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מתקנים למטבחים
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מתקנים לארונות מזווה

VS TAL 5-4דופורט

VS TAL 7-6סופט-ליין

מתקנים לארונות פינתיים

9-8נשלף פינתי )מג'יק(

CORNERSTONE MAXX 11-10קורנר-סטון מקס
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VAUTH SAGEL, חברה הגרמנית, המתמחה בייצור פתרונות אחסון למטבחים.

 החברה חרטה על דגלה את סמלי המצוינות והחדשנות, קשובה לצרכי הלקוח 
וממשיכה להוביל את השוק העולמי עם פיתוחים חדשים של מגוון מוצרים איכותיים למטבחים.

. ISO 9001 לחברה תו תקן בינלאומי לבקרה ואיכות

מאפייני המוצרים:

למסגרות המתקנים ציפוי כפול להגנה מירבית.  

מתקנים שנוסעים בצורה חלקה ושקטה, הודות למנגנון אינטגרלי למניעת טריקה.  

שליפה מלאה של המתקנים המאפשרת גישה קלה ונוחה לפריטים המאוחסנים.  

יציבות גבוהה בזמן הוצאת והכנסת המתקן לארון.  

הרכבה קלה ופשוטה  

כוונון חזית ב-3 מימדים: אנכי: מעלה-מטה / אופקי: שמאלה-ימינה / הטיות: פנימה-החוצה  

  מתקנים למטבחים
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מתקנים למטבחים

DUPORT - VS TAL דופורט
 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 המתקן:

גוון: אפור לבה  

נגישות מלאה לכל פריט אחסון - מנגנון הפתיחה מזיז אוטומטית את המדפים   
אל מחוץ לארון, כלפי המשתמש לקבלת נוחות שימוש מקסימלית  

המתקן מתאים לפתיחת דלת לימין/לשמאל  

מדפי "ארטליין" מעץ בשילוב מסגרת מתכת וזכוכית - מקסימום נוחות שימוש -   
מקנה יציבות לפרטי האחסון ודופן הזכוכית מאפשרת מבט כולל על כל תכולת הארון  

משקל נשיאה גבוה: מקסימום 75 ק"ג )15 ק"ג לכל מדף(  

הרכבה קלה ונוחה: חלקי המתקן מתחברים אחד לשני בשיטת ה"קליק"  
)לא נדרש להתקין סלים על חזית הארון כמו בדגם הישן(  

כוונון קל ונוח ב-3 מימדים:   
הכוונון מתבצע ע"י סיבוב שני ברגי כוונון הנמצאים על המסילה התחתונה    

ומאפשרים )בהתאם לצורך( את העלאת/הורדת המסגרת הפנימית וכן את הטייתה  

ניתן להתאים את מיקום גובה המדפים בהתאם למוצרי האחסון  

  מתקנים לארונות מזווה

ביחידות ברוחב 600-400 יש להוסיף רגל 
סוקל מרכזית.

  מידע להזמנה
בעת הזמנה יש לציין את מק"ט המתקן הנדרש בהתאם לרוחב ולגובה היחידה -    

המק"ט כולל את המתקן עם המדפים  

 מתקנים:

 מספר מק"ט דופורטגובה מסגרת 
מדפים

מידע כללי

ליחידה 600ליחידה 450

1,700-1,450DUPO6622DUPO66234  רוחב ארון: 450, 600 מ"מ  

עומק ארון מינימלי: 480 מ"מ )לא כולל עובי חזית(  

המתקן כולל את המסילות, המסגרות והמדפים  

1,950-1,700DUPO6625DUPO66265

2,140-1,900DUPO7054DUPO70565

מדפי ארט-ליין לדופורט )מידות נטו במ"מ(:

גובה המדףעומק המדףרוחב המדףרוחב ארון

שליפה מלאה

450350
39584/124

600500
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סרטון הרכבה
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מתקנים למטבחים

  מתקנים לארונות מזווה

ביחידות ברוחב 600-400 יש להוסיף רגל 
סוקל מרכזית.

 * בארון עם מסגרת אלומיניום/עץ, או 
    בארון ברוחב 40, המתאם מוזמן בנפרד 

   )ראו סעיף ד' במידע להזמנה(

SOFT-LINE - VS TAL סופט-ליין
מזווה סופט-ליין דגם VS TAL, שודרג ועוצב מחדש, בעקבות מעבר השוק מגוונים בהירים לגוונים 

 כהים בתוך הארון.  הדגם החדש נוח מאוד לשימוש - פעולות הפתיחה והסגירה 
קלות ונוחות, הודות לסנכרון מלא בין המסילה העליונה והתחתונה של המתקן.

מאפייני המתקן:

גוון: אפור לבה  

נגישות מלאה לכל פריט אחסון - מנגנון הפתיחה מזיז אוטומטית את המדפים   
אל מחוץ לארון, כלפי המשתמש לקבלת נוחות שימוש מקסימלית  

מדפי "ארטליין" מעץ בשילוב מסגרת מתכת וזכוכית - מקסימום נוחות שימוש -   
מקנה יציבות לפרטי האחסון ודופן הזכוכית המאפשרת מבט כולל על כל תכולת הארון  

משקל נשיאה גבוה: מקסימום 120 ק"ג )16 ק"ג לכל מדף(  

מנגנון המתקן מחובר לארון בעזרת פינים אינטגרליים לקבלת חוזק ויציבות אופטימליים  

הרכבה קלה ונוחה: חלקי המתקן מתחברים אחד לשני בשיטת ה"קליק"  

כוונון קל ונוח ב-3 מימדים:   
הכוונון מתבצע ע"י סיבוב שני ברגי כוונון הנמצאים על המסילה התחתונה ומאפשרים    

)בהתאם לצורך( את העלאת/הורדת המסגרת הפנימית וכן את הטייתה  

ניתן להתאים את מיקום גובה המדפים בהתאם למוצרי האחסון  

  מידע להזמנה - 
בעת ההזמנה יש לציין:

א.  את מק"ט מסגרת מתקן סופט-ליין בהתאם לגובה הארון  

ב.  את רוחב המדפים  

ג.  את כמות המדפים  

ד.  מתאמי החזית מסופקים עם מתקן לארון ברוחב 30 ס"מ,    
    לארון ברוחב 40 ס"מ או כאשר חזית הארון בנויה ממסגרת פרופיל אלומיניום/עץ, 

    יש להזמין בנפרד מתאמי חזית, מק"ט: 6651 9000

 מתקנים:

מידע כללימספר מדפיםמק"טגובה מסגרת 

1,700-1,450SOFT66484  רוחב ארון: 300, 400 מ"מ  
    )ראו מתאמי חזית - סעיף ד' במידע להזמנה(

עומק ארון מינימלי: 503 מ"מ )לא כולל עובי חזית(  

המתקן לא כולל את המדפים  

1,950-1,700SOFT66495

2,140-1,900SOFT66505

מדפי ארט-ליין לסופט-ליין )מידות במ"מ(:

לרוחב פנים ארוןגובה מדףעומק מדףמק"טרוחב מדף

7935 2509000 )ליח' 30(
46085

315-265

7936415-365 3509000 )ליח' 40(

רוחב מתאם חזית = Zרוחב ארון

300250

400*350

מנגנון אינטגרלי למניעת טריקה
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סרטון הרכבה
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מתקנים למטבחים

  מתקנים לארונות פינתיים

נשלף פינתי )מג'יק(
 לא משנה מה תאחסנו בארון הפינתי, עם פתרון זה ניתן להגיע לכל פריט בקלות, ללא מאמץ.
בעת פתיחת הדלת, המדפים הקדמיים מסתובבים ויוצאים החוצה והמדפים האחוריים נעים 

 לחלקו הקדמי של הארון לקבלת נוחות שימוש מקסימלית - גישה קלה ונוחה לפרטי האחסון.

מאפייני המתקן:

גוון: אפור לבה  

מדפי "ארטליין" מעץ בשילוב מסגרת מתכת וזכוכית - מקסימום נוחות שימוש -   
מקנה יציבות לפרטי האחסון ודופן הזכוכית המאפשרת מבט כולל על כל תכולת הארון  

משקל נשיאה גבוה: מקסימום 35 ק"ג )8 ק"ג לכל מדף קדמי ו-9 ק"ג לכל מדף אחורי(  

בולם טריקה אינטגרלי, המבטיח סגירה שקטה, ללא מאמץ  

הרכבה קלה ונוחה: חלקי המתקן מתחברים אחד לשני בשיטת ה"קליק"  

כוונון חזית קל ונוח ב-3 מימדים:   
אנכי: מעלה-מטה | אופקי: שמאלה-ימינה | הטיות: פנימה-החוצה  

ניתן להתאים את מיקום גובה המדפים בהתאם למוצרי האחסון  

  מידע להזמנה
  בעת הזמנה יש לציין את כיוון פתיחת הארון:

 מידות מינימום ארון 
במ"מ

מדפי "ארט-ליין" )מידות במ"מ(

גובהעומקרוחבמיקום

רוחב חיצוני: 900  

גובה: 530  

עומק פנימי: 485  

פתח דלת: 411  

 קדמיים 
)על דלת הארון(

450305840

מדף קדמי

מדף אחורי

 אחוריים
)בתוך הארון(

430370840

 מתקן פתיחה לימין
CORN6674 :מק"ט

 מתקן פתיחה לשמאל
CORN6673 :מק"ט
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 ומסתובב הצידה עד לנקודה בה הוא נעצר...המדף הקדמי יוצא החוצה...
)ימינה/שמאלה( ומושך את 

המדף הפנימי כלפי חוץ.

ABC

 זווית פתיחת הדלת 
ניתנת להתאמה

סרטון הרכבה
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מתקנים למטבחים

  מתקנים לארונות פינתיים

CORNERSTONE MAXX קורנר-סטון מקס
המתקן הנשלף החדש, מבית VOUTH SAGEL, נותן מענה לצרכי המשתמש והיצרן 
 בכל תחום:  מקסימום חדשנות, מקסימום נוחות שימוש, מקסימום נוחות הרכבה 

ועל כך זכה בפרס בינלאומי על עיצוב ואיכות. 

מאפייני המתקן:

גוון: אפור לבה  

עיצוב חדשני - צף ונקי, הודות למנגנון נסתר המורכב בתחתית המדפים  

מנגנון אחד המאפשר פתיחה לשני הכיוונים - ימין ושמאל, לדלתות ברוחב 450, 500 מ"מ  
בעת ההזמנה יש לציין מדף ימין או שמאל - בהתאם לפתיחה   

מקסימום נוחות – למדפים מסגרת גבוהה, ששומרת על המוצרים במקומם   
והם נשלפים במלואם אל מחוץ לארון  

משקל נשיאה: מקסימום 25 ק"ג לכל מדף  

סגירה שקטה הודות לבולם טריקה אינטגרלי  

ניתן לכוונן את גובה המדפים גם לאחר הרכבתם  

מקסימום נוחות הרכבה – 3 חלקים בלבד המורכבים בעזרת שבלונה  

  מידע להזמנה
בעת ההזמנה יש לציין את מק"ט המתקן הנדרש, בהתאם לכיוון הפתיחה ורוחב הדלת/הארון   

המק"ט כולל מנגנון וזוג מדפים   

מידות מינימום ארון במ"ממק"טרוחב דלת

גובהעומקמידת פתחרוחבפתיחה לשמאלפתיחה לימין 

450COMX 7718COMX 7719900411
490850-650

500COMX 7699COMX 77001,000461

מתקן פתיחה לשמאל מתקן פתיחה לימין
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 MAXX חדשנות
 MAXX נוחות שימוש

MAXX נוחות הרכבה

סרטון הרכבה
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AC171

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

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 
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6 מרכזי מידע ותצוגה בפריסה ארצית                    1599-531-060

 ספריית חומרים 
 דן דיזיין סנטר, בני-ברק:
 קומת כניסה, חנות 119,

רח' לח"י 2

 באר שבע:
 א.ת. עמק שרה,
רח' הפועלים 19

 בית בלורן, ראשל"צ:
 א.ת. מעוין שורק,

רח' המדע 2

 ירושלים:
 א.ת. תלפיות,

רח' יד חרוצים 14

 צ'ק-פוסט, חיפה:
רח' מרקוני 18


