
גרניט פורצלן
קולקציית דלתות גרניט פורצלן  
 טבעית וייחודית  

 פתרונות פרזול ועיצוב
למטבחים ולרהיטים

מותג העיצוב מבית בלורן



 עמידות 
לכתמים ואבק

 עמידות בפני קל לניקוי
טביעות אצבע

 עמידות 
לאורך זמן

 עמידותאנטי סקראב
בפני שריטות



דגמי הדלתות
דומו: בשילוב ידיות L ,U, או ללא ידית )עובי דלת 21 מ"מ(  

קאפרי: בשילוב ידית U, או ללא ידית )עובי דלת 24 מ"מ(   

אפשרות נוספת לפתיחה עם ידית*  
סדרת CL - ידיות במה המורכבות לגוף הארון

ללא ידיות  
טיפ-און בלומושן )פתיחה בלחיצה - מכני(  + 

סרוו-דרייב )פתיחה בנגיעה - חשמלי(  +

פרופילי האלומיניום בשילוב הידית ניתנים לצביעה   * 
במבחר גוונים במניפות פורטה-ליין, מס' 15+16

עיצובי הדלתות
גרניט פורצלן בטקסטורת ירח בגוונים:  

9910890A גרניט ירח אפור בטון KRETA  + 
9910891A גרניט ירח שחור SIRIUS  + 

9910892A גרניט ירח אפור ברזל LAOS  +

גימורי אלומיניום: טבעי-מט, צבוע לגוון  
)בחירה מתוך מניפות 15+16(

יישומים: דלתות צירים, חזיתות קלפה, חזיתות מגירה  

קולקציית דלתות גרניט פורצלן
הגרניט פורצלן נחשב לכוכב אמיתי ופורץ דרך בעיצוב מטבחים ורהיטים מחומרים טבעיים. 

הקולקציה משלבת בין גרניט פורצלן למסגרת פרופיל אלומיניום נסתר, המקנים לרהיט מראה ייחודי, 
טבעי, מודרני ונקי ומביאים את המיזוג בין פרקטיות ואסתטיקה לכדי שלמות

מידע טכני להזמנה
מידות לוח: 1,400X3,200 מ"מ  

משקל חו"ג: )גרניט פורצלן, ללא פרופיל   
האלומיניום(: 10 ק"ג למ"ר

משקל דלת: 17.2 ק"ג )כולל מסגרת אלומיניום,   
פורצלן 4.5 מ"מ + גב אלוקובונד(

גובה חזית מקסימלי: 1,800 מ"מ  

עובי לוח: 4-4.5 מ"מ  

כמות מינימום לחיוב בהזמנה: 0.4 מ"ר  

אין מכירה של חו"ג ללא פרופיל אלומיניום  
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דומו

A0O/45
ללא ידית

A0O/45 
U עם ידית

A0O/45 
L עם ידית

מינימום גובה חזית:
135 מ״מ 110 מ״מ  95 מ״מ 

קאפרי

A0K/45
ללא ידית

A0K/45
U עם ידית

מינימום גובה חזית:
110 מ״מ  95 מ״מ 
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,9910892A גרניט ירח אפור ברזל
 U דגם דלת קאפרי בשילוב ידית 

P21 צבועה לגוון אפור גרפיט

,9910890A גרניט ירח אפור בטון
 L דגם דלת דומו בשילוב ידית 

L05 צבועה צבע אלומיניום אפור בהיר מט



,9910891A גרניט ירח שחור
B06 צבועה לגוון שחור L דגם דלת דומו בשילוב ידית



 KRETA 
9910890A
גרניט ירח אפור בטון

LAOS 
9910892A
גרניט ירח אפור ברזל

SIRIUS 
9910891A
גרניט ירח שחור

לתקנון בלורן המלא 
והוראות ניקוי מפורטות, 

יש לסרוק את הברקוד
שנות אחריות

על דלתות | בכפוף לתקנון החברה

 גרניט פורצלן - 
מידע על חומר הגלם

תכונות החומר
עמידות גבוהה בפני שריטות  

עמידות בפני כתמים, הודות לצפיפות הגבוהה של הנקבוביות  

עמידות בחום עד 100°  

עמידות ל- UV אינו משנה גוון בחשיפה לשמש  

קל מאוד לניקוי, כולל כתמים קשים )כגון: יין, קפה, דיו וכד'(  

הוראות ניקוי
יש לנקות את הדלתות בעזרת מטלית ללא סיבים )מיקרופייבר( לחה 

ממים.  לכלוכים קטנים שנדבקו, יש לנגב עם סבון כלים )עד 24% 
חומר פעיל( מהול במים ולאחר-מכן יש לנגב את המקום בעזרת 

מטלית ללא סיבים )מיקרופייבר( יבשה. 

כמו-כן ניתן להשתמש בתרסיס לניקוי חלונות.

שימו 
הוראות הניקוי של משטחי דקטון, הרשומים באתר היבואן או 

שיימסרו אליכם ע"י המרכיבים המוסמכים המתקינים משטחים אלה, 
לא תקפות לדלתות "פורטה-ליין".

הדלתות מורכבות משילוב לוח פורצלן ומסגרת פרופיל אלומיניום 
ולקבלת האחריות, יש לנקותן אך ורק לפי הוראות הניקוי והשמירה 

המופיעות במידעון זה ובתקנון בלורן המלא.

אחריות
 האחריות אינה חלה על קורוזיה, נזקי מים, חומרים כימיים, 

שריטות ושברים
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 בית בלורן, ראשל"צ
 א.ת. מעוין שורק,

רח' המדע 2

www.bluran.co.il  |  1599-531-060               .הפתרונות בלורן  .Portaline העיצוב  .Blum הפרזול

אולמות 5
תצוגה 

בפריסה 
ארצית

CONCEPT בלורן 
דן דיזיין, בני-ברק: רח’ הלח”י 2, 

קומת כניסה, חנות 119

 חיפה
 צ’ק-פוסט, 

רח‘ מרקוני 18

 ירושלים
 א.ת. תלפיות, 

רח’ יד חרוצים 14

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

 פתרונות פרזול ועיצוב
למטבחים ולרהיטים


