
טופס הזמנה מגירות לגראבוקס אפור אוריון - אריזה תעשייתית
יש להחזיר טופס זה חתום למשרד ההזמנות של בלורן, לפקס: 0732-310311

תאריךמס הזמנה בבלורןשם המזמיןחברה

חתימהטל ניידכתובתאספקה דרך סוחר

תאור פריט
אורך

במ"מ
מידהמק"ט

כמות 

באריזה

כמות 

 להזמנה

270LG770M270 R+L1זוג

300LG770M300 R+L1זוג

350LG770M350 R+L1זוג

400LG770M400LL

400LG770M400RR

LG770M450LL

LG770M450RR

LG770M500LL

LG770M500RR

LG770M550LL

LG770M550RR

600LG770M600 R+L1זוג

650LG770M650 R+L1זוג

48יח'LGZB7M00GRימין

48יח'LGZB7M00GLשמאל

M חיבור חזית אקפסנדו לגראבוקסLZF7M70E2'500יח

תאור פריט
אורך

במ"מ
מידהמק"ט

כמות 

באריזה

כמות 

 להזמנה

350LG770K350 R+L1זוג

400LG770K400 R+L1זוג

450LG770K450 R+LL1

LG770K500LL

LG770K500RR

LG770K550LL

LG770K550RR

48יח'LGZB7K00GRימין

48יח'LGZB7K00GLשמאל

K חיבור חזית אקפסנדו לגראבוקסLZF7K70E2'100יח

תאריך: 27.6.2021

10

מתאם אחורי לגראבוקס K לגב עץ

מתאם אחורי לגראבוקס M לגב עץ

לגראבוקס K - אפור אוריון

10

K דופן לגראבוקס

אפור אוריון (בינוני)

550

 M דופן לגראבוקס

אפור אוריון

45020

50020

55020

20

לגראבוקס M - אפור אוריון

500
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תאור פריט
אורך

במ"מ
מידהמק"ט

כמות 

באריזה

כמות 

 להזמנה

270LG770C270 R+L1זוג

LG770C300LL

LG770C300RR

LG770C350 LL

LG770C350 RR

LG770C400LL

LG770C400RR

LG770C450LL

LG770C450RR

LG770C500LL

LG770C500RR

LG770C550LL

LG770C550RR

600LG770C600  R+L1זוג

650LG770C650  R+L1זוג

תאור פריט
אורך

במ"מ
מידהמק"ט

כמות 

באריזה

כמות 

 להזמנה

LG780C400LL

LG780C400RR

LG780C450LL

LG780C450RR

LG780C500LL

LG780C500RR

LG780C550LL

LG780C550RR

מתאם קידמי סימטרי לדופן עיצובית 

(זכוכית)
LG780C0006'60יח

30יח'LG780C0007Rימין

30יח'LG780C0007Lשמאל

400Z36.288LC1זוג

450Z36.338LC1זוג

500Z36.388LC1/240זוג

550Z36.438LC1/240זוג

400Z36.288LG1זוג

450Z36.338LG1זוג

500Z36.388LG.box240זוג

550Z36.438LG.box240זוג

דפנות זכוכית שקופה

FREE למגירה לגראבוקס

מתאמים אחוריים 

לדופן עיצובית (זכוכית)

דופן לגראבוקס

C PURE

אפור אוריון (גבוהה)

10

10

35010

10

10

10

לגראבוקס PURE -  C  - אפור אוריון

10

לגראבוקס FREE -  C  - אפור אוריון

10

10

300

400

450

500

550

400

45010

500

דפנות זכוכית אנטיסן אפור

FREE למגירה לגראבוקס

550
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מידהמק"טתאור פריט
כמות 

באריזה

כמות 

 להזמנה

48יח'LGZB7C00GRימין

48יח'LGZB7C00GLשמאל

C חיבור חזית אקפסנדו לגראבוקסLZF7C70E2'500יח

מידהמק"טתאור פריט
כמות 

באריזה

כמות 

 להזמנה

LG770F400LL

LG770F400RR

LG770F450LL

LG770F45 RR

LG770F500 LL

LG770F500 RR

LG770F550LL

LG770F550RR

48יח'LGZB7F00GRימין

48יח'LGZB7F00GLשמאל

M חיבור חזית אקפסנדו לגראבוקסLZF7M70E2'500יח

C חיבור חזית אקפסנדו לגראבוקסLZF7C70E2'500יח

תאור פריט
אורך

במ"מ
מידהמק"ט

כמות 

באריזה

כמות 

 להזמנה

450LG770N4501זוג

500LG770N5001זוג

N מתאם אחורי לגראבוקס

לגב עץ
LGZB7N00G R+L25זוג

חיבור חזית אקפסנדו

N לגראבוקס
LZF7N70E2'100יח

תאור פריט
אורך

במ"מ
מידהמק"ט

כמות 

באריזה

כמות 

 להזמנה

1000יח'LGZA7.5700.BTכיסוי דופן מגירה פנימי לגראבוקס אפור

כיסוי מגירה לגראבוקס אפור + 

לוגו בלום
LGZA7.0700.BL'1000יח

61D.1500'1000יח

61D.7000'7000יח

מתאם אחורי לגראבוקס C לגב עץ

לגראבוקס F  - אפור אוריון

לגראבוקס N - אפור אוריון

מתאם אחורי לגראבוקס F לגב עץ

10

10

דופן לגראבוקס

F אפור אוריון (גבוהה +)

N דופן לגראבוקס

אפור אוריון (נמוכה)

כיסויים ובורג למתאם גב עץ

בורג ראש שטוח למתאם גב עץ

 (להרכבת גב אחורי עץ)

550

10

400

450

50010
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מידהמק"טתאור פריט
כמות 

באריזה

כמות 

 להזמנה

50יח'LZI7.0M01.01Rימין

50יח'LZI7.0M01.01Lשמאל

50יח'LGZI7.0MS3Rימין

50יח'LGZI7.0MS3Lשמאל

פרופיל חזית לחיתוך (ללא חריץ) 

M לפנימית לגראבוקס,
LGZV7.1043C01'12יח

מידהמק"טתאור פריט
כמות 

באריזה

כמות 

 להזמנה

50יח'LZI7.1M01.01Rימין

50יח'LZI7.1M01.01Lשמאל

50יח'LGZI7.1MS3Rימין

50יח'LGZI7.1MS3Lשמאל

50יח'LGZI7.1M08Rימין

50יח'LGZI7.1M08Lשמאל

פרופיל חזית לחיתוך (עם חריץ) 

M לפנימית לגרא-בוקס,
LGZV7.1043MN1'24יח

חזית זכוכית לפנימית 1087 מ"מ

גובה 52 מ"מ
Z36.1087MLC'1יח

מידהמק"טתאור פריט
כמות 

באריזה

כמות 

 להזמנה

50יח'LGZI7.3C01.01Rימין

50יח'LGZI7.3C01.01Lשמאל

50יח'LGZI7.2CS3Rימין

50יח'LGZI7.2CS3Lשמאל

50יח'LGZI7.3C08Rימין

50יח'LGZI7.3C08Lשמאל

מוט קידמי (לחיתוך) לפנימית לגראבוקס 

C עם פרופיל חזית
LGZR7.1080U'20יח

פרופיל חזית לחיתוך (ללא חריץ) 

C לפנימית לגראבוקס,
LGZV7.1043C01'12יח

לגראבוקס C אפור אוריון- פנימית חזית מוט

לגראבוקס M אפור אוריון - פנימית חזית מתכת

חיבור חזית M לפנימית

לגראבוקס (עיצובית)

כיסוי חיבור חזית M לגראבוקס לפנימית  

(מתכת)

לגראבוקס M אפור אוריון - פנימית חזית זכוכית

לגראבוקס אפור אוריון - חלקים למגירות פנימיות

כיסוי חיצוני לחיבור חזית

C לגראבוקס לפנימית

חיבור חזית M לפנימית לגראבוקס 

(מתכת)

חיבור חזית פנימי M לפנימית

לגראבוקס (עיצובית)

חיבור חזית C לפנימית

לגראבוקס (חזית מוט)

כיסוי פנימי חיבור לחזית לגראבוקס 

לפנימית C (חזית מוט)

 M כיסוי חיבור חזית לגראבוקס לפנימית

(עיצובית)
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מידהמק"טתאור פריט
כמות 

באריזה

כמות 

 להזמנה

50יח'LZI7.2C01.01Rימין

50יח'LZI7.2C01.01Lשמאל

50יח'LGZI7.2CS3Rימין

50יח'LGZI7.2CS3Lשמאל

50יח'LGZI7.2C08Rימין

50יח'LGZI7.2C08Lשמאל

150יח'LGZI7.4C09Rימין

150יח'LGZI7.4C09Lשמאל

פרופיל חזית לחיתוך (עם חריץ) 

C לפנימית לגראבוקס,
LGZV7.1043MN1'24יח

חזית זכוכית נמוכה 

לפנימית 1087 מ"מ

גובה 70 מ"מ
Z36.1087CLC'1יח

חזית זכוכית נמוכה 

לפנימית 1087 מ"מ

גובה  138 מ"מ
Z36.1087HCLC '1יח

תאור פריט
אורך

במ"מ
מידהמק"ט

כמות 

באריזה

כמות 

 להזמנה

270S750.270 R+L6זוג

300S750.300 R+L6זוג

350S750.350 R+L6זוג

400S750.400 R+L6זוג

450S750.450 R+L6זוג

500S750.500 R+L6זוג

550S750.550 R+L6זוג

600S750.600 R+L6זוג

450S753.450 R+L6זוג

500S753.500 R+L6זוג

550S753.550 R+L6זוג

600S753.600 R+L6זוג

650S753.650 R+L6זוג

לגראבוקס C אפור אוריון- פנימית חזית זכוכית

S מובילים למגירות - לגראבוקס בלומושן

מוביל לגראבוקס

בלומושן אינטגרלי

70

ק"ג

מתאם לחיבור חזית לפנימית C, חזית 

עיצובית נמוכה

כיסוי פנימי לחיבור חזית

לגראבוקס לפנימית C (עיצובית)

40

ק"ג

    

מוביל לגראבוקס

בלומושן אינטגרלי

חיבור חזית C לפנימית

לגראבוקס (עיצובית)

כיסוי חיצוני לחיבור חזית

לגראבוקס לפנימית C (עיצובית)
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אורך

במ"מ
מידהמק"ט

כמות 

באריזה

כמות 

 להזמנה

1סט270-300T60L7040ק"ג 10

270-300T60L71401סט

350-600T60L73401סט

1סט350-600T60L7540ק"ג 40

450-750T60L7570L40ק"ג 70

L40

R40

L40

R40

T60L7009LL80

T60L7009RR80

תאור
רוחב

יח'

אורך

במ"מ
מידהמק"ט

כמות 

באריזה

כמות 

 להזמנה

600318T60L318W'40יח

40יח'618T60L618Wעד 900

40יח'918T60L918Wעד 1200

40יח'1125T60.1125Wעד 1400

מתאם למוט סינכרון

טיפ-און בלומושן
T60.000D'80יח

מידהמק"ט
כמות 

באריזה

כמות 

 להזמנה

שבלונה טיפ-און בלומושן 

לגראבוקס/מובנטו לכיוון מרווח 2.5 מ"מ
20יח'65.5631

מנגנון טיפ-און

לגראבוקס/מובנטו

תופסן דריכה טיפ-און

בלומושן לגראבוקס/מובנטו

 מוט סינכרון לחיתוך

לטיפ-און בלומושן

סט סינכרון לטיפ-און בלומושן לגראבוקס/מובנטו

ק"ג 20

 לגראבוקס טיפ און בלומושן

T60L7543

450-750T60L7573ק"ג 70

סט מנגון

מנגנון ותופסן - אריזה תעשייתית

350-600ק"ג 40

S1

L3

L1

L5

S0

L3

L5
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