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 מערכות לאבזור פנים מגירות אינטיבו / אנטארו 
אורגא-ליין

התאמנו עבורכם 3 המלצות לאבזור וארגון פנים המגירה:

ההמלצות מורכבות ממערכות סידור אורגא-ליין )למגירות אינטיבו ואנטארו(.

 חלוקה חכמה של פנים המגירות, מאפשרת לנצל את שטח האחסון באופן אופטימלי ו"להרוויח" מקום אחסון נוסף במטבח, 
 בחדר השינה, בחדר הרחצה, בחדר הארונות ועוד.

ההמלצות ניתנות לשינוי ולהתאמה לפי מידת המגירה.

 המלצת אבזור
  "בייסיק"
עבור 6 מגירות

 המלצת אבזור
  "גולד"

עבור 7-6 מגירות

 המלצת אבזור
  "פרימיום"

עבור 9-8 מגירות

שירות בנושא אבזור פנים המגירה אצלכם בבית ראו עמ' 7
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 המלצת אבזור 
"בייסיק"
אורגא-ליין

 ההמלצה הינה הצעה לארגון פנים המגירות במטבח.
ההצעה ניתנת לשינוי ולהתאמה לפי מידת המגירה.

 סה"כ מחיר להמלצת אבזור אורגא-ליין "בייסיק" 

1,821 ₪ כולל 17% מע"מ

תאורמוצר
מתאים למגירה 

ברוחב )ס"מ(
כמות

 מחיר 
)כולל17%  מע"מ(

 אורגא-ליין לסכו"ם 
 )לעומק: 550 מ"מ(

 חומר: נירוסטה
דגם: 104

60-451₪ 500

 אורגא-ליין לכלי ששת
 )לעומק: 550 מ"מ(

 חומר: נירוסטה
 דגם: 112

601₪ 356

 אורגא-ליין לבקבוקים
 )לעומק: 550 מ"מ(

 גימור: לבן-משי
 דגם: 227

451₪ 245

 מתקן לתבלינים
 חומר: נירוסטה

 רוחב מתקן: 36.2 ס"מ 
)קיימים מתקנים נוספים למגירות ברוחב: 40,30 ס"מ(

451₪ 247

 אורגא-ליין לסירים/קופסאות אחסון
 )לעומק: 550 מ"מ(

 גימור: לבן-משי
 דגם: 219

901₪ 200

 אורגא-ליין לאחסון מזון
 )לעומק: 550 מ"מ(

 גימור: לבן-משי
דגם: 211

601₪ 273

המלצות להוספה )המחירים כוללים17% מע"מ(:

 מתקן לניילון נצמד
מחיר: 290 ₪ 

 מתקן לנייר כסף
מחיר: 271 ₪ 

 מתקן לסכינים
מחיר: 197 ₪ 

 מתקן צלחות
מחיר: 300 ₪ 

 פח למגירה- 29 ליטר +מכסה
מידות: רוחב: 225, גובה: 460,  

             עומק: 304 מ"מ
 מחיר פח: 205 ₪ 

מחיר מכסה: 108 ₪
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 סה"כ מחיר להמלצת אבזור אורגא-ליין "גולד" 

2,563 ₪ כולל 17% מע"מ

 המלצת אבזור 
"גולד"
אורגא-ליין

 ההמלצה הינה הצעה לארגון פנים המגירות במטבח.
ההצעה ניתנת לשינוי ולהתאמה לפי מידת המגירה.

תאורמוצר
מתאים למגירה 

ברוחב )ס"מ(
כמות

 מחיר 
)כולל17%  מע"מ(

 אורגא-ליין לסכו"ם 
 )לעומק: 550 מ"מ(

 חומר: נירוסטה
דגם: 115

90-801₪ 1,000

 אורגא-ליין לכלי ששת
 )לעומק: 550 מ"מ(

 חומר: נירוסטה
 דגם: 112

90

1

₪ 598
 )לעומק: 550 מ"מ(

 חומר: נירוסטה
1 דגם: 108

 אורגא-ליין לבקבוקים
 )לעומק: 550 מ"מ(

 גימור: לבן-משי
 דגם: 227

451₪ 245

 מתקן לתבלינים
 חומר: נירוסטה

 רוחב מתקן: 36.2 ס"מ 
)קיימים מתקנים נוספים למגירות ברוחב: 40,30 ס"מ(

451₪ 247

 סט אורגא-ליין לסירים/קופסאות אחסון
 )לעומק: 550 מ"מ(

 גימור: לבן-משי
 דגם: 219

901₪ 200

 אורגא-ליין לאחסון מזון
 )לעומק: 550 מ"מ(

 גימור: לבן-משי
דגם: 211

601₪ 273

+

המלצות להוספה )המחירים כוללים17% מע"מ(:

 מתקן לניילון נצמד
מחיר: 290 ₪ 

 מתקן לנייר כסף
מחיר: 271 ₪ 

 מתקן לסכינים
מחיר: 197 ₪ 

 מתקן צלחות
מחיר: 300 ₪ 

 פח למגירה- 29 ליטר +מכסה
מידות: רוחב: 225, גובה: 460,  

             עומק: 304 מ"מ
 מחיר פח: 205 ₪ 

מחיר מכסה: 108 ₪
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 סה"כ מחיר להמלצת אבזור אורגא-ליין "פרימיום" 

3,912 ₪ כולל 17% מע"מ

 המלצת אבזור 
"פרימיום"

אורגא-ליין
 ההמלצה הינה הצעה לארגון פנים המגירות במטבח.
ההצעה ניתנת לשינוי ולהתאמה לפי מידת המגירה.

אורגא-ליין
 ההמלצה הינה הצעה לארגון פנים המגירות במטבח.
ההצעה ניתנת לשינוי ולהתאמה לפי מידת המגירה.

 מתקן לנייר כסף
מחיר: 271 ₪ 

 מתקן לניילון נצמד
מחיר: 290 ₪ 

המלצות להוספה )המחירים כוללים 17% מע"מ(:

 פח למגירה- 29 ליטר +מכסה
מידות: רוחב: 225, גובה: 460,  

             עומק: 304 מ"מ
 מחיר פח: 205 ₪ 

מחיר מכסה: 108 ₪

תאורמוצר
מתאים למגירה 

ברוחב )ס"מ(
כמות

 מחיר 
)כולל17%  מע"מ(

 אורגא-ליין לסכו"ם 
 )לעומק: 550 מ"מ(

 חומר: נירוסטה
דגם: 115

90-801₪ 1,000

 אורגא-ליין לכלי ששת
 )לעומק: 550 מ"מ(

 חומר: נירוסטה
 דגם: 126

901₪ 1,030

 מתקן לסכינים
רוחב מתקן: 17.75 ס"מ 

1₪ 197

 אורגא-ליין לבקבוקים
 )לעומק: 550 מ"מ(

 גימור: לבן-משי
 דגם: 227

451₪ 245

 מתקן לתבלינים
 חומר: נירוסטה

 רוחב מתקן: 36.2 ס"מ 
)קיימים מתקנים נוספים למגירות ברוחב: 40,30 ס"מ(

452₪ 494

 סט אורגא-ליין לסירים/קופסאות אחסון
 עבור 2 מגירות

 )לעומק: 550 מ"מ(
 גימור: לבן-משי

 דגם: 219

עבור 2 מגירות 
400 2₪ברוחב 90

 אורגא-ליין לאחסון מזון
 )לעומק: 550 מ"מ(

 גימור: לבן-משי
דגם: 211

עבור 2 מגירות 
546 2₪ברוחב 60

+

 מתקן צלחות
מחיר: 300 ₪ 
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 מגירת טנדם-בוקס מאובזרת 
בחלוקות "אורגא-ליין"

התקנת חלוקות בבית הלקוח

מוצרים משלימים

בחברת בלורן מגוון רחב של מוצרים משלימים אותם תוכלו לרכוש במרכזי המידע שלנו: חיפויי קיר, משטחי עבודה, מוצרי חשמל, שולחנות 
 אלומיניום, תאורה לרהיטים, פחי אשפה ועוד.

שירות בנושא אבזור פנים המגירה בבית הצרכן

בלורן מעניקה לכם שירות חינם בנושא אבזור וארגון פנים המגירה.

איך מתבצע השירות?

אתם מגיעים לתצוגת בלורן, לצורך תכנון האבזור.    .1 
בתצוגה תקבלו ייעוץ המבוסס על הבנה והתחשבות באורח התנהלותכם במטבח.   

יש להגיע עם תוכניות המטבח.  

בלורן שולחת לבית הלקוח איש/ת שירות עם כל המוצרים שנרכשו לצורך התקנת האבזור בתוך מגירות BLUM במטבח/ברהיט.  .2 
- "אורגא-ליין" למגירות: טנדם-בוקס אינטיבו ואנטארו   

- "אמביה-ליין" למגירות לגראבוקס  

להזמנת השירות, התקשרו לטלפון 1599-531-060 ובחרו את השלוחה בהתאם לאזור מגוריכם.

פחי אשפה למגירה שולחנות מוצרי חשמלשולחנותשולחנות

חיפוי קיר חיפוי קיר
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 מוצרי חברת בלורן והפתרונות החכמים שהחברה מספקת, מתאימים לכל חללי הבית כגון: חדרי אמבטיה, סלון, חדרי השינה, 
ארונות קיר וחדרי ארונות, וכן למשרד הביתי. 

 במקום אחד תוכלו למצוא את כל פתרונות הפרזול והעיצוב לרהיטים ולמטבחים ולקבל מראה TOTAL DESIGN - התאמה עיצובית 
מושלמת בין הדלתות, חיפוי הקיר, שולחן האוכל/העבודה ועוד. 

 באתר בלורן תוכלו למצוא בקלות את כל המידע הנ"ל -
www.bluran.co.il :כל שעליכם לעשות הוא להקליק

לבלורן 6 מרכזי מידע ותצוגה חדישים, שנבנו במטרה להציג באופן מוחשי את מוצרי החברה. בתצוגות תוכלו לראות את כל המוצרים, החידושים 

 הטכנולוגיים ועיצובים העדכניים ביותר בתחום הפרזול, דלתות למטבחים ולרהיטים ממגוון רחב של חומרים וכן פתרונות לארגון וניצול טוב יותר 

של שטחי אחסון במטבח ובחלל הבית, פתרונות תאורה לרהיטים ולמשטחי עבודה, ידיות, חיפויים וכן עולם שלם ומסעיר של עיצוב בזכוכית.

ומה עם שאר חלקי הבית?

 זקוקים לליווי נוסף? נשמח לעמוד לרשותכם

אמבטיהמשרד

ארונותסלון
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 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

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 


