
שם היצרן: רונן לוי
שם הנגריה: TAG - מטבחים

"אני משתמש במגירות מורכבות ולרוב בדלתות 
קדוחות. המוצרים מגיעים מוכנים להרכבה, ברמת 

גימור שלא ניתן להגיע אליה לבד. בלורן רכשו 
מכשור שמאפשר תוצאה מאוד יפה. המוצר ארוז 

בצורה מושלמת, מגיע לבית הלקוח ומה שנותר לי 
זה להרכיב בקלות ובמהירות. חוסך המון זמן."

שם היצרן: בועז הנמן
שם הנגריה: שקד - בית למטבחים יפים

 "המסקנה שלי היא שלנגר אסור לייצר כלום. יש לו
המון מה לעשות חוץ מלייצר.ככל שאקבל יותר 

מוצרים מוגמרים כך אוכל להשקיע ביתרון היחסי 
שלי - לייצר מכירות וליצור פתרונות ללקוחות 

שלי. בלורן מספקת לי את המוצר המוגמר ומפנה 
לי בכך את הזמן. אני מגדיר ובלורן מייצרת. שילוב 

כוחות אופטימלי."

שם היצרן: אלעזר גביר
שם הנגריה: גביר מטבחים

"מגירות מורכבות ודלתות קדוחות הן קודם כל 
שירות מקצועי והוגן. זה מוכיח את עצמו מול 

הלקוח. אני מקבל המון שקט. אני סומך ומרגיש 
בטוח למכור את המוצרים ללקוחות. בלורן יצרה 

מערכת בטוחה שאפשר לסמוך עליה, מבחינת 
ניהול זמן ותכנון עבודה. לגבי המוצרים המורכבים, 

אין ספק שזה מייעל מאוד את העבודה, גם 
המגירות המורכבות וגם הדלתות הקדוחות. המוצר 

המורכב מגיע כמו שצריך, נראה מעולה."

שם היצרן: פיני שחר
שם הנגריה: מוצארט מטבחים

"אם פעם רוב העלויות היו חומרי הגלם, היום 
העלות הגבוהה ביותר היא כח האדם. המערכת 

שלי עובדת על בסיס היברידי כמה שיותר מכונות 
וכמה שפחות כח אדם. אני מעדיף שמגירה תגיע 

מורכבת, שהדלת תגיע מוכנה עם קנט תואם וידית 
שמורכבת, כך שכל מה שנותר לי זה רק לייצר 
גופים. בסוף זה מוזיל לי את המחיר של המוצר 

המוגמר. לבלורן יש מיכשור שהוא המתאים ביותר 
לדלתות ומגירות כך שזה עוזר לי להעלות את 

הרמה של המוצר הסופי."

שם היצרן: רפי מורדוך
שם הנגריה: ריץ' גאלרי

"אני מזמין דלתות קדוחות ומגירות מוכנות כי 
מבחינתי זה שילוב של איכות ונוחות. זה מאפשר 

ניצול טוב יותר של חומר הגלם וחוסך עלויות. מעבר 
לכך זה מקצר את תהליך הייצור. שימוש בדלתות 
ובמגירות מוכנות חוסך בממוצע כיום וחצי עבודה 

על כל מטבח. זה המון ומאוד משמעותי לעסק."

שם היצרן: יוסי אייזיק
שם הנגריה: אורכיד מטבחים

"אני מזמין רק דלתות ומגירות מוכנות.
זה מאפשר לי לייצר פי כמה יותר ובפחות זמן. 
הדלתות מגיעות קדוחות וזה מקצר לי את זמן 

הייצור באופן משמעותי."

שם היצרן: שלמה עזר
שם הנגריה: משי קלאס )מ. עזר בע"מ(

"חוסך זמן בעבודה. המוצרים ברמה גבוהה. 
מקבלים הכל עטוף ומוכן. המוצרים מגיעים אלי 

לנגריה ואני לוקח הכל ארוז לבית הלקוח. אני 
לא נוגע במגירה. בונה את גוף המטבח ומרכיב 
במהירות את המגירות. זה חוסך לי המון זמן. 

השירות שאני מקבל בבלורן הוא שירות מעולה. 
יש לי סוכן שמשאיר לי ערוץ תקשורת פתוח ודואג 

לכל הצרכים שלי בקשר מול בלורן."

שם היצרן: ניר אילוז
שם הנגריה: דיווידס קיטצ'ן

"אני מזמין מגירות מורכבות באופן קבוע מבלורן. 
זה גם יותר נוח, גם חוסף לי זמן, ובחישוב שלי 
יוצא גם הכי זול. אני מעדיף שנגר שעובד אצלי 

יבנה גופים שהרווחיות שלהם הרבה יותר גבוהה 
ממגירה. העלות האלטרנטיבית היא הרבה יותר 

גבוהה. המגירות המורכבות מגיעות באריזות 
מסודרות, לפי שמות, ישר לבית הלקוח. הכל מוכן 

להרכבה. קל, נוח וחוסך המון זמן."
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