
 מגירות
LEGRABOX
דגמים PURE ו-FREE עיצוב, תנועה, טכנולוגיה



INDEX

2

ביצועים חסרי תקדים  4-5

עיצוב נקי ומיתוג אישי  6-7

טכנולוגיות תנועה  8-9

קדמה טכנולוגית  10-11

הרכבה וכיוונונים  12-13

לגראבוקס מורכבות  14-15

אמביה-ליין - חלוקות למגירות  16-17 

Blum ערכי  18-19



3



 N 66.5 מ"מ, מגירה

 M 90.5 מ"מ, מגירה

 K 128.5 מ"מ, מגירה

C 177 מ"מ, מגירה

 F 241 מ"מ, מגירה

לגראבוקס PURE - גובה דפנות

 ביצועים חסרי תקדים 
בכל התחומים 

 BLUM מבית )LEGRABOX( מגירת הלגראבוקס
מובילה ופורצת דרך בכל המונחים הקשורים 

לקידמה טכנולוגית ייחודית בשוק הרהיטים העולמי 
ומבטיחה יתרונות רבים בשימוש, בהרכבה, בהתקנה 

 ובכוונון.

המגירות החדשות מאופיינות בקו עיצובי מינימליסטי 
 דק - דפנות מתכת ישרות ודקות במיוחד. 

גווני המגירות: לבן-משי, אפור אוריון )כהה(,

                     נירוסטה ללא טביעת אצבעות

 סוגי המגירות: דגם PURE - דפנות מתכת 
                     דגם FREE - דפנות זכוכית
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עמידות גבוהה – לגראבוקס עומדת בתקנים 
המחמירים של Blum, המעניקים 15 שנות 

אחריות )בכפוף לתקנון בלורן המלא( ומאפשרים 
100,000 פתיחות ו-100,000 סגירות ללא שינוי 

במצב המגירה.
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 עיצוב ישר,
דק במיוחד

 דפנות המגירה דקות במיוחד - 12.8 מ"מ ועיצובן ישר משני צדדיה )בפנים ובחוץ(.
המגירה ניתנת להרכבה בכל רהיט בהתאמה מושלמת.

 מגירות דגם FREE מגירות לגראבוקס עם דפנות זכוכית.
 במגירות פנימיות ניתן לבחור את גובה חזית הזכוכית - נמוכה או גבוהה.

 הבחירה תיעשה בהתאם למיקום המגירה ולתכולתה.
 בארון מזווה - מגירות פנימיות עם חזית זכוכית נמוכה מאפשרות לשלוף

את המוצרים ללא צורך בפתיחת המגירה.

 קו עיצובי חדש כל רכיבי מגירות הלגראבוקס מתחברים אחד לשני
בצורה ישרה וחלקה.

 מיתוג אישי המיתוג הוא חלק אינטגרלי מעיצוב מגירת הלגראבוקס ומאפשר
 להדפיס את שם היצרן על הכיסוי. כיסויים לבחירה: 

סטנדרט, תואם לגוון המגירה  
הזמנה מיוחדת עם לוגו יצרן  
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 טכנולוגיית תנועה = 
קלות שימוש

טכנולוגיית התנועה מבית BLUM מבטיחה שהשימוש היומיומי 
במגירה יהיה קל ונוח מבחינת פתיחת המגירה וסגירתה. 

בין אם הטכנולוגיה חשמלית או מכאנית, מגירות הלגראבוקס 
נפתחות, נעות ונסגרות מעצמן בצורה חלקה ושקטה.
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בלומושן
 מנגנון מכאני לטריקה שקטה המתאים את עצמו למשקל המגירה.

בין אם היא ריקה או מלאה, המגירה תמיד תאט ותיסגר בצורה שקטה.

טיפ-און בלומושן
מנגנון מכאני אינטגרלי לפתיחה בלחיצה ולטריקה שקטה בחזיתות ללא ידיות. 

הרכבה מהירה ללא כלים גם כאשר מוסיפים מוט סנכרון למגירות רחבות.

סרוו-דרייב
 מערכת חשמלית לפתיחת המגירות בנגיעה ולטריקה שקטה.

תעודת ההסמכה להתקנת המערכת מתאימה לכל סוגי המגירות.
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קידמה טכנולוגית ייחודית
מגירת הלגראבוקס מבית BLUM מובילה ופורצת דרך בכל המונחים 

 הקשורים לקידמה טכנולוגית ייחודית בשוק הרהיטים העולמי.

המוביל החדשני מציע את נוחות השימוש הגבוהה ביותר מבחינה 
תפקודית, יכולת נשיאה, ותנועה אקסטרה חלקה ושקטה, הודות 

 לסינכרון אופטימלי בין גלגלי השיניים בתוך מנגנון המוביל. 

הקידמה הטכנולוגית נמצאת גם בדפנות המגירה ומבטיחה את נוחות 
השימוש הגבוהה ביותר מבחינת ההרכבה, ההתקנה והכוונון.
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מבנה המוביל
מבנה מוביל חדש - שטוח ורחב יותר, המקנה 
יציבות מיטבית גם במגירות רחבות וכבדות במיוחד 
מבחינת תכולתן. למוביל החדש ערך שקיעה נמוך 
מאוד וניתן להתקינו קרוב מאוד לרצפת הארון. 

משקל נשיאה: 40, 70 ק"ג

חזיתות גבוהות
חזיתות גבוהות הפכו לאלמנט עיצובי שכיח מאוד 
 בתחום הרהיטים. 
מגירות הלגראבוקס תומכות בטרנד עיצובי זה 
בעזרת דגם חדש של מתאם חזית, המבטיח 
 יציבות מקסימלית בזמן פתיחת המגירה וסגירתה. 
)PURE דגם( F חדש מגירה 

עם דופן בגובה 241 מ"מ. מומלץ לשימוש עם 
חזיתות גבוהות מ-37 ס"מ ואילך.
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 הרכבה וכוונונים -
קלים, נוחים ובטוחים

ההרכבה והפירוק מתבצעים במהירות ומעל הכל בבטיחות בעזרת 
המתאם החדש. מצמידים את החזית לדפנות המגירה עד שהיא נתפסת 

 בנקודת האחיזה ומחברים אותה למגירה בלחיצה, בשיטת הקליפ.
 ניתן להתקין את החזית גם כאשר המגירה כבר מותקנת בארון.

כוונונים: החידוש הטכנולוגי – גישה נוחה לביצוע כוונונים - מתוך המגירה.
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כוונון גובה וצד 
בעזרת מברג כוכב )TORX( ניתן לכוונן במדויק:

 את הגובה )2 ± מ"מ( 
 את הצד )1.5 ± מ"מ( 

לקבלת מרווחים עיצוביים אחידים.

הכוונון מתבצע מתוך המגירה, בחלקן הקדמי של הדפנות.

כוונון הטייה
מגירות לגראבוקס נמוכות וגבוהות ניתנות לכוונון ב-3 מימדים. 

 החידוש: כוונון ההטייה מתבצע מתוך המגירה, בחלקן האחורי של הדפנות.
כעת קל ונוח לכוונן גם מגירות בפינה או מגירות הצמודות לקיר.

הסרה קלה ופשוטה
 הודות לנקודת האחיזה של מתאם החזית, אפילו חזיתות רחבות מאוד

ניתנות להסרה בקלות על-ידי אדם אחד.
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 מגירות לגראבוקס 
מורכבות

חדש מבית בלורן - מגירות לגראבוקס מורכבות בכל מידה.

הזמנת מגירות הלגראבוקס המורכבות מאפשרות לכם נוחות וחסכון 
רב בזמן העבודה על המטבח/הרהיט. 

המגירות מורכבות במפעל בלורן על-ידי מיכון טכנולוגי משוכלל ביותר, 
כדי שאתם תוכלו ליהנות ממוצר מוגמר מחומרי גלם איכותיים וברמת 

הדיוק והגימור הגבוהה ביותר.

גב ותחתית המגירה תואמים בצבעם לגוון 

הדפנות, לקבלת מראה עיצובי מושלם.

 תחתית המגירה עשויה
מסיבית ירוקה עמידה למים
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 לתחתית המגירה
 קנטים מקדימה

ומאחור

ניתן להזמין את כל סוגי מגירות הלגראבוקס - 
חיצוניות ופנימיות:

 דגמי PURE עם דפנות מתכת
דגמי FREE עם דפנות זכוכית

גווני מגירות לבחירה:

נירוסטה - ללא טביעות אצבע

לבן-משי

אפור אוריון

ניתן להוסיף שטיחון למגירות למניעת החלקה, 
מבית VOLPATO איטליה, בגימור משי קטיפתי.
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- )AMBIA-LINE( אמביה-ליין 
סדר מופתי

אמביה-ליין )AMBIA-LINE( הינה מערכת חלוקות פנימיות למגירות 
 הלגראבוקס, שעוצבו בקו מינימליסטי ישר, התואם את עיצוב המגירה. 

המערכת החדשה מאפשרת לכם לתכנן ולארגן את שטחי האחסון בתוך 
המגירות ומבטיחה סדר מופתי בכל אחד מאזורי הבית.

 מגוון החלוקות מאפשר לכם להתאים אותן לפריטים המאוחסנים 
 .Blum במגירות ולתפיסת  המטבח השימושי מבית 

AI141 :פירוט נוסף במידעון אמביה-ליין, מק"ט
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סדר מופתי
 מבט אחד מספיק כדי לראות את הסדר והארגון המופתי שמערכת ה"אמבייה-ליין" 

)AMBIA-LINE( יוצרת במגירה.

גוונים חדשניים
מערכת החלוקות ניתנת להזמנה בארבעה גוונים:

 )ORION GREY( אפור מט  

)NEBRASKA( אלון נברסקה  

)TENNESSEE( אגוז טנסי  

הגוונים השונים מאפשרים לבצע התאמה עיצובית מושלמת בין ה"אמבייה-ליין" לבין המגירות.

נוחות שימוש
החלוקות למגירות גבוהות קלות להכנסה וניתן לקבוע את מיקומן כרצונכם. מסגרות המתכת 

מתחברות ומקובעות לדפנות המגירה על-ידי מגנט.
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איכות חיים
אנחנו שואפים שתיהנו מנוחות 

מקסימלית ופונקציונליות 
אולטימטיבית בזמן שאתם 
משתמשים ברהיטים שלנו.

טווח מוצרים רחב
בהשראת הטרנדים העולמיים 

המובילים אנחנו מפתחים ומייצרים 
מגוון רחב של מוצרים ודגמים כמענה 

לכלל הצרכים.

שירותיות
אנחנו מעניקים תמיכה מותאמת 

אישית הנותנת מענה לכלל הצרכים 
בהם אתם נתקלים בעבודתכם 

היומיומית.

השראה
אנחנו תרים ללא הפסקה אחר 

טרנדים גלובליים ומטמיעים אותם 
במגוון המוצרים שלנו.

חדשנות 
אנחנו לא נחים על זרי הדפנה, כל 

הזמן נמצאים בתנועה בעקבות 
'הדבר הבא' שישרת אתכם נאמנה.

אמון 
אנחנו לוקחים אחריות על מי 

השותפים שלנו, על העובדים שלנו, 
ועל סביבת העבודה שלנו.

איכות 
חתירה מתמדת ובלתי מתפשרת 
לשיפור המוצרים שלנו, השירותים 

שלנו ואנשי המקצוע שאנחנו.

מגירת הלגראבוקס )LEGRABOX(  - עומדת בתקן! 

כמו כל מוצרי Blum גם מגירת לגראבוקס עומדת בתקנים מחמירים 
לאחר שעברה בהצלחה בדיקות מקיפות ומבחני איכות ובטיחות 

דקדקניים בהתייחס לחומרים, איכות ובטיחות. מגירת לגראבוקס עומדת 
בתקן Blum המקנה לה 100,000 פתיחות ו-100,000 סגירות כאשר 

המגירות נושאות משקל מלא. 

תקן זה מבטיח פעולה מושלמת לשנים רבות ומקנה 15 שנות אחריות 
למגירה בכפוף לתקנון בלורן המלא. חשוב לציין שהמגירה תמשיך 

לתפקד כחדשה הרבה אחרי מספר הפתיחות הנ"ל – כך מובטח לכם 
רהיט עמיד לשנים רבות.
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