצוני(, מק"ט לזוג
לוח בעובי 16 מ"מ

מידות הרכבה

לוח בעובי 19 מ"מ

מידות הרכבה

 בסיס חיצוני לתליית מתקנים 
)מורכב ע"י ברגים(,

אורך: 50 מ"מ

WS32.050 :מק"ט

פרופילים חיצוניים
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מערכת הפארטי עשויה מאלומיניום ומשתלבת עם חיפויי 
בכל  למטבח  מתאימה  ולכן  וגימור  חומר  סוג,  מכל  קיר 
סגנון עיצובי – כפרי, רטרו, מודרני, קלאסי, אורבני ועוד...

ניתנים  השיש  על  מונחים  שבדרך-כלל  הדברים  כל 
וכך השיש  לתלייה בעזרת השימוש במתקני הפארטי 

נשאר נקי, מסודר ונוח לעבודה.
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)PARTY( פארטי

וו תלייה יחיד

RA3 :מק"ט

וו תלייה יחיד

Y210A21 :מק"ט

  מתקנים למטבחים

וו תליה ארוך

WS32.044 :מק"ט

וו תליה קטן

WS32.010 :מק"ט

 מוביל לוו תליה קטן
רוחב: 330 מ"מ

WS32.009 :מק"ט
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מתלה לגליל נייר סופג

Y830A21 :מק"ט

מתלה ארבע ווים קבועים

Y860A21 :מק"ט

מתלה לכלי מטבח - 3 קופסאות

Y810A21 :מק"ט

מתלה לכלי מטבח - קופסה אחת

Y890A21 :מק"ט

 מתלה עגול לגליל נייר סופג
רוחב: 235 מ"מ

WS32.043 :מק"ט

 קרש חיתוך מרובע מעץ
 330X260 מ"מ

 WS32.061 :מק"ט

 וו לתליית קרש חיתוך
WS32.056 :מק"ט

 מדף עם צינור תלייה תחתון
רוחב: 300 מ"מ,

Y751A21 :מק"ט

 מדף עם צינור תלייה תחתון
רוחב: 470 מ"מ,

Y752A21 :מק"ט
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פרופיל למדף זכוכית, בעובי 10-8 מ"מ

Y620A21 :פרופיל ברוחב 750 מ"מ, מק"ט

Y630A21 :פרופיל ברוחב 900 מ"מ, מק"ט

מחזיק למדף זכוכית 10 מ"מ

WS32.084 :פרופיל ברוחב 50 מ"מ, מק"ט

מדף זכוכית 10 מ"מ

WS32.064 :פרופיל ברוחב 400 מ"מ, מק"ט

WS32.065 :פרופיל ברוחב 600 מ"מ, מק"ט

WS32.066 :פרופיל ברוחב 900 מ"מ, מק"ט

 מתלה מזכוכית לספר
 רוחב: 300 מ"מ
גובה: 216 מ"מ

WS32.059 :מק"ט

מתלה לנייר כסף / ניילון נצמד

Y880A21 :מק"ט

  מתקנים למטבחים
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לכולנו חשוב שחדר האמבטיה והשירותים יהיו מסודרים ונקיים. 
השימוש עם מערכת פרופילי הפארטי יוצרת קו עיצובי ישר ונקי – 

 הפרופילים נמצאים בקו אחד עם כל הקיר )לא בולטים( ועליהם 
 תלויים המתקנים אותם בחר הלקוח. רוצים לשנות – תמיד ניתן 

להזיז את מיקום המתקנים ולשנות את ייעודם.
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)PARTY( פארטי

 מתלה למגבות ידיים
)רוחב 280 מ"מ(

BS30 :מק"ט

 מתלה למגבות רחצה
)רוחב 500 מ"מ(

BS35 :מק"ט

מתלה לסבון

BS10 :מק"ט

מתלה לנייר טואלט

BS25 :מק"ט

  מתקנים לאמבטיה ולשירותים

פארטי בשילוב חיפוי קיר ממראה ומעץ
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מדף אלומיניום

BS45 רוחב פרופיל 450 מ"מ, מק"ט

BS50 רוחב פרופיל 600 מ"מ, מק"ט

מתלה למגבות / בגדים

BS05 :מק"ט

וו תלייה יחיד

Y210A21 :מק"ט

וו תלייה יחיד

RA3 :מק"ט

פרופיל למדף זכוכית, בעובי 10-8 מ"מ

Y620A21 פרופיל ברוחב 750 מ"מ, מק"ט

Y630A21 פרופיל ברוחב 900 מ"מ, מק"ט

מחזיק למדף זכוכית 10 מ"מ

 פרופיל ברוחב 50 מ"מ,
WS32.084 :מק"ט

מדף זכוכית 10 מ"מ

WS32.064 :פרופיל ברוחב 400 מ"מ,מק"ט

WS32.065 :פרופיל ברוחב 600 מ"מ,מק"ט

WS32.066 :פרופיל ברוחב 900 מ"מ, מק"ט

13



)PARTY( פארטי

14



ם
די

שר
מ

ול
ת 

נו
רו

 א
רי

חד
 ל

טי
אר

פ

חדר ארונות או משרד - ניתן להשתמש בכל אחד מהמתקנים המופיעים 
 בקטלוג ו"לתפור" ללקוח את הפתרון המתאים לו ביותר בהתאם לצרכים 

ולדרישותיו האישיות. בנוסף למתקנים הקיימים, ניתן ליצור מדפים, 
יחידות אחסון או כל פתרון ייחודי משלכם ולתלות אותם על המערכת 

בעזרת פרופיל לתליית אלמנטים בעיצוב אישי.
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מתלה קולבים חזיתי

Y900A01 :מק"ט

מדף דופן סגורה עם מוט תלייה

Y906A01 :מק"ט

מתלה מוט תלייה 700 מ"מ

Y910A01 :מק"ט

 מתלה מוט תלייה 450 מ"מ
Y913A01 :מק"ט

 פארטי בחיפוי קיר בשילוב עם זכוכית מודפסת ומידוף 
פארטי בעמדת עבודה בשילוב חיפוי עם פורמייקה לבנה

  מתקנים לחדרי ארונות ולמשרדים
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מחזיק למדף זכוכית 10 מ"מ

 פרופיל ברוחב 50 מ"מ,
WS32.084 : )מק"ט )ליחידה

מדף זכוכית 10 מ"מ

WS32.064 :פרופיל ברוחב 400 מ"מ,מק"ט

WS32.065 :פרופיל ברוחב 600 מ"מ,מק"ט

WS32.066 :פרופיל ברוחב 900 מ"מ, מק"ט

 זווית למדף זכוכית
עומק: 243 מ"מ

RA18 :מק"ט

מתלה ארבע ווים קבועים

Y860A21 :מק"ט

וו יחיד למעילים

RA5 :מק"ט

 פרופיל לתליית אלמנטים
)בעיצוב עצמי(

Y780A21 300 מ"מ, מק"ט

 3 מטר )לחיתוך עצמי(,
Y782A01 מק"ט

וו תליה קטן

WS32.010 :מק"ט

 מוביל לוו תליה קטן
רוחב: 330 מ"מ

WS32.009 :מק"ט
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 חיפוי קיר מזכוכית נחשב כיום למוביל דרך בכל הקשור בעולם העיצוב החזותי במטבחים, 
באמבטיות ושירותים,בחדרי ארונות ובמשרדים.

 בלורן מתמחה בעיצוב וייצור חיפויי קיר מזכוכית, המשתלבים בצורה מושלמת עם מערכת הפארטי.
 קולקציית הזכוכיות מבית בלורן כוללת זכוכיות מודפסות במגוון סגנונות, חלקות במבחר גוונים עשיר, 

המוצעות בגימור מבריק )קליר( או בגימור מט )משי-משי(.

למה זכוכית?
חומר חזק ועמיד במיוחד  

משדרת ניקיון ויוקרה  

קלה לניקוי  

בטיחותית: זכוכית בעובי 6 מ"מ, שעוברת תהליך חיסום, על-מנת לתת מענה בטיחותי מושלם ללקוח.  

אינסוף אפשרויות עיצוב: זכוכית חלקה או מודפסת, מט או מבריק, תמונה מקטלוג בלורן או תמונה אישית   
של הלקוח ועוד ועוד...  

עיצוב TOTAL DESIGN – התאמה עיצובית מושלמת בין חיפוי הקיר, לדלתות המטבח/רהיט, לשולחנות האוכל ועוד...  

הכל במקום אחד!

מרגע בחירת חיפוי הזכוכית ועד לרגע ההתקנה – הכל קורה בבלורן:

הדמיה גרפית המותאמת לעיצוב חלל החדר  

ההדפסה על הזכוכית במפעל בלורן: מתבצעת במדפסת ובטכנולוגיה המתקדמות ביותר בעולם  

לקיחת מידות בבית הלקוח  

הובלה והתקנת החיפוי, כולל מערכת הפארטי בהתאם לדרישות הלקוח.  

חיפויי זכוכית
ניקיון, יוקרה ועיצוב אישי
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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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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 

 בית בלורן, 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 מינואר 2017(
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