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  מהי קולקציית דלתות פורטה-ליין

דלתות לרהיטים ולמטבחים שמשו מאז ומתמיד לסגירת מקום אחסון והפכו לאלמנט עיצובי בארונות המטבח, בארונות חדרי השינה, 
בשידות בחדר האמבטיה, ברהיטים במשרדים ועוד.

מגוון החומרים לשימוש בעיצוב דלתות לרהיטים הוא כמעט אין סופי וכמעט מכל חומר ניתן לייצר דלתות.

 פורטה-ליין מבית בלורן, מתמחה בדלתות מעוצבת לרהיטים ומטבחים, שהפופולריים ביותר והידועים כיום הם: 
דלתות עץ ופורניר, זכוכית, פולימר HPL )פורמייקה(, אקריל, PL )מלמין( וחומרים מיוחדים.

מדוע דווקא חומרים אלו? 
היות והם בעלי משקל קל יחסית, קיימים במגוון רב של עיצובים וצבעים, ניתנים לניקוי בקלות ועמידים לאורך זמן.

הקטלוג מציג את מגוון קולקציות "פורטה-ליין" העומד לרשותכם, מידע אודות כל חומר, מוצרים משלימים, כגון חיפויי קיר מזכוכית, 
משטחים לשולחנות, ידיות, ויטרינות ועוד. 

אנו מזמינים אתכם למרכזי המידע של בלורן, שם תוכלו לראות את הקולקציות במלואן, להתרשם מהעושר הרב של החומרים, הצבעים, 
הטקסטורות והגימורים של הדלתות. בנוסף תוכלו להתרשם ממגון פתרונות ומוצרים חדשים, טכנולוגיות, רעינות עיצובים ועוד.

דלתות לרהיטים ולמטבחים
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

דלתות אקריל
חזק  סינטטי,  חומר  הינו  אקריל 
המגיע  שריטות,  בפני  ועמיד 
וגימורים: צבעים  של  רחב   במגוון 
דיפ-גלוס  )מבריק(,  היי-גלוס 

)מדמה זכוכית(, וסופר מט. 

מלוחות  בנויות  אלה  דלתות 
על-גבי  המודבקים  אקרילים 
MDF בעל צפיפות גבוהה וקנטים 

העיצובי  המראה  את  המשלימים 
של הדלת.

  היכרות עם סוגי החומרים מהם עשויות הדלתות

דלתות עץ ופורניר
עברה  העץ  ריהוט  תעשיית 
השנים,  במשך  רבים  שינויים 
אחד  זהו  ברור,  אחד  דבר  אך 
מחומרי הגלם האהובים ביותר על 
חמה,  אוירה  משרה  העץ  האדם. 
מעמד  ומחזיק  ונינוחה  ביתית 
הינו  והעץ  היות  שנים.  לאורך 
מתיישן  הוא  כאשר  גם  חי,  חומר 
בעלת  בחינניות  זאת  עושה  הוא 
הטכנולוגיה  כיום  עיצובי.  אופי 
על  לשמור  מאפשרת  החדשנית 
לעמידותו  במקביל  ואופיו  איכותו 

בשימוש יומיומי אינטנסיבי. 

דלתות PL )מלמין(
גוונים  בשלל  קיים  המלמין 
בשונה  זה,  חומר  וטקסטורות. 
ולכן  יותר  דק  מפורמייקה, 
ולא  בלבד  לדלתות  מתאים 

למשטחי עבודה.

מאפשרת  הטכנולוגית  הקדמה 
המלמין  את  לקבל  כיום 
מבעבר  יותר  גבוהה  באיכות 
ובטקסטורות המדמות מגע של 

עץ טבעי, בטון וכדומה. 

דלתות HPL )פורמייקה(

המסורתי  הפורמייקה  חומר 
במשך  רבים  שינויים  עבר 
השנים וכיום בעקבות המהפכה 
הטכנולוגית בתחום הוא נחשב 
החדשניים  החומרים  לאחד 
ביותר, ועדיין לא נאמרה המילה 
הינה  הפורמייקה  האחרונה. 
חומר פרקטי, חזק מאוד, עמיד 
בפני שחיקה וקל לניקוי. בנוסף 
הפורמייקה  מיתרונות  אחד 
היכולים  שלה,  השטח  פני  הוא 
רבות  טקסטורות  בעלי  להיות 
במראה  למעוניינים  ומגוונות. 
דלת עץ מבלי להשתמש בו זהו 
פתרון מצויין המדמה עץ בצורה 

אמיתית.

טבעיחדשני

מדמה זכוכית מגוון
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דלתות פולימר
סינטטי  חומר  הינו  פולימר 
גמיש. היתרון הבולט ביותר הוא 
הדלת  חיפוי  של  האפשרות 

מכל צדדיה למראה עיצובי שלם. 
מאוד  עמיד  ציפוי  הינו  הפולימר 
המחפה דלתות המיוצרות מחומר 
צפיפות  בעל  החומר   .MDF ה- 
ביותר  גבוהה  עמידות  ובעל  רבה 
ללחות ולכן מתאים מאוד לחללי 
את  הרחצה.  וחדרי  המטבח 
במגוון  למצוא  אפשר  הפולימר 
וטקסטורות  צבעים  של  ענק 
מט  או  מבריק  בגוון  ייחודיות 
מאפשר  ולכן  צביעה  המדמות 

עיצובים כפריים וייחודיים.

דלתות MDF חשופת לצבע

דלת  את  צובעים  זו  בקולקציה 
מחומר  המיוצרת  הרהיט, 
שכבות  במספר   ,MDF-ה
ומייבשים  אפוקסי  צבע  של 
הדלת  צביעת  בתנור.  אותו 
בעיקר  מקובלת,  אופציה  היא 
הרחב  הצבעים  מגוון  בזכות 
מגוף  ידית  ליצירת  והאפשרות 
מראה  המקנה  עצמה,  הדלת 

אחיד.

עדינות  את  בחשבון  לקחת  יש 
החומר והאפשרות שהוא ייפגע 

בשימוש היומיומי. 

דלתות זכוכית

הזכוכית הינה חומר עמיד, אמין 
בקלות  המשתלב  ביותר  וחזק 
לנקות  קל  אחר,  חומר  כל  עם 
נראה  תמיד  והצבע  אותה 
חדש, אינו דוהה ואינו מתקלף. 
בזכוכית  העיצוביות  האופציות 
הן אינסופיות היות ועיצוב דלת 
בגוון  צבוע  להיות  יכול  זכוכית 
להשתמש  יכול  גם  אך  אחיד 
של  מתקדמת  בטכנולוגיה 
הדמיון  כיד  מודפס,  עיצוב 
הטובה עליכם. הזכוכית קיימת 
מט  בגימור  או  מבריק   בגימור 

)משי-משי(.

מדמה צבעעיצוב אישי

דלתות מחומרים מיוחדים
מגוון האפשרויות לחיפוי דלתות 
בקולקציה  אינסופיות.  הן 
חומרים  למצוא  אפשר  זו 
עור/מתכת,  דמוי  כגון:   מיוחדים, 
חומרים  פורצלן,  צבעוני,   MDF
כמה  של  )שילוב  מורכבים 

חומרים( ועוד.

השימוש בטכנולוגיה המתקדמת 
התכונות  את  דלת  לכל  מקנה 
לה.  הייחודיים  העיצובי  והמראה 
עמידים  חזקים,  אלה  חומרים 

וקלים לשימוש ולניקוי.

ייחודיצבע
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

  כשמדובר על דלתות רהיטים, מה חשוב לדעת מעבר לנושא העיצובי ?

הבדלים בין החומרים השונים
יתרונות וחסרונות 

מפעל פורטה-ליין מבית בלורן עובד עם חומרי הגלם האיכותיים 
ביותר הקיימים בשוק, הן ברמת חוזק המוצר והן ברמת העמידות 
לאורך זמן. כידוע כל חומר הוא בעל תכונות שונות ומתנהג בצורה 
הספציפי.  הלקוח  ולצרכי  העיצובי  לטעמו  מתאים  ולכן  אחרת 
ביותר  העמידים  החומרים  הינם  )פורמייקה(   HPL-ו זכוכית 
הידיות  ולכן  לכיפוף,  ניתנים  ואינם  השונים  החומרים  סוגי  מבין 
שיתאימו לדלתות המעוצבות מחומרים אלו הן ידיות אינטגרליות 
מאלומיניום, ידיות המחוברות בחזית גוף הדלת או ידיות מובנות 
כמגרעת בגוף הארון עצמו - אלמנט עיצובי נוסף לדלת המקורית.

לעומתן, דלתות מעץ או מפולימר ניתנות לעיצוב בצורות שונות 
חרוטות  ידיות  של  באופציה  להשתמש  גם  בנוסף  יכולות  ולכן 
הקשורה  נוספת  נקודה  ונקי.  אחיד  עיצובי  למראה  הדלת  בגוף 
לחומריות היא בדלתות מעץ, היות שהעץ הינו חומר חי יש לקחת 
החומרים  לעומת  השנים,  לאורך  בחומר  קלים  שינויים  בחשבון 
שאינו  מראה  על  ושומרים  נושמים  חומרים  שאינם  הסינטטיים 

משתנה.  

התאמת סוג הדלת לדיירי הבית 
אחד הדברים המבדלים ביותר בין החומרים השונים היא התחושה 
נחשבת  זכוכית  לדוגמה  עצמו,  מהחומר  המתקבלת  העיצובית 
מאיתנו  אחד  לכל  חם.  לחומר  הנחשב  העץ  מול  קר  לחומר 
ידי העדפה של חומר מסויים על חומר אחר  העדפה שונה, על 
אפשר להתאים את מראה הדלתות לטעם אישי של דיירי הבית 

וליצור את האוירה הכללית שרוצים להשיג בחלל. 

האופציות  את  מכתיבות  חומר  כל  של  הטכניות  היכולות  גם 
כחומר  בעץ  שימוש  לדוגמה  בו,  לשימוש  הניתנות  העיצוביות 
עיצובי מגביל את האופציות של המראה הסופי לעומת שימוש 
בהדפסה על זכוכית היכולה להפיק אינסוף אפשרויות עיצוביות 
אלמנט  הן  הרהיט  ידיות  בנוסף,  ומגוונים.  שונים  מעולמות 
המשפיע מאוד על הנראות הכללית של הרהיט. חומרים מסויימים 
כגון עץ ופולימר יכולים להטמיע את הידית כחלק אינטגרלי מגוף 
ופורמייקה מצריכים הוספת  הדלת וחומרים אחרים כגון זכוכית 
ידיות בנוסף לגוף הדלת. למראה עיצובי נקי ללא ידיות, ראו פרק 

"INFINITY 1-3-4" )בעמוד 49(.

כמובן שניתן גם לשלב ולערבב חומרים שונים, טקסטורות שונות, 
גוונים שונים וקווים עיצוביים שונים - לקבלת מראה ייחודי ואישי.
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

  למה לרכוש דלתות "פורטה-ליין" ?

בגלל האיכות

מפעל  של  מאמין"  ה"אני  הוא  איכותיים  מוצרים   ייצור 
הגלם  בחומרי  משתמש  המפעל  בלורן.  מבית  "פורטה-ליין" 
לחברת  בדומה  העולמי.  בשוק  הקיימים  ביותר  האיכותיים 
בלורן,  חברת  ידי  על  מיובאים  מוצריה  אשר  העולמית,   BLUM
המשתמשת בחומרי הגלם האיכותיים ביותר ומורכבים בעשרות 
אלפי רהיטים בארץ, כך גם השימוש בחומרי הגלם של פורטה-
בשוק,  מהמקצועיים  מקצוע,  אנשי  לרהיטים.  דלתות  עבור  ליין 
מייצרים את הדלתות במפעל החברה תוך הקפדה על כל פרט 

ופרט ועל רמת גימור גבוהה ביותר.

בגלל המגוון ואפשרויות העיצוב
ענק  מגוון  עבורכם  ומייצרים  תדיר  מתחדשים  החברה  מעצבי 
זה  או משתלבים  בזכות עצמם  וחומרים העומדים  עיצובים  של 
זו תוכלו לעצב את הרהיט לפי  ויוצרים עיצוב חדש. בצורה  בזה 
בתשלום  אפשרות  קיימת  בנוסף,  האישי.  וטעמכם  בחירתכם 
לצוות  המשתייכת  בזכוכית  עיצוב  אומנית  עם  משותף  לתהליך 

החברה למימוש הפנטזיות העיצוביות שלכם בדלתות זכוכית.

בגלל העוצמה
חברת בלורן מתמחה כבר למעלה מ-25 שנה בפתרונות פרזול 
פתרונות  של  רחב  מגוון  מציעה  החברה  ורהיטים.  למטבחים 
הביתי  המשרד  ועד  האמבטיה  וחדר  מהמטבח  החל  לארגון, 
חברת  ברשות  בתחום.  שחדש  מה  כל  את  עבורכם  ומרכזת 
בתחום  כולל  מענה  לכם  הנותנים  משוכללים  מפעלים  בלורן 
והדפסות  ומידה  צורה  בכל  זכוכית  חיפויי  זכוכית,  דלתות  ייצור 
צבע  ובכל  שתחפצו  עיצובי  בכל אלמנט  זכוכית  על  איכותיות 
על-ידי המדפסת המתקדמת בעולם וכן הדבקת טקסטורות לגב 
הזכוכית כגון בדים, נייר, פורמייקה, עץ ועוד. כמו כן לבלורן מפעל 
חדשני ומתקדם, המוביל כיום את תחום ייצור דלתות העץ במגוון 
רחב של עיצובים, צבעים וגימורים. בנוסף בבלורן מערך לוגוסטי 
משוכלל ומחלקת שירות מקצועית הנותנים ללקוח מענה כולל 

וחווית שירות מושלמת. 
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בגלל החדשנות
חברת בלורן מובילה את חוד החנית בחדשנות ועושה מאמצים 
יועצי החברה  גדולים לרכז עבורכם את כל מה שחדש בתחום. 
העולם,  ברחבי  החשובות  התערוכות  בכל  ומשתתפים  נוסעים 
החל מתערוכות חומרים ועד תערוכות עיצוב. אנשי המקצוע של 
ומתאימים אותם  החברה מייבאים את החידושים בתחום לארץ 
לטעמו של הלקוח הישראלי. בנוסף, חברת בלורן הקימה ברחבי 
להתעדכן  תוכלו  שבהם  חדשניים,  מידע  מרכזי  חמישה  הארץ 
הבית,  חלל  לארגון  הפתרונות  בתחום  האחרונים  בחידושים 

לראות מגוון רחב מאוד של עיצובים ולדרוש אותם מהיצרן.

בגלל ההתאמה
לכל דלתות פורטה-ליין יש גב תואם בצידה הפנימי של הדלת. 
בצורה זו נוצר מראה שלם והומוגני של פנים וחוץ הדלת. שימוש 
בגב תואם הינו ייחודי ומצביע על הבנת החברה את צרכי הלקוח 

ויצירת מוצר ברמה גבוהה ואיכותית.

בגלל האחריות
שנים   10-5 של  אחריות  יש  בלורן  חברת  של  הדלתות  לכל 

בהתאם לסוג הדלת והחומרים מהם היא עשויה.
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

  היכן אפשר להזמין דלתות "פורטה-ליין"?

אצל היצרן שמייצר את הרהיט

לצרכן  נמכרות  אינן  בלורן  חברת  של  המעוצבות  הדלתות 
היצרן, שמייצר את הרהיט.  דרך  רק  ישירה, אלא  בצורה   הפרטי 
ביותר  האיכותיים  היצרנים  מול  עובדת  בלורן  חברת 
בחברה  מקצועיות  השתלמויות  העוברים  בשוק, 
ליהנות  יכול  הלקוח  זו  בצורה  הסמכה.  תעודות  ומקבלים 
הרהיט  את  ולעצב  החברה  מוצרי  של  והאחריות   מהאיכות 
שאינו  יצרן  עם  קשר  ויצרתם  במידה  בחר.  שהוא  היצרן  על-ידי 
לבקש  באפשרותכם  פורטה-ליין,  דלתות  את  ברשותו  מחזיק 

ממנו ליצור קשר עם חברת בלורן. 

אפשר להתרשם מהמגוון הרחב במרכזי 
המידע והתצוגה של בלורן

מאות  של  ממגוון  ולהתרשם  לבוא  אתכם  מזמינה  בלורן  חברת 
ממרכזי  אחד  בכל  שונים  ועיצובים  מחומרים  דלתות  דגמי 
בבני-ברק,  סנטר  דיזיין  מתחם  שלה:  המשוכללים  המידע 
בראשל"צ,  שורק  מעוין  א.ת.  בחיפה,  פוסט  הצ'ק   צומת 
נבנו  אשר  פינה,  בראש  צ.ח.ר  וא.ת.  בירושלים  תלפיות  א.ת. 
במטרה להציג באופן מוחשי את מוצרי החברה לקהל הפרטי וכן 

למעצבים וליצרנים.

של מושלמת  חוויה  לכם  לספק  נועדו  המידע   מרכזי 
לבדוק  גם  תוכלו  אחת,  גג  קורת  תחת    .TOTAL DESIGN 
לארגון  פתרונות  בתחום  האחרונים  בחידושים   ולהתעדכן 
הבית,  ובחלל  במטבח  אחסון  שטחי  של  יותר  טוב   וניצול 
וכן  חיפויים  ידיות,  עבודה,  ומשטחי  לרהיטים  תאורה  פתרונות 

עולם שלם ומסעיר של עיצוב בזכוכית.

בנוסף, תוכלו לרכוש מוצרים נלווים, כגון: מערכות לארגון מגירות, 
מערכת תמיכה חשמלית לפתיחת מגירות וקלפות, מתקני תלייה 
ולמטבחים,  לרהיטים  תאורה  פחי-אשפה,  בגדים,  לארונות 
חיפוי קירות מזכוכית מעוצבת בשילוב מערכות  משטחי עבודה, 

אחסון בתלייה, שולחנות, מוצרי חשמל למטבח ועוד...

חוויה מושלמת כבר אמרנו?
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  האם יש מוצרים נוספים תחת המותג "פורטה-ליין" ?

מוצרים משלימים

ניתן  שימושים:  מגוון  במטבח  הקיר  לחיפוי   - מזכוכית  קיר  חיפוי 
שטח  של  מקסימלי  לניצול  )פארטי(  תלייה  מערכות  עליו  להתקין 
הקיר, הוא מאפשר התקנת גופי תאורה למשטח העבודה ויש לו חלק 
ניכר בעיצוב המטבח. הזכוכית ידועה בעמידות הגבוהה ובאפשרויות 

העיצוב המגוונות, חלקה או מעוצבת בגימור מבריק או מט. 

מוצרי חשמל - מוצרי החשמל למטבח שחברת בלורן משווקת במרכזי 
המידע, נמצאים בקדמת הטכנולוגיה, נוחים מאוד לשימוש ומאפשרים 
המקרר  לחזית  לבחור  ניתן  למשל,  נמצאים.  הם  בו  לחלל  להתאימם 
אופטימלית  בצורה  ישתלב  שהמקרר  כך  מעוצבת,  או  חלקה  זכוכית 
במטבח. אתם יכולים לרכוש את כל המוצרים המשלימים במקום אחד, 
החשמל:  מוצרי  בין  השונים.  הספקים  בין  להתרוצץ  שתצטרכו  מבלי 

מקרר, תנור, מיקרוגל, מדיח מגירות, מכונת קפה ועוד.

שולחנות  הכולל:  אוכל,  פינות  מבחר  מציעה  בלורן   - שולחנות 
האוכל  פינות  נשלפים.  ודלפקים  נפתחים  שולחנות  קבועים, 
גם פונקציונליות וגם מעוצבות ומגיעות במבחר מידות, גימורים 
השולחנות  חלל.  לכל  מושלמת  התאמה  המאפשרים  ועיצובים, 
עשויים מפרופילי אלומיניום וניתנים לשילוב עם מגוון משטחים 

לבחירתכם: זכוכית )חלקה או מעוצבת(, עץ, ועוד. 
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פורטה-ליין מבית בלורן, מאפשר בחירת עיצוב Total Design - התאמה עיצובית 
 מושלמת בין דלתות המטבח/הרהיט, חיפויי הקיר, שולחנות האוכל ועוד.  

כך למעשה, ניתן לעצב את כל המטבח/הרהיט במקום אחד הנותן את כל הפתרונות.

לנוחיותכם, ניתן להכנס לאתר בלורן www.bluran.co.il ולהרכיב בעזרת תוכנת ההדמיות החדישה 
Bluran3D design your space, את עיצוב הרהיט המתאים ביותר עבורכם, מתוך מגוון ענק של 

עיצובים ושילובים.
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 כל מה שרצית לדעת על

 קולקציית דלתות:
HPL )פורמייקה(

PL )מלמין(
אקריל
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

  קולקציית דלתות HPL )פורמייקה(, PL )מלמין(, אקריל

HPL יתרונות

דלת ה-HPL חזקה ועמידה מאוד בפני שחיקה, שריטות   •
.UV וקרינת  

ה-HPL הינו איכותי, תוצרת מערב אירופה.  •

המדמים  חומרים   - וטקסטורות  צבעים  של  גדול  מגוון   • 
הננו,  בטכנולוגיית  ופורמייקה  בד,  בטון,  זכוכית,    

המונעת טביעת אצבעות ועוד.   

אינסוף  מבטיח  פורטה-ליין  מבית   HPL בדלתות  שימוש   • 
אפשרויות עיצוב לדלתות רהיטי הבית:  מראה חלק או מעוצב,    

צבעוני או לבן, טקסטורה או חלק.  

שלם  עיצובי  מראה  עם  דלת  הביתה  מקבל  הלקוח   • 
לחזית, לגב ולקנטים ללא חיבור גלוי לעין.  

HPL מהי דלת

דלת HPL נחשבה מאז ומתמיד לחומר חזק ועמיד. השילוב בין עולם 
המחשוב לבין עולם הרובוטיקה, מאפשר עיצובים וגימורים חדשניים 
 שלא היה ניתן לביצוע עד היום: דימוי עולם הטבע המדמה עץ, 
 HPL-ל שנותנת   FULL SYNCHRONIZE-ה טכנולוגית  על-ידי 
בד  של  ,מרקמים  בטון  המדמה  דלת  עץ,  של  ומגע   תחושה 
המיוצרת  קטפתי  משי  במגע  מט  האולטרה  בגימור  ודלת 
חלק  רק  הן  אלו  אצבעות.  טביעת  המונעת  הננו  בטכנולוגיית 

מדוגמאות עיצוביות שהטכנולוגיה של היום מאפשרת.

דלת ה-HPL מבית פורטה-ליין בנויה מחזית, גב וקנטים בזכות 
לדלת  ומקנה  גלוי  אינו  הקנטים  חיבור  מיוחדים,  ודבקים  מיכון 
 PL-מראה עיצובי שלם ואחיד. באותה משפחה ניתן למצוא את ה
)מלמין( שנראה כמו HPL )פורמייקה(. חומר זה מתאים לדלתות 
בלבד, היות והוא פחות חזק ועמיד מ-HPL, אך מחירו אטרקטיבי.
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HPL איך שומרים על דלת

ונוחה. אין דהייה של צבע עם  השמירה על הדלתות קלה מאוד 
השנים ולכן ניתן להחליף דלת אחת מבלי שאף אחד ירגיש. אין 
צורך בשמירה מיוחדת והניקוי שלה קל ופשוט. לפרטים נוספים 

בנושא חומרי ניקוי מומלץ לפנות לאתר בלורן.

 אילו דברים צריך לקחת בחשבון כאשר
?HPL משתמשים בדלת

דלתות הפורמייקה מגיעות בצורה ישרה בלבד )לא ניתן לעשות 
עיבודים(. 

מהי דלת אקריל

בפני  ועמיד  חזק  סינטטי,  חומר  הינו  אקריל 
וגימורים: צבעים  של  רחב  במגוון  המגיע   שריטות, 

היי-גלוס )מבריק(, דיפ-גלוס )מדמה זכוכית(, וסופר מט. 

דלתות אלה בנויות מלוחות אקרילים המודבקים על-גבי MDF בעל 
צפיפות גבוהה וקנטים המשלימים את המראה העיצובי של הדלת. 

יתרונות האקריל

דיפ-גלוס:  מדמה זכוכית  •
היי-גלוס: אנטי סקרצ'   •

סופר-מט: אנטי סקרצ'  וללא טביעת אצבעות  •
האקריל הינו איכותי, תוצרת אירופה  •

מגוון גדול של צבעים ודוגמאות  •
שלם  עיצובי  מראה  עם  דלת  הביתה  מקבל  הלקוח   • 

לחזית, לגב ולקנטים ללא חיבור גלוי לעין.  

איך שומרים על דלת אקריל

ונוחה. אין דהייה של צבע עם  השמירה על הדלתות קלה מאוד 
ופשוט.  קל  שלה  הניקוי   - מיוחדת  בשמירה  צורך  ואין  השנים 

לפרטים נוספים בנושא חומרי ניקוי מומלץ לפנות לאתר בלורן.

 אילו דברים צריך לקחת בחשבון כאשר
משתמשים בדלת אקריל?

דלתות מגיעות בצורה ישרה בלבד )לא ניתן לעשות עיבודים(. 
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

HPL דגמי 

אחד  לכל  מאפשרות  פורטה-ליין  מבית  )פורמייקה(   HPL-ה דלתות 
השונים  הדגמים  מבין  ביותר  לו  המתאים  השלם  עיצוב  את  לבחור 

ולהגשים את מטבח/רהיט חלומותיו.

גימור(  טקסטורה,  צבע,  )חומר,  הדלת  חזית  את  בוחרים   אתם 
להמחשה  )תמונות  הקנט  ולסוג  שאהבתם  לדגם  זאת  ומתאימים 

בעמוד 17(.

דגמי פורטה: 

 (HPL) קנט וגב תואמים לחזית שבחרתם   1

   (PL) קנט וגב תואמים לחזית שבחרתם   2

קנט וגב דמוי גדע עץ אגוז עם החזית שבחרתם    3

קנט דמוי אלומיניום עם חזית וגב תואמים    4

קנט משולב שחציו מותאם לחזית ולגב וחציו דמוי אלומיניום מוברש     5

קנט משולב שחציו מותאם לחזית ולגב וחציו דמוי גדע עץ אגוז    6

קנט אלומיניום 0 משופע עם חזית וגב תואמים    7

קנט אלומיניום 2.5 מ"מ עם חזית וגב תואמים    8

דגם פורטה קריסטל דור )זכוכית אקרילית בחזית(: 
קנט וגב תואמים לחזית שבחרתם   9

  קולקציית דלתות HPL )פורמייקה(, PL )מלמין(, אקריל
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

בעיקר  מתאימות  הדלתות  אינסופי.  הוא  )פורמייקה(   HPL בדלתות  והטקסטורות  העיצובים  מגוון 
)הרחבה  חיצוניות  ידיות  או  גימורים  במגוון  פרופיל  ידיות  להוסיף  ניתן  קלאסי.  או  מודרני  לעיצוב 
ואחיד. נקי  עיצובי  לקו  ידיות  ללא  דלתות  הזמנת  היא  נוספת  אופציה   .)45 בעמוד  ראו  ידיות   בנושא 
חברת BLUM יצאה עם קונספט טכנולוגי חדש "1-3-4 אינפיניטי" המאפשר אינסוף עיצובים לריהוט ללא 

ידיות )ראו הרחבה בעמוד 49(.

HPL איזה מראה עיצובי מקבלים בשימוש עם דלתות

דלתות HPL דגם פורטה   • 
קנט אלומיניום 0 משופע,    
בגימור טקסטורה עמוקה    

.M35 בגוון סוהו חום  
חיפוי קיר זכוכית קליר,  • 

 ST-007 דגם   
מקולקציית מופשט.  

  קולקציית דלתות HPL )פורמייקה(, PL )מלמין(, אקריל
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שילוב של דלתות HPL עם דלתות מחומרים אחרים

דלתות HPL דגם פורטה   • 
קנט תואם ללא ידיות,    

בגוון אפור חם,    
בגימור אולטרה-מט )ננו -   

אינו משאיר טביעת אצבעות(.   

דלתות עץ דגם ליין,  • 
אלון מבוקע.  

קלפה עם חזית דגם דומו   • 
זכוכית משי-משי,    

 GEO-009 דגם   
מקולקציית גיאומטרי.  

דלתות HPL דגם פורטה,   • 
בגוון אפור בהיר,    
גימור נטורל מט,   

קנט דמוי אלומיניום.  

קלפות זכוכית קליר,  • 
,FL-065 דגם   

מקולקציית פרחים וטבע.  
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כל מה שרצית לדעת על

 קולקציית דלתות 
עץ ופורניר
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

  קולקציית דלתות עץ ופורניר

מהי דלת עץ

העץ היה מאז ומתמיד חומר הגלם האהוב על האדם והסיבה לכך 
ברורה - העץ משרה אווירה ביתית ומקנה ייחודיות. חברת בלורן 
מבינה את יתרונותיו הטבעיים של העץ ומשמרת אותם יחד עם 
טכנולוגיה מתקדמת ועיצובים חדשניים. לעץ אמנם יתרונות רבים 
אך הוא גם חומר פעיל שדורש טיפול רב ויכול להשתנות עם הזמן 
 MDF  במצבים מסוימים. שילוב של קילופי עץ )פורניר( על-גבי 
בעיבוד נכון ובגימורים נכונים מאפשר לספק דלתות עץ עמידות 
לאורך זמן. זהו הפתרון לשילוב בין הטבעי לבין החוזק הטכנולוגי.

לב  ובתשומת  בקפדנות  נעשה  בבלורן  העץ  דלתות  ייצור  אופן 
מרבית: סוג העץ והקורות נבחרים ונבררים, תוך שמירה על הרמה 
הגבוהה ביותר. מקפידים על בחירת עץ יבש במידה הנכונה, שעבר 
 תהליך ייבוש, ללא לחות. הדלת מורכבת מחלקים עם חיבורי שיניים 
ביניהם - 2 ניצבים, 2 קושרות ומילואה ומתוספת לכה של חברת 
המראה  על  השומרת  ברק,   0% בגימור  גרמניה  תוצרת  ארטי 

הטבעי של העץ.
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פורניר: שטרייף

פורניר: עיניים

לפני שבוחרים סוג עץ חשוב לדעת שישנם סוגי עצים שיכולים 
אלון  או  אפריקאי  אגוז  כמו:  יותר  גדולים  גוון  שינויי  עם  להגיע 
מבוקע לעומת עצים ששינוי הגוון בהם נמוך, כגון: אלון אמריקאי 

או בוק.

הסיבים,  העיניים,  גודל   - טבעי  חומר  הינו  והעץ  היות  כמן-כן, 
הגוון והטקסטורה משתנים בהתאם לפלטה שבחרתם.

 אילו דברים צריך לקחת בחשבון 
כאשר משתמשים בדלת עץ? 

יתרונות העץ

• בחירה בדלתות עץ משמע נגיעה קטנה של הטבע אצלכם בבית. 

 • העץ הינו חומר טבעי ופראי שקשה לשלוט בו, לכן הייחודיות שלו 
מאוד גדולה. גם כאשר העץ מתיישן הוא עושה זאת באלגנטיות    

עם אופי עיצובי - כמו יין טוב.  

משדר  עץ  סוג  כל  כאשר  וטבעיות  חמימות  לבית  מקנה  העץ   • 
סוג אחר של אווירה ועיצוב.  

איך שומרים על דלת עץ?
דלת עץ היא חומר חי אשר משתנה כל עת, לכן מומלץ לתחזק 

אותה. לפרטים נוספים בנושא ניתן לפנות לאתר בלורן.

פורניר: מיקס
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

  קולקציית דלתות עץ ופורניר

דגמי דלתות

דגם ליין דגם פורטה

דגם איתן דגם מעיין
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דגם טלדגם יערה

 דגם סהר )עם מדרגה חיצונית - ראו תמונה(
דגם זה קיים גם ללא מדרגה חיצונית ונקרא "תמר"

 דגם נווה )עם מדרגה חיצונית - ראו תמונה(
דגם זה קיים גם ללא מדרגה חיצונית ונקרא "יובל"
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

אופי  בעלי  למטבחים  בעיקר  משמשות  העץ  דלתות  וחם.  כפרי  מראה  לחדר  מקנה  עץ  בדלתות  שימוש 
ורגליים המקנים  ויטרינות, קרניזים   כפרי או קלאסי. בנוסף, קיימים מוצרים משלימים לדלתות העץ, כגון: 

לרהיט/מטבח מראה עיצובי שלם.

בחלק מן הדגמים ישנן ידיות מובנות, אך ניתן גם לשלב ידיות חיצוניות )הרחבה בנושא ידיות ראו בעמוד 45(. 
אופציה נוספת היא הזמנת דלתות ללא ידיות לקו עיצובי נקי ואחיד. 

לריהוט עיצובים  אינסוף  המאפשר  אינפיניטי"    1-3-4" חדש   טכנולוגי  קונספט  עם  יצאה    BLUM  חברת 
ללא ידיות )ראו הרחבה בעמוד 49(.

איזה מראה עיצובי מקבלים בשימוש בדלת עץ?

  קולקציית דלתות עץ ופורניר

דלתות עץ דגם פורטה,  
אלון מבוקע.   

חיפוי קיר זכוכית קליר,  
 PR-003 דגם   

מקולקציית כפרי.  
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שילוב של דלתות עץ עם דלתות מחומרים אחרים

דלתות עץ דגם ליין,  
אלון אדום אמריקאי   

דלת זכוכית דגם דואה מבריק   
בשילוב זכוכית צבועה בגוון    

אייס קפה 505.  

חיפוי קיר זכוכית משי-משי,   
OR-009 דגם   

מקולקציית אוריינטלי  

דלתות עץ דגם יערה,  
אלון מבוקע.  

קלפות ודלתות דגם דומו   
זכוכית משי-משי    

בגוון אפור כהה 470.  

חיפוי קיר זכוכית משי-משי,   
TY-005 דגם   

מקולקציית טיפוגרפיה  
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כל מה שרצית לדעת על

 קולקציית דלתות: 
זכוכית ופורטה-גלאס
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

  קולקציית דלתות זכוכית ופורטה-גלאס

מהי דלת זכוכית

ואינסוף  יוקרתי  נקי,  מראה  לחדר  מקנות  הזכוכית  דלתות 
אפשר  שעליו  ונקי  לבן  דף  על  תחשבו  אישי.  עיצוב  אפשרויות 
"לצייר" כל דבר שתחפצו בו. דבר זה מתאפשר בזכות קולקציית 
ההדפסה של בלורן והאפשרות לבצע התאמת גוונים לכל מניפות 

הצבעים שבשוק )טמבור, נירלט וכו'(. 

דלתות הזכוכית בשילוב פרופילי האלומיניום מאפשרים לבחור 
סמויה(  האלומיניום  )מסגרת  נקי  מראה  עם  זכוכית   דלתות 
משתנה,  בעובי  גלויה  אלומיניום  מסגרת  עם  זכוכית  דלתות  או 

בהתאם לדגם. 

מבריק  טבעי-מט,  בגימורים:  קיימות  האלומיניום  מסגרות 
נירוסטה ובדגמים קאפרי, דומו וקואדרו הפרופיל קיים גם בגוונים 

שחור ולבן. בנוסף ניתן להזמין צבוע לכל גוון מבוקש. 

בגימור   או  )קליר(  מבריק  בגימור  מוצעת  לדלתות  הזכוכית 
תחושה  נותנת  קליר  בגימור  זכוכית  מעודן(.  )מט  משי-משי 
זכוכית  יוקרתי.  למראה  הסביבה  את  ומשקפת  מראה  של 
למגע.  ונעימה  חמימות  תחושת  יוצרת  משי-משי   בגימור 
וטביעת  לכלוך  דוחה  השתקפות,  מונע  המשי-משי  בנוסף, 
אצבעות ובאופן כללי מביא את עולם עיצוב הזכוכיות לרמה שלא 

הכרנו בעבר.

יתרונות הזכוכית

לזכוכית עמידות גבוהה במיוחד - אינה משנה גוון, קלה לניקוי   • 
ובטיחותית.   

הזכוכית משדרת ניקיון ויוקרה ואינסוף אפשרויות לעיצוב אישי   • 
בזכות קולקציות ההדפסה של בלורן.   

מט  בגימור  הזכוכית  דלתות  את  להזמין  ניתן  כי  העובדה   • 
)משי-משי( מביאה את עולם עיצוב הזכוכיות לרמה הגבוהה    
ביותר - דחיית כתמים, מניעת השתקפות וטביעות אצבע  הן רק    

חלק מהעניין.   

כפריים  למטבחים  גם  עצמה  את  להתאים  יכולה  הזכוכית    • 
וקלאסיים: נגיעה של זכוכית מעוצבת בקלפה או בחיפוי קיר,    

תקנה גם למטבח עץ כפרי נגיעה אישית וייחודית.  

המידע  במרכזי  בלורן  נציגי  עם  וייעוץ  נכון  שילוב  בעזרת    • 
של  התאמה  דיזיין-  טוטאל  עיצוב  להקנות  ניתן  והתצוגה,    
הדלתות לחיפוי הקיר ולמשטח השולחן )ראו הרחבה בעמ' 11(.   

פרי  אלומיניום,  גב  עם  מגיעות  בלורן  של  הזכוכית  דלתות   • 
פיתוחה של המחלקה הטכנית של בלורן. גב האלומיניום מונע    
שריטות וכניסת לכלוך ורטיבות ומקנה לחזית מראה שלם ואחיד.  

איך שומרים על דלת זכוכית?

בשמירה  צורך  אין  מאוד.  נוחה  הזכוכית  דלתות  על  השמירה 
מיוחדת והיא קלה מאוד לניקוי.
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אילו דברים צריך לקחת בחשבון כאשר 
משתמשים בדלת זכוכית? 

שאלה עיצובית שצריכה להישאל כאשר בוחרים דלתות זכוכית   
היא - מה עושים עם דפנות הארון? למרות שחזיתות המגירות    
והקלפות מכסות את קנט הארון, את דפנות הארון אנחנו עדיין    
דלתות  של  לעיצוב  שיתאים  חומר  לבחור  כדאי  לכן,  רואים.    
הזכוכית. מגוון החומרים פתוח בפניכם, אך אנו ממליצים על    

הדבקת זכוכית לדפנות הארון למראה עיצובי שלם ותואם.   

את  לזכור  חשוב  דיזיין,  טוטאל  מראה  לחדר  מקנים  כאשר   
מזכוכית  מיוצרות  הזכוכית  דלתות   ."4-6-10" החוק    
מ"מ    6 בעובי   מזכוכית  הקיר  חיפוי   מ"מ,   4 בעובי    
מ"מ.   10 בעובי  מזכוכית  לשולחנות  ומשטחים    
צבע זהה מקבל בכל אחד מעוביי הזכוכית גוון שונה במקצת.    
חשוב להיות בקשר עם מרכזי המידע והתצוגה של בלורן, לקבל    
בנושא. פתרונות  לגבי  ולהתייעץ  השינויים  על  מידע  מהם    
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

דלת זכוכית - דגמים

  קולקציית דלתות זכוכית ופורטה-גלאס

דגם קואדרו עם ידית דגם קאפרי עם ידית גב זכוכית

דגם פלרמו עם ידיתדגם דואה עם ידית גב זכוכית

L דגם דומו עם ידית
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מהי דלת פורטה-גלאס?

מ"מ,   2 בעובי  זכוכית  מלוחות  בנויה  "פורטה-גלאס"  דלת 
המודבקים על-גבי MDF בעל צפיפות גבוהה. הקנטים והגב של 
הדלתות מותאמים בצורה מושלמת לגוון הזכוכית לקבלת דלת 

במראה עיצובי אחיד ונקי.

ושחור  שמנת  לבן,  בגוונים:  קיימות   הדלתות 
)מט(.  משי-משי  או   )מבריק(  אקסטרה-קליר   ובגימורים 
מראה  של  תחושה  נותנת  קליר  בגימור  זכוכית 
בגימור  זכוכית  יוקרתי.  למראה  הסביבה  את  ומשקפת 
למגע.  ונעימה  חמימות  תחושת  יוצרת   משי-משי 
וטביעת  לכלוך  דוחה  השתקפות,  מונע  המשי-משי  בנוסף, 

אצבעות.

תואם  בגוון  אינטגרליות  ידיות  עם  הדלתות  את  להזמין  ניתן 
לדלת, עם או בלי זכוכית )פירוט בעמוד 45(

יתרונות הפורטה-גלאס

ושברים,  לשריטות  במיוחד  גבוהה  עמידות  אלה  לדלתות   • 
הן אינן משנות את הגוון, קלות לניקוי ומחוסמות.  

הזכוכית משדרת ניקיון ויוקרה   •

אחיד  מראה  לקבלת  הזכוכית  עם  ביחד  מלוטשים  הקנטים   • 
ומושלם.  

העובדה כי ניתן להזמין את דלתות הפורטה-גלאס בגימור מט   • 
)משי-משי( מביאה את עולם עיצוב הזכוכיות לרמה הגבוהה    
אצבע   וטביעות  השתקפות  מניעת  כתמים,  דחיית   - ביותר    

הן רק חלק מהעניין.   

כפריים  למטבחים  גם  עצמה  את  להתאים  יכולה  הזכוכית    • 
ומודרניים.  

איך שומרים על דלת פורטה-גלאס?

השמירה על דלתות אלה נוחה מאוד. אין צורך בשמירה מיוחדת 
והיא קלה מאוד לניקוי.
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

  קולקציית דלתות זכוכית ופורטה-גלאס

איזה מראה עיצובי מקבלים בשימוש בדלת זכוכית?

הזכוכית מעניקה לבית מראה יוקרתי, נקי ומודרני. דלתות הזכוכית פותחות אינסוף אפשרויות עיצוב והדפסה, 
בזכות קולקציות ההדפסה והמגוון הגדול שברשות בלורן - כל אחד יכול למצוא את העיצוב שיקלע לטעם 
שלו. מקור עצום נוסף של תמונות ועיצובים הוא באתר Shutterstock - מעל 60 מיליון תמונות בכל נושא 
דלתות  על  להדפיס  ניתן   - בעיה  אין  שלכם?  רק  שהוא  יותר  אישי  בעיצוב  מעוניינים  דעתכם.  על  שתעלו 
אפילו  או  המשפחה  מבני  אחד  של  תמונה  בו,  שהייתם  מטיול  נוף  של  אישית  תמונה  מזכוכית  קיר  וחיפויי 
לכתוב את שמות בני המשפחה על דלתות הזכוכית. אינסוף אפשרויות עיצוב כבר אמרנו? דלתות הזכוכית 
מגיעות עם ידיות מובנות )הרחבה בנושא ידיות ראו בעמוד 45(. אופציה נוספת היא הזמנת דלתות ללא ידיות 
לקו עיצובי נקי ואחיד. חברת BLUM יצאה עם קונספט טכנולוגי חדש "1-3-4 אינפיניטי" המאפשר אינסוף 

עיצובים לריהוט ללא ידיות )ראו הרחבה בעמוד  49(.

דלתות זכוכית דגם דואה   
עם ידית גב זכוכית בגוון    

חול 925.  
חיפוי קיר זכוכית קליר,  

SW-016 דגם   
מקולקציית מסולסלים.  
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שילוב של דלתות זכוכית ופורטה-גלאס עם דלתות מחומרים אחרים

דלתות פורטה-גלאס    
בגוון לבן.  

דלתות עץ דגם ליין,  
אלון אדום אמריקאי.  

קלפה עץ דגם ליין,  
אלון אדום אמריקאי,   

בשילוב הדפסה    
MAN-002 דגם   

מקולקציית מנדלות.  

דלתות זכוכית קליר   
דגם דומו בגוונים    

לבן שלג )920( ותכלת )420(  

חיפוי וקלפה זכוכית קליר  
,FUN-005 דגם   

מקולקציית כיופים.  
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קלפות ודלתות זכוכית קליר,  
MAN-003 דגם   

מקולקציית מנדלות.  

חיפוי קיר זכוכית קליר,  
בגוון אפור כהה 470.  

ארון תחתון בשילוב דלתות    
דגם דומו מבריק זכוכית קליר,    

בגוון אבן 949.  

ארון תחתון בשילוב   
דלתות זכוכית דגם דומו    

בגימור מבריק,   
בגוון חום אפרפר 935.  

 HPL קלפה  
דגם פורטה קנט תואם,   

חזית דמוי עץ במגע טבעי    
פורסט אגוז לבן.  

חיפוי קיר זכוכית משי-משי  
FL-048 דגם   

מקולקציית פרחים וטבע.  

איזה מראה עיצובי מקבלים בשימוש בדלת זכוכית?

כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

  קולקציית דלתות זכוכית ופורטה-גלאס
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כל מה שרצית לדעת על

קולקציית דלתות 
פולימר 
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

  קולקציית דלתות פולימר
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מהי דלת פולימר

עיצובי  למראה  הדלת  חלקי  לכל  אחיד  מראה  מקנה  הפולימר 
 PVC/PET פולימרי  בחומר  צידיה  מכל  מחופה   מושלם.הדלת 
ומוצמד  מודבק  הפולימר  טפט(.  )כמו   MDF-ה את   שעוטף 
המקנה  ממברנה  במכונת  כבישה  על-ידי  ובוואקום  גבוה  בחום 
עמידות לאורך זמן ומונעת דהייה של הצבע. קולקציית הפולימר 
כוללת מגוון עשיר של צבעים ודוגמאות, מדמה צבע, גימור מט, 

גווני עץ, דלתות עם מסגרת חרוטות ומעוצבות ועוד .                                                              

יתרונות הפולימר

שאותו הקפדה  ישנה  פורטה-ליין  של  הפולימר  בדלתות    • 
מראה  מקנה  הדבר  בגב.  גם  נמצא  בחזית,  הנמצא  פולימר    

עיצובי שלם וחוזק לדלת.  

פולימרים  להזמין  וניתן  גדולות  העיצוב  אופציות    • 
ופולימרים  טקסטורה  עם  פולימרים  מט,  בגימור    

המדמים צבע, טקסטורת עץ ועוד.  

הפולימר אינו דוהה, כלומר במידה ויש צורך בתיקון לאחר כמה    • 
שנים, תקבלו את אותו הגוון בדיוק אשר יתאים לשאר הדלתות    

ברהיט שלא עברו תיקון.   

הפולימר הינו חלופה מעולה לצבע בגלל תכונותיו ומחירו.   •

איך שומרים על דלת פולימר?

הטיפול בדלתות פולימר קל ופשוט. החומר לא מפונק ואינו 
דורש טיפולים מיוחדים. בנושא זה, רצוי להתעדכן באתר בלורן. 

אילו דברים צריך לקחת בחשבון כאשר 
משתמשים בדלת פולימר? 

תכנון  בעזרת  אך  גבוה,  לחום  קרבה  בעיית  יש  פולימר  לדלתות   • 
הדלת  את  נכונה  בצורה  לשלב  ניתן  מקצוע  איש  עם  והתייעצות    

במטבח ולהתגבר על בעיה זו.  

הפולימר הינו חלופה מעולה לצבע בגלל תכונותיו ומחירו.   •

פולימר:  דלתות  בוחרים  כאשר  להישאל  הצריכה  עיצובית  שאלה   • 
מה עושים עם דפנות הארון? למרות שחזיתות המגירות והקלפות    
רואים.  עדיין  אנחנו  הארון  דפנות  את  הארון,  קנט  את  מכסות    
לכן, כדאי לבחור חומר שיתאים לעיצוב של דלתות הפולימר. מגוון    
הדפנות  חיפוי  על  ממליצים  אנו  אך  בפניכם,  פתוח  החומרים    
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

  קולקציית דלתות פולימר

דלתות פולימר - דגמים

דגם צופית דגם לורידגם דרור

דגם סייפן דגם דיה דגם פינק
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דגם מגלןדגם נחליאלידגם ברבור

דגם חופיתדגם בז דגם שחף
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

איזה מראה עיצובי מקבלים בשימוש בדלת פולימר?

הפולימר אינו חומר טבעי ולכן ניתן לשחק איתו ולהתאים אותו לכל עיצוב שרוצים. מתאים במיוחד לסגנון 
קלאסי או כפרי. בנוסף, קיימים מוצרים משלימים לדלתות הפולימר, כגון: ויטרינות, קרניזים ורגליים המקנים 

לרהיט/מטבח מראה עיצובי שלם.

לרשותכם מגוון רחב של דלתות עם ידיות מובנות או ידיות לבחירה )הרחבה בנושא ידיות ראו בעמוד 45(. 
אופציה נוספת היא הזמנת דלתות ללא ידיות לקו עיצובי נקי ואחיד. חברת BLUM יצאה עם קונספט טכנולוגי 

חדש "1-3-4 אינפיניטי" המאפשר אינסוף עיצובים לריהוט ללא ידיות )ראו הרחבה בעמוד 49(.

דלתות פולימר דגם נחליאלי   
בגימור משי, בגוון לבן שלג.  

חיפוי קיר זכוכית קליר    
,TY-012 דגם   

מקולציית טיפוגרפיה   
)ניתן לכתוב כל ציטוט/משפט(   

  קולקציית דלתות פולימר
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שילוב של דלתות פולימר עם דלתות מחומרים אחרים

דלתות פולימר דגם צופית   
בגימור טקסטורה עמוקה.  

חיפוי וקלפה זכוכית   
FL-20 משי-משי  דגם   

מקולקציית פרחים וטבע  

דלתות פולימר דגם דרור   
בגימור משי, בגוון סהרה.  

דלתות עץ דגם יערה,  
אלון מבוקע.  

חיפוי קיר זכוכית משי-משי,  
SW-001 דגם   

מקולקציית פרחים וטבע.  
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עולם שלם של ידיות
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

  ידיות

איך בוחרים ידית?

לוודא  יש  החזיתות,  סוגי  של  הרחב  המגוון  את  שסקרנו  לאחר 
לידית.  זקוקים  אנו  כך  לשם  אותן,  לפתוח  יהיה   שאפשר 
לפורטה-ליין סוגים רבים של ידיות המיועדות לחזיתות השונות. 
ידיות אינטגרליות או ידיות בולטות, ידיות שהן חלק מחומר החזית 
או ידיות מחומר אחר, חזיתות ללא ידיות הנפתחות בנגיעה, או 
מגרעת בגוף הרהיט עצמו וכמובן אפשר לשלב ולגוון באמצעות 

מספר ידיות שונות.

בחירת ידית נעשית על פי מספר פרמטרים:

א. התאמה לחומר הדלת

ב. התאמת מבנה וסידור הדלתות ברהיט

ג. התאמה לקו העיצובי וטעמו האישי של המשתמש

את מגוון הידיות השונות תוכלו לראות בעמודים הבאים בפרק זה.

1-3-4 אינפיניטי - רהיטים ללא ידיות

לעיצוב   BLUM מבית  חדש  עיצובי  רעיון   – אינפיניטי   1-3-4
ללא  הבית  ארונות  ריהוט  על  חולמים  ידיות.  ללא  הבית  רהיטי 
חברת  החזיתות?  אורך  לכל  ונקי  אחיד  עיצובי  קו  לקבל  ידיות? 
BLUM  האוסטרית פיתחה רעיון חדש המשלב טכנולוגיה, עיצוב 
את  הביתה  אליכם  להביא   - המטרה  מירבית.  ונוחות  חדשני 
 המגמה העולמית תוך שימוש בטכנולוגיות מהמתקדמות בעולם

)פרטים נוספים ראו בעמוד 49(

ידית CL - ידית פרופיל בגוף הארון

ידית CL הינה ידית פרופיל ארוכה הממוקמת בגוף הארון ולא בדלת

יתרון:
נשארת  הדלת  CL ידית  שילוב  בזכות  עיצובית.  מבחינה  גדול   יתרון 

נקייה וחלקה ומקנה לרהיט מראה נקי. 

 חסרונות: 
חלק  תופסת  שהיא  כך  הארון,  בגוף  ממוקמת   CL ידית   • 

משמעותי ממקום האחסון.   

לידיות  בניגוד  תקופתו.  כל  למשך  הארון  את  מלווה   CL ידית   • 
אחרות המאפשרות החלפת דלת כולל ידית ללא שום בעיה,    
רק  מאפשרת  ולכן  הארון  בגוף  מקובעת   CL ידית    

החלפת דלת )ללא ידית(.  
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דגמי ידיות עבור דלתות דגם פורטה:  HPL )פורמייקה(,  פולימר,  עץ )פורניר(

ידית 207 ידית 6065ידית 206 ידית 6064ידית 205 ידית 6063

ידיות בגימור: אלומיניום טבעי-מט, מבריק, גוון נירוסטה,
                       שחור-מט מגורען, צבוע לגוון.

ידיות בגימור: 
אלומיניום טבעי-מט, שחור-מט מגורען, צבוע לגוון.

ידית 6081  ידית 6080
חיתוך

ידית 307  ידית 308
)ידית גב זכוכית(

ידית 305

ידיות לדלתות דגם פורטה-גלאס, בגימור: 
אלומיניום טבעי-מט, שחור-מט מגורען, צבוע לגוון.

ידית 306

ידיות בגימור: 
אלומיניום טבעי-מט, שחור-מט מגורען, צבוע לגוון.

 ידית 6080
CNC חיתוך
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דגם קאפרי עם ידית גב זכוכית דגם דואה עם ידית גב זכוכית

דגם קואדרו עם ידית דגם פלרמו עם ידית

L דגם דומו עם ידית

דגמי דלתות זכוכית עם ידיות מובנות

דגם ליין

דגמי דלתות עץ עם ידיות מובנות

דגם דיהדגם פינק

דגמי דלתות פולימר עם ידיות אינטגרליות

דגם פורטה - פירוט בעמוד 47

כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

  ידיות
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 קונספ עיצובי
 לרהיטים ומטבחים

ללא ידיות



50

כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

  1-3-4 אינפיניטי: קונספט עיצובי לרהיטים ומטבחים ללא ידיות

 BLUM קונספט עיצובי מבית
לרהיטים ומטבחים לא ידיות

מעבר  האחרונות,  השנים  של  העיצוב  מגמות  על  כשמסתכלים 
לסגנונות ולטרנדים העיצוביים שנכנסים, יוצאים וחוזרים, אפשר 
הבית  רהיטי  עיצוב  במיוחד:  ובולטת  ברורה  אחת  מגמה  לראות 
ידיות. זה התחיל בעיקר בעיצוב ארונות המטבח, אבל עם  ללא 
 BLUM הזמן חדרים נוספים בבית החלו לאמץ את המגמה. חברת
האוסטרית פיתחה רעיון חדש המשלב טכנולוגיה, עיצוב חדשני 
המגמה  את  הביתה  אליכם  להביא   - המטרה  מירבית.  ונוחות 
העולמית תוך שימוש בטכנולוגיות מהמתקדמות בעולם. אז מה 

משמעות המספרים שבכותרת? המשיכו לקרוא וגלו:

      רעיון עיצובי לריהוט הבית ללא ידיות

אין סוף אפשרויות שילוב בין המוצרים והטכנולוגיות של BLUM  לבין 
דלתות פורטה-ליין לקבלת העיצוב המושלם לריהוט ללא ידיות.

1



51

       יישומים
•  מערכות הרמה )קלפות(

•  מגירות 
•  צירים

3
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

  1-3-4 אינפיניטי: קונספט עיצובי לרהיטים ומטבחים ללא ידיות

        טכנולוגיות תנועה:

תמיכה חשמלית לפתיחת מגירות וקלפות באמצעות נגיעה קלה בחזית.  סרוו-דרייב:   •

מנגנון טריקה שקטה, המאט את החזית לסגירה שקטה חלקה ורכה.  בלומושן:     •

מנגנון מכאני לפתיחת מגירות וקלפות באמצעות לחיצה קלה על החזית.  טיפ-און:     •

טיפ-און בלומושן:   מנגנון 100% מכאני, המשלב יתרונות של 2 הטכנולוגיות.   •

4
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על חברת בלורן
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כל מה שרצית לדעת על פורטה-ליין

  על חברת בלורן

למעלה  כבר  מתמחה  בלורן  חברת 
ועיצוב  פרזול  בפתרונות  שנה  מ-25 
מציעה  החברה  ורהיטים.  למטבחים 
לארגון,  פתרונות  של  רחב   מגוון 
ועד  האמבטיה  וחדר  מהמטבח  החל 
המשרד הביתי ומרכזת עבורכם את כל מה 

שחדש בתחום.

בישראל  הראשית  המשווקת  הינה  בלורן 
המתמחה  העולמית   BLUM חברת  של 
 BLUM חברת  ופרזול.  אחסון  בפתרונות 
היא אחת מהחברות הגדולות ביותר בעולם 
השנים,  לאורך  פרזול.  פתרונות  לנושא 
והעמידה  חכמים  פתרונות  יצרה   BLUM
מוצרי  הפרזול.  בענף  חדשים  סטנדרטים 
תקלות,  ללא  שיפעלו  כך  תוכננו   BLUM
המטבח/הרהיט.  של  החיים  אורך  לכל 
 1,000 מעל  כיום  נזקפים   BLUM לזכות 
החברה  ממוצרי  ורבים  פעילים  פטנטים 
בתחום  חשובים  בינלאומיים  בפרסים  זכו 

עיצוב ואיכות המוצר. 

 - משוכלל  מפעל  בלורן  חברת  ברשות 
כולל  מענה  לכם  הנותן  "פורטה-ליין", 

בתחום דלתות למטבחים ולרהיטים.

המפעל מבית בלורן משתמש בטכנולוגיה, 
מהמתקדמים  גלם  ובחומרי  בציוד 
דגמים,  במגוון  דלתות  לייצור  ביותר 
זכוכית  וחומרים:  גימורים,  צבעים, 
 HPL דלתות  פולימר,  מודפסת,  או  חלקה 

)פורמייקה(, עץ ופורניר ועוד.

המגוון העשיר של הדלתות מאפשר לכם 
המטבחים  בין   TOTAL DESIGN ליצור 
ולבחור  הבית  בחלל  השונים  והרהיטים 
ביותר.  לכם  המתאים  האישי  הסגנון  את 
משלימים,  מוצרים  לרשותכם  כמו-כן, 
או  ידיות, חיפויי קיר מזכוכית חלקה  כגון: 
המאפשרים  ועוד,  שולחנות  מודפסת, 
לכם להשלים את המראה העיצובי הכולל 

של חלל הבית. 

מיטב  את  מייבאת  בלורן  חברת  בנוסף, 
אירופאיות,  מחברות  המובילים  המוצרים 

כגון: 

בין  ולחציצה  לרהיטים  הזזה  מערכות   
.MIXAL-ו EKU חדרים, מבית  

ולחדרי  לארונות  אחסון  מתקני   
.SERVETTO ארונות, מבית  

למטבחים,  רשת  מתקני   
 VAUTH-SAGEL מבית  

ATIM שולחנות ודלפקים, מבית  

ולמשטחי  לרהיטים  תאורה  פתרונות   
.ELEKTRA עבודה, מבית  

ברחבי  הקימה  בלורן  חברת  לרשותכם, 
חדשניים  מידע  מרכזי  שישה  הארץ 
תוכלו  בהם  הקטלוג(,  בגב  )פרטים 
בתחום  האחרונים  בחידושים  להתעדכן 

הפתרונות לארגון חלל הבית.



  זקוקים לליווי נוסף?      

מרכזי מידע
ומשוכללים  חדישים  מידע  מרכזי  לבלורן 
בארץ, הממוקמים: במתחם העסקים מעוין 
 שורק בראשון-לציון,  במתחם דיזיין סנטר 
בחיפה,  פוסט  הצ'ק  בצומת  בבני-ברק, 
בראש  צ.ח.ר  בא.ת  בירושלים,  בתלפיות 
פינה ובא.ת עמק שרה בבאר שבע. מרכזי 
מוחשי  באופן  להציג  במטרה  נבנו  המידע 
וכן  הפרטי  לקהל  החברה  מוצרי  את 
המרכזים  ויצרנים.  מעצבים  לאדריכלים, 
ללקוח  גם  המאפשרת  בצורה  תוכננו 
ונחשף  החברה  מוצרי  את  מכיר  שאינו 
תהליך  לעבור  הראשונה,  בפעם  אליהם 
למידה אישי ופשוט של יתרונות המוצרים 
לרשותו.  העומדים  השונים  והפתרונות 
ולהתעדכן  לבדוק  תוכלו  המידע  במרכזי 
פתרונות  בתחום  האחרונים  בחידושים 
אחסון  שטחי  של  יותר  טוב  וניצול  לארגון 
תאורה  פתרונות  הבית,  ובחלל  במטבח 
לרהיטים ולמשטחי עבודה, ידיות, חיפויים 
 וכן עולם שלם ומסעיר של עיצוב בזכוכית. 
במרכז המידע ניתן לרכוש מוצרים נלווים, 
מתקני  מגירות,  לארגון  מערכות  כגון: 
גופי  פחי-אשפה,  בגדים,  לארונות  תלייה 
חיפוי  עבודה,  משטחי  לרהיטים,   תאורה 
קירות מזכוכית מעוצבת בשילוב מערכות 
חשמלית  תמיכה  מערכת  בתלייה,  אחסון 
חשמל  מוצרי  וקלפות,  מגירות  לפתיחת 

למטבח ועוד.

מערך הדרכות ללא תשלום
פועל  בלורן  חברת  של  המידע  במרכזי 
המיועד  תשלום,  ללא  הדרכות  מערך 
המקצוע.  לאנשי  וכן  פרטיים  ללקוחות 
מומחים,  על-ידי  מועברות  ההדרכות 
לכל  ומתאימות  קורצמן,  ארז  בראשם 
לקוח המעוניין ללמוד ולקבל מידע ובעיקר 
ללקוחות  הנמצאים בשלב תכנון או שיפוץ 

הבית, בנושאים: 

שיטת "הדינמיק ספייס" -   
.BLUM חלוקת המטבח ל-5 אזורים מבית  

איך לתכנן את המטבח בהתאם   
לצרכים האישיים שלכם.  

כיצד לבחור את המגירה הנכונה   
וחלוקת פנים הארונות לניצול    
מקסימלי של שטחי האחסון.    

בחירת עיצוב חזיתות בשילוב חיפוי קיר   
להשלמת המראה העיצובי - טוטאל דיזיין.  

כיצד לבחור יצרן מוסמך עם תעודת   
אחריות למוצרי הפרזול והדלתות.   

מעוניינים לעצב בעצמכם? 
בלורן של  האינטרנט  לאתר   היכנסו 

 www.bluran.co.il 
לקטגוריית הדמיות זכוכית:

  Bluran3D design your space 
החדישה,  ההדמיות  מערכת  ובעזרת 
ביותר  לכם  המתאים  העיצוב  את  בחרו 
 לרהיט, לחיפוי הקיר או למשטח השולחן. 
לגלריית  בנוסף, באתר תוכלו להחשף גם 
עיצובים והמלצות לשילוב חומרים וצבעים 
להשלמת  ארט  תמונות  לבחור  תוכלו  וכן 

העיצוב בבית.

רוצים זכוכית בעיצוב אישי?
הדמיות  ביצוע   - בלורן  מבית  שירות 
לחיפויי קיר מזכוכית ולחזיתות מעוצבות. 
גרפיים  מעצבים  על-ידי  ניתן   השירות 
שבונים  בלורן,  סניפי  מ-6  אחד  בכל 
של  האישית  לתוכנית  בהתאם  הדמייה 
הרהיט/מטבח שלכם ושולחים לאישורכם.

מרכזי  דרך  מתבצעת  השירות  הזמנת 
בלורן, בטלפון: 1599-531-060

תעודות אחריות מבית בלורן 
לבדוק  יש  יצרן,  לבחור  בבואכם 
בלורן באתר  ומורשה  מוסמך   שהוא 
יצרנים  רשימת   /  www.bluran.co.il(
למוצרי  אחריות  תעודות  ובעל  מוסמכים( 
בסיום  בלורן.  של  והדלתות  הפרזול 
יש לקבל מהיצרן  התקנת המטבח/רהיט, 

תעודת אחריות.

נשמח לעמוד לרשותכם.
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 באר שבע:
 רח' הפועלים 19, 

א.ת. עמק שרה

 ירושלים:
 רח' יד חרוצים 14, 

א.ת. תלפיות

 ראש פינה:
 א.ת. צ.ח.ר,

פארק תעשיות הגליל

 צ'ק-פוסט, 
 חיפה:

רח' מרקוני 18

 דן דיזיין סנטר, בני-ברק:
 רח' לח"י 2, 

קומת כניסה, חנות 119

 בית בלורן, ראשל"צ:
 רח' המדע 2, 

א.ת. מעוין שורק

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
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