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החידושים
 אנו שמחים להציג בפניכם את הדבר הבא בתחום 
הפרזול והעיצוב למטבחים ולרהיטים לשנת 2018.

ומקלים  טכנולוגית  בקדמה  מאופיינים  החידושים 
חידושים  בזכות  היצרן.  של  השוטפת  עבודתו  על 
אלה, ניתן להציע ללקוח אפשרויות רבות ומגוונות 
בהתאם  והרהיטים  המטבחים  והתאמת  לעיצוב 

לטעמו האישי.

הדבר הבא קורה כאן << 

 מערכות הזזה:
 פרונטינו,

וואן-ליין, אליאנטה

 חיבור בקליק
C לפרופילי ידית

 ציר קליפ-טופ 
בלומושן 155°

 ציר קליפ-טופ 
 בלומושן 

ONYX BLACK

 קליפ-טופ קריטסלו:
 ציר ותושבת 

678

141516
 פורטה-ליין:

חזיתות וחומר-גלם
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1

אוונטוס
 AVENTOS HK-TOP

BLUM, שממשיכה כל  HK TOP הינו פיתוח חדש מבית  אוונטוס 
קיימים. המנגנון החדש מחליף  גם מוצרים  ולשדרג  העת לפתח 
את משפחת ה-HK, גודלו קטן יותר - אין לו כל השפעה על ביצועיו 
הודות  פתיחתה,  מרגע  עלתה  בקלפה  השימוש  נוחות  ורמת 

לכוח פתיחה נמוך ותנועה חלקה יותר.
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פתיחה קלה 
 פתיחה קלה של החזית 

בהפעלת כוח מינימלי.

מנגנון סימטרי המורכב לדפנות הארון בשתי דרכים:

עם שבלונת מיקום אינטגרלית במנגנון - אין צורך בסימון  .1 
או בקידוח מקדים.  

עם ברגיי יורו אינטגרליים במנגנון, להרכבה ישירה על דופן    .2
הארון – יש צורך בקידוח מקדים.  

הרכבה קלה 

מאפייני המנגנון החדש

כוונון קל ונוח 
מתבצע מהחלק הקדמי של המנגנון, 

ללא צורך בהורדת הכיסוי. 

הכוונון ב-3 מימדים מאפשר מרווח 
מדויק ועצירת החזית בכל נקודה.

מנגנון בטיחות
אינטגרלי 

מנגנון הבטיחות שולב כחלק 
אינטגרלי מהקלפה ומאפשר שימוש 

חוזר למניעת פתיחה אקראית של 
הזרוע לקבלת הרכבה בטוחה.

מעצור פתיחה לכל הזויות 
הוכנס כחלק אינטגרלי מהמנגנון והוא מאפשר להגדיר זווית 

פתיחה מדויקת, מ-75° עד 107°, בהתאם למיקום הארון 
ולמרחקו מהתקרה.
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6mm

 פתרונות פרזול
 לחזיתות דקות במיוחד –

החל מ-8 מ"מ

2

מתאמי חזית למגירות <<

נפלאה  בצורה  המדגים   BLUM מבית  חדש  פיתוח 
 - העיצוב  את  ומקדמת  משרתת  הטכנולוגיה   כיצד 
טכנולוגיית האקספנדו החדשנית מאפשרת עומק קידוח של 
6 מ"מ בלבד ונותנת מענה לשימוש עם חזיתות דקות במיוחד 

ממגוון חומרים, החל מעובי 8 מ"מ.

הפרזול  פתרונות  טווח  את  מרחיב  זו  בטכנולוגיה   שימוש 
ומאפשר ליישם רעיונות עיצוביים ייחודיים במטבחים וברהיטים 

המשלבים חזיתות דקות ממגוון חומרים ובהתאמה אישית.

פתרונות הפרזול:

מתאמי חזית למשפחת קלפות אוונטוס  

מתאמי חזית למגירות  

ציר עם זווית פתיחה רחבה, כולל לנשלפים  
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6mm

6mm

מתאמי חזית למשפחת קלפות אוונטוס <<

ציר עם זווית פתיחה רחבה, כולל לנשלפים <<
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 שיפורים טכנולוגיים
במגירות אינטיבו ואנטארו

מגירות הטנדם-בוקס אינטיבו ואנטארו הטביעו את חותמן שנים רבות, הודות לקלות 
השימוש בהן ולמגוון אפשרויות העיצוב.

BLUM ביצעה שיפורים טכנולוגיים במגירות והעלתה אותן לרמה חדשה, גבוהה אף יותר.
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יציבות גבוהה
בין  לשילוב  הודות  המוגברת,  היציבות  את  לחוש  ניתן 

מחבר החזית החדש לבין דופן המגירה.

 נסיעה אופטימלית,
חלקה כנוצה

הנסיעה חלקה יותר ממה שהיתה עד כה, הודות לשיפור 
הרכיבים בדופן המגירה ובמוביל.

פתיחה קלה
רמת  את  העלו  יותר  חלקה  ותנועה  נמוך  פתיחה  כוח 

נוחות השימוש במגירה מרגע פתיחתה.
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TBX antaro
T design 

אנטארו דגם T – מגירה בעיצוב חדש – נקי וחלק יותר בשילוב עם טכנולוגית 
הטנדם-בוקס המשופרת. 

לבן  מצבע  למעבר  מהמגמה  כחלק  טיטניום  אפור  בגוון  מגיע  החדש  הדגם 
לאפור ותומך בעיצוב המודרני בשוק המטבחים והרהיטים.

4
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5

BLUMOTION S
מוביל אחד – 3 טכנולוגיות 

לשלב  מאפשר  אחד  מוביל   - העיצוביות  האפשרויות  היקף  את  מגדיל   BLUM מבית  החדש  המוביל   BLUMOTION S 
באופן מיידי את 3 הטכנולוגיות במטבח/ברהיט אחד. 

פיתוח זה מקל ומייעל בו זמנית את תהליך הייצור במפעל/בנגרייה - הופך אותו לסטנדרטי ויעיל יותר וכן חוסך במלאי 
ובמקום האחסון. 

בחירת הטכנולוגיה - בלומושן, טיפ-און בלומושן וסרוו-דרייב, נעשית בשלב מאוחר יותר, בהתאם לתקציבו של הלקוח 
ואין לה כל השפעה על מערך ייצור מטבחים ורהיטים עם מובילי לגראבוקס.



BLUM מרחיבה
 את משפחת

צירי הקליפ-טופ 
בלומושן 

 ומאפשרת לך יותר 
 אפשרויות ליישום רעיונות

לרהיטים ייחודיים.

6 CLIP top
BLUMOTION 155°
רי  צי למשפחת  וסף  התו לנשלפים   155° ר   צי
מאופיין  הוא  זהה,  נשאר  גודלו   . בלומושן הקליפ-טופ 
פעולת  את  לבטל  המאפשר  ובכפתור  מושלמת  בתנועה 

הבלומושן במידת הצורך. 
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8 7
 CLIP top BLUMOTION
ONYX BLACK בגימור

 .ONYX BLACK  - חדש  שחור  בגוון  ותושבות  בלומושן  קליפ-טופ   צירי 
בצורה  משתלבים  ניקל  בגימור  הקיימים  הקליפ-טופ  צירי 
כהים?  רהיטים  לגבי  ומה  בהיר,  בגוון  רהיטים  עם   נפלאה 
.ONYX BLACK ובכן, זה המקום לשלב את הציר עם הגוון השחור החדש 

עם  הארון  פנים  עיצוב  אפשרויות  טווח  את  מגדיל  זה   חידוש 
פרזול איכותי, ללא פשרות.

CLIP top CRISTALLO
לדלתות  פתרונות  המקנה  קריסטלו,  הקליפ-טופ  משפחת  את  הרחיבה   BLUM
זכוכית ללא קידוחים. התושבות מודבקות למראה/לזכוכית בעזרת  ולדלתות  מראה 
טכנולוגיית הדבקה UV לקבלת דלת במראה חלק ונקי, אותה ניתן להזמין בשתי דרכים:

עם צירי קליפ-טופ קריסטלו )זווית פתיחה 125°(, כאשר לוחית ראש הציר מודבקת  .1 
לדלת והזרוע מורכבת לדופן הארון בעזרת תושבת.  

ציר קליפ-טופ לדלת עבה  המיועדות לשימוש עם  עם תושבות קריסטלו הדבקה,   .2 
מורכב  הציר  וראש  לדלת  מודבקת  התושבת  כאשר   ,)95° פתיחה  )זווית    

לקידוח בדופן הארון.   

טכנולוגיית  עם  בשילוב  קריסטלו  הדבקת  עם  זכוכית  דלתות  מבלורן  להזמין  ניתן 
פתיחה לבחירה: בלומושן או טיפ-און )פתיחה בלחיצה(.
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מנגנוני הרמה )קלפות(

HF אוונטוס 
קלפה כפולה

 חשמלי
 פתיחה בנגיעה &

סגירה שקטה

 מכאני
 פתיחה בנגיעה &

סגירה שקטה

 מכאני
פתיחה בלחיצה

 מכאני
סגירה שקטה

HS אוונטוס 
קלפה מעל ומעבר

HL אוונטוס 
קלפה מקבילה

HK אוונטוס 
קלפה אופקית

HK-S אוונטוס 
קלפה אופקית קטנה

HK-XS אוונטוס 
קלפה אופקית קטנה

4 טכנולוגיות תנועה
4 For More 

BLUM הן רב תכליתיות - מקנות מגוון  ארבעת טכנולוגיות התנועה מבית 
פתרונות למטבחים ורהיטים ללא ידיות. 

ניתן להשתמש בכל אחת מהטכנולוגיות בנפרד, בין אם היא חשמלית או 
ויש לה  נוחות שימוש  מכאנית, כאשר כל אחת מאפשרת רמה שונה של 

יתרונות משלה.

ומאפשר  לרשותך  העומד  האפשרויות  טווח  את  מרחיב  ביניהן  השילוב 
להציע את הפתרון הנכון והטוב ביותר ללקוח, בהתאם לצרכיו ולתקציבו. 

ההתאמה המושלמת לצרכי הלקוח היא הערך המוסף של המוצר שלך.
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מגירותדלתות )צירים(

 דלתות
סטנדרטיות

 דלתות אינטגרליות
למקרר/למקפיא

 טנדם-בוקס
אינטיבו, אנטארו

 מובנטו
 מסילה למגירות עץ
ולמגירות טאורבוקס

 טנדם
מסילה למגירת עץ

 לגראבוקס
FREE ,PURE
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TA'OR BOX
מערכת מגירות עץ 

"טאורבוקס" הינה מערכת מגירות עץ מהפכנית, מבית VAN HOECKE – בלגיה, שעובדת 
בשיתוף מלא עם BLUM מאז 1973, וזכתה בפרסים בינלאומיים על איכות ועל עיצוב.

העיצוב  מבחינת   ,)LEGRABOX( הלגראבוקס  מגירת  את  ב-100%  תואמת  המערכת 
וטכנולוגית הנסיעה ומאופיינת בקו עיצובי מינימליסטי דק - דפנות ישרות ודקות במיוחד 

.BLUM בשילוב עם טכנולוגית המסילות הנסתרות – מובנטו מבית

העבודה  בזמן  רב  וחסכון  נוחות  מאפשרות   - פשטותה  היא  המערכת  של   ייחודה 
על המטבח/הרהיט.

מאפיינים:
עיצוב מינימליסטי )זהה ללגראבוקס( - דפנות המגירה ישרות,      

דקות במיוחד – 13 מ"מ בלבד!  

גימורים: פורניר אלון, פורניר אגוז, דקור אלון נברסקה/אפור  
)גימור משולב – דפנות חיצוניות דקור נברסקה ופנים המגירה אפור(.  

מידות מגירה: אורך 650-270 מ"מ;  רוחב 1,200-250 מ"מ  

הרכבה קלה ומהירה בקליק )ללא דבק וללא שימוש בכלים(      
בפחות מ-60 שניות, הודות לפטנט טכנולוגי ייחודי.  

  :BLUM ניתן לשלב  את טכנולוגית התנועה מבית  
בלמושן, טיפ-און, טיפ-און בלומושן, סרוו-דרייב.  

ניתן לשלב עם מערכת ה"טאורבוקס" את מגוון חלוקות פנים      
.BLUM המגירה – אמביה-ליין מבית  

10
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CORNERSTONE MAXX
קורנר סטון מקס 

 CORNERSTONE MAX - VOUTH SAGEL מבית  החדשה  הנשלפת  הקרוסלה 
חדשנות,  מקסימום  תחום:  בכל  והיצרן  המשתמש  לצרכי  מענה   נותנת 
בינלאומי  זכתה בפרס  כך  ועל  נוחות הרכבה  נוחות שימוש, מקסימום  מקסימום 

על עיצוב ואיכות. 

ושקטה  חלקה  תנועה  צפים,  מדפים   – חדשני  עיצוב  כוללת  החכמה  המערכת 
ושמאל,  ימין   - הכיוונים  לשני  פתיחה  המאפשר  אחד  ומנגנון  המדפים   של 

לדלתות ברוחב 600-400 מ"מ.

11

מאפייני המתקן:
גוון: אפור לבה  

עיצוב צף ונקי, הודות למנגנון נסתר המורכב בתחתית המדפים   

לארון מחוץ  אל  במלואם  נשלפים  המדפים   – נוחות  מקסימום   
)לבחירה בהתאם לפתיחה - סלים לימין/לשמאל(  

המאפשרים דפנות  עם  גדולים  מדפים   – שימושיות  מקסימום   
ניצול מקסימלי של מקום האחסון – עד 25 ק"ג למדף  

סגירה שקטה הודות לבולם טריקה אינטגרלי  

ניתן לכוונן את גובה המדפים גם לאחר הרכבתם  

מקסימום נוחות הרכבה – 3 חלקים בלבד המורכבים בעזרת שבלונה  

18



 MAXX חדשנות
 MAXX נוחות שימוש

MAXX נוחות הרכבה
19
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VS TAL, שודרג ועוצב מחדש, בעקבות מעבר השוק מגוונים בהירים  מזווה סופט-ליין דגם 
והסגירה  הפתיחה  פעולות   - לשימוש  מאוד  נוח  החדש  הדגם  הארון.   בתוך  כהים   לגוונים 

קלות ונוחות, הודות לסנכרון מלא בין המסילה העליונה והתחתונה של המתקן.

מאפייני הדגם החדש:

גוון: אפור לבה   

מדפי עץ ומסגרת מתכת בשילוב זכוכית  

מקסימום נוחות שימוש – מדף העץ מקנה יציבות לפרטי האחסון ודופן הזכוכית מאפשרת   
מבט כולל על כל תכולת הארון  

ניתן להתאים את מיקום גובה המדפים בהתאם למוצרי האחסון.   

בולם טריקה שקטה אינטגרלי  

משקל נשיאה: מקסימום 120 ק"ג   

מנגנון המתקן מחובר לארון בעזרת פינים אינטגרליים לקבלת חוזק ויציבות אופטימליים  

הרכבה קלה ופשוטה  

 סופט-ליין
VS TAL דגם
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13
 מזווה דופורט דגם VS TAL החדש, הינו הפתרון האולטימטיבי לארון גבוה במטבח.

מוצר זה פותח על-מנת לאפשר מקסימום מקום אחסון ומגדיר סטנדרטים חדשים של נוחות ועיצוב. 

מאפייני הדגם החדש:

גוון: אפור לבה   

מדפי עץ ומסגרת מתכת בשילוב זכוכית  

מקסימום נוחות שימוש – מדף העץ מקנה יציבות לפרטי האחסון ודופן הזכוכית מאפשרת מבט כולל על כל תכולת הארון  

מנגנון הפתיחה מזיז אוטומטית את הסלים אל מחוץ לארון, כלפי המשתמש לקבלת נוחות שימוש מקסימלית   

משקל נשיאה: מקסימום 75 ק"ג   

הרכבה קלה ופשוטה של המתקן והסלים הפנימיים )לא נדרש להתקין סלים על חזית הארון כמו בדגם הישן(.  

ניתן להתאים את מיקום גובה המדפים בהתאם למוצרי האחסון.   

 דופורט 
VS TAL דגם
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.)FS לארון  חיצוניות  )דלתות  אחד  במישור  לרהיטים  הזזה  לדלתות   ,HAVA בית  חדשנית   מערכת 
לארונות  ומתאימה  ונקיים  ישרים  בקווים  המאופיין  המודרני,  בעיצוב  תומכת  זו   מערכת 

עליונים/תחתונים במטבח, במזנון, במשרד ועוד.

מאפייני המערכת:

עיצוב צף – פתרון לדלתות הזזה במישור אחד, עם או ללא ידיות  

פעולת הפתיחה של המערכת ארגונומית ומאוד קלה ונוחה לשימוש  

בארון  יש  כאשר  במיוחד  אופטימלים,  ואחסון  שימוש  נוחות   -  100% במלואה  נפתחת  הדלת   
מגירות פנימיות או מתקן הנפתחים מחוץ לארון  

מתאימה לעיצוב המודרני, המאופיין בקווים ישרים ונקיים  

תחתית הארון חלקה ונקיה, ללא חרוץ  

  - מראש  המורכבת  למסילה  הודות  מינימלי,  הרכבה  זמן   – וחסכונית  יעילה  מערכת   
אין צורך בעיבוד חלקי הארון  

פשטות ונוחות – 3 מימדי הכוונון מתבצעים בחלק אחד בלבד  

 מידות דלת: 
משקל: עד 20 ק"ג  

רוחב: עד 1,200 מ"מ  
גובה: עד 1,000 מ"מ  

עובי: 25-19 מ"מ  

14 פרונטינו
EKU-FRONTINO
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ומיועדות  מאוד  עמידות  חזקות,  מיקסאל  מבית  ההזזה  מסילות 
סקרין.  מדגם  אלומיניום  בשילוב  זכוכית  דלתות  או  עץ   לדלתות 
משקל כבדות  לדלתות  המאפשר  שקטה  טריקה  בולם  כוללות   המערכות 

עד 85 ק"ג לרחף כנוצה. 

מערכות הזזה מורכבות במהירות ובנוחות, לבחירתכם:

וואן-ליין )ONE-LINE(  - הזזה לדלתות במישור אחד  

אליאנטה )ALIANTE( - הזזה לדלתות בשני מישורים  

במגוון  ארונות  לתכנן  לכם  מאפשרות  בלורן,   מבית  "פורטה-ליין",  ההזזה  דלתות 
עיצובים, חומרים, גימורים וצבעים בהתאם לטעמו האישי של הלקוח:

דלתות סקרין )פירוט בעמוד 30(  

דלתות סקרין נובו )פירוט בעמוד 30(   

דלתות עץ   

 ,AC115 הזזות  בקטלוג  לראות  תוכלו  ההזזה,  מערכות  של  המלא  המגוון  את 
www.bluran.co.il :במרכזי המידע והתצוגה של בלורן ובאתר

 מערכות הזזה
לארונות גדולים
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בקליק, מהיר  חיבור   -  C ידית  פרופילי  למערכת  חדש  פטנט  השיקה   VOLPATO 
המאפשר להרכיב בנוחות ובמהירות מטבחים עם פרופילי ידית השקועים בגוף הארון.

מאפייני המערכת החדשה:

חיבור מהיר בקליק - חוסך זמן עבודה בייצור ובהרכבה בבית הלקוח  

מבנה מחבר ייחודי לשני שימושים: צד אחד משמש לחיבור הפרופילים )רוחבי ואנכי(   
והצד השני משמש לחיבור בין ארגז לארגז  

המחבר מורכב בעזרת כלי אחד בלבד   

שני פרופילי C משמשים לכל המטבח - מתאימים לשימוש רוחבי ואנכי   

)פרופיל צר עבור חזית אחת ופרופיל רחב לשימוש בין שתי חזיתות(  

פרופילים קטנים, בעלי מבנה ארגונומי - נוח יותר לשימוש  

התאמה עיצובית מלאה – ניתן לצבוע את הפרופילים לפי מניפת הצבעים של בלורן  
ולהתאימם לעיצוב המטבח/הרהיט  

 חיבור בקליק
C 15לפרופילי ידית
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 בקטלוג זה אנו מציינים בקצרה רק את החידושים האחרונים 
של קולקציית פורטה-ליין. 

ארצית  בפריסה  ותצוגה  מידע  מרכזי   6 לרשותכם 
רבים  ועוד  החידושים  כל  את  לראות  תוכלו  בהם 
המידע  במרכז  גדולה  חומרים  ספריית  וכן  אחרים 
בעולם  האחרונים  החידושים  את  המציגה  בראשל"צ, 
באירופה.  היצרנים  ממיטב  הגלם  חומרי   בתחום 
פורטה-ליין  בקלסר  מלא  פירוט  למצוא  תוכלו   כמו-כן 

www.bluran.co.il ובאתר בלורן



תחום חומרי הגלם עבר בשנים האחרונות שינויים משמעותיים ברחבי העולם. אם בעבר ניתן היה למצוא חומרים טבעיים 
בדגמים מעטים בלבד, הרי שכיום ישנו מגוון רחב יותר של חומרים חדישים המדמים בצורה מושלמת את עולם הטבע: 

פורמייקה המקנה מראה ותחושה של עץ, שיש, בטון במבחר מרקמים וגוונים, דימויי בד ועוד.

16דלתות וחזיתות לרהיטים ולמטבחים
שגרמו  עולמיים  תהליכים  בעקבות  החלה  זו  מגמה 
למחסור במשאבים טבעיים וחשיבה ירוקה שהשתלטה 
יותר  ליקרים  הופכים  הטבעיים  החומרים  הענף.  על 
גבוהה,  באיכות  לקבל  ניתן  התחליפים  שאת  בעוד 
מחירים סבירים וחשיבה סביבתית שלא מזיקה לטבע. 
בהתאם  חומר  בחירת  ללקוחות  מאפשרת  זו  עובדה 

לתקציב, ללא התפשרות על העיצוב.

החברה מייבאת את חומרי הגלם מחברות אירופאיות 
הגדולות בעולם:

SIBU )אוסטריה(,  PURICELLI )איטליה(, 
KAINDL )אוסטריה(,   SM'art )איטליה(,   

PREM-LINE )איטליה(,    DOLLKEN )גרמניה(,  
HORNSCHUCH )גרמניה(
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  TOTAL DESIGN
התאמה עיצובית מושלמת

 קולקציית הצבעים של מוצרי האלומיניום, מותאמת באופן מושלם לחומרים האקרילים ולפורמייקות הננו
ומאפשרת לבצע התאמה עיצובית מושלמת בינם לבין הידיות האינטגרליות, פרופיל הקנטי, הסוקלים, 

פרופילי אלומיניום לדלתות זכוכית והתריס לארון במטבח.
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עץ ופורניר
כ-15 סוגי פורניר  

שני סוגי קנטים: גדע, שטרייף  

פורניר במראה פראי המשלב דבק שחור המדגיש את בקיעת סיבי העץ  

המטבח/הרהיט. בדלתות  עיצובי  רצף  ליצירת  במיוחד  גדולים  לוחות   
גודל מקסימלי במ"מ 2,800  2,070   

ביניהם שיניים  חיבורי  עם  חלקים  מ-5  המורכבת  מסגרת  עם  מלא  עץ  דלתות   
לקבלת דלת ישרה לאורך שנים )למניעת עיוות(  

פולימר
המובילים והטרנדים  מהעיצובים  גוונים  של  גדול  מבחר   

בתערוכות העיצוב באירופה  

כתמים,  דוחה   - ננו  ציפוי  מעליו   ,PVC/PET ציפוי  עם  דלתות   
טביעות אצבע ושריטות, המקנים עמידות גבוהה מפני שחיקה,    

MDF ולחות ומודבקים ע"ג לוחות UV קרני  

גימור סופר מט משי-משי המדמה צבע בצורה מושלמת  

מגוון דגמים של דלתות עם חריטות  

חוזק, לדלת  מקנה   – צדיה  מכל  הדלת  את  מכסה  הפולימר   
מכל  ואחיד  שלם  עיצובי  ומראה  התעוותות  מפני  עמידות    

צידי הדלת  

"דיפ-גלוס": חומר המדמה זכוכית בעובי 3 מ"מ בגימור מבריק, בעל שטח פנים חלק למגע   

"היי-גלוס": עובי 0.6 מ"מ, מודבק ע"ג MDF מצופה בשכבת הגנה ננו, חלק ונקי, ללא מראה "תפוזי".   
  החומר עמיד בפני שריטות, דוחה טביעות אצבע ומגיע ב-6 גוונים וב-2 גימורים מבריק ומט.

סקראצ' אנטי  מט,  בגימור  צבעים  במגוון  קיים  צבע,  המדמה  חומר  "סופר-מט":   
  ודוחה טביעות אצבע – עם אפשרות לידית מובנית

גודל מקסימלי של הפלטות הלוחות:  

היי-גלוס וסופר-מט: 1,220  2,800 מ"מ   

דיפ גלוס: 1,000  2,600 מ"מ   

אקריל
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HPL )פורמייקה(
– FULL SINCRONIZE פורמייקות העץ והבטון במגע ומראה טבעי   

מדמים מוצר טבעי במראה ובתחושה  

פורמייקות מיקסיס של פוריצ'לי – קולקציית מתכות  

הגב, הידית והקנט תואמים לגוון הדלת  

קולקציית ננו – סופר מט מונע שריטות,  
דוחה כתמים וטביעות אצבע  

PL )מלמין(
עיצובים חדשניים המדמים עץ ופורמייקה במגע ומראה טבעי  

FULL SINCRONIZE – מדמים מוצר טבעי במראה ובתחושה  

הדפסה על-גבי נייר איכותי בתוספת שכבת הגנה המשמרת את המראה  
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זכוכית ואלומיניום
דלת סלים )SLIM( – דלת זכוכית עם מסגרת אלומיניום דקה במיוחד – העובי הנראה לעין 6 מ"מ.   

המבנה המדורג של הפרופיל פותר את הצורך בדופן כפולה ומקנה לדלת מראה עיצובי נקי.   
מיועדת לחזיתות קלפה בארונות עליונים.  

דלת סקרין – שילוב חומרי גלם נוספים, מלבד הזכוכית - מגדיל את המגוון והאופציות העיצוביות   
בדלתות הזזה גדולות )מידות מקסימום : גובה – 2.90 מ', רוחב – 1.70 מ'(.  

דלת סקרין נובו – פיתוח ייחודי מבית בלורן המקנה לדלתות ההזזה מראה עיצובי דק ואלגנטי.  
ניתן לשלב בדלתות זכוכית שקופה ופרופיל עליון ותחתון ממגוון חומרים   

)מידות מקסימום : גובה – 2.90 מ', רוחב – 1.20 מ'(.  
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פורטה גלאס –
פיתוח ייחודי מבית בלורן

הדלתות בנויות מזכוכית בעובי 2 מ"מ, המודבקת על-גבי MDF בעל צפיפות גבוהה בשילוב    
קנטים זהים בצבעם לזכוכית ומלוטשים ביחד לקבלת דלת במראה עיצובי אחיד ומושלם  

הזכוכית עוברת תהליך של חצי חיסום המקנה לדלת חוזק ועמידות מפני שריטות  

גוונים לבחירה: לבן, לבן שבור, שמנת, שחור  

גימורים: מבריק, משי-משי   
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מגוון הכלים לשימוש 
הלקוחות המקצועיים
אנו מעמידים לרשותכם חבילה כוללת של כלים שתאפשר לכם לעמוד 

בכל האתגרים של ייצור מהיר ויעיל של מטבחים ורהיטים איכותיים. 

אנו תומכים בדרך שלכם לקבלת תוצאות אופטימליות, בעזרת פתרונות 

בכל  שירותים  של  מקיף  ומגוון  איכותיים  מוצרים  ועיצוביים,  טכנולוגיים 

שעות היום ובאופן אישי.

דבר המנכ"ל
עופר עמיר

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

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

החלטות נכונות בתהליכי המכירה והשיווק.

בייצור  רבים  כספים  השקיעה  בלורן  האחרונה  השנה  במהלך 
דוגמאות, בשדרוג האתר, בשדרוג כל הכלים המקצועיים שאנו 
המידע  למרכזי  החידושים  כל  ובהכנסת  לרשותכם  מעמידים 

והתצוגה שלנו ושל היצרנים. 

אנו מאמינים שכשהכל מרוכז, זמין, מאורגן ונמצא בהישג יד, 
קבלת  תהליך  וכך   המכירה,  תהליכי  את  למנף  בקלות  ניתן 
ההחלטות וההזמנה מתבצעים ללא תקלות, בצורה נכונה, קלה 

ומהירה.

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

שלכם.

אסיים את דבריי בברכת תודה על שבחרתם להיות לקוחות בלורן.

המקצועי  השירות  את  המוצרים,  איכות  את  להעמיד  נמשיך 
ונשמח תמיד  ואת העדכון השוטף במרכז העשייה העסקית 

לקבל ממכם הצעות לשיפור ולייעול. 

אני מאחל לכולנו המשך שיתוף פעולה.

עופר עמיר - מנכ"ל
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בלורן מקיימת הדרכות והשתלמויות 
על מוצרי בלורן BLUM מעל

< 25 
שנים

6 
 משאיות המספקות סחורה

 מהמרכז הלוגיסטי בראשל"צ
לכל הארץ, תוך 24 שעות.

2 
 מפעלים לייצור דלתות
 וחזיתות "פורטה-ליין",

מבית בלורן.

6 
מרכזי מידע ותצוגה בפריסה ארצית 

הממחישים חידושים טכנולוגים ועיצוביים 
ומשמשים כמרכזים לוגיסטים להזמנות.

<50 
מכונות, שבלונות וכלי עזר להרכבה 7 

 תחומים אסטרטגיים מובילים:
פתרונות טכנולוגיים  .1 

פרזול: מגירות, מסילות, קלפות, צירים, מערכות הזזה  .2 
פתרונות אחסון לארונות ועוד, מהחברות המובילות בעולם.   

חומרי גלם  .3 
מוצרים מוגמרים לרכישה:  .4 

מגירות מורכבות, דלתות וחזיתות לרהיטים   
מוצרים לעיצוב משלים  .5 

מוצרי אקספרס: סל מוצרים משלים ליצרן  .6 
שירות אישי ויעיל, תוך הקפדה על מקצועיות  .7 

ואחריות על המוצרים.  

 זמינות מערכות מידע

24/7 
אתר החברה והזמנות נגישים גם מהמובייל  

WMS מערכת ניהול מחסנים ממוחשבת  
מחירונים ממוחשבים  

תוכנת הדמיות  
דינאלוג - תוכנה לתכנון ארונות וקבלת מפרט פרזול  

<1,237 
חומרי גלם איכותיים וחדשנים עומדים לרשותכם, כדי שתוכלו 

ליהנות ממוצר מוגמר ברמת הדיוק והגימור הגבוהים ביותר.

<5 
 משפחות כלי מכירה ושיווק:

מתקני תצוגה ודוגמאות  
קטלוגים  
מחירונים  

שוברי הנחה ומתנה  
תעודות אחריות  

1,991 
בלורן נוסדה
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ליצירת קשר לביקור סוכן או כל נושא אחר:

 אילנית אלעזרי, מנהלת קשרי יצרנים

 טלפון: 0732-310346

ilanit@bluran.co.il :מייל

מי לרשותכם
בבלורן

   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

 ראש פינה:
 א.ת. צ.ח.ר,

פארק תעשיות הגליל

 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
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 שמחנו להציג בפניך את מוצרינו החדשים
ולהעניק הסבר מקיף על יתרונותיהם 

 וחדשנותם לעולם הפרזול והעיצוב
במטבחים וברהיטים.

תודה שביקרת
בביתן בלורן!


