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קולקציית דלתות COMPACT HPL

קולקציה של דלתות חזקות במיוחד ,בעלות עמידות גבוהה ,המאופיינות במראה נקי ואלגנטי.
הקולקציה מדמה מגוון חומרים מן הטבע – בנראות ,במרקם ובתחושה – ומאפשרת עיצוב רהיטים וחללים במראה
אסתטי וטבעי .כל דלת בקולקציה מורכבת ממילואת קומפקט  ,HPLבעובי  4מ״מ בהדפס דו-צדדי ,המותקנת בתוך
מסגרת פרופיל אלומיניום ,הנצבעת בגוון בהתאם לבחירה האישית של הלקוח.

דגמי הדלתות

דואה :פרופיל אלומיניום עם מסגרת בעלת שיפוע מינימלי
בעובי  1.5מ"מ.
קואדרו :פרופיל אלומיניום עם מסגרת בעובי  19מ"מ.
שני הדגמים זמינים בעיצוב עם או בלי ידיות.

עיצובי הדלתות

קומפקט  HPLזמין בקשת עיצובים רחבה של  20גוונים
המופיעים במניפה .23
גימורי פרופיל האלומיניום :מט-טבעי או צבוע לגוון
מתוך מבחר הגוונים במניפות  15ו.16-
יישומים :דלתות צירים ,חזיתות קלפה ,חזיתות מגירה.

דגם קואדרו

להמחשת עיצובי קומפקט HPL
בקרו במערכת ההדמיות ( )3Dשלנו.

מידע טכני להזמנה

קואדרו

A02/45

A02/45
עם ידית
גב זכוכית
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עם ידית

19/19
עם ידית 3068

19/19
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21
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19

19
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מידות מינימליות לדלת (דואה וקואדרו):
 200x200מ"מ.
מידות מקסימליות לדלת (דואה וקואדרו):
עד רוחב  600מ"מ ועד גובה  2,750מ״מ.
משקל 6 :ק"ג למ"ר (ללא האלומיניום) –
כמעט חצי ממשקל זכוכית.
כמות מינימום לחיוב בהזמנה 0.4 :מ"ר.

דואה

דגם דואה

45

45

8

45

ידית ישרה  150מ"מ
37
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 COMPACT HPLמבית בלורן

עמידות
לאורך זמן

TOTAL DESIGN

הזמנות מיוחדות

הלוחות בעובי  4מ"מ אידיאליים ליישום כדלתות למטבחים
ולרהיטים וזמינים בקשת עיצובים רחבה .הלוחות בעובי 6
מ"מ ו 12-מ"מ מתאימים למשטחים ולחיפויי קיר פנימיים
וזמינים ב 4-גוונים שונים .כל הלוחות מיועדים לשימוש
פנימי בלבד ,ובשילוב עם מגוון מוצרי האלומיניום של
בלורן מאפשרים התאמה עיצובית בין כל האלמנטים
שבחלל.

ניתן להזמין קומפקט  HPLבצבעים ובגימורים נוספים
בהזמנה מיוחדת ,לפי הפירוט להלן:
קומפקט  HPLבעמידות לאש  FRועמידות לחוץ .UV
(בעמידות חוץ העיצובים בגימור חלק בלבד).
זמן אספקה להזמנה מיוחדת הינו כ 12-שבועות.
מינימום לוחות להזמנה  20לוחות – מאותו גוון ובאותו
עובי.

מידות הלוח –  1,300x3,050מ"מ.

ניתן להזמין לוחות בכל עובי בין  2מ"מ ל 20-מ"מ
(בכפוף למינימום לוחות לגוון ועובי).

עובי לוח ביישום לדלתות –  4מ"מ.
עובי לוח לחיפויי קיר פנימיים –  6מ"מ.
עובי לוח למשטחים –  12מ"מ.
כל סוגי הלוחות בעיצוב דו-צדדי.
צד קדמי עם טקסטורה וצד אחורי חלק.

הוראות ניקוי

אחריות

יש לנקות את הדלתות בעזרת מטלית ללא סיבים
(מיקרופייבר) לחה ממים.

 10שנות אחריות ,בכפוף לתקנון בלורן המלא.

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.

שנות אחריות

על דלתות | בכפוף לתקנון החברה

לתקנון בלורן המלא
והוראות ניקוי מפורטות,
יש לסרוק את הברקוד

מרכזי מידע ותצוגה טל' www.bluran.co.il | 1599-531-060
בית בלורן ,ראשל"צ
א.ת .מעוין שורק,
רח' המדע 2

בלורן CONCEPT
דן דיזיין סנטר ,בני-ברק:
קומת כניסה ,חנות ,119
רח' הלח"י 2

צ’ק-פוסט ,חיפה
רח‘ מרקוני 18

ירושלים
א.ת .תלפיות,
רח' יד חרוצים 14

באר שבע
א.ת .עמק שרה,
רח' הפועלים 19

מק"טAI161 :

עמידות בפני
טביעות אצבע

ללא
השתקפות

עמידות
בפני שריטות

קל
לניקוי

למשטחי
עבודה

טקסטורה
עמוקה

מהדורה21.161.1 :

לוחות הקומפקט  HPLמיוצרים בלמינציה (כבישה) אחת של הליבה ,העשויה שכבות נייר/קרטון
ספוגות בדבק מלמין ועליהן נייר טקסטורה ו/או נייר חלק וצבעוני .השכבות נכבשות יחדיו על ידי
דבקי מלמין ושכבות הגנה שונות – ומכאן נובעים חוזקו ועמידותו הגבוהה של החומר ,כולל עמידות
לחום של עד  150מעלות.
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