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פתרונות לארונות ולחדרי ארונות
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5-4חידושים

LSB4 לוחות רב שכבתיים לייצור רהיטים

(SPACE STEP) 5מגירת סטפ

21-6פתרונות אחסון לארונות ולחדרי ארונות

9-8מגירות ופתרונות לארגון פנים המגירה

11-10מתקנים נשלפים - קרש גיהוץ

 מתקנים לתליית בגדים בארונות עליונים
)סרווטו 2004, אונלי, פרו(

17-12

SELF SYSTEM סדרת סלף סיסטם 
)מתקני תלייה לבגדים, נעליים, עניבות(

21-18

27-22מערכות אחסון לחדרי ארונות ולתצוגות

(WALL) 25-24סדרת סרווטו וול

(PARTY) 27-26פארטי

34-28דלתות ומערכות הזזה לארונות ולחדרי ארונות

31-30דלתות סקרין

33-32דלתות נובו

34מערכות הזזה לחדרי ארונות - פורטה

35בלורן
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 שמירה על סדר וניקיון מעניקה לנו סביבת חיים נעימה, נוחה ושלווה. 
 כדי לאפשר לנו ליצור סביבה זו, בלורן מציעה פתרונות אחסון רבים ומגוונים לארונות ולחדרי ארונות,

המקלים לנו את חיי היומיום  מבחינת השימוש, מבחינת הנגישות ומבחינת הארגונומיה.

 פתרונות אלה מאפשרים לנו לאחסן בצורה יעילה יותר את כל הפריטים,
ובכך לנצל את החללים בצורה נכונה יותר ומקסימלית.

ייחודם של פתרונות האחסון:

מאפשרים חופש תכנוני  

ניתנים לשילוב עם חומרים שונים, כגון: עץ, זכוכית, אלומיניום, פלסטיק וכדומה.  

מתקנים מתכווננים המאפשרים "לתפור" לכל לקוח את הפתרון המתאים ביותר עבורו,   
בהתאם למקום העומד לרשותו.  

את השלווה, הסדר והנוחות תמצאו אצלנו בדמות פתרונות אחסון חכמים, המאופיינים:

בנוחות שימוש  

בהתאמה לכל אזורי האחסון ולכל סוג של פריט אחסון  

בעמידות גבוהה  

בטכנולוגיות ייצור מתקדמות ובחומרי גלם איכותיים  

פתרונות לארונות ולחדרי ארונות

טיפ

 ניתן לשלב עם מגוון 
 פתרונות האחסון את:

BLUM מוצרי 
 דלתות הזזה

מוצרי אלומיניום



פתרונות לארונות ולחדרי ארונות

  חידושים

LSB 

למגוון יישומים: רהיטים ומטבחים, דלתות, כלי שייט, ריצוף, קראוונים, אריזות, תערוכות ועוד  

לוח רב שכבתי, הבנוי מ-5 שכבות: מקנה ללוח חוזק מכאני גבוה, יציבות, כוח אחיזה מעולה לקיבוע ברגים ואמצעי חיבור נוספים  

לוח עמיד בלחות  

NAF ללא פורמלהיד, הלוח עומד בדרישות התקן הגבוה בעולם  

בעל תקני איכות הסביבה FSC ו-PEFC: הלוח מיוצר מעצי פופלר הגדלים במטעים מוסמכים )שאינם יערות(  

עובי חומר אחיד )קליברציה(: שטח הלוח אחיד, בצבע בהיר, חלק ושטוח; תכונות אלו הופכות את הלוח למושלם לציפוי  

אידיאלי לציפוי: PP )פוליפרופילן - קולקציית אריגים ומתכות(, למיטאצ׳ )קולקציית עצים(, הכנה לצבע, HPL )פורמייקה(, אקריל ועוד.   

AI136 לוחות רב שכבתיים, מק"ט LSB פירוט נוסף במידעון

 LSB חומר הגלם
המומלץ לייצור רהיטים

חדש
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SPACE STEP

 שני פתרונות במוצר אחד: משטח עמידה נשלף מעל מגירת אחסון 
מגירת הסטפ משמשת כמדרגה ומאפשרת גישה נוחה יותר לארונות גבוהים וכן יוצרת שטח אחסון נוסף 

 בתחתית הארון. ה-SPACE STEP מתאימה לשימוש בכל אחד מאזורי הבית - ארונות, חדרי ארונות, 
ארונות מטבח, ארונות אמבטיה, ארונות משרדיים ועוד.

פתרון חדשני המאפשר להשתמש בחלל הארון ממש עד התקרה ומעניק ללקוח גישה נוחה יותר למקום האחסון הגבוה ביותר בארון  

תוכנן מתוך מחשבה על בטיחות - פתרון זה מספק פלטפורמה יציבה המוחזקת היטב בעזרת מערכת מיוחדת נגד החלקה  

המערכת מופעלת החל ממשקל 8 ק"ג - משטח העמידה ננעל במצב פתוח  

עומס מרבי: 150 ק"ג  

גובה חזית: מינימום 150 מ"מ; מקסימום 250 מ"מ - ככל שהמדרגה גבוהה יותר, כך חלל האחסון גדול יותר  

BLUM מתאים לשימוש עם מגירות ומסילות מבית  

תומך בכל טכנולוגיות התנועה: בלומושן, טיפ-און בלומושן, סרוו-דרייב  

 מגירת סטפ
)SPACE STEP(

 בקרוב
2020
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פתרונות לארונות ולחדרי ארונות

7 6



 בבואכם לתכנן ארון בגדים או חדר ארונות חשוב להתחיל 
 ממה הלקוח רוצה לאחסן ואילו פתרונות מתאימים לצרכיו, 

בהתאם לחלל או לנישה העומדים לרשותו. 

 לא פחות חשוב מהסדר והארגון הפנימיים, זה להתאים את 
הארון/חדר הארונות מבחינת המבנה והעיצוב שלו.

בקטלוג זה תוכלו למצוא מגוון רחב מאוד של פתרונות שימושיים 
לכל סוג של חלל, גדול וקטן,  צר ורחב ו"לתפור" אותם בהתאם 

לצרכים האישיים של כל לקוח.

מאפייני המוצרים:

נוחות שימוש - מגוון פתרונות אחסון ארגונומים  

עיצוב ייחודי  

מגוון אפשרויות הרכבה בהתאם למבנה החלל ומידותיו  

הרכבה קלה, נוחה ומהירה  

עמודמה בפרק?

8מגירות ופתרונות לארגון פנים המגירה

10מתקנים נשלפים

12מתקנים לתליית בגדים בארונות עליונים

(SELF SYSTEM) 18סדרת סלף סיסטם

 פתרונות אחסון
לארונות ולחדרי ארונות
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פתרונות לארונות ולחדרי ארונות

  פתרונות אחסון לארונות ולחדרי ארונות

מגירות ופתרונות לארגון פנים המגירה

 מגירות בארונות ובחדרי ארונות הינם פריט חובה 
ליצירת סדר, ארגון ונוחות שימוש. 

BLUM מעמידה לרשותכם מגוון רחב מאוד של מגירות, המאופיינות:

בשליפה מלאה, המקנה מבט מלא על כל תכולת המגירה  

בנסיעה חלקה למגירה בכל גודל ובכל משקל  

בסגירה שקטה הודות למנגנון הבלומושן, המונע את טריקת המגירה  

במגוון דגמים וגימורים המאפשרים התאמה עיצובית לכל תכנון:  
   לגראבוקס: PURE )דופן מתכת(, FREE )דופן זכוכית(

   טאורבוקס: מערכת מגירות עץ בגימור פורניר 
   טנדם-בוקס: אינטיבו )דופן עיצובית(, אנטארו )מוט גלריה מלבני(

   מסילת מובנטו למגירות עץ - חדשנות טכנולוגית
  מסילת טנדם למגירות עץ 

טכנולוגיות פתיחה לרהיטים ללא ידיות

סרוו-דרייב: מנגנון חשמלי לפתיחה בנגיעה וסגירה שקטה  
טיפ-און בלומושן: מנגנון מכאני לפתיחה בלחיצה וסגירה שקטה  

טיפ-און: מנגנון מכאני לפתיחה בלחיצה  
בלומושן: סגירה שקטה  

שימוש בטכנולוגיות התנועה הופכות את השימוש במגירות 
לארגונומי ונוח יותר לשימוש, במיוחד הפתיחה הקלה שיוצרת 
חוויה נעימה עבור המשתמש. מגע קל עם היד, הירך או הברך 

 מספיק כדי לפתוח א המגירה והיא כאילו נפתחה מעצמה 
)פירוט נוסף ניתן לראות בקטלוג "טכנולוגיות לרהיטים ללא ידיות, 

.)AC175 מק"ט 

פתרונות לארגון פנים המגירה
 לקבלת נוחות שימוש מקסימלית, מומלץ להוסיף מערכת

לסידור פנים המגירה - כעת אין צורך לחפש ולפשפש בארונות, 
מבט אחד מספיק כדי למצוא בקלות ובמהירות כל פריט לבוש.

 מגירה מעץ עם מסילות טנדם 
לאחסון חולצות

 מגירה מעץ עם מסילת מובנטו
 בשילוב מנגנון מכאני טיפ-און בלומושן 

לפתיחה בלחיצה וסגירה שקטה

9 8



מגירת לגראבוקס דגם FREE, בגימור אפור אוריון

 מגירת לגראבוקס דגם FREE, בגימור אפור אוריון,
בשילוב מערכת לסידור פנים המגירה )אמביה-
ליין( בגימור אפור נברסקה לאחסון פריטי לבוש

מגירת אנטארו בגימור אפור-טיטניום בתוספת דופן זכוכית, 
בשילוב מערכת לסידור פנים המגירה )אורגא-ליין( לנעליים

9 8



פתרונות לארונות ולחדרי ארונות

  פתרונות אחסון לארונות: מתקנים נשלפים

קרש גיהוץ נשלף מארון

קרש הגיהוץ מחובר לדופן הארון ומאפשר חיסכון בשטח האחסון   

נוח מאוד לפתיחה ולשימוש: פתיחה קלה ומהירה ובסיום מקפלים ומחזירים לארון   

שליפה מלאה  - אורך המתקן מחוץ לארון: 1130 מ"מ  

הרכבה קלה ופשוטה  

מידות לתכנון פנים הארון:  
רוחב: מינימום 200 מ"מ   
עומק: מינימום 400 מ"מ   

גובה: מינימום 2,000 מ"מ   

מידות המתקן במצב סגור )בתוך הארון(:  
גובה: 1480 מ"מ   
רוחב: 150 מ"מ   
עומק: 340 מ"מ   

מידות קרש גיהוץ במ"מ:  אורך 1065  |  רוחב 340  

S-6611 :מק"ט  

106
5

340
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0
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קרש גיהוץ נשלף ממגירה

קרש הגיהוץ מחובר לחזית המגירה  

נוח מאוד לפתיחה ולשימוש. בסיום מתקפל ומוחזר למגירה   

שליפה מלאה - אורך המתקן מחוץ לארון: 1030 מ"מ  

בליטת משטח עליון )שיש( מעבר לקו הארון: עד 50 מ"מ  

הרכבה קלה ופשוטה  

מידות ארון:  
רוחב חיצוני: 500-400 מ"מ   

עומק פנים ארון: מינימום 510 מ"מ   
גובה פנים ארון: מינימום 120 מ"מ  

מידות קרש גיהוץ במ"מ:  אורך 950  |  רוחב 305  

  מק"ט: 0120 9000

500-400
510

מום 
מיני

 מינימום
120

950

305
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פתרונות לארונות ולחדרי ארונות
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 סדרת המתקנים לתליית בגדים בארונות עליונים 
 מאפשרת להגיע בנוחות ובקלות לבגדים על-ידי 

 משיכת המתקן כלפי מטה. המערכת מתאימה לשימוש
 בארונות, בחדרי ארונות ובתצוגות.

מאפייני הסדרה

עיצוב מגוון  

מגוון משקלים: 10, 12, 18 ק"ג  

נוחות שימוש  

הרכבה קלה, נוחה ומהירה  

עמודמה בפרק?

14סרווטו 2004

(ONLY) 16סרווטו אונלי

(SUPER PRO) 17סרווטו סופר פרו

מתקנים לתליית בגדים 
בארונות עליונים
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פתרונות לארונות ולחדרי ארונות

סרווטו 2004

 "סרווטו 2004" הינו מתקן מעוצב, הנותן פתרון שימושי ונוח לאחסון בגדים בארונות עליונים.
 המתקן מאפשר להוריד את המתלה כלפי מטה, על-מנת להגיע בנוחות ובקלות לבגדים 

ובסיום להעלות את המתקן חזרה למקומו.

גימורים: שחור, אפור, לבן, עם מוט אלומיניום לכל הגימורים  

ידית ארגונומית לנוחות שימוש עם אפשרות להוספת ידית הארכה  

פעולת המנגנון אחידה ונשמרת לאורך זמן  

משקל נשיאה מקסימלי: 10 ק"ג  

תוספת בלם האטה, מקנה למתקנים תנועה רכה יותר והרמונית בעת הפתיחה )הורדת המתקן כלפי מטה(       

  בעת הזמנה יש לציין: מק"ט של המתקן ושל בלם האטה ותוספות במידה ונדרש )הרחקה / ידית הארכה(

רוחב במ"מתאור
מק"ט לגימור

לבןאפורשחור

מתקן סרווטו 2004

610-440SEL8 SM 5TA

1000-600SEL8 ME 5TASEL8 ME 400

1200-770SEL8 LA 5TASEL8 LA GA0

DI05XX 500DI05XX G00הרחקה 2 ס"מ - זוג

 מק"ט לבחירה: EDI080 500EDI080 G00בלם האטה - זוג
שחור או אפור

 BELL 00T00     )ידית שקופה עבור כל מתקני סרווטו 2004(ידית הארכה שקופה

  מתקנים לתליית בגדים בארונות עליונים

בלם האטה חדש - ידית הארכהידית ארגונומית

 מידות 
בלם האטה

 מידות 
ידית הארכה

15 14



 הרכבת המתקן 
במרכז דופן הארון

 הרכבת המתקן 
בקצה דופן הארון

מידות להרחקות* מידות רוחב 
המתקן

בארונות רחבים או במקרים שדלתות ההזזה מפריעות לפתיחת המתקן,   * 
ניתן להרכיב תוספת הרחקה של 20 מ"מ )מק"ט בהתאם לצבע המתקן שהוזמן(  

10
 ק"ג
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פתרונות לארונות ולחדרי ארונות

  מתקנים לתליית בגדים בארונות עליונים

)ONLY( סרווטו אונלי

 מתקן בעיצוב חדשני ומעוגל - 
לתליית בגדים בארונות עליוניים 

המתקן עשוי מסיבי ניילון זכוכית  

המנגנון כולו נמצא בגוף ההרמה  

צבע המתקן: אפור אלומיניום  

ידית ארגונומית המאפשרת הרמת/הורדת   
המתקן בקלות ובנוחות.  

פעולת המנגנון אחידה ונשמרת לאורך זמן  

המתקן מתאים לרוחב ארון: 1190-730 מ"מ  

משקל נשיאה מקסימלי: 12 ק"ג  

המתקן מורכב על הדופן הארון:   
צמוד לחזית או צמוד לגב  

הרכבה קלה ופשוטה  

SE03LA GA0 :מק"ט  

החלקים הגבוהים של הארון יכולים להיות נגישים  לשימוש יומיומי!

12
 ק"ג
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)SUPER PRO( סרווטו סופר פרו

 פתרון שימושי ונוח לאחסון בגדים בארונות עליונים - 
עד משקל 18 ק"ג.

צבע המתקן: אפור  

ידית ארגונומית לנוחות שימוש  

פעולת המנגנון אחידה ונשמרת לאורך זמן  

משקל נשיאה מקסימלי: 18 ק"ג  

הרכבה קלה ופשוטה במרכז דופן הארון  

עומק ארון מינימלי: 500 מ"מ  

רוחב פנים ארון מקסימלי: 1100 מ"מ  

מוט התלייה ניתן לחיתוך: רוחב פנים הארון מינוס 100 מ"מ  

SP0118 GA0 :מק"ט  

DI01S PG00 :הרחקות )במידה ונדרש(, מק"ט ל-4 יחידות  

 למתקן ידית ארגונומית המאפשרת להוריד 
 את המתלה כלפי מטה, 

 על-מנת להגיע בנוחות ובקלות לבגדים 
ובסיום להעלות את המתקן חזרה למקומו.

מידות להרחקות*

18
 ק"ג

מידות רוחב המתקן

בארונות רחבים או   * 
במקרים שדלתות    

ההזזה מפריעות    
לפתיחת המתקן,    

ניתן להרכיב תוספת    
הרחקה בעובי 13 מ"מ.  

17 16



סדרת סלף סיסטם "SELF SYSTEM" כוללת מגוון רחב של אביזרים קבועים ונשלפים 
לפנים ארון בעיצוב ייחודי וחדשני . 

המערכת מתאימה לשימוש בארונות ובחדרי ארונות ומאפשרת לכל אחד לעשות סדר 
 וארגון מקסימליים בקלות, במהירות ובנוחות.

מאפייני הסדרה

מגוון עיצובים  

מגוון מוצרים נשלפים וקבועים  

נוחות שימוש  

מבנה המתקנים והמדפים, המאפשרים להקים חדרי ארונות ותצוגות   
במהירות, בקלות ובנוחות  

עמודמה בפרק?

19מתקנים לנעליים

20מתלים לבגדים

21מתלים לעניבות

)SELF SYSTEM( סדרת סלף סיסטם

פתרונות לארונות ולחדרי ארונות
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מתלה נעליים להרכבה על קיר/דופן ארון

צבע המתקן: אפור אלומיניום  

רוחב המתקן ניתן לכוונון:   
940-510 מ"מ  

 SETAC 11GA :מק"ט  

מעמד לנעליים

מתקן נעליים מתכוונן בהתאם לרוחב הנישה או   
הארון בו הוא מוצב  

ניתן להרכיב כמה יחידות, אחת על גבי השנייה,   
בהתאם לצורך  

צבע המתקן: אפור   

רוחב המתקן: 900-580 מ"מ   

 CIPEXT A00 :מק"ט  

)SELF SYSTEM( סדרת סלף סיסטם  

 אפשרות התאמה
 3 מצבים שונים

בהתאם לסוג הנעל.

התקנה על קיר

התקנה על דופן הארון

19 18



פתרונות לארונות ולחדרי ארונות

)SELF SYSTEM( סדרת סלף סיסטם  

מתלה נשלף לקולבים

ניתן לחבר את המתלה לדופן הארון או לתקרת הארון  

מוט התלייה נשלף אל מחוץ לארון   

צבע המתקן: אפור  

עומק המתקן: 186 מ"מ  

גובה המתקן: 76 מ"מ  

TIRATA KAG :מק"ט  

מוט תלייה מאלומיניום

מוט תלייה אובלי מאלומיניום מחורץ  
4A-BA2670 :אורך 3 מטר )לחיתוך עצמי(, מק"ט   

תופסנים שחורים למוט תלייה  
להרכבה על דפנות הארון    

STOV 01500 :מק"ט לזוג  

  מידע להזמנה - בעת הזמנה יש לציין:
א. את מק"ט המוט   

ב. את מק"ט התופסנים )זוג(   
ג. את כמות התופסנים   

21 20



מתלה עניבות ספירלי 18 יח'

מתקן עניבות, הנתלה כקולב עם תופסן מיוחד לכל עניבה 
ועניבה. צורתו הספירלית שומרת על סדר וארגון העניבות 

בארון, ומאפשרת הוצאת העניבות בקלות ובנוחות. 

צבע המתקן: שחור  

במתקן 18 ווים המיועדים לעניבות  

הרכבה קלה ופשוטה: המתקן מורכב כמו לגו  

גובה המתקן: 440 מ"מ  

קוטר המתקן: 135  מ"מ  

SENOV 1318B  :מק"ט  

מתלה קבוע לעניבות

 מתלה מעוצב לאחסון עניבות השומר 
על סדר וארגון העניבות בתוך הארון. 

צבע המתקן: אלומיניום /שקוף  

28 ווים המיועדים לעניבות  

עומק המתקן: 432 מ"מ  

רוחב המתקן: 52 מ"מ  

הרכבה קלה ופשוטה  

SSNBP 162L :מק"ט  

135

44
0
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פתרונות לארונות ולחדרי ארונות

23 22



המוצרים שתמצאו בקטלוג מתאימים לשימוש בחדרי ארונות 
ובתצוגות ומאפשרים להפוך כל נישה לארון קיר, ללא שימוש 

 באלמנטים נוספים.

מאפייני המוצרים:

עיצוב ייחודי  

מגוון מוצרים הניתנים להרכבה על הקיר   
באינסוף אפשרויות ומיקומים  

נוחות שימוש  

מבנה המתקנים והמדפים מאפשר להקים   
חדרי ארונות ותצוגות במהירות, בקלות ובנוחות  

עמודמה בפרק?

)WALL( 24סדרת סרווטו וול

)PARTY( 26פארטי

 מערכות אחסון
לחדרי ארונות ותצוגות
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פתרונות לארונות ולחדרי ארונות

 )WALL( מערכות אחסון לחדרי ארונות ותצוגות - סרווטו וול  

מתלה סרווטו עם חיבור מרכזי לקיר

 מתקן לתליית בגדים בחללים גבוהים.
 למתקן מנגנון מכני עם חיבור מרכזי לקיר, המאפשר 

גישה נוחה וקלה לבגדים ע"י משיכת המתקן כלפי מטה.
עיצוב ארגונומי חדשני ואטרקטיבי  

צבע המתקן: אפור ואלומיניום  

ידית ארגונומית איכותית לאחיזה נוחה  

משקל נשיאה מקסימלי: 10 ק"ג  

רוחב המתקן ניתן לכוונון: 1150-650 מ"מ  

הרכבה קלה ופשוטה לקיר/גב הארון  

SE83CP GA0  :מק"ט  

מוט תלייה חיבור לקיר רוחב 1000-840 מ"מ

מוט לתליית בגדים המושחל לתומכים המורכבים לקיר

צבע המתקן: אפור ואלומיניום  

רוחב המתקן ניתן לכוונון: 1000-840 מ"מ  

על-גבי התומכים ניתן להניח מדף זכוכית בעומק: 250 מ"מ  
)את הזכוכית יש להזמין בנפרד(.  

משקל נשיאה מקסימלי: 20 ק"ג  

FNNBP 18GA  :מק"ט  

10
 ק"ג

20
 ק"ג
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מתקן מדורג לתלייה

מתקן דקורטיבי ושימושי לתלייה על הקיר

צבע המתקן: אפור  

גובה המתקן כאשר הוא מורם: 840 מ"מ  

אורך חוט משיכה: 840 מ"מ  

משקל נשיאה מקסימלי: 5 ק"ג  

הרכבה קלה ופשוטה   

SE83PA G00  :מק"ט  

תומך למדף זכוכית

תומך המדף מורכב לקיר ומתאים לשימוש עם מדף 
מזכוכית.

צבע התומך: אפור  

עומק התומך: 318 מ"מ  

התומך מתאים למדף זכוכית בעומק: 330 מ"מ  
)את הזכוכית יש להזמין בנפרד(.  

הזכוכית נתפסת אל תומך המדף ע"י וואקום  

משקל נשיאה מקסימלי: 30 ק"ג  

FNNBP 190G :מק"ט  

5 
 ק"ג

30
 ק"ג
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פתרונות לארונות ולחדרי ארונות

)PARTY( פארטי

 פארטי הינה מערכת פרופילים שקועים בלוח או חיצוניים, המורכבים לקיר,
אליהם מתחברים מתקנים מאלומיניום המיועדים לאחסון.

 מערכת זו גמישה מאוד ומאפשרת לבנות חדר ארונות במגוון עיצובים, חומרים, מתקנים 
 וכן ליצור אלמנטים בעיצוב אישי המותאמים במיוחד לצרכי הלקוח.

 בכל מתקן ניתן להשתמש בצורה המוצגת כאן או לשנות את ייעודו, לדוגמה: 
 לתלות על הוו תמונה/מראה במקום בגד/כובע, לשים על המדפים נעליים/ספרים במקום בגדים 

לבנות שידה ולחבר אותה בעזרת פרופיל לתליית אלמנטים בעיצוב עצמי ועוד.

 ניתן לראות את המערכת במלואה:
AC157 בקטלוג חיפויי קיר בשילוב פארטי, מק"ט  
במרכזי המידע של בלורן )פרטים בגב הקטלוג(  

www.bluran.co.il :באתר בלורן  

 חיבור
לקיר

 חיבור
לקיר

מידות הרכבה בהתאם לעובי הלוח

  מערכות אחסון לחדרי ארונות ותצוגות 

 פרופיל לתליית אלמנטים
 )בעיצוב עצמי(

Y780 A21 :300 מ"מ, מק"ט

 3 מטר )חיתוך עצמי(, 
Y782 A01 :מק"ט

לוח בעובי 16 מ"מ לוח בעובי 19 מ"מ
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 מתלה מוט תלייה 450 מ"מ
Y913 A01 :מק"ט 

 מתלה מוט תלייה 700 מ"מ
Y910 A01 :מק"ט

 מדף דופן סגורה עם מוט תלייה
Y906 A01 :מק"ט

 זוית למדף זכוכית עומק 243 מ"מ
RA18 :מק"ט

 מתלה ארבעה ווים קבועים
Y860 A21 :מק"ט

 מתלה קולבים חזיתי
Y900 A01 :מק"ט
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פתרונות לארונות ולחדרי ארונות

29 28



דלתות פורטה-ליין מבית בלורן, הינן הפתרון האידאלי לשימוש 
 בארונות ובחדרי ארונות.

ניתן להזמין דלתות זכוכית דגם סקרין/נובו או לבחור מילואה 
בעיצוב אישי, מחומרים אחרים מקולקציית פורטה-ליין.

הדלתות מורכבות על מערכות הזזה, המיועדות לנשיאת 
משקלים גבוהים:

אליאנטה לדלתות מרחפות )הזזה בשני מישורים(  

וואן-ליין )דלתות הזזה במישור אחד(  

פורטה )לחציצה בין חדרים(  

עמודמה בפרק?

30דלתות הזזה סקרין

32דלתות הזזה נובו

34מערכות הזזה לחדרי ארונות - פורטה

דלתות ומערכות הזזה 
לארונות ולחדרי ארונות
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פתרונות לארונות ולחדרי ארונות

)SCREEN( דלתות סקרין

דלתות "סקרין" לרהיטים בנויות ממערכת פרופילי אלומיניום במגוון גימורים ומורכבות על מערכת הזזה מבית מיקסאל: 
אליאנטה )שני מישורים( או וואן ליין )ONE LINE( במישור אחד.

 מבנה הדלתות מאפשר להזמינן במגוון רחב של עיצובים, בהתאם לטעמו האישי של הלקוח: גודל דלת, 
 סוג וכמות המחיצות, סוגי ידיות וגימורים ומבחר עשיר מאוד של מילואות )זכוכיות, עץ וכד', בעובי 4-5 מ"מ(. 

מאפייני הדלתות:
דלתות המתאימות לייצור במידות גדולות - מידות:  

גובה: מקסימום 2,950 מ"מ )דלתות צבועות לגוון עד גובה 2,800 מ"מ(    
רוחב: מקסימום 1,750 מ"מ    

עובי: 29 מ"מ    
משקל: עד 100 ק"ג   

גימורי פרופיל:  
)A71( טבעי-מט    

צבוע לגוון )בחירה מתוך מניפות אלומיניום מבית בלורן, מס' 16,15(   

מילואות: זכוכית או עץ בעובי 4-5 מ"מ  

מחיצות: חיצונית או סמויה  

ידיות - בהתאם למיקום הארון, בהתאם לכמות הדלתות ובהתאם לעיצוב:  
ידית ישרה, ידית משופעת, ידית ונוס - פירוט בתחתית העמוד  

מערכות הזזה מבית מיקסאל, המתאימות להרכבה עם דלתות סקרין:  
אליאנטה לדלתות מרחפות )שני מישורים(    

וואן-ליין )מישור אחד(    
רצפת הארון נקייה ממסילות וממובילים    

המערכות כוללות מנגנון בלימה אינטגרלי לסגירה חלקה ושקטה )טריקה שקטה(   

ניתן לייצר ע"פ דרישה, דלתות סקרין עם טלוויזיה. למידע נוסף ולהזמנה, יש לפנות לסוכן/מתאמת  

  דלתות לארונות בשילוב מערכות הזזה מבית מיקסאל

 פרופיל רוחב:
70 מ"מ

 פרופיל גובה:
38 מ"מ

 פרופיל סגירה:
29 מ"מ

תוספת מחיצות

ידיות      

ידית משופעת - לכל מצב של ארון

ידית ישרה - למצב בו הארון לא צמוד לקיר

20 209.
4

מחיצת חיזוק 
 ודקורציה 

)גלויה(

 מחיצת חיזוק סמויה 
)מומלץ להשתמש 

בזכוכית בטיחותית - 
מחוסמת או עם מדבקת 

.)PVC ויניל או

מחיצות  

ידית ונוס )חיתוך CNC( - לכל מצב של ארון

 X = גובה ידית, לבחירה:
X  150, 200, 250 מ"מ

30 מ"מ

65 
מ"מ
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 מידע לתכנון ובניית ארון - 
 בהתאם למערכת ההזזה שבחרתם 
)AC115 פירוט בקטלוג הזזות, מק"ט(

 לרשותכם באתר בלורן
www.bluran.co.il, טופסי הזמנה 

 לדלתות סקרין עם מערכות הזזה:
AF151 אליאנטה )שני מישורים(, מק"ט  

AF176 וואן-ליין )מישור אחד(, מק"ט  

להזמנת דלת סקרין עם טלוויזיה,   
יש לפנות לסוכן/מתאמת  

דלתות סקרין בשילוב זכוכית משי-משי )מט( מודפסת, המורכבות על מערכת הזזה אליאנטה )מיקסאל בשני מישורים(

דלתות סקרין עם ידית ונוס, בשילוב זכוכית משי-משי מודפסת, המורכבות על מערכת הזזה "וואן-ליין" במישור אחד.
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פתרונות לארונות ולחדרי ארונות

  דלתות לארונות בשילוב מערכות הזזה מבית מיקסאל

)NOVOׂ( דלתות נובו
 "נובו" דלתות הזזה לרהיטים, בנויות ממערכת פרופילי אלומיניום, המקנים לדלת מראה עיצובי מודרני - דק ומינימליסטי 

 ומורכבות על מערכת ההזזה מבית מיקסל: אליאנטה )שני מישורים(.
 מבנה הדלתות מאפשר להתאימן לכל לקוח ולהזמינן במגוון רחב של עיצובים, הודות לאפשרויות הבחירה הרבות: 

מחיצות מעץ/מאלומיניום, ידיות, מבחר עשיר של מילואות מבית בלורן, פרופילים במגוון צבעים ועוד.

מאפייני הדלתות:
דלתות המתאימות לייצור במידות גדולות - מידות:  

גובה: מקסימום 2,700 מ"מ    
רוחב: מקסימום 1,200 מ"מ    

עובי: 35 מ"מ   

גימורי פרופיל אלומיניום:  
)A71( טבעי-מט    

צבוע לגוון )בחירה מתוך מניפות אלומיניום מבית בלורן, מס'16,15 (   

מילואות:   
זכוכית )עובי 4 מ"מ(    

PL )מלמין( - בחירה מתוך מניפות "פורטה-ליין"   

מחיצות: 6 סוגים במגוון עוביים וצבעים, מאלומיניום או מעץ )אלון/אגוז( - פירוט בתחתית העמוד  

ידיות - בחירה בהתאם לעיצוב )פירוט בתחתית העמוד(:  
ידית נובו )למצב בו הארון לא צמוד לקיר(    

מחיצת חיזוק המשמשת כידית    
מערכת הזזה לדלתות נובו:  

אליאנטה לדלתות מרחפות בשני מישורים, מבית מיקסאל    
רצפת הארון נקייה ממסילות וממובילים    

המערכות כוללות מנגנון בלימה אינטגרלי לסגירה חלקה ושקטה )טריקה שקטה(   

מחיצות אלומיניום    

  מחיצת חיזוק 3 מ"מ
 )עבור מילואה אטומה בלבד( 

  מחיצת חיזוק סמויה  מחיצת חיזוק לידית מחיצת חיזוק 10 מ"מ

ת
זי

ח

ת
זי

ח

ת
זי

ח

ת
זי

ח

מחיצות עץ    

מידע לתכנון - תוספות  
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 פרופיל כיסוי
ידית נובו  דקורטיבי  
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ת
זי

ח

ת
זי

ח מחיצה דקה 
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ח  מחיצה עבה
מפורניר אגוז



רעיונות עיצוביים - דוגמאות להמחשה מתוך אינסוף אפשרויות עיצוב  
AC115 :מידע לתכנון ובניית ארון, בהתאם למערכת ההזזה אליאנטה, פירוט בקטלוג מערכות הזזה, מק"ט

AF202 :לרשותכם באתר בלורן, טופס הזמנת דלתות נובו עם מסילת הזזה אליאנטה )בשני מישורים(, מק"ט

 אלומיניום צבוע שחור-מט
 עם מחיצות חיזוק דקות
 ופרופיל כיסוי דקורטיבי 

 בגימור פורניר אלון, 
 בשילוב מילואות 

 זכוכית משי-משי שחורה

L04-SM אלומיניום צבוע חום 
עם מחיצות חיזוק 10 מ"מ 

 בשילוב מילואות 
 זכוכית משי-משי לבן שלג

ו-PL פלדת קורטן 

 אלומיניום צבוע שחור-מט
עם מחיצות חיזוק 3 מ"מ 

)למילואה אטומה בלבד( 
 בשילוב מילואות 

 PL אמזונס אשא טבעי
וזכוכית משי-משי שחורה

 אלומיניום צבוע אפור גרפיט
 עם מחיצות חיזוק/ידית עבות

 ופרופיל כיסוי דקורטיבי 
 בגימור פורניר אגוז, 

 בשילוב מילואות זכוכית 
 אנטיסן משי-משי אפורה

ו-PL סטוקו אפור 

 אלומיניום צבוע לגוון
SUM19 שנהב אולטה 

 בשילוב מילואת 
 זכוכיות אקסטרה קליר

SHA-002-OP מודפסת דגם

 אלומיניום צבוע לגוון
 ירוק עמוק אולטרה

עם מחיצות חיזוק לידית 
 מאלומיניום 10 מ"מ, 

 בשילוב מילואות 
 זכוכיות משי-משי, 

TEX-032 דגם

ארון בגדים עם דלתות נובו: אלומיניום צבוע לגוון אפור גרפיט GUM21, מילואת זכוכיות משי-משי מודפסת, דגם SHA-038-OP אפור, בשילוב מערכת הזזה דגם אליאנטה )שני מישורים(
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פתרונות לארונות ולחדרי ארונות

)PORTA( פורטה

 מערכות הזזה חכמות ושקטות הניתנות להרכבה כמחיצות הפרדה בין חדרי הארונות לבין החדרים 
)רצפת החדר נקייה, ללא מובילים וללא חריצים(.

מאפייני מערכות ההזזה:

לדלתות עץ, במשקל 45, 60, 100ק"ג  

לדלתות זכוכית, במשקל עד 100 ק"ג  

מסילה עליונה עם ציפוי אנודייז, המותקנת לתקרה )חיצונית או שקועה(  

הגלגלים סמויים בתוך המסילה העליונה  

נסיעה חלקה ושקטה  

דלתות נוספות, פתרונות משלימים וחידושים, ניתן לראות:

  AC115 :בקטלוג "מערכות הזזה - רעיונות ופתרונות, מק"ט  

במרכזי המידע של בלורן )פרטים בגב הקטלוג(   

www.bluran.co.il :באתר בלורן  

  מערכות הזזה לחדרי ארונות )דלתות מעבר(
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 אנו מודים לכם על שבחרתם להיות לקוחות בלורן ולקנות ממוצרי החברה.
 אנו מאמינים כי כל לקוח יכול למצוא בקטלוג סל מוצרים איכותיים המתאימים לתקציבו.

 אנו מזמינים אתכם למרכזי המידע של בלורן ומתחייבים להעניק לכם שירות מקצועי ואדיב,
 מוצרים חדשים ופתרונות חדשניים לשביעות רצונכם המלאה.

לפירוט מרכזי המידע ראו כריכה אחורית.

ומקפידים על שלושת הערכים הבאים:

מוסריות:
הקפדה על הגינות בעבודה עם הלקוחות והספקים; שיתוף ומסירת מידע מהימן ומדויק; 

עמידה בהבטחות ובהתחייבויות ומחירים ברורים.

שירות:
מתן שירות יעיל ומהיר תוך הקפדה על מקצועיות; בקרה ועמידה בלוחות זמנים; יצירת 

סביבת עבודה נעימה ונוחה ומלאי שוטף של המוצרים.  

שגשוג:
 יצירת שותפות אינטרסים בין בלורן, הלקוחות והספקים; קידום הלקוחות באמצעות

עדכון שוטף על החידושים בענף; ייבוא המוצרים החדשים ביותר והקפדה על איכות 
גבוהה.

אנו בבלורן מאמינים בפתגם "נאה דורש נאה מקיים"



www.bluran.co.ilטל' מרכזי מידע ותצוגה: 1599-531-060
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5 מרכזי מידע ותצוגה בפריסה ארצית                    1599-531-060

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

רח’ לח"י 2

 ירושלים
 א.ת. תלפיות,

רח’ יד חרוצים 14

 בית בלורן, ראשל"צ
 א.ת. מעוין שורק,

רח' המדע 2

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

 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 


