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1 PORTALINE 

דלתות מעולם אחר למטבחים ולרהיטים מבית בלורן
 אנו גאים להציג בפניכם את קטלוג קולקציות פורטה-ליין. 

בקטלוג זה תוכלו להתרשם ממגוון הדלתות והחומרים המיוצרים במפעלנו.

 המפעל מבית בלורן ממשתמש בטכנולוגיה, בציוד ובחומרי גלם מהמתקדמים ביותר 
לייצור דלתות: מעץ מלא ופורניר, HPL )פורמייקה( ואקריל, מלמין, פולימר, זכוכית ועוד.

 הדלתות קיימות במגוון רחב של צבעים ועיצובים: כפריות,	מודרניות,	קלאסיות,
	מעוצבות,	חרוטות	ועוד	

מגוון עשיר של יישומים:	לדלתות	למטבחים,	לארונות	אמבטיה,	לארונות	בגדים	ושירות,	
לשידות	וספריות,	לסגירת	נישות,	לחיפויים	ולרהיטים	בעיצוב	מקורי.
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מה	יש	בקטלוג?
הקטלוג	מחולק	למספר	פרקים:	

זכוכית

עץ

פורמייקה

MDF-פולימר ו

 ארבעת הפרקים הראשונים: 
	פרקים	אלה	מתמקדים	במגוון	הדלתות	לפי	חלוקה	לחומרים.	

בכל	דגם	תוכלו	להתרשם	מתמונות	מייצגות	לאותו	הדגם,	
נתונים	טכניים,	סוגי	דלתות	להזמנה	ושרטוט	טכני.

 .www.bluran.co.il :מידע עדכני תמצאו באתר בלורן 
מעת לעת ישלחו אליכם עדכונים בדוא״ל. 

 בפרק זה תוכלו למצוא מגוון מוצרים משלימים
בכדי לתת מענה שלם ללקוח שלכם: 

ויטרינות, קרניזים, רגליים: להשלמת	המראה	במטבח	ובשאר	חדרי	הבית 	

דלתות הזזה: חיצוניות	ופנימיות	לאורנות	המטבח,	האמבטיה	והחדרים 	
פתרונות אחסון לארונות: מתלים,	מתקנים	ומעמדים	  	

חיפויי זכוכית: זכוכיות	מודפסות	וזכוכיות	חלקות  	

מערכת תלייה פארטי: לחיפוי	קיר	במטבח	  	

פרופילי אלומיניום קאנטי / באנקו: לאינסוף	עיצובים	ברחבי	הבית 	

מוצרים משלימים

חומרים מיוחדים

שולחנות

הכירו את ספריית החומרים בבית בלורן:

בספריית	החומרים	תוכלו	למצוא	עולם	קסום	של	חומרים,	טקסטורות,	צבעים,	
תחושות	והכל	במקום	אחד	-	זה	המקום	ליצור	ולהגשים	חלומות

אנו	מזמינים	אתכם	ואת	לקוחותיכם	לבוא	ולהיחשף	לחומרי	הגלם	העדכניים	
ועכשווים	בעולם	בתחום	עיצוב	הרהיטים	והחיפויים	והכל	במקום	אחד.

מבחר	פינות	אוכל	הכולל:	שולחנות קבועים, שולחנות נפתחים ודלפקים נשלפים.	
פינות	האוכל	פונקציונליות	ומעוצבות	המגיעות	במבחר	מידות,	גימורים	ועיצובים,	
המאפשרים	התאמה	מושלמת	לכל	חלל.	השולחנות	עשויים	מפרופילי	אלומיניום	

ומוצעים	עם	מגוון	משטחים	לבחירתכם:	זכוכית	)חלקה	או	מעוצבת(,	עץ,	ועוד.	
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בגלל	האיכות
PORTA-LINE	של	מאמין"	ה"אני	הוא	איכותיים	מוצרים	ייצור

שימוש	בחומרי	הגלם	האיכותיים	ביותר	הקיימים	בשוק 	
אנשי	מקצוע	מהמקצועיים	בשוק	מייצרים	את	הדלתות	במפעל	החברה 	

הקפדה	על	כל	פרט	ופרט	ועל	רמת	גימור	גבוהה	ביותר 	

?PORTA-LINE	של	דלתות	לרכוש	למה

בגלל	העיצוב
מעצבי	החברה	מתחדשים	תדיר	ומייצרים	עבורכם	מגוון	ענק	של	עיצובים	תוך	התייחסות	 	

לעיצובה	הכולל	של	הדלת	כיחידה	בתוך	חלל	שלם.	
בחירה	מדוקדקת	והתאמה	מושלמת	בין	חזית-גב-קנט	יוצרת	קולקציה	מגוונת	וייחודית 	

בגלל	העוצמה
חברת	בלורן	מתמחה	כבר	למעלה	מ-20	שנה	בפתרונות	פרזול	למטבחים	ורהיטים.	 	

ברשות	חברת	בלורן		שני	מפעלים	חדשניים	וטכנולוגיים	הנותנים	לכם	מענה	כולל	בתחום	הדלתות	והחיפויים:	 	
	ייצור	דלתות	ממגוון	חומרים,	חיפויי	זכוכית	בכל	צורה	ומידה	והדפסות	איכותיות	על	זכוכית	

בכל	אלמנט	עיצובי	שתחפצו	על-ידי	המדפסת	המתקדמת	בעולם.	

בגלל	האחריות
אחריות	של	5-10	שנים	בהתאם	לסוג	הדלת	ובצמוד	לחברה	המייצרת	את	הרהיט.

דלתות עץ, HPL, זכוכית: 10	שנים.	דלתות פולימר:	5	שנים.	)פירוט	מלא	ניתן	לראות	בדף	אחריות	בלורן(

 בגלל	החדשנות
חברת	בלורן	מובילה	את	חוד	החנית	בחדשנות	ועושה	מאמצים	גדולים	לרכז	עבורכם	את	כל	מה	שחדש	בתחום. 	

יועצי	החברה	נוסעים	ומשתתפים	בכל	התערוכות	החשובות	ברחבי	העולם 	
אנשי	המקצוע	של	החברה	מייבאים	את	החידושים	בתחום	לארץ	ומתאימים	אותם	לטעמו	של	הלקוח	הישראלי. 	

אנו	מזמינים	אתכם	לבקר	במרכזי	המידע	והתצוגה	שלנו,	כאן	תוכלו	להתעדכן	בחידושים	האחרונים	בתחום	 	
הפתרונות	לארגון	חלל	הבית,	לראות	מגוון	רחב	מאוד	של	עיצובים	ולדרוש	אותם	מהיצרן
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היכרות	עם	חומרים

איזו דלת מתאימה לכם?
פורטה-ליין מבית בלורן, מתמחה במגוון סוגי חומרים עיקריים 

 לשימוש כדלת מעוצבת של הרהיט. 
 הקולקציה נבנתה כך שתאפשר לכם חופש בחירה 

בין החומרים שונים, הסגנונות והעיצובים.  
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דלתות	זכוכית
לפורטה-ליין מגוון רחב של דלתות זכוכית המשלבות פרופילי אלומיניום.

פרופילי	האלומיניום	מאפשרים	לכם	לבחור	דלתות	זכוכית	עם	מראה	נקי	)מסגרת	האלומיניום	
סמויה(	או	דלתות	זכוכית	עם	מסגרת	אלומיניום	גלויה	בעובי	משתנה,	בהתאם	לדגם.

הזכוכית	הינה	חומר	אמין	וחזק	ביותר	המשתלב	בקלות	עם	כל	חומר	אחר,	קל	לנקות	אותה,	
שומרת	על	מראה	חדש	לאורך	שנים.

 כל דלתות הזכוכית של בלורן מגיעות עם גב אלומיניום. 
 גב האלומיניום, מותאם לגוון הפרופיל, מונע שריטות ולכלוך ומקנה 

לדלת מראה שלם ואחיד.

מאפייני	דלתות	זכוכית:

קלות	משקל	בהשוואה	לדלתות	עץ 	
גימורי מסגרות האלומיניום: טבעי-מט,	מבריק,	גוון	נירוסטה 	

גימורי זכוכיות: מבריק,	מט	משי-משי 	

עמידות	גבוהה	ביותר 	
עובי דלתות:	24-21	מ״מ 	
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האופציות העיצוביות בזכוכית הן אינסופיות: ניתן להזמין דלת צבועה בצבע 
אחיד וניתן להשתמש בטכנולוגיה מתקדמת של עיצוב מודפס כגון דוגמה 

חוזרת, תמונה או אלמנט גרפי כיד הדמיון הטובה עליכם. 

AC126 לפרטים נוספים ראו קטלוג זכוכיות, מק״ט

דלתות	זכוכית
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דלתות	עץ
 תעשיית ריהוט העץ עברה שינויים רבים במשך השנים, אך דבר אחד ברור, 

זהו אחד מחומרי הגלם האהובים ביותר על האדם. 

היות	והעץ	הינו	חומר	חי,	גם	כאשר	הוא	מתיישן	הוא	עושה	זאת	בחינניות	בעלת	אופי	עיצובי.	
כיום	הטכנולוגיה	החדשנית	מאפשרת	לשמור	על	איכותו	ואופיו	במקביל	לעמידותו	בשימוש	

יומיומי	אינטנסיבי.	

דלתות עץ משולבות בפורניר	-	חזקות	ועמידות	יותר	בפני	שחיקה.	 	
עובי דלתות:	22-19	מ"מ 	

חיבורי שיניים	בין	חלקי	הדלת:	ניצבים,	קושרות	ומילואה. 	
לשמירת	המראה	הטבעי	של	העץ	ניתן	להזמין	את	הדלתות	צבועות	בלכה	 	

חברת	"ארטי"	0%	או	5%	ברק.

לבחירתכם,	ידיות	אלומיניום	אינטגרליות	)ראו	פרק	מוצרים	משלימים(		 	



PAGE 10  

אגוז אמריקאי
	מקורו	בצפון	ומרכז	אמריקה,	
	נחשב	עץ		מאוד	שכיח.	בעל	

צפיפות	בינונית	ופעילות	מועטה.

אלון אדום אמריקאי
	מקורו	באירופה	וצפון	אמריקה,	

עץ	קשה,	כבד	וחזק.	בעל	צפיפות	
גבוהה	מאוד	ופעילות	נמוכה.

במבוק
מקורו	באסיה	ובדרום	אמריקה,	גדל	

בצורה	טבעית,	חזק	ועמיד	בפני	
פגעי	מזג	האויר.

טיק
חזק	ועמיד	בפני	כל	פגעי	מזג	

האויר.	תכונה	זו	נובעות	מהשמנוניות	
היחסית	שקיימת	בעץ	שמגנה	עליו.

אגוז אפריקאי בהיר
עץ	פראי	בעל	גוון	עשיר,	כתמים	

חזקים	משתנים.

אלון לבן אמריקאי
	מקורו	באירופה	וצפון	אמריקה,
	עץ	נוח	לעבודת	הנגרות.	בעל	

צפיפות	גבוהה	מאוד	ופעילות	נמוכה.

דובדבן
	מקורו	באירופה	וצפון	אמריקה,
		ונחשב	עץ	שכיח.	בעל	צפיפות

	בינונית	ופעילות	בינונית.

אשא
מקורו	באירופה.	דומה	לאלון,	מתאים	

	לדלתות	פנים	,כניסה	וריהוט	גן
רמת	קשיחות	-	גבוהה

אגוז אפריקאי כהה
מקורו	ביערות	הגשם	של	מערב	

	אפריקה.	גוון	עשיר,	עץ	קשיח	
בעל	צפיפות	גבוהה	ודוחה	מים.

אלון לבן מבוקע
	בעל	צפיפות	גבוהה	מאוד	

	ופעילות	נמוכה.	
ייחודו	במראהו	המכיל	״עיניים״

ונגה
מקורו	באפריקה,	נחשב	אקזוטי,	
בעל	גוון	חום	כהה-	כמעט	שחור.

הארד מייפל
מקורו	בצפון	אמריקה.	נחשב	עץ	

נוח	למרבית	עבודות	הנגרות,	בעל	
צפיפות	בינונית	ופעילות	בינונית	

-גבוהה.

בוק לבן
	מקורו	במרכז	אירופה,	נחשב	
	עץ	שכיח	מאוד,	קשה	וחזק.	
בעל	צפיפות	פעילות	גבוהות.

בובינגה
מקורו	במערב	אפריקה,	ממשפחת	
הרווזווד.	חזק	וקשיח	בעל	צפיפות	
גבוהה	וסיבים	יפים	ועבים	לאורכו.

מהגוני
	עץ	טרופי	יוקרתי,	ממשפחת	

	העצים	הקשים	נחשב	יוקרתי	וצבעו	
האדמדם	מתכהה	עם	הזמן

סופט מייפל
מקורו	בצפון	אמריקה.	נחשב	עץ	

נוח	למרבית	עבודות	הנגרות,	בעל	
צפיפות	בינונית	ופעילות	בינונית.

הכירו	חלק	מהעצים	בהם	אנו	משתמשים:

דלתות	עץ



דלתות	HPL	)פורמייקה(	/	אקריל
דלת HPL )פורמייקה( נחשבה מאז ומתמיד לחומר חזק ועמיד. 

 מכשור וטכנולוגיה מתקדמים מאפשרים עיצובים חדשניים שלא ניתן היה לבצע עד היום.

קולקציית הפורמייקות של פורטה-ליין מביאה אליכם מגוון רחב של גימורים וטקסטורות.

הדלתות	בנויות	מחזית,	גב	וקנטים-	חיבור	הקנטים	אינו	גלוי	והמראה	המתקבל	אחיד	ושלם.
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דלתות	HPL	)פורמייקה(
חומרים וגימורים:

פירוש	בעברית/	בלורן	פירוש	מקצועי	סוג	החומרמינוח	

NMHPLNatural Mattמט

SMאקריל	- PETSuper matt	מט	סופר

UMHPLUltra Matt	מט	אולטרה

GLHPLGloosמבריק

HGאקריל	- PETHigh Gloosגלוס	היי

DGאקרילית	זכוכיתDeep Gloosגלוס	דייפ

DTHPLDEEP Touch / Texture	עמוקה	טקסטורה

TAPHPLTapשטוחה	טקסטורה

NTHPL / PLNatural Touch	טבעי	עץ	מגע

 (Natural Matt)	מט(Ultra Matt)	מט	אולטרה  PET (Super Matt)	סופר-מט

 PET (High Gloss)	גלוס דיפ-גלוס	(Deep Gloss)	אקרילהיי-	 גלוס

NM

HG

SM

DG

UM

GL

 (Deep Touch)	עמוקה	טקסטורה מגע	טבעי	(Natural Touch) טקסטורה	שטוחה 

DT TAPNT
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דלתות	פולימר
קולקציה זו כוללת מגוון עשרי של צבעים ודוגמאות דלתות מעוצבות וחרוטות

שילוב	דלתות	פולימר	מקנה	מראה	ייחודי	בגימור	סופר-מט	או	היי-גלוס,	מיוצרות	מ-	MDF	תוצרת	גרמניה	
בצפיפות	גבוהה,	בעלות	עמידות	ללחות	במקומות	רגישים.

לקולקציית דלתות הפולימר יתרונות עיצוביים משמעותיים:

הדלת עטופה בפולימר משני צידיה, מקנה	מראה	עיצובי	שלם	 	
המספק	כיסוי	אחיד	לדלת	ולארבעת	הקנטים. 	

פולימר סופר-מט מדמה צביעה,	עמיד	בפני	שחיקה	וקרני	UV,	בעל	מרקם	שטח	אחיד	 	
במגוון	צבעים	לבחירה. 	

ידיות	אינטגרליות		דגמים	חדשים	עם	ידיות	אינטגרליות	מעוצבות	למראה	ייחודי. 	

סוגי	גימורים:	סופר-מט	מדמה	צביעה,	היי-גלוס	וטקסטורות	שונות.



דלתות	פולימר	מאפשרות	בחירה	במראה	כפרי	-	קלאסי,	
	כאשר	שימוש	בפולימר	מדמה	צביעה	מקנה	לדלת	

עמידות	יתרה.

דלתות	פולימר
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הכל	במקום	אחד3
פתרונות	מקצה	לקצה	-		חסכו	התרוצצויות!

	פתרונות	פרזול	ואחסון,	עיצוב	דלתות	רהיטים,	
חיפויי	קיר	ומשטחי	עבודה,	שולחנות	לפינות	אוכל	ועוד.
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 הדרך ליצירת התאמה עיצובית בין פרטי הריהוט בחדרי הבית 
בעזרת מוצרים משלימים וחומרים מיוחדים	

לקולקציית הדלתות ישנו מגוון מוצרים רחב ליצירת מראה עיצובי אחיד:

ויטרינות:	לכל	משפחת	חומרים	קיימות	ויטרינות	תואמות	לדגמים.	 	 	1 
ניתן	להתאים	זכוכית	לכל	ויטרינה	לפי	המגוון	הקיים	או	בהתאם	לעיצוב	אישי. 	

קרניזים ורגליים ועוד: בחרתם	במראה	כפרי	או	מודרני? 	 	2 
אצלנו	תוכלו	למצוא	מגוון	קרניזים	דקורטיבים	ורגליים	להשלמת	המראה. 		

דלתות	מילואה	רשת	לארונות	המצריכים	איוורור 	

דלתות הזזה: ארונות	הזזה	הם	הפתרון	האידיאלי	לארונות	גדולים	בעלי	פתיחה	רחבה,	 	 	3 
וכן	ולמעברים	צרים.	לבחירתכם	מגוון	פתרונות,	בהתאם	לגודל	הארון	ולעיצובו:	חיצוניות,	 		
פנימיות,	משולבות	או	מתקפלות	לארונות,	עשויות	מזכוכית	בתוספת	פרופילי	אלומיניום	 		

או	מעץ.	הודות	לגודלן	של	הדלתות	ניתן	לעצב	את	דלתות	הזכוכית	בכל	סגנון	שעולה	 		
על	דעתכם	-	חלקה,	צבעונית	או	מודפסת. 	

פתרונות אחסון לארונות:	מתלים,	מתקנים	ומעמדים	בעזרתם	אנו	מגיעים	לניצול	מקסימלי	 	 	4 
של	החלל.	פתרונות	האחסון	לארונות	מאפשרים	חופש	תכנוני	וניתן	לשלב	אותם	עם	מגוון	 		

חומרים,	כגון	זכוכית,	עץ,	אלומיניום	ועוד. 	

חיפויי זכוכית: זכוכיות	מודפסות	או	צבועות	להשלמת	המראה,	 	 	5 
לתחושת	חמימות	וקלות	ניקיון 	

פארטי: מערכת	תלייה	פארטי	היא	מערכת	של	פרופילים	מעוצבים	המורכבים	על	חיפוי	הקיר	 	 	6 
ושעליהם	מתחברים	מתקנים	ואביזרי	אחסון	מאלומיניום.	המערכת	ניתנת	להרכבה	על	עץ,	 		

זכוכית,	שיש	וקרמיקה,	והיא	כוללת	אביזרים	המתאימים	לחללים	שונים	כגון	מטבח,	 		
חדר	רחצה,	חדר	ארונות,	משרד	ואף	בחנות.	  	

קאנטי / באנקו: פרופילי	אלומיניום	לאינסוף	עיצובים	ברחבי	הבית.	אי	במטבח,	שולחן,	 	 	7 
סיפריה	ועוד	ניתן	בקלות	ליצור	מפרופילי	האלומיניום	ולשלב	אותם	בחדרי	הבית	כחלק	 		

ממראה	עיצובי	כולל. 	

הכל	במקום	אחד
	פתרונות	פרזול	ואחסון,	עיצוב	דלתות	רהיטים,	

חיפויי	קיר	ומשטחי	עבודה,	שולחנות	לפינות	אוכל	ועוד.
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קולקציות	הזכוכיות

קולקציית זכוכיות מודפסות – "לפעמים חלומות מתגשמים..."   .1 
	טכנולוגיית	ההדפסה	מאפשרת	לדמיון	שלכם	לעצב	כל	דבר	שאתם	חולמים	עליו;	

ממראה	מופשט,	דרך	שדות	ופרחים	ואפילו	תמונות	נוף	מטיולים	ותמונות	משפחתיות.

 2. קולקציית זכוכיות שקופות - "רואים רחוק רואים שקוף..."
	זכוכיות	במראה	שקוף	בשילוב	טקסטורות	שונות	יאפשרו	לכם	להציג	לראווה	את	אוסף	החרסינות,	

	המזכרות	והתמונות	המשפחתיות.	אתם	תוכלו	להחליט	איזה	חלק	לחשוף	ואיזה	חלק	לאטום	
באמצעות	מגוון	רחב	של	צבעים.

 3.קולקציית זכוכיות חלקות - "ערב כחול עמוק..."
זכוכיות	במגוון	צבעים	עשיר	יאפשרו	יצירת	אווירה	ייחודית	לכל	חלל	בבית.
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רוצים	לעצב	בעצמכם?
	היכנסו	לאתר	האינטרנט	של	בלורן	www.bluran.co.il	לקטגוריית	הדמיות	זכוכית:

PORTALINE3D design your space,	ובעזרת	מערכת	ההדמיות	החדישה	-	בחרו	את	עיצוב	
הזכוכית	המתאים	לכם	ביותר	לרהיט,	לחיפוי	הקיר	או	לשולחן.

	

רוצים	זכוכית	בעיצוב	אישי?
שירות	חדש	בתשלום	מבית	בלורן,	המפגיש	בין	טכנולוגיה	ואמנות	ומאפשר	

לכם	לממש	את	הפנטזיה	העיצובית	שלכם	וליצור	אמנות	ייחודית	בלעדית	לכם,	
המעוצבת	ומודפסת	על	הזכוכית.

אתם	מוזמנים	להיפגש	עם	מעצבת	הזכוכיות		ולחשוב	ביחד	על	רעיונות	לחיפויי	
זכוכית	ולדלתות	רהיטים,	המותאמים	באופן	אישי	ובלעדי	לכם.	הזמנת	השירות	

מתבצעת	דרך	מרכזי	בלורן,	בטלפון:	1599-531-060
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השראה לעיצוב חדשני ולא שגרתי

העיצוב	העכשווי	בשילוב	עם	הקדמה	הטכנולוגית	חושף	אותנו	כל	העת	לחומרים	חדשים	
ולטרנדים	עיצוביים	חדשניים	בארץ	ובעולם.

אנו	בבלורן,	קשובים	לצרכי	השוק	ומביאים	עבורכם	חומרים	ופתרונות	חדשים,	שיאפשרו	לכם	
לתכנן,	לעצב	וליצור	רהיטים	וחללים	ייחודיים	ולא	שגרתיים.

	חומרים	חדשים	בשלל	טקסטורות	וצבעים	מרהיבים,	כגון:		פורצלן	ואבן	טבעית	95%	
	)NATURAL STONE(	מינרל	טבעי.	

	חומרים	אלה	הוצגו	בתערוכות	העיצוב	המובילות	בעולם,	ביניהן	תערוכת	אירוקוצ'ינה	במילאנו.	
התערוכה	נתנה	דגש	מיוחד	למגמה	הירוקה	בתחום	העיצוב	-	רהיטים	ומטבחים	שעשויים	

.NATURAL NUDE	טבעי	במראה	מהטבע	גלם	מחומרי

חומרים	מיוחדים
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לוחות HDF במראה בטון או חלודה:

לוחות	בעובי	4	מ"מ	המתאימים	לחיפוי	דלתות	רהיטים	וקירות	פנימיים. 	
עיצוב	מודרני	תעשייתי 	

שילוב	טכנולוגיה	חדשה	עם	עיצוב	חדשני 	
ניתנים	לחיתוך,	קידוח,	כיפוף,	הברגה	והדבקה 	

ניתנים	לציפוי	בלכה 	

לוחות פורצלן במראה מתכתי:

לוחות	בעובי	3	מ"מ	המתאימים	להדבקה	לדלתות	עץ	ולחזיתות	רהיטים	 	
בשילוב	מסגרת	אלומיניום	במגוון	גימורים	וידיות	אינטגרליות

קלי	משקל 	
שילוב	טכנולוגיה	חדשה	עם	עיצוב	חדשני 	

ניתנים	לחיתוך	והדבקה 	
התקנה	קלה	ופשוטה 	

משטחים גמישים מאבן טבעית:

מינרל	טבעי	95% 	
משמש	כמעטפת 	

שקוף	למחצה	או	אטום 	
מתאים	למגוון	יישומים 	
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