
 T אקספנדו 
 מערכת הפרזול הראשונה לחזיתות דקות: 
לקלפות, לדלתות צירים, למגירות
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 T טכנולוגיה חדשנית - אקספנדו
 עיצוב מינימליסטי יוצר השראה. 

 שימוש בטכנולוגיה החדשנית, פורצת הדרך, מרחיב את טווח פתרונות הפרזול 
ומאפשר ליישם רעיונות עיצוביים ייחודיים במטבחים וברהיטים המשלבים חזיתות דקות, 

ממגוון חומרים ובהתאמה אישית.

פתרון זמין, פשוט להתקנה, המתאים ל-3 יישומים: קלפות, דלתות צירים ומגירות. 
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6 מ”מ
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המערכת מורכבת בקלות
 .T המוצרים החדשים שלנו עבור חזיתות דקות מבוססים על טכנולוגיית אקספנדו

 דיבל הפלדה (M4) משמש כעוגן ומבטיח התקנה בטוחה לחומרים קשים ורכים, 
 הודות לטכנולוגיה של שיני תפיסה המתאימות את עצמן לכל חומר. 

האקספנדו T מותאם לקדח חור בקוטר 10 מ"מ ובעומק של 6 מ"מ בלבד.
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 קלפות אוונטוס

 HL-ו HK, HS קלפות אוונטוס 

ניתנות ליישום עם מתאם החזית 

 החדש עבור חזיתות דקות – 

מיקום ההתקנה זהה, ללא שינוי.

 מגירות לגראבוקס

העיצוב המינימליסטי מודגש 

במלואו – שילוב של מגירת 

לגראבוקס בעלת דופן דקה 

 במיוחד עם חזית דקה. 

 מיקום התקנת החזית זהה, 

 לא השתנה, ולכן הוא מתבצע 

בזמן קצר ביותר. 
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פונקציונליות גבוהה
מנגנון הטיפ-און בלומושן מעמיד לרשותכם קשת רחבה של אפשרויות לשימוש עם 

מגירות חיצוניות ופנימיות ללא ידיות.

הוספת מוט סינכרון מגדילה את אפשרויות השימוש גם למגירות עם חזיתות גבוהות 
ורחבות. 

צירים

הציר החדש לחזיתות דקות, 

 מאפשר לקבל את היתרונות 

 של הבלומושן האינטגרלי, 

ללא צורך בקידוח של ראש הציר. 

ציר זה משמש גם כפתרון לציר 

לנשלפים, ללא צורך בהרחקות.

הרכבה קלה
 קלפות, דלתות צירים ומגירות עם מערכת הפרזול החדשה - 

 לכל חזיתות הרהיטים הדקות יש דבר אחד במשותף: ההרכבה והכוונון קלים מאוד ונוחים לביצוע. 
כל שצריך לעשות זה לקדוח, להכניס את הדיבל ולקבע עם ברגים. 

 ,T אקספנדו (M4) בנוסף ל-3 היישומים, ישנו דיבל הברגה 
המאפשר לבצע יישומים מיוחדים אחרים עם חזיתות דקות.
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שיש שיש בטון קוורץ אבן טבעית גרניט פורצלן
קרמיקה קרמיקה
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החומרים משולבים בקלות
טכנולוגיית האקספנדו T החדשנית משמשת לחיבור חזיתות דקות החל מעובי 8 מ"מ, 

 מתאימה לחומרים רבים ואף מאפשרת לבצע רעיונות עיצוביים יוצאי דופן. 
הפתיעו את לקוחותיכם עם רהיטים ייחודיים, המותאמים לטעמם האישי. 

MDF MDF MDF HDF HPL )פורמייקה(
HPL )פורמייקה(

לוחות פורניר
לוחות פורניר
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 טכנולוגיה חדשנית אחת, המשמשת לשלושה יישומים לחזיתות דקות, 
 מקלה באופן משמעותי על בחירת המוצר והזמנתו. 

 היישום בקלפות השונות, במגירות הלגראבוקס בגבהים שונים 
ובדלתות ליישומים סטנדרטיים – מתבצע בעזרת כמה רכיבים בלבד.

טווח פתרונות פרזול רחב  

מחבר חזית למגירות לגראבוקס

מק"טגובה דופן

NZF7N70T2

MZF7M70T2

KZF7K70T2

CZF7C70T2

מיקום ההתקנה זהה - בהתאם לרשום בהוראות ההרכבה

מתאם חזית לקלפות אוונטוס

HK, HS, HL 20לקלפותS42T1

מיקום ההתקנה זהה - בהתאם לרשום בהוראות ההרכבה

תומך תחתון למגירת לגראבוקס

 לחזית ברוחב: 
 800-600 מ"מ, יש להרכיב תומך 1

801 מ"מ ומעלה, יש להרכיב 2 תומכים

לחזית בגובה 381 מ"מ ומעלה- יש להרכיב תומך 1

Z96.00T1

קלפות אוונטוס

צירי קליפ-טופ בלומושן לחזיתות דקות

מק"טסוג ציר

71B453Tקליפ-טופ בלומושן )ניקל(

B71B453Tקליפ-טופ בלומושן )שחור(

70T453T.TLקליפ-טופ ללא קפיץ )ניקל(

ראו מידע לתכנון בעמ' 15-12

צירים

מגירות

M4 דיבל הברגה

70T4532T

נדרש בורג M4 - יש להתאים את אורך הבורג בהתאם ליישום 

מוצרים נוספים

טכנולוגיית האקספנדו T משמשת:

לחזיתות החל מעובי 8 מ”מ  ‰
למגוון רחב של חומרים לחזיתות  ‰

ל-3 יישומים: קלפות, דלתות צירים, מגירות  ‰
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אקספנדו T למגוון רחב של חומרים

הרכבת אקספנדו Tעומק קידוח

עומק קידוח

עומק חדירת בורג:

מינימום ES = 4 מ"מ

מקסימום BT = ES מינוס 0.5 מ"מ

BT

ES

* בשימוש עם אבן / קרמיקה 0.2+/0.1- מ"מ

מרווחים נדרשים ומרחקי קידוח להרכבת תומך תחתון במגירות לגראבוקס

כיסוי קנט 

FA+14 = X

* בשימוש עם אבן / קרמיקה 0.2+/0.1- מ"מ

** מינ’ 80 מ"מ

FA

מידע כללי לתכנון

BLUM חומרים שאושרו ע"י)Nm( מינימום כוח הידוק הבורג

)mm2 / N 0.45 > סיבית )התנגדות להידוק

1.5

1.5

2

2

2

3

3

3

שיש

אבן גרניט

קוורץ

לוחות קרמיקה

)mm2 / N 0.6 > התנגדות להידוק( MDF

 HDF

HPL )פורמייקה(

המלצות ליישומים והרכבה

אחריות 

 T בלורן נותנת אחריות לשימוש באקספנדו 

רק בשילוב עם החומרים הרשומים מימין, 

המורכבים ע"י יצרן מוסמך בלבד.

אקספנדו T מתאים לשימוש עם מגוון רחב של חומרים קשים בעובי 8 מ"מ ומעלה.
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 קליפ-טופ בלומושן  ֖ 110 
לדלתות דקות

מגביל פתיחה לזווית

מק"טצבע

70T4503אפור כהה֖ 85

70T4503.09אפור בהיר֖ 92

מידע להזמנה

 ‰ ציר לדלתות בעובי 14-8 מ"מ
 ‰ אקספנדו T מתאים לשימוש עם 

   מגוון חומרים )פירוט בתחתית העמוד(

 ‰ קליפ-טופ בלומושן עם בלומושן אינטגרלי
   )ניתן לבטל את פעולת הבלומושן(

 ‰ קליפ-טופ עם/ללא קפיץ
 ‰ במגירות פנימיות אין צורך בהרחקות

 ‰ זווית פתיחת הציר  ֟ 110
 ‰ כוונון ב-3 מימדים

 ‰ הרכבת הציר לתושבת מתבצעת 
    ללא שימוש בכלים

BLUM חומרים שאושרו ע"י)Nm( מינימום כוח הידוק הבורג

)mm2 / N 0.45 > סיבית )התנגדות להידוק

1.5

1.5

2

2

2

3

3

3

שיש

אבן גרניט

קוורץ

לוחות קרמיקה

)mm2 / N 0.6 > התנגדות להידוק( MDF

 HDF

HPL )פורמייקה(

המלצות ליישומים והרכבה

אחריות 

 T בלורן נותנת אחריות לשימוש באקספנדו 

רק בשילוב עם החומרים הרשומים מימין, 

המורכבים ע"י יצרן מוסמך בלבד.

אקספנדו T למגוון יישומים

אקספנדו T מתאים לשימוש עם מגוון רחב של חומרים קשים בעובי 8 מ"מ ומעלה.

כיסוי הקנט )בצירים: ישר, כפוף, פנימי( נקבע על-ידי מרחק הקידוח

 צירי קליפ-טופ בלומושן לחזיתות דקות
ליישומים: ישר, כפוף, פנימי

מק"טסוג ציר

71B453Tקליפ-טופ בלומושן )ניקל(

B71B453Tקליפ-טופ בלומושן )שחור(

70T453T.TLקליפ-טופ ללא קפיץ )ניקל(
לצירים ללא קפיץ, יש להוסיף מנגנון טיפ-און,   * 

ראו מפרט במחירון טיפ-און.  
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 קליפ-טופ בלומושן  ֖ 110 
לדלתות דקות

מידע לתכנון

ציר פנימיציר כפוףציר ישר

 T מידות, מיקום וקידוח אקספנדו

T התקנההרכבת אקספנדו

BT = עומק קידוח

 מידות וחישוב המרווחים בצירים, מבוססים על הגדרות מפעל )סוג תושבת = 0 מ"מ(
ציר זה מאפשר פתיחת ארון מלאה בזווית מעל   90֑ )החזית לא בולטת מעבר לקו דופן הארון(

מיקום התקנה
כיסוי קנט FA )מ"מ(

MD = )עובי תושבת )מ"מ
מרווח מינימלי אפשרי - תמיד 0 מ"מ

* 0.2+/0.1- מ"מ לאבן ולקרמיקה

FA

B

כיסוי קנט

מיקום התקנה

  (MD) 27 מ"מ + עובי תושבת + (FA) כיסוי קנט = B

כוונון

 + 3.0 מ"מ ± 2 מ"ממקס’ ± 3 מ"מ
- 2.0 מ"מ

 מיקום התושבת = 
מידה סטנדרטית + עובי דלת + 1.5 מ"מ

בחירת עובי תושבת (MD) - ארון צמוד לקיר

  MD = אפשרי 0 מ"מ 
  MD = נדרש 3 מ"מ 
  MD = נדרש 6 מ"מ

עובי דלת )במ"מ(

מ(
מ"

)ב
ון 

אר
פן 

דו
בי 

עו
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 קליפ-טופ בלומושן ֖ 110 
לדלתות דקות

 מידע להזמנה
יישומים זוויתיים

חשוב! 

 המידות מבוססות על דופן ארון בעובי 19 מ"מ. היישום משתנה במקרים חריגים - יש לבצע הרכבת ניסיון.
יש לשים לב שביישומים מסויימים נדרש להזיז את התושבת ממיקומה הסטנדרטי.

כיסוי הקנט )בצירים: ישר, כפוף, פנימי( נקבע על-ידי מרחק הקידוח

 צירי קליפ-טופ בלומושן לחזיתות דקות
ליישומים: ישר, כפוף, פנימי

מק"טסוג ציר

71B453Tקליפ-טופ בלומושן )ניקל(

B71B453Tקליפ-טופ בלומושן )שחור(

70T453T.TLקליפ-טופ ללא קפיץ )ניקל(

BLUM חומרים שאושרו ע"י)Nm( מינימום כוח הידוק הבורג

)mm2 / N 0.45 > סיבית )התנגדות להידוק

1.5

1.5

2

2

2

3

3

3

שיש

אבן גרניט

קוורץ

לוחות קרמיקה

)mm2 / N 0.6 > התנגדות להידוק( MDF

 HDF

HPL )פורמייקה(

המלצות ליישומים והרכבה

אחריות 

 T בלורן נותנת אחריות לשימוש באקספנדו 

רק בשילוב עם החומרים הרשומים מימין, 

המורכבים ע"י יצרן מוסמך בלבד.

אקספנדו T למגוון יישומים

אקספנדו T מתאים לשימוש עם מגוון רחב של חומרים קשים בעובי 8 מ"מ ומעלה.

יישומים 
מיוחדים

יישומים זווית
מיוחדים

זווית

-5050100150

� 114� 115� 116� 117

� 110� 111� 112� 113

 ‰ ציר לדלתות בעובי 14-8 מ"מ
 ‰ אקספנדו T מתאים לשימוש עם 

   מגוון חומרים )פירוט בתחתית העמוד(

 ‰ קליפ-טופ בלומושן עם בלומושן אינטגרלי
   )ניתן לבטל את פעולת הבלומושן(

 ‰ קליפ-טופ עם/ללא קפיץ
 ‰ במגירות פנימיות אין צורך בהרחקות

 ‰ זווית פתיחת הציר  ֟ 110
 ‰ כוונון ב-3 מימדים

 ‰ הרכבת הציר לתושבת מתבצעת 
    ללא שימוש בכלים

לצירים ללא קפיץ, יש להוסיף מנגנון טיפ-און,   * 
ראו מפרט במחירון טיפ-און.  
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 קליפ-טופ בלומושן ֖ 110 
לדלתות דקות

 מידע להזמנה
יישומים זוויתיים

T התקנההרכבת אקספנדו

מק"טמרווח במ"מתיאור

0173H7100תושבת

171A5500֖ 5-מתאם תושבת לזווית

� 114

� 111

� 110

� 116

� 115

� 112

-5 ֖

5 ֖

-5 ֖

10 ֖

5 ֖

10 ֖

15 ֖
� 113

15 ֖
� 117

מק"טמרווח במ"מתיאור

0173H7100תושבת

171A5500֖ 5-מתאם תושבת לזווית

מק"טמרווח במ"מתיאור

0173H7100תושבת

171A5010֖ 5+מתאם תושבת לזווית

מק"טמרווח במ"מתיאור

0173H7100תושבת

171A5010֖ 5+מתאם תושבת לזווית

מק"טמרווח במ"מתיאור

0173H7100תושבת

x 2171A5010 50+מתאם תושבת לזווית

מק"טמרווח במ"מתיאור

0173H7100תושבת

x 2171A5010 50+מתאם תושבת לזווית

מק"טמרווח במ"מתיאור

0173H7100תושבת

x 3171A5010 50+מתאם תושבת לזווית

מק"טמרווח במ"מתיאור

0173H7100תושבת

x 3171A5010 50+מתאם תושבת לזווית

כוונון

 + 3.0 מ"מ ± 2 מ"ממקס’ ± 3 מ"מ
- 2.0 מ"מ

ראו תושבות
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6 מרכזי מידע ותצוגה בפריסה ארצית                    1599-531-060

 ראש פינה
 א.ת. צ.ח.ר,

 פארק תעשיות הגליל
)בתאום מראש בלבד(

 CONCEPT בלורן 
 דן דיזיין סנטר, בני-ברק
 קומת כניסה, חנות 119,

רח' לח"י 2

 בית בלורן, ראשל"צ
 א.ת. מעוין שורק,

רח' המדע 2

 באר שבע
 א.ת. עמק שרה,
רח' הפועלים 19

 ירושלים
 א.ת. תלפיות,

רח' יד חרוצים 14

 צ'ק-פוסט, חיפה
רח' מרקוני 18

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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