
מערכת מידוף מודולרי בעיצוב אישי
קולקציית קאנטי )KANTY( מפרופיל אלומיניום 20/20 מ“מ
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קאנטי צבוע ללבן בסלון
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"קאנטי" הינה מערכת מידוף מודולרי, המקנה מקסימום נוחות שימוש ומאפשרת ליצור 
קומבינציית מדפים בכל עיצוב וצורה, גודל וצבע.

יחידת הקאנטי יכולה להיות רהיט עצמאי או להיות משולבת בתוך רהיט קיים ולהתמזג 
בהרמוניה מושלמת במראה הכללי של חלל הבית, המטבח, האמבטיה, המשרד וכד'.

לב המערכת הוא פרופיל אלומיניום דק 20/20 מ"מ המאפשר לכם ליצור כל יחידה, אנכית 
או אופקית, כגון: ספריות, כוורות, מסגרות למזנונים, עגלות שירות, ארונות עליונים, ארונות 

לאמבטיה, יחידות למערכות שמע, יחידות מידוף דקורטיביות ועוד מוצרים רבים, כיד הדמיון...

מאפיינים ויתרונות

TOTAL DESIGN - התאמה עיצובית מושלמת בחלל הבית  

ניתן לבחור את מערכת המידוף בגימור אלומיניום טבעי-מט או לצבוע בכל גוון, מתוך קולקציית מניפות  
פורטה-ליין )מספר 15, 16(. צביעת הפרופילים מתבצעת על-ידי אבקה אלקטרוסטטית המספקת עמידות    

בפני שריטות, צביעה אחידה וכיסוי מלא של פני השטח.  

קאנטי בעיצוב אישי )פירוט בעמ' 5( או קולקציית דגמים במידות קבועות )פירוט בעמ' 7(  

ניתן לשלב מדפים מתוך המגוון העשיר של קולקציית החומרים מבית פורטה-ליין  

מערכת מידוף מודולרי בעיצוב אישי
קולקציית קאנטי )KANTY( מפרופיל אלומיניום 20/20 מ“מ
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קאנטי בעיצוב אישי

 מערכת מידוף מודולרי, המאפשרת 
 להזמינה כיחידה עצמאית או כחלק מרהיט 

 בכל עיצוב, גוון וגודל, בשילוב
 מדפים מעץ או מזכוכית.

 שימושים רבים ומגוונים כיד הדמיון... 
 ספריות, כוורות, מסגרות למזנונים, 

 עגלות שירות, ארונות עליונים, 
 ארונות אמבטיה, יחידות למערכות שמע, 

יחידות מידוף דקורטיביות ועוד.

פרופילי קאנטי מאלומיניום

פרופיל 20/20 מ״מ

K100.A71 מק״ט

פרופיל 20/20 מ״מ עם מדרגה למדף

K115.A71 מק״ט
 גימור אלומיניום, לבחירה: טבעי-מט או צבוע לגוון

 )בחירת גוון מתוך מניפות מס׳ 16+15(

מק״ט צביעה לגוון:

ZH.150 

אפשרויות לשילוב מדפים

פרופיל מדרגה למדף )K115( מאפשר לשלב 3 סוגי מדפים:

מדף זכוכית בעובי 6 מ״מ  .1

מדף עץ בעובי 12 מ״מ  .2

מדף עץ בעובי 20-19 מ״מ  .3
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 רעיונות נוספים לקאנטי בעיצוב אישי 

ויחידות במידות קבועות, ניתן לראות בעמוד הבא <<

קאנטי כיחידות עצמאיות, צבועות לשחור

קאנטי צבוע לשחור משולב ביחידות המטבח

אפשרות חיבור לקיר, לתקרה ולמשטח עליון

מחבר פרופיל קאנטי למשטח

K300 מק״ט

רגליות לבחירה

 רגלית מתכווננת
 ניתנת לכוונן לגובה 10+ מ“מ

קוטר: 2.8 מ“מ

K430 מק״ט

רגלית קבועה

K400 מק״ט



6

רעיונות 
לקאנטי

בעיצוב אישי
קאנטי צבוע לזהב בחדר השינה

מערכת קאנטי במטבח ספריית קאנטי בשילוב מידוף עץ
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קולקציית קאנטי 
במידות קבועות

יחידות קאנטי מפרופיל אלומיניום 20/20 מ"מ 
בשילוב מדפי זכוכית לבחירה )פירוט בתחתית 

העמוד(, להזמנה במידות קבועות.

ניתן להזמין את כל אחד מהדגמים צבוע לגוון 
בהתאם לבחירתכם )בחירת גוון מתוך מניפות 

 פורטה-ליין, מס'  15, 16(. 

צביעת האלומיניום 
מאפשרת התאמה 
עיצובית מושלמת 

בחלל הבית - 
.TOTAL DESIGN

 מדף זכוכית )עובי 6 מ"מ(, לבחירה:
משי-משי  |  משי-משי צבועה לגוון  |  משי-משי מודפסת  |  קליר  |  קליר צבועה לגוון  |  קליר מודפסת  |  שקופה

AF203 טופס להזמנת יחידות קאנטי במידות קבועות, מק״ט

דגם למונד בגוון אפור, בשילוב מדפי זכוכית משי-משי מודפסת
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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 

www.bluran.co.il

AC152


