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המוצרים  על  המקצועי  המידע  כל  את  המכיל  מארז  הפקנו 
להראות  המאפשר  ומאורגנת,  מסודרת  מרוכזת,  בצורה 
תקלות  ללא  הזמנות  ולבצע  המוצרים  את   ללקוחותיכם 

)למי שלא משתמש באינטרנט(. 

בו  המקצועיים"  הלקוחות  לשימוש  הכלים  "מגוון  קטלוג  א. 
שיש  והכלים  השירותים  ומגוון  המידע  מקורות  כל  מוצגים 

ברשותנו לשימושכם. 

קלסר מוצרי בלורן, המכיל בעברית את כל המידע על מוצרי  ב. 
BLUM )מגירות, מסילות, קלפות, צירים, טכנולוגיות לרהיטים 
מתקני  כגון:  נוספים  ומוצרים  ומכונות(  שבלונות  ידיות,  ללא 
ארונות,  ולחדרי  לרהיטים,  תאורה  פתרונות  למטבחים,  רשת 

פתרונות הזזה לדלתות רהיטים ולחציצה בין חדרים ועוד.

ספר BLUM )באנגלית( המציג את כל המידע מוצרי החברה:  ג. 
מידע כללי וטכני, מידע להרכבה, קישור לסרטונים ועוד.

קלסר "פורטה-ליין" המציג את כל המידע על דלתות רהיטים  ד. 
ומוצרים  מזכוכית  קיר  חיפויי  שולחנות,  חומרים,  ממגוון 
קרניזים  לוחות,  ידיות,  כגון:  הדלתות,  ליין  את  המשלימים 

ויטרינות ועוד.

דלתות  של  חומרים  כל  את  המציגים  מניפות  מארזי   ה. 
"פורטה-ליין" מבית בלורן. 

קלסר בלורן אקספרס המציג את כל המידע אודות המוצרים  ו. 
המשלימים את סל המוצרים מבית בלורן.

הנאמנים,  ללקוחותינו  תודה 
הזכות  על  והחדשים,  הוותיקים 
לכם  להעניק  בחלקנו  שנפלה 
ועדכני. זמין  ומידע  מקצועי  שירות 

כיום, תעשיית הרהיטים חיה בעולם המכיל 
טכנולוגיות  חומרים,  של  סוגים  אלפי 
ומגוון מוצרים עצום. כדי לשלוט ולעשות 
והמידע האינסופי,  סדר בכמות החומרים 
והלוגיסטיקה  ההזמנה  שתהליכי  חשוב 
יהיו נכונים ומדויקים ויאפשרו לכם לקבל 
החלטות נכונות בתהליכי המכירה והשיווק.

השקיעה  בלורן  האחרונה  השנה  במהלך 
בשדרוג  דוגמאות,  בייצור  רבים  כספים 
המקצועיים  הכלים  כל  בשדרוג  האתר, 
ובהכנסת  לרשותכם  מעמידים  שאנו 
והתצוגה  המידע  למרכזי  החידושים  כל 
מאמינים  אנו  היצרנים.  ושל  שלנו 
ונמצא  מאורגן  זמין,  מרוכז,  שכשהכל 
את  למנף  בקלות  ניתן  יד,  בהישג 
קבלת  תהליך  וכך   המכירה,  תהליכי 
ללא  מתבצעים  וההזמנה  ההחלטות 
ומהירה. קלה  נכונה,  בצורה  תקלות, 

בכל  שתשתמשו  תקווה  כולי 
והשירותים  הכלים  ובכל  המידע 
כדי  לרשותכם  מעמידים  שאנו 
שלכם. המכירה  תהליכי  את  למנף 

 מארז 
מידע וכלי מכירה מקצועיים

 דבר המנכ"ל
עופר עמיר



ותצוגה מידע  מרכזי  שישה   הקמנו 
הממוקמים  ארצית,  בפריסה  
בראשל"צ,  נגישים:  מסחר   באזורי 
פינה,  בראש  בחיפה,  בבני-ברק, 

בירושלים ובבאר-שבע, המשמשים:

כל  והמחשה  להעברה  מהיר  צינור  א. 
הטכנולוגיים  החידושים  המוצרים 
בתחום  ביותר  העדכניים  והעיצוביים 
ליצרן  מאירופה  היישר  הפרזול, 

ולצרכן הישראלי. 

בכל  להזמנות  לוגיסטיים  ב.  מרכזים 
צורך וגודל מהיום למחר.

אתר ההזמנות 

ההזמנות  אתר  בהפיכת  רבות  השקענו 
להקל  כדי  זאת  וכל  ומהיר  נוח  לידידותי, 
ללא  נכונות  הזמנות  לבצע  לכם  ולאפשר 
ההזמנה  סטטוס  אחר  לעקוב  תוכלו  תקלות, 
מראש. שנקבע  לזמן  בהתאם   ולקבלה 

אתר בלורן

יותר  לנוח  אותו  והפכנו  האתר  שדרגנו 
המידע  כל  של  שוטף  עדכון  לשימוש: 
מידעונים,  קטלוגים,  לתכנון,  מידע  הטכני: 
ועוד.  הרכבה  סרטוני  הרכבה,   הוראות 

 Bluran 3D ההדמיות:  תוכנת  את  שדרגנו 
כל  את  כעת  המכילה   ,design your space
מבית  והחומרים  הדלתות  של  העשיר  המגוון 
דיזיין  ליצור טוטאל  ומאפשרת  "פורטה-ליין" 
בין כל הרהיטים בחלקי הבית השונים )מטבח, 

חדרי שינה, אמבטיה, משרד ועוד(.

הקמנו את מועדון חברי בלורן, המקנה: 

החזר כספי אחת לרבעון א. 

מבצעים ייחודיים על מוצרים  ב. 

זכות ראשונים בקבלת מוצרים בשנתם  ג.  
מבית:  מוצרים  כגון  בבלורן,  הראשונה 

BLUM, בלורן, פורטה-ליין ועוד.

לשימוש  חיוב  ללא  ותצוגות  ד.  דוגמאות 
בתהליכי המכירה שלכם.

להרכבה  עזר  וכלי  מכונות  שבלונות,  ה. 
ב-40% הנחה ממחיר המחירון.

אסיים את דבריי בברכת תודה על שבחרתם להיות לקוחות בלורן.

נמשיך להעמיד את איכות המוצרים, את השירות המקצועי ואת העדכון השוטף במרכז 
העשייה העסקית ונשמח תמיד לקבל ממכם הצעות לשיפור ולייעול. 

אני מאחל לכולנו המשך שיתוף פעולה.

עופר עמיר - מנכ"ל

 6 מרכזי מידע
בפריסה ארצית

 אתר
הזמנות וחברה

 מועדון חברים
ללקוחות בלורן
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9-6מתקני עזר להרכבה

6דינאלוג וסרטונים

7מכונות

9-8שבלונות ומתקנים לפי אפשרויות הרכבה

15-10מוצרים מוגמרים

מגירות ודלתות מורכבות

JUST IN TIME 17מארזים

דלתות "פורטה-ליין"

מארזי קלפות אוונטוס

מארזי מגירות 

19-18הזמנות באינטרנט - אתר בלורן

20אתר בלורן - מרכז מידע אינטרנטי

20השתלמויות

21תעודות הסמכה והדרכות טכניות

22קטלוגים

23מחירונים וטופסי הזמנה ממוחשבים

23מידעונים והוראות הרכבה

24שירות בנושא אבזור ושוברי הנחה

25אחריות מבית בלורן

27-26מתקני תצוגה ודוגמאות "פורטה-ליין"

29-28מרכזי מידע ותצוגה

31-30מי עומד לשירותכם ולרשותכם
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"GLOBAL CUSTOMER BENEFIT"

"GLOBAL CUSTOMER BENEFIT" :BLUM הבסיס לכל הפעילות וקבלת ההחלטות בבלורן צמודה לפילוסופיה מבית 

כלומר, כל מוצר שמשווק או מיוצר על-ידי BLUM או בלורן, נותן מענה ליצרן, לסוכן המכירות, למתקין ולמשתמש )לקוח סופי(.

כולם שותפים באופן אישי להנאה מהמוצרים.

 מה מקבל כל אחד מהשותפים?

יצרן  
מוצרים איכותיים ועמידים לכל אורך חיי הרהיט  

משפר ומייעל את תהליכי הייצור - לכל מוצר מפתחים מכונות, מתקנים ושבלונות ייעודיים להרכבה קלה, נוחה ומהירה  
הזמנה קלה פשוטה ומהירה - באינטרנט או עם טפסים  

סוכן המכירות  
מידע זמין על כל המוצרים באינטרנט או בקטלוגים  

מגוון פתרונות המאפשרים התאמה אישית לכל לקוח שלכם  
אספקת דוגמאות וחומרים לשימוש בתהליכי המכירה  

מתקין  
טכנולוגיות, כגון האינסרטה, המאפשרות הובלה שטוחה, נוחה ובטוחה  

טכנולוגיות של כוונונים נוחים, מדויקים ומהירים  
מוצרים ארוזים, נקיים ומוכנים להרכבה, המגיעים לבית הלקוח הסופי  

משתמש )לקוח סופי(  
המוצר הסופי - מטבח או רהיט, ברמת דיוק וגימור הגבוהים ביותר  

המוצרים נוסעים בצורה חלקה ושקטה, נפתחים בקלות ובנוחות ונסגרים בצורה שקטה  
אחריות על מוצרים באיכות ללא פשרות  

חברת בלורן חרטה על דגלה איכות, 
מצוינות וחדשנות בתחום הפרזול, 
הכולל פתרונות חכמים לרהיטים, 

 BLUM כל זאת בהובלתה של חברת
העולמית ששוקדת על פיתוחים 

טכנולוגיים העומדים בכל התקנים 
המחמירים. 

לצד BLUM ועל בסיס המצוינות 
והחדשנות בנינו את המותג "פורטה-
ליין", שכולל בתוכו: דלתות לרהיטים 

ממגון רחב של חומרים )זכוכית, 
פולימר, עץ, HPL-פורמייקה, אקריל, 

פורטה-גלאס ועוד(, שולחנות, חיפויי 
קיר מזכוכית ועוד. המוצרים מבית, 

"פורטה-ליין" מאפשרים לכם ליצור 
רהיטים איכותיים ולבצע התאמה 

 ,TOTAL DESIGN - עיצובית מושלמת
בין כל הרהיטים בחלקי הבית השונים 
)מטבח, חדרי שינה, אמבטיה, משרד ועוד(.
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מגוון הכלים לשימוש הלקוחות המקצועיים

  כלי עזר להרכבה

 DYNALOG תוכנת דינאלוג
)בשפה האנגלית(

דינאלוג הינה כלי הכרחי בכל נגריה, כמו מכונת 
 המיניפרס או המסור. הפעלתה פשוטה 

ואינטראקטיבית ומאפשרת לכם דרכים שונות לתכנון 
.BLUM ארונות וכן לקבל מפרט להזמנת פרזול

יתרונות ומאפייני התוכנה:
מאפשרת לתכנן רהיטים במהירות וביעילות ולבחור את המוצרי   

הפרזול והמוצרים המשלימים.

חוסכת זמן בפירוק תוכניות לגורמים: חיתוכים, קידוחים, הזמנת   
פרזול ועוד.

מתריעה על טעויות תכנון  

מאפשרת לשמור תכנון של יחידות בספריית תוכנת הדינאלוג   
ולהשתמש בהן בשימוש חוזר.

מאפשרת ליצא קבצי:  DXF )ל-DWG  ,(CNC )לצפייה   
  JPG ,X_T ,SAT ,IGS ,)לסקצ'אפ( SKP,)באוטוקאד 

וכן מאפשרת ליצא רשימת חיתוכים לקבצי אקסל.

   חשוב: 
  לקבלת הדרכה על התוכנה ורכישתה  )100 אירו(, יש לפנות  

  לסוכן בלורן או לאילנית )פרטים בעמוד 31(.

סרטונים
בנוסף למידע הרשום בקטלוגים, יש למוצרי BLUM למכונות 

לשבלונות ועוד מוצרים מחברות נוספות סרטוני הרכבה, 
הפעלה, או תדמית, המאפשרים לכם לצפות ישירות בסרטונים, 

אפילו בבית הלקוח.

 

כל-כך פשוט, נוח וזמין
כל שצריך לעשות זה לסרוק באמצעות הטלפון הנייד את קוד 

 QR המופיע ליד המוצר ולצפות בסרטון.
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 חלק זה מציג המלצות לבחירת 
 מכונה בהתאם ליכולות הקידוח 

שהיא מאפשרת.

M52.1050 :מק"טM53.1000 :מק"טM54.2000  :מק"טM65.2000 :מק"ט

 מכונה לפי אפשרויות ההרכבה 
)קידוח/שתילה(

*M מיניפרס 
)ידנית(

  P מיניפרס 
)פנאומטית(

 PRO פרו-סנטרמיניפרס

מערכת צירים:

 צירים
 תושבת פרפר

 תושבת ישרה )אצבע(
 בלומושן/טיפ-און ישר לדופן הארון

בלומושן/טיפ-און פרפר לדופן הארון

קלפות אוונטוס:

 מתאמי חזית
מנגנוני הרמה

מערכת מגירות:

 מחבר חזית + גלריה
מובילים לדופן הארון

ארונות:

 מחברי ארון
 מחבר ארון אופקי
 תלייה לארון עליון

 דיבלים מעץ
קידוחי סיסטם

מומלץ לביצוע עם מקרא:          ייעודי            אפשרי          לא אפשרי                                                                    
 ראש 8 אנכי, 

MZK.880S :מק"ט

מומלץ לביצוע עם 
 ראש 9 אופקי, 

 MZK.190S:מק"ט
* מומלצת עבור צירים ותושבות

BLUM מכונות
הטווח הרחב של מכונות הקידוח והשתילה ש-BLUM מציעה, 
 מבטיח רק את הפתרון הנכון, לא משנה מה דרישת ההרכבה. 

הכנה מהירה באמצעות מכונות BLUM  = הרכבה יעילה ותוצאה 
סופית באיכות גבוהה.

 מכונות BLUM בטוחות מאוד לשימוש - נושאות את התוויות 
GS / CE  - מתאימות לדרישות הבטיחות הגבוהות ביותר של 

תקנים, סטנדרטים והנחיות אירופאיים. 

HO
011103
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מגוון הכלים לשימוש הלקוחות המקצועיים

אפשרויות הרכבה  עמוד
 בקטלוג
 מכונות,
 מתקנים
 ושבלונות
 להרכבה
 מק"ט:
AC174

מק"ט תיאור תמונה
צירים קלפות מסילות מגירות
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מתקני עזר להרכבה

30 ZMM.2750.01 BOXFIX P בוקספיקס

32 ZMM.0700.20 )קיט( BOXFIX E-L בוקספיקס

34 ZMM.0350 BOXFIX E-T בוקספיקס

שבלונות לסימון

47 65.5210 שבלונה למיקום לוחית טיפ-און בחזית

45 ZML.3580.01 שבלונת לסימון חזית מגירה

44 65.2950 סמן לבוקסא במגירות עץ

57 65.5810.02 שבלונת מד זוית לצירים

שבלונות להרכבת סרוו-דרייב

54 ZML.1150 שבלונה  ס"ד לקידוח תופסן פרופיל אחורי

54 ZML.1290 מתאם בדיקה לחיבור שנאי ליחידת ס"ד

55 ZML.1090 שבלונה לקידוח מרווחן קפיצי בחזית

55 M31.2000 שבלונה לקידוח מפסק ס"ד לקלפה

עזרים נוספים להרכבה

56 cut glass set סט לחיתוך זכוכית

57 65.6100 ידית נעיצה ידנית לתושבת שתילה

57 M01.ZZ03 מקדח מירכוז לסימון ברגים

57 SCR.000 BLUM מברג פיליפס פוזידרייב

57 48-T20 TORX מברג כוכב

  כלי עזר להרכבה: מתקנים ושבלונות לפי אפשרויות הרכבה
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אפשרויות הרכבה  עמוד
 בקטלוג
 מכונות,
 מתקנים
 ושבלונות
 להרכבה
 מק"ט:
AC174

מק"ט תיאור תמונה
צירים קלפות מסילות מגירות
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שן
מו

לו
 ב

ופ
-ט

יפ
קל

H
K-

XS
ס 

טו
וונ

א
H

F 
וס

נט
אוו

וס
נט

אוו
רט

נד
סט

דם
טנ

טו
בנ

מו
קס

בו
מט
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ס 
וק
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גר

ל
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ס 

וק
אב

גר
ל

שבלונות לסימון וקידוח

40 ZML.0040.01 שבלונת לקידוח חזית ותחתית מגירה

43 65.1000.01 שבלונה גדולה לסימון וקידוח

42 65.1051.02 שבלונה בודדת לסימון וקידוח

46 M35.7200.01 רוטר פינוי לתחתית מגירת לגראבוקס

33 ZML.7000 שבלונה לקידוח תחתית וגב

46 65.3300 שבלונה להרכבת מוביל מסילת 
טנדם/סדנררט

41 T65.1000.02 שבלונה לסימון מסילות טנדם ומובנטו

48 T65.1100 שבלונה לסימון וקידוח מסילת
טנדם תעשייתית

47 65.5050 שבלונת קידוח לטנדם-בוקס טיפ-און

50 M31.1000 שבלונה ראש קידוח צירים למקדחה ידנית

49 65.7500.03 שבלונה גדולה לסימון וקידוח 
תושבות וצירים

51 65.05XA שבלונה לקידוח צירים ותושבות

53 65.5300 שבלונת פח לסימון וקידוח תושבות

52 65.5010 שבלונת קידוח אופקי לבלומושן ולטיפ-און

שבלונה לכוונון

56 65.5631  שבלונה לכוונון מרווח חזית 2.5 מ"מ
 )לשימוש עם מובילי טיפ-און בלומושן(

השבלונות והמתקנים מבית BLUM תומכים בייצור רהיטים באיכות הגבוהה ביותר והן כלי העזר הטוב ביותר, כשמדובר בהרכבה השוטפת - 
 מבטיחים שהרהיטים יורכבו בצורה מדויקת, קלה, מהירה ונוחה לביצוע. 

השילוב בין דיוק גבוה לבין ייתרונות שימושיים של השבלונות בעל ערך רב, הן בנגריה והן בבית הלקוח.

AC174 :חשוב: מפרט מלא ניתן למצוא ב"קטלוג מכונות, מתקנים ושבלונות עזר להרכבה", מק"ט  
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מגוון הכלים לשימוש הלקוחות המקצועיים

מגירות מורכבות: לגראבוקס, אנטארו, טאורבוקס

מאפיינים:

מגירות מורכבות )חיצוניות ופנימיות( בהתאם למידת הארון  

חומרי גלם איכותיים וברמת הדיוק והגימור הגבוהים ביותר  

גב ותחתית המגירה תואמים בצבעם לגוון הדפנות, לקבלת מראה עיצובי מושלם  

תחתית המגירות עשויה מסיבית ירוקה עמידה למים, תוצרת אירופה  

ניתן להוסיף שטיח גומי למניעת החלקה, שתואם לגימור המגירה  

ניתן להוסיף חלוקות לסידור וארגון פנים המגירות   
)"אורגא-ליין" למגירות אינטיבו/אנטארו, "אמביה-ליין" למגירות לגראבוקס וטאורבוקס(   

כלים להזמנה: 

www.bluran.co.il אתר בלורן  

טופסי הזמנת מגירות מורכבות:  
AF170 :לגראבוקס: אפור אוריון וסילבר, מק"ט -   

AF140 :נירוסטה, מק"ט    
AF177 :כיור, מק"ט    

AF175 :לבן-משי, מק"ט - אנטארו:     
AF123 :כיור, מק"ט   

 AF143 :מגירות עץ טאורבוקס, מק"ט -   

 לקבלת מוצר זה, לפירוט נוסף או לרכישת שבלונה להרכבה עצמית, 
יש לפנות לסוכן בלורן או לאילנית )פרטים בעמוד 31(.

מגירת לגראבוקס מורכבת

  מוצרים מוגמרים

דלתות "פורטה-ליין" למטבחים ולרהיטים מבית בלורן

מאפיינים:

קולקציית דלתות פורטה-ליין מיוצרת במפעל בלורן, המשתמש בטכנולוגיה,    
בציוד   ובחומרי   גלם   מהמתקדמים   ביותר בעולם.

מגוון הדלתות עשיר מאוד:  מעץ   מלא   ופורניר, HPL )פורמייקה(  ואקריל  , מלמין  , פולימר,    
 זכוכית, פורטה גלאס  ועוד . 

מגוון   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. 

ניתן להזמין את הדלתות עם קידוחים )בהתאם לפרזול הנדרש( -   
 הדלת מגיעה אליך באריזה סגורה ומוכנה להרכבה.

כלים להזמנת כל סוגי הדלתות: 

www.bluran.co.il אתר בלורן  
 AF186  :טופסי הזמנה:  - לדלתות עם קידוחים - מק"ט  
 AF187 :דלתות ללא קידוחים - מק"ט -       

מגירת אנטארו מורכבת

מגירת טאורבוקס מורכבות
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 תהליך ייצור עצמי
 וגם/או

 תהליך רכישת 
                 מוצר מוגמר

9 סיבות מדוע כדאי לרכוש מוצר מוגמר - מורכב מראש
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מגוון הכלים לשימוש הלקוחות המקצועיים

זו הבחירה שלך! 
 מלאי המגירות בבלורן ואפשרויות הבחירה שעומדים לרשות היצרנים גדולים מאוד ומגוונים.

בלורן מאפשרת לרכוש את הרכיבים בבודדים לייצור עצמי או לרכוש מוצר מוגמר.

  תהליך ייצור עצמי או תהליך רכישת מוצר מוגמר

FREE לגראבוקס
 גוונים: אפור אוריון, סילבר

     לבן-משי

טאורבוקס
 גימור עץ משולב: 

דפנות חיצוניות דקור נברסקה 
בפנים המגירה אפור

PURE לגראבוקס
 גוונים: אפור אוריון, סילבר

     לבן-משי

 טנדם-בוקס אנטארו 
עם דופן זכוכית

גוונים: לבן, אפור טיטניום

טנדם-בוקס אנטארו
גוונים: לבן, אפור טיטניום

לגראבוקס נירוסטה
 ללא טביעת אצבעות 
 FREE / PURE :דגמים 

טאורבוקס
פורניר: אלון, אגוז
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9 סיבות מדוע כדאי לרכוש מוצר מוגמר! 

מייעל ומזרז את תהליך הייצור  

  פתרון לצוואר בקבוק בנגרייה

  מגוון גדול של מוצרים, ללא מלאי

 ההזמנות לא מפסיקות לזרום לנגרייה והעובדים כבר לא עומדים בעומס?
בלורן מאפשרת לך להעלות הילוך בכל זמן שתצטרך ועומדת לרשותך ונותנת גיבוי לכל מצב.

www.bluran.co.il :הזמנה קלה ופשוטה דרך אתר בלורן  

  הגדלת כושר הייצור בטווח הקצר

עלות המגירה ברורה ומדויקת   

 מעוניין לתכנן את כושר הייצור, כך שיישאר לך יותר זמן פנוי ויותר כסף ביד?
בלורן מאפשרת לך לתכנן מראש ולדעת בדיוק מהן העלויות.

מגדיל את מגוון המגירות ומאפשר פתרונות מיוחדים בתהליך המכירה    

  מוצר ארוז ומוכן להרכבה, המגיע עד בית הלקוח הסופי

  מוצר מוגמר במראה עיצובי מושלם

 מעוניין להציע ללקוחותיך מוצרים רבים, במגוון אפשרויות וצבעים ללא צורך בהגדלת המלאים או ברכישת ציוד נוסף? 
צא לדרך! במלאי בלורן יש את כל המגוון - ניתן להזמין מאתר בלורן בכל עת - 24/7.

 100% 
טכנולוגיה, נוחות, עיצוב

 ,BLUM בלורן עושה שימוש במכונות הייטק לייצור כל מגוון המגירות של 
כדי שהמוצר המוגמר שתקבל יהיה ברמה ובאיכות הגבוהים ביותר עד הפרט הקטן ביותר.
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מגוון הכלים לשימוש הלקוחות המקצועיים

  תהליך ייצור עצמי או תהליך רכישת מוצר מוגמר

יצרן - זמן שמתפנה/ נחסך 
לעבודות נוספות, כתוצאה 

מרכישת מוצר מוגמר.

מקרא:

זמן ייצור עצמי

TA'OR BOX

 צעדים רבים נחוצים לייצור מגירה אחת. 
 ואל תשכחו את עלות המלאי, 

 את ציוד הייצור היקר ואת זמן הייצור. 
 כל אלה הם עלויות קבועות 

שניתן להפחיתן בקלות. 

 התוצאה: 
חסכון בזמן ובכסף וקבלת מוצר מוגמר 

מוגמר באיכות הגבוהה ביותר.

TANDEMBOX antaro
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LEGRABOX pure LEGRABOX free
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מגוון הכלים לשימוש הלקוחות המקצועיים
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 PORTA-LINE דלתות פורטה-ליין
אריזה: כל דלת מסופקת עם קלקרים המגינים על הדלת מפני פגיעה ועם ניילון שקוף   

ששומר על נקיונה ומאפשר לראות את הדלת לפני פתיחתה.  

 - )BLUM ניתן להזמין את הדלתות עם קידוחים )בהתאם לפרזול  
הדלת מגיעה אליך מוכנה להרכבה.  

 כלים להזמנה: 
(פורמייקה), פורטה גלאס, MDF חשוף לצבע:  HPL ,טופסי הזמנת דלתות זכוכית/אלומיניום, עץ, פולימר 

 AF186  :דלתות עם קידוחים - מק"ט  
 AF187 :דלתות ללא קידוחים - מק"ט  

מארזי קלפות אוונטוס 
HF ,HS ,HL ,HK ,HK-S ,HK TIP-ON ,HK-XS :)סוגי קלפות אוונטוס )מנגנוני הרמה  

הזמנה באינטרנט או אצל המתאמת האישית שלך  

כלים להזמנה: 

 AF164 :טופס הזמנת מנגנוני קלפות אוונטוס, מק"ט  

מארזי מגירות 
סוגי מגירות: אינטיבו ואנטארו, בכל מידה, גוון ומשקל נשיאה  

הזמנה באינטרנט או אצל המתאמת האישית שלך  

כלים להזמנה: 

AF120 :טופס הזמנת מגירות אינטיבו - מק"ט  
 AF161 :טופס הזמנת מגירות אנטארו - מק"ט  

JUST IN TIME מארזים  

מחלקת האריזה והקיוט בבלורן מאפשרים לך להזמין את המוצרים המוצגים כאן 
באריזת בודדים JUST IN TIME, בהתאם למידת הארון ובכל כמות.

כל מוצר נארז בבלורן בקפידה עם הגנה על-מנת שהמוצר יגיע אליך בצורה מושלמת, 
נקי ומוכן להרכבה.

לקבלת מוצרים אלה ופירוט נוסף, יש לפנות לסוכן בלורן או לאילנית )פרטים בעמ 31(.

  חשוב: 
   עלות האריזה בבודדים מהווה כ-5% תוספת למחיר לעומת אריזה תעשייתית.

JU
ST

 IN
 TIM

E
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מגוון הכלים לשימוש הלקוחות המקצועיים

  אתר בלורן - הזמנות באינטרנט

 זמינות 24/7
אתר ההזמנות זמין בכל זמן, בכל שעה, מכל מקום!

 הנחה נוספת למזמינים באתר
הנחה נוספת של 1% תינתן על ביצוע הזמנות באינטרנט

 כל המידע על המוצר לפני הזמנתו
  מחירים ועלויות מדויקות למוצר או לפרויקט לפני ביצוע הזמנה.

  כל מוצר במאגר ההזמנות של בלורן, מגובה במידעונים, 
   בהוראות הרכבה, ולחלק מהמוצרים מצורפים גם סרטונים 

  המראים את התקנת המוצר.

 דו"ח סטטוס הזמנות
ניתן להפיק דו"ח סטטוס הזמנות, המאפשר מעקב 

אחר ההזמנה ובקרה שוטפת על מצב ההזמנות 
הפתוחות ותאריך אספקתן.

 דו"ח קניות
ניתן להפיק דוח קניות כללי על מוצרים שנקנו בעבר, 

לפי תקופה וכולל מחירי קנייה.

 אזור אישי
  ניתן לעבוד מול מחירי נטו או ברוטו, לפי הגדרה מראש ובהתאם להרשאה   

   )מחירי ברוטו מיועדים לאנשי מכירות(.
  ניתן לבנות "הזמנת מאסטר" - מאפשרת לבצע הזמנה מהירה, ללא תקלות

   בלחיצת כפתור, של הפריטים השכיחים איתם אתה עובד איתם ביומיום.
  ניתן לראות און-ליין דו"חות אישיים, מבצעים ועוד.
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 חסכון בזמן = חסכון בכסף
בשנת 2017 השקענו תקציב גדול מאוד לשדרוג אתר ההזמנות והפיכתו 

 לידידותי ונוח יותר לשימוש. 
שמנו דגש מיוחד על שיפור הזמנת מוצרי ייצור מורכבים - מגירות ודלתות. 

 כעת קל ונוח לבחור את הדגם, הצבע והמידות של המגירות/הדלתות 
ולבצע הזמנה למטבח קומפלט בזמן ממוצע של 7 דקות.

 נשמח לקבל רעיונות, 
דרישות וצרכים לשיפור.

 מייל )שלומית(: 
shlomit@bluran.co.il

 כדאי לכם, השימוש באתר 
כל-כך פשוט, קל ונוח, והכל זמין.

www.bluran.co.il
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מגוון הכלים לשימוש הלקוחות המקצועיים

אתר בלורן - מרכז מידע אינטרנטי
 אתר המידע של בלורן הינו מאגר מידע גדול ומפורט

של כל המוצרים בזמן עדכני והפעיל ביותר בענף:

קטלוגים מפורטים ומידע מקצועי לצפייה ולהורדה  

סרטונים טכניים והדגמות של הרכבת מוצרים  

Bluran3D design your space - מערכת הדמיות חדישה,   
 המאפשרת לבחור דלת בכל עיצוב, חומר או דגם מתוך 

 קולקציית פורטה-ליין ולהתאימה למטבח, לרהיט, 
לחיפוי הקיר או למשטח השולחן.

קישורים לאתרי אינטרנט של החברות שבלורן מייצגת  

מידע והרשמה להשתלמויות ולהדרכות טכניות  

קישור לאתרי היצרנים דרך תעודות ההסמכה:  
רשימת יצרנים מוסמכים + קישור לאתר היצרן  

התאמה למובייל - האתר נגיש מכל מקום  

   אתר בלורן, השתלמויות

השתלמויות
חברת בלורן מקיימת השתלמויות לקהלי יעד שונים:

דינמיק ספייס - ללקוחות פרטיים  
BLUM יתרונות השימוש בטכנולוגיות של    

תכנון מטבח פונקציונלי לפי סדר עדיפויות    
חשיבותו של אבזור פנים המגירה ואיך לסדרו     

מה ההבדלים והיתרונות של כל אחד מחומרי הגלם     
לחזיתות המטבח:  זכוכית/אלומיניום, עץ, פולימר,     

(פורמייקה), פורטה גלאס, MDF חשוף לצבע ועוד. HPL    
טוטאל דיזיין - כל הפתרונות העיצוביים מבית בלורן   

אנו ממליצים לך לשלוח את הלקוח להשתלמות, שבה הוא ייחשף    
לאיכות המוצרים שאתה עובד איתם.   

"היצירה מההלכה למעשה" - לאדריכלים ולמעצבים  
BLUM יתרונות השימוש בטכנולוגיות של    

חומרים חדשים    
טכנולוגיות חדשות שמאפשרות לדמות גימור של מגוון חומרים    

טוטאל דיזיין - כל הפתרונות העיצוביים מבית בלורן    
קולקציות חדשות    

העיצוב שלכם - הפתרונות שלנו  

הדרכות מקצועיות - ליצרנים, בנושאים:  
 BLUM ייעול תהליכי ייצור בעזרת שבלונות ומכונות    

)בהדרכה ובליווי המחלקה הטכנית(   

הדרכות למרכיבים    

הדרכות על מוצרים חדשים, מבית:     
BLUM, בלורן, פורטה-ליין ועוד.   
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תעודות הסמכה ליצרנים
בעקבות הדרכות טכניות

 חברת בלורן משקיעה משאבים רבים בהדרכת היצרנים ובהכשרתם על במוצרי BLUM ובלורן, 
על-מנת ליישם בצורה מושלמת את החידושים והפיתוחים בענף. 

 לאחר ההדרכות הטכניות ניתנות תעודות הסמכה אישיות, שמטרתן להעיד שהנך יצרן מוסמך, 
מכיר את המוצרים בצורה המקצועית ביותר ועובד באופן שוטף עם מוצרים אלה.

 רשימה מעודכנת של יצרנים מוסמכים מוצגת באתר בלורן, כולל קישור לאתר היצרן.

ההדרכות ותעודות ההסמכה ניתנות בתחומים הבאים:

מגירות לגראבוקס, כולל טיפ-און בלומושן  

מגירות טנדם-בוקס, אינטיבו ואנטארו  

סרוו-דרייב - מנגנון חשמלי למגירות ולקלפות   
)המוצר מסופק רק למי שעבר הדרכה וקיבל תעודת הסמכה(  

מסילות מובנטו וטנדם בלומושן  

צירי קליפ-טופ בלומושן  

)AVENTOS( קלפות אוונטוס  

)HAWA, EKU, MIXAL( מערכות הזזה לרהיטים ולבניין  

מוצרי פורטה-ליין - דלתות לרהיטים מעולם אחר: זכוכיות, עץ, HPL )פורמייקה(,   
אקריל, פולימר, פורטה-גלאס )2 מ"מ( מוצרים משלימים, חומרים מיוחדים ועוד.  

תוכנת דינאלוג DYNALOG )הדרכה בלבד(  

דינמיק ספייס )תכנון מטבח בהתאם לתפיסה(  

        לקבלת תעודות הסמכה, יש לפנות לסוכן בלורן או לאילנית )פרטים בעמוד 31(. 
   כמו-כן, באתר בלורן ניתן למצוא את רשימת היצרנים בעלי תעודות ההסמכה.

 מתנה ליצרנים: 
פנו לסוכן בלורן לקבלת ידית דחיפה

 במסגרת ההדרכות המקצועיות, 
תקבלו במתנה לוח מהנדס

  תעודות הסמכה, הדרכות
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מגוון הכלים לשימוש הלקוחות המקצועיים

  

  קטלוגים

קטלוג פתרונות טכנולוגים                   
לרהיטים ומטבחים ללא ידיות

AC175 :מק"ט

מידעון אמביה-ליין                   
)חלוקות לתכנון פנים מגירות 

לגראבוקס בהתאם לצרכים 
האישיים של המשתמש(

AI141 :מק"ט

קטלוג "דינמיק-ספייס - הלכה למעשה"                                             
)קטלוג המפרט את 5 אזורי האחסון ומאפשר 

לתכנן את פנים מגירות הטנדם-בוקס 
בהתאם לצרכים האישיים של המשתמש(

AC150 :מק"ט

גלויות מידע על המוצרים - מחולקות ללקוח 
הפרטי במרכזי המידע של בלורן

חשוב:   
לבלורן קטלוגים מקצועיים רבים עבור היצרנים.     

הקטלוגים המוצגים כאן מיועדים לחלוקה גם ע"י יצרנים וגם ע"י מרכזי המידע, כולל בהרצאות של בלורן.    
המידע מתעדכן מעת לעת וייתכנו שינויים בעיצוב הכריכה )המק"ט נשאר אותו מק"ט(.    

ניתן להזמין את הקטלוגים והמידעונים במשרד הזמנות, בטלפון: 0732-310310 או מסוכן בלורן.   

קטלוג "כל מה שרצית לדעת
על פורטה-ליין" )מציג את מגוון 
הדלתות למטבחים ולרהיטים, 
חיפויי קיר ושולחנות מבית בלורן(.

AG126 :מק"ט

 קטלוג פארטי )פרופילי אלומיניום
מעוצבים, בשילוב מתקני אחסון(

AC157 :מק"ט

קטלוג קולקציית זכוכיות מעוצבות וחלקות 

AC170 :מק"ט

קטלוג "המדריך למטבח          
המושלם" )מציג את כל מגוון 

 המוצרים, הטכנולוגיות 
והפתרונות לארגון ועיצוב המטבח(

AG124 :מק"ט
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מחירונים וטופסי הזמנה ממוחשבים
 מערך המחירונים וטפסי ההזמנה הממוחשבים מקלים 

על ההזמנה והופכים אותה למדויקת, בעת תכנון המוצר:

מגירות לגראבוקס  

מגירות טנדם-בוקס אינטיבו ואנטארו  

קלפות אוונטוס AVENTOS לסוגיהן  

סרוו-דרייב למגירות ולקלפות אוונטוס  

מגירות עץ טאורבוקס  

דלתות פורטה-ליין  

שולחנות, רגליים ובמות אלומיניום   

חלוקות לאבזור פנים המגירה: "אורגא-ליין" ו"אמביה-ליין"  

  חשוב לדעת:  

המחירונים הינם ידידותיים לתפעול ומאפשרים לכם:   
חסכון רב בזמן, תמחור מדויק והזמנת מוצרים מדויקת    

בהתאם לתוכנית מטבח.  

  מחירונים, מידעונים והוראות הרכבה

מידעונים והוראות הרכבה*
לכל מוצר חדש שבלורן מייבאת, מופק מידעון שיווקי הכולל:

מידע על המוצר החדש     

נתונים טכניים     

הוראות הרכבה מפורטות ולחלק מהמוצרים גם סרטונים   
המראים את התקנת המוצר.  

 * כל המידעונים והוראות ההרכבה ניתנים להורדה מאתר בלורן 
וכן ניתן לקבלם דרך המייל, על-ידי פנייה לסוכן בלורן או    
לנציג בלורן באחד ממרכזי המידע )פרטים בגב הקטלוג(.  

על-מנת להצטרף לרשימת התפוצה, יש ליצור קשר עם אילנית    
ilanit@bluran.co.il :בטלפון: 0732-310346 או במייל  

              מידעונים

הוראות הרכבה

חסכון בזמן = חסכון בכסף
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מגוון הכלים לשימוש הלקוחות המקצועיים

  שירות בנושא אבזור פנים המטבח

שוברי הנחה
 לאור דרישה של היצרנים לתת ללקוחותיהם מתנה בהתהליך סגירת העסקה

ועל-מנת לשדרג ולקדם אותה, החלטנו להנפיק שוברי הנחה.

השוברים אישיים )עם הפרטים האישיים של היצרן( ומיועדים עבור לקוחותיך, 
לצורך רכישת מוצרים משלימים למטבח ולרהיטי הבית:

מוצרי BLUM: מערכות לארגון פנים המגירות, סרוו-דרייב  

מוצרי PORTA-LINE: חיפויי קיר מזכוכית, שולחנות  

בניית השובר מתבצעת בתאום מלא עם היצרן - פרטי היצרן וקביעת אחוז ההנחה 
שהלקוח מקבל על רכישת המוצרים בתצוגה.

 השירות ניתן ליצרנים בעלי תעודות הסמכה בלבד.
לקבלת השירות זה, יש לפנות לסוכן בלורן או לאילנית )פרטים בעמוד 31(.

שירות בנושא אבזור פנים המגירה בבית הצרכן
 כיום, צרכנים שרוכשים מטבח, דורשים שהוא יהיה מאובזר ומאורגן. 

 תהליך זה לוקח כשעתיים מתהליך המכירה ולא לכולם יש את הזמן הדרוש. 
בלורן החליטה להעניק ללקוחותיכם הפרטיים שירות חינם בנושא אבזור וארגון 

פנים המגירה. 

איך מתבצע השירות?

הלקוח הפרטי מגיע לתצוגת בלורן, מומלץ עם השוברי ההנחה, לצורך תכנון האבזור.      .1
יש להגיע עם תוכניות המטבח.  

תוכנית האבזור מתבצעת עם הלקוח הפרטי ובסיומה שתי אפשרויות:   .2 
העסקה נסגרת או שאתה, היצרן, מקבל הצעת מחיר.  

בלורן שולחת לבית הלקוח איש/ת שירות עם כל המוצרים שנרכשו לצורך התקנת    .3 
האבזור בתוך מגירות BLUM במטבח/ברהיט.   

- "אורגא-ליין" למגירות: טנדם-בוקס אינטיבו ואנטארו   
- "אמביה-ליין" למגירות לגראבוקס וטאורבוקס  

- לקוח מרוצה שקיבל מטבח שלם, מסודר ומאורגן  התוצאה  
- יצרן שחסך כשעתיים עבודה = כסף     

מגירת לגראבוקס מאובזרת 
בחלוקות "אמביה-ליין"

BLUM שוברי הנחה של מוצרי

PORTA-LINE שוברי הנחה של מוצרי

התקנת חלוקות בבית הלקוח
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   אחריות

אחריות מבית בלורן
.)www.bluran.co.il אחריות בלורן למוצריה מגוונת וזאת בהתאם למוצרים מהחברות השונות )פירוט באתר בלורן

 האחריות על המוצרים של החברות העיקריות:
מוצרים מבית BLUM - האחריות ניתנת לצרכן לכל אורך חיי הרהיט או המטבח,   

ובצמוד לאחריות שלך, היצרן )למעט אחריות על סרוו-דרייב - 4 שנים )פירוט באתר בלורן(  

מוצרי PORTA-LINE מבית בלורן - אחריות 10-5 שנים, בכפוף לסוג המוצר.  

 תעודות אחריות עם פרטי היצרן מונפקות על-ידי בלורן עבור יצרנים מוסמכים בלבד הרשומים באתר האינטרנט.
 בסיום התקנת המטבח/רהיט, אנו ממליצים לתת ללקוח הסופי את תעודת האחריות,

כדי שנוכל לתת מענה במקרה הצורך וזאת בכפוף לאחריות על המוצר.
להרחבה והסבר על נושא האחריות יש לפנות לסוכן בלורן או לאילנית )פרטים בעמ' 31(.  

   חשוב:
     אם יש הערכה לתקלה במוצר BLUM או בלורן, ישנה חשיבות גבוהה שהיצרן יצטרף לנציג מטעמנו 

     לביקורו בבית הלקוח, במטרה לזהות במדויק את התקלה במוצר. 
     זיהוי מדויק של התקלה מאפשר לנו לדווח לספקים בחו"ל מה הם צריכים לשפר ולשנות על-מנת 

    שנקבל את המוצר המושלם.

     החלפת מוצר על-ידי היצרן, ללא נציג בלורן, לא מאפשרת לנו לזהות את הבעיה ולא מאפשרת לנו 
     במידת הצורך להשתפר ולהתייעל. 

    תודה על שיתוף הפעולה.
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מגוון הכלים לשימוש הלקוחות המקצועיים

 PORTA-LINE מתקני תצוגה ודוגמאות לקולקציית פורטה-ליין   

 המתקנים, הדוגמאות והקטלוגים של קולקציית פורטה-ליין מבית בלורן מאפשרים לך להראות ללקוח את מגוון המוצרים, 
להבין את רצונותיו ולהגיע להסכמה הדדית בצורה קלה ופשוטה. ניתן לראות את המוצרים ואת הקטלוגים:

   במרכזי המידע )פרטים בגב הכריכה( 

 www.bluran.co.il )באתר בלורן )ניתנים לצפייה ולהורדה  

ליצירת קשר לביקור סוכן ולהזמנת מתקנים ודוגמאות, יש לפנות לאילנית אלעזרי:  
 ilanit@bluran.co.il :טלפון: 0732-310346   |   פקס: 0732-310361  |    מייל  

ארון לדוגמאות חזיתות, 24 יח':
AT040 :דופן זכוכית - מק"ט 
AT035 :דופן סגורה - מק"ט

 סטנד שולחני לדוגמאות חזיתות, 
AT025 :7 יחידות - מק"ט

 סטנד רצפתי לדוגמאות חזיתות, 
AT030 :19 יחידות - מק"ט

מידות בס"מ:

עומקגובהרוחב

3520461.5

מידות קופסה בס"מ: מידות קופסה בס"מ:

2 קופסאות A+B, לדוגמאות זכוכית 
AT010 :מק"ט

מידות בס"מ:

עומקגובהרוחב

403959

מידות בס"מ:

עומקגובהרוחב

408060

עומקגובהרוחב

151446

עומקגובהרוחב

151446

1 קופסה C, לדוגמאות עץ,
AT015 :מק"ט

 2 קופסאות D+E, לדוגמאות 
AT021+AT020 :פורמייקה(,  מק"ט( HPL 
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סטנד דפדפת לדוגמאות חזיתות, 20 יח':
ניתן להזמנה דרך סוכן בלורן בלבד

 דוגמה ל-3 מתקנים מחוברים 
לתצוגת חזיתות

מידות בס"מ:

עומקגובהרוחב

5820547

קלסר קולקציית פורטה-ליין:                           
)מציג את מגוון הקולקציות - זכוכיות, 
עץ, HPL )פורמייקה(, אקריל, פולימר, 

 פורטה גלאס, חומרים מיוחדים, 
מוצרים משלימים ועוד(.

ניתן להזמנה דרך סוכן בלורן בלבד!

מארזי פורטה-ליין                                     
למניפות HPL )פורמייקה(, אקריל, פולימר           

אלומיניום צבוע לגוון

ניתן להזמנה דרך סוכן בלורן בלבד!

תיקי פורטה-ליין                           
לדוגמאות ומניפות פורניר ומלמין                 

ניתן להזמנה דרך סוכן בלורן בלבד!
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מגוון הכלים לשימוש הלקוחות המקצועיים

  מרכזי מידע ותצוגה

שימוש במרכזי מידע ותצוגה

 מרכזי המידע מציגים את מגוון החידושים הטכנולוגיים והפתרונות החכמים
לעיצוב רהיטים, תוך הצגתם כחלק בלתי נפרד מהרהיט.

 לנוחות לקוחותינו, מרכזי המידע ממוקמים באזורי מסחר נגישים, 
 הקשורים לבנייה )פירוט בגב הקטלוג(:  

   א.ת. מעוין סורק - ראשל"צ - בית בלורן
   דיזיין סנטר - בני-ברק

   צ'ק-פוסט - חיפה
   א.ת. צ.ח.ר - ראש פינה
   א.ת. תלפיות - ירושלים

   א.ת. עמק שרה - באר שבע

 מרכזי המידע נוצרו מתוך צורך של כלל לקוחותינו המקצועיים והפרטיים להיחשף 
 לחידושים הטכנולוגיים והעיצוביים העדכניים ביותר בתחום הפרזול, העיצוב 

והחומרים ולאפשר לכולם לבחור מתוך ידע ומתוך הכרות עם כל המוצרים מול צרכי הלקוח.

 היותם של מרכזי המידע צינור מהיר להמחשת המוצרים )הפרזול והעיצוב( היישר מאירופה ליצרן 
 ולצרכן הישראלי, הביא את בלורן להרחיב את פעילותה גם לתחום הדלתות לרהיטים - "פורטה-ליין". 

 תחום זה מאפשר לנו לתת לכם, היצרנים, תמיכה עיצובית רחבת היקף, על-ידי הצגת 
מגוון גדול מאוד של מוצרים, כגון: חזיתות לרהיטים, חיפויי קיר, שולחנות ועוד.
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אילו מוצרים נמצאים במרכזי המידע?

לנוחותך, אנו מציגים שתי רשימות מוצרים*:

מוצרים שהצרכן הסופי יכול לקבל עליהם, בתצוגות בלורן, מידע טכני בלבד.  

מוצרים משלימים, שהצרכן הסופי יכול לרכוש גם דרך תצוגות בלורן.  

 מוצרים שהצרכן הסופי יכול לקבל עליהם,
בתצוגות בלורן, מידע טכני בלבד 

 מוצרים משלימים, שהצרכן הסופי יכול לרכוש 
גם דרך תצוגות בלורן

BLUM מגירות מבית  

BLUM צירים מבית  

BLUM מסילות מבית  

BLUM קלפות אוונטוס מבית  

מגירות עץ טאורבוקס  

דלתות פורטה-ליין:   
זכוכית, עץ, HPL )פורמייקה(, פולימר ועוד.  

דלתות סקרין  

מסילות הזזה  

תריסים   

מתקנים למטבחים  

ועוד  

:BLUM חלוקות לארגון פנים המגירות מבית  
   "אורגא-ליין" - למגירות טנדם-בוקס, אינטיבו ואנטארו

  "אמביה-ליין" למגירות לגראבוקס

שולחנות   

פחי אשפה  

BLUM סרוו-דרייב אונו מבית  

חיפויי קיר בשילוב מתקני פארטי   

* שתי רשימות המוצרים ייתעדכנו מעת לעת, בהתאם למוצרים החדשים שייכנסו למלאי בלורן. 	 	

אילו כלים עומדים לרשותך במרכזי המידע?

פינות עבודה אישיות שבהן תוכלו להיפגש עם לקוחותיכם כאשר,   
כל הדוגמאות וכל המוצרים פרושים לפניכם )קפה וסימפטיה במקום(.

מוצרים - מאפשר ללקוחותיך לחוש ולראות את המוצר הנבחר על-ידו ולקבל הסבר על מגוון המוצרים.  

ליווי מעצב/ת גרפי/ת - מאפשר ללקוחותיך לבחור מוצרים בעיצוב אישי: סוג זכוכית ועיצוב לחיפוי קיר, לשולחנות לחזיתות רהיטים ועוד.  

ספריית חומרים - סניף דן דיזיין סנטר - לרשותך אולם גדול, שמציג מגוון עשיר וחדשני של חומרי גלם לחיפויים, למשטחים ולדלתות,   
 מהתערוכות המובילות בעולם בתחום העיצוב והפרזול לרהיטים וממיטב היצרנים באירופה. 

אילו שירותים קיימים במרכזי המידע?
פירוק תוכניות )בכפוף לתוכניות המטבח שלך ובתאום מלא איתך(:  

לסרוו-דרייב    
לאבזור חלוקות פניומיות במגירות: אורגא-ליין", "אמביה-ליין"   

שירות הדמיות - יצירת הדמיות של חיפויי זכוכית וחזיתות מעוצבות.   
הלקוח שלכם בוחר את העיצוב הגרפי ואנחנו בונים את ההדמיה ושולחים לאישור.    

 מגוון השירותים ניתן דרך מרכזי המידע והתצוגה של בלורן.

אנו מזמינים אתכם ואת לקוחותיכם לבקר במרכזי המידע            
)פרטים בגב הקטלוג(, שם תוכלו לראות את כל החידושים            

והמגוון המלא של כל המוצרים.          
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במחסן מנוהלים 10,000 פריטים.   

מלאי מוצרים זמין ושוטף של מוצרים.  

 ,WMS מערכת ניהול מחסנים ממוחשבת  
שמאפשרת אמינות, זמינות מלאי גבוהה 

ואספקה מדויקת.

אספקת סחורה מבלורן מתרחשת 5 ימים   
בשבוע, לכל הארץ, תוך 24 שעות.

ייחודו של אגף התפעול של בלורן הוא השילוב 
בין הטכנולוגיה המתקדמת להון האנושי המיוחד, 
והם אלו שמאפשרים לנו לשמור על רמה גבוהה 

של מקצועיות, איכות ושירות ללקוח.

 לוגיסטיקה
מחסן, מלאי, הפצה

 פתרונות פרזול ועיצוב
מהחברות המובילות בעולם בתחום 

פתרונות אחסון לארונות

מתקנים למטבחים

מערכות הזזה לרהיטים 
ולמעבר בין חדרים

קלפות אוונטוס

צירים

מסילות

מגירות

סרוו-דרייב

בלומושן

טיפ-און

שבלונות ומכונות

לוחות HPL ,MFC, פורניר

לוחות HPL )פורמייקה(

לוחות אקרילים מעוצבים

לוחות HPL ,MFC )פורמייקה(

SM ,HG ,לוחות אקרילים

קנטים בהתאמה מושלמת



ומקפידים על שלושת הערכים הבאים:

מוסריות:
הקפדה על הגינות בעבודה עם הלקוחות והספקים; 

שיתוף ומסירת מידע מהימן ומדויק; עמידה בהבטחות 
ובהתחייבויות ומחירים ברורים.

שירות:
מתן שירות יעיל ומהיר תוך הקפדה על מקצועיות; בקרה 

ועמידה בלוחות זמנים; יצירת סביבת עבודה נעימה ונוחה 
ומלאי שוטף של המוצרים.  

שגשוג:
יצירת שותפות אינטרסים בין בלורן, הלקוחות והספקים; 

קידום הלקוחות באמצעות עדכון שוטף על החידושים בענף; 
ייבוא המוצרים החדשים ביותר והקפדה על איכות גבוהה.

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.

 אנו בבלורן מאמינים בפתגם 

"נאה דורש נאה מקיים" 

ליצרנים  
ליצירת קשר לביקור סוכן או כל נושא אחר:

אילנית אלעזרי, מנהלת קשרי יצרנים  
 טלפון: 0732-310346

ilanit@bluran.co.il :מייל

לאדריכלים ולמעצבי פנים
אדי מורדוך,   

 מנהל טכני ותמיכה בתוכניות אדריכלים
 טלפון: 052-2509108

eddie@bluran.co.il :מייל

ארז קורצמן, תחום הדרכות  
erez@bluran.co.il :מייל

רונית אילון, מנהלת שיווק ותצוגות  
 טלפון: 052-5576571

ronit@bluran.co.il :מייל

מרכזי מידע ותצוגות בלורן

טלפון: 1599-531-060   
)פרטים נוספים בגב הקטלוג(

 מי לרשותכם? 
בבלורן

www.bluran.co.ilבית בלורן - הבית שלכם



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

6 מרכזי מידע ותצוגה בפריסה ארצית                    1599-531-060
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