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תנאים לביצוע לפני מדידת חיפוי - יש לסמן 

תוכניות למטבח    כן   .1

שיש מותקן    כן  לא  .2
במידה ולא, מועד ההתקנה:    

ארונות עליונים מותקנים   כן  לא  .3

קולט אדים מותקן    כן  לא  .4

מדפים לתלייה על-גבי הקיר   כן  לא  .5

אלומיניום סביב החלון מותקן  כן  לא  .6 

שקעי חשמל    כן  לא  .7
כמות:    עגול   מרובע    

כיסוי לקופסת חשמל   כן  לא  .8
כמות:    צבוע   מודפס  

והיה ואחד מהתנאים הנ"ל לא התקיים כאשר בוצעה המדידה 

הראשונה, יבוצע חיוב עבור מדידה חוזרת, בסך 240 ש"ח + מע"מ

מספר הדגם:      

מספר הזמנה להדמיה )למילוי ע"י בלורן(: 

- קליר )מבריקה(:  חלקה  מודפסת  מ"ר   זכוכית:  

- משי-משי )מט(:  חלקה  מודפסת  מ"ר           

המשכיות הדפסה לחיפוי הקיר/לקלפות:   כן   לא

תוספת לחיפוי:  פס פארטי   סגירה עליונה   סף מים

חשוב!

א. יש לציין את צבע המטבח:   .1 

ב. את חומר הדלתות:   HPL )פורמייקה(   אקריל    

      מלמין      פולימר       צבע      עץ   
      זכוכית    

      אחר: 

ג. את גימור הדלתות:   מט     מבריק   

יש לצרף תוכניות מטבח  .2

אם יש צורך בפירוק ברז/מכשיר סינון מים, על הלקוח להזמין   .3 
בעל מקצוע לפני התקנת החיפוי.   

התקנת חיפוי ללא חיבורים, מעל 3 מטר, כרוכה   .4 
בעלות נוספת.  

אספקה/התקנה: 20 ימי עבודה מאישור ההזמנה  .5

המחיר הסופי ייקבע לאחר המדידה   .6

הערות: 

             יש למלא את הטופס בכל הפרטים הרלוונטיים ולשלוח אותו למרכזי המידע, טל' לבירורים: 1-599-531-060

תאריך:  פרטי הלקוח/ה:            

טלפון נוסף טלפון     שם ושם משפחה        

כתובת המדידה והאספקה   כתובת מייל       

פרטי החברה:

טלפון נוסף טלפון    איש קשר )שם מלא(    שם חברה/יצרן     

סניף )כתובת(       כתובת מייל        

במעמד המדידה/התקנה, בעל הדירה או בא כוחו חייב להיות נוכח במקום, כיוון שמקבלות החלטות, כגון: מיקום החיבורים, גובה החיפוי ועוד. 
אם בעל הדירה או בא כוחו לא יהיה נוכח, המדידה/התקנה לא תתבצע וייגבה תשלום חוזר.

עלות הדמיה: 135 ש"ח + מע"מ

חתימת הלקוח/ה

תאריך: 28.06.20
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יש להחזיר טופס זה חתום למרכז המידע הרלוונטי של בלורן 
)בפקס או במייל(:

 rishon@bluran.co.il  ,0732-310370  )ראשל”צ )לידי ענת
 design@bluran.co.il  ,03-5709056  )דן דיזיין סנטר )לידי ולרי
 haifa@bluran.co.il  ,04-8759778   )חיפה )לידי מזית

 jerusalem-bluran@bluran.co.il  ,02-6732299  )ירושלים )לידי אסנת
 beersheva@bluran.co.il  ,08-6550462   )באר-שבע )לידי אלי
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כללי:

אישור ביצוע סופי יתקבל על-ידי מתקין מקצועי מטעם בלורן בהתאם למגבלות בשטח )כולל סוג הזכוכית שנבחרה(.  

במידה ואין אפשרות התקנה עקב מגבלות השטח, תוחזר המקדמה.  

חלוקת הזכוכית )כמות החלקים וגודלם( והמחיר הסופי ייקבעו לאחר מדידה.  

הדמיה סופית לזכוכית מודפסת בבחירה אישית, תשלח ללקוח/לאדריכל/ליצרן לאחר מדידה.  

הצעת המחיר הראשונית ניתנת על-סמך מידות שמסר הלקוח ובאחריותו.  

מדידה:

תיאום המדידה בימים שני וחמישי בלבד  

המדידה תתקיים תוך 7 ימי עסקים מיום תיאום המדידה   

אם בזמן המדידה יתגלה צורך בחיתוך פינתי, ידני או במכונת CNC )לדוגמה פינוי עקב פינה של חלון( - עלות תוספת כל פינוי 197 ₪ + מע"מ.  

במידה והתבצעו במטבח שינויים לאחר המדידה הראשונה, יש להודיע על כך לנציג בתצוגת בלורן ולבצע מדידה חוזרת בתשלום.  

מדידה חוזרת/התקנה חוזרת/ביטול עד 3 שעות לפני מועד הביצוע, ייחוייבו ב-240 ₪ + מע"מ.  

במידה ולא התקבלה הודעה מהלקוח אודות שינויים במטבח והחיפוי יוצר, ייצור של חיפוי חדש יהיה כרוך בתשלום מלא.  

התשלום על החיפוי מהווה אישור סופי למידות. לאחר התשלום הזכוכית עוברת לייצור ולכן כל שינוי שיבוצע יחויב בתשלום נוסף.  

סעיפי המדידה, ההובלה וההתקנה אינם חלק ממחיר החיפוי, אלא תוספת תשלום נפרדת.  

אספקה: 

זמן אספקה: עד 20 ימי עסקים מיום אישור סקיצה וגמר החשבון.  

ביטול עסקה: 

לפני הגעת מודד - תוחזר המקדמה  

לאחר הגעת מודד - דמי ביטול בגובה המקדמה  

לאחר תחילת תהליך ייצור - לא ניתן לבטל את ההזמנה  

המחיר אינו כולל מנוף/מכשיר הרמה במידת הצורך  

תוקף הצעת מחיר: 14 ימי עסקים  

הנחיות ללקוח: 

במקרה של פירוק ברז, תמי 4, קולט אדים וכיוצ"ב, על הלקוח להזמין בעל מקצוע לפירוקם טרם ההתקנה ולאחר ההתקנה כדי להחזירם למקומם.  

בזמן התקנת החיפוי המתקין מפרק את השקעים ובסיומה מחזירם למקומם עם ברגים ארוכים יותר.   
על הלקוח לדאוג לחיזוק השקעים ביום למחרת, לאחר שהדבק התייבש.  

הערות חשובות: 

במקרה של זכוכית מודפסת, ייתכנו שינויי גוון בין תצוגת ההדמיה על גבי-מסך המחשב לבין המוצר הסופי.  

במקרה של זכוכית צבועה לגוון לפי דוגמה, ייתכנו שינויי גוון בגלל שטח הזכוכית וחדירת האור המשפיעים על הנראות הסופית.  

גוון הזכוכית חלקה/מודפסת מושפע מזוויות תאורה שונות, ממיקום הזכוכית במישורים שונים )לדוגמה: הדלתות חיצוניות לעומת   
חיפוי קיר שהוא פנימי להן( ומעובי הזכוכית )חיפוי הקיר מיוצר מזכוכית בעובי 6 מ"מ, דלתות מיוצרות מזכוכית בעובי 4 מ"מ,    

משטחי שולחן מיוצרים מזכוכית בעובי 10 מ"מ(. מומלץ לפנות לנציג בתצוגה להדגמת ההבדלים, טרם קבלת ההחלטה.  

אם יש צורך להתאים את גוון חיפוי הקיר במטבח לגוון דלתות הזכוכית )חלקה/מודפסת(, יש להביא לבלורן דלת לצורך התאמת הצבע.  

במטבחים עם דלתות לבנות )זכוכית, פורמייקה, אקריל, מלמין, צבע, פולימר וכד'( - לא מומלץ לשלב חיפוי זכוכית לבן.   
הסיבה - ישנם הבדלים משמעותיים בין הצבע הלבן של הדלתות לבין הצבע הלבן של החיפוי )מתקבל גוון ירקרק בשל עובי הזכוכית(.  

 www.bluran.co.il 3 שנות אחריות, בכפוף להוראות שימוש ותחזוקה כפי שמפורט בתקנון בלורן, באתר  

בלורן אינה אחראית לנזקים שיחולו על פני חיפוי הקיר כתוצאה משימוש לקוי.  

במקרה של טעות מצידה של חברת בלורן, אנו מתחייבים לתקנה ואין אנו מפצים על הפסדים עקיפים.  

נספח להזמנת חיפוי קיר ונהלים
)טופס מס': 179(

חתימת הלקוח/ה לקוח/ה )שם פרטי ומשפחה( תאריך

תאריך: 28.06.20            יש לחתום בתחתית הנספח ולשלוח אותו למרכזי המידע, טל' לבירורים: 1-599-531-060


