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תריס זכוכית

אינדקס

תריס אלומיניום בוקס מילאנו
טבעי-מט

4

לבן

5

נירוסטה

6

צבוע לגוון

7

תריס זכוכית בוקס מילאנו

9-8

מידע לתכנון

11-10

תריס זכוכית

10

תריס אלומיניום

11

תריס צבוע לגוון

2

7-4

תריס טבעי-מט

תריס לבן

תריס נירוסטה

תריס זכוכית

תריס אלומיניום צבוע לגוון ,גובה שלב  25מ"מ

תריסי גלילה "בוקס-מילאנו"
תריס אלומיניום חדשני ומעוצב למטבחים ולרהיטים ,המהווה פתרון אחסון לפריטים ,כגון:
מיקרו ,מעבד מזון ,טוסטר ועוד .כאשר סוגרים את התריס ,מתקבל מראה נקי ומסודר.
מאפייני המוצר:
סוגי תריסים :אלומיניום במגוון גימורים :טבעי-מט ,לבן ,נירוסטה ,צבוע לגוון
זכוכית (אסיד מחוסמת) בשילוב מסגרת אלומיניום בגימור טבעי-מט
					
חדש :תריס אלומיניום צבוע לגוון באבקה אלקטרוסטטית המקנה עמידות בפני שריטות,
צביעה אחידה וכיסוי מלא של פני השטח (בחירת גוון מתוך מניפות )16 ,15
גובה שלבים לבחירה 25 :או  40מ“מ
ידית שקועה ,מובנית בפרופיל האלומיניום
(בתריסי אלומיניום מרוחב  700מ"מ ואילך ,מורכבת ידית חיצונית בגוון התריס הנבחר)
מידות ארון :רוחב מינימלי  470מ"מ; גובה מקסימלי  1,500מ“מ; עובי דופן  18מ"מ
הרכבה קלה ,מהירה ונוחה ,הודות למובילים המורכבים לדופן הארון
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תריסי גלילה בוקס מילאנו

תריס אלומיניום

גימור טבעי-מט

תריס בהזמנה
מהמלאי
(מידות במ"מ):

רוחב יח' חיצוני

רוחב יח' פנימי

600

564

650

614

900

864

1,200

1,164

1,500

1,464

עד 600

1,200-1,000
עד 1,500
4

1,000
1,200
1,450
1,500

1,000

1,200

1,450

1,000

1,200

1,450

1,000

1,200
ראו תריס בהזמנה לפי מידה
עד 1,000
עד 1,500
עד 1,000
עד 1,500
עד 1,000
עד 1,500
עד 1,200
עד 1,200










ראו תריס
בהזמנה לפי
מידה








ידית שקועה מובנית
בפרופיל האלומיניום
(בתריס מרוחב  700מ"מ
ומעלה מותקנת ידית חיצונית
בגוון התריס הנבחר).
בהזמנת תריס לפי מידה
יש לציין את המידות:
 רוחב פנים הארון גובה ארון חיצוניזמן ייצור  5 -ימי עבודה
חישוב רוחב תריס (במ"מ)
מבט חזית
מוביל דופן

עד 900













חשוב:
בעת ההזמנה יש לציין
את מידת התריס הנדרש
בהתאם לרוחב ולגובה
היחידה.

18

מנגנון תריס
רוחב פנים = X - 36

 = Xרוחב יח' חיצוני

מוביל דופן

תריס בהזמנה
לפי מידה
(מידות במ"מ):

עד 650

גובה יח' חיצוני

שלב  25מ"מ

שלב  40מ"מ

18

גימור לבן

תריס בהזמנה
מהמלאי
(מידות במ"מ):

רוחב יח' חיצוני

רוחב יח' פנימי

600

564

650

614

900

864

1,200

1,164

1,500

1,464

עד 600

תריס בהזמנה
לפי מידה
(מידות במ"מ):

עד 650

עד 1,000
עד 1,500
עד 1,000
עד 1,500
עד 1,000
עד 1,500
עד 1,200
עד 1,200










ראו תריס
בהזמנה לפי מידה








ידית שקועה מובנית
בפרופיל האלומיניום
(בתריס מרוחב  700מ"מ
ומעלה מותקנת ידית חיצונית
בגוון התריס הנבחר).
בהזמנת תריס לפי מידה
יש לציין את המידות:
 רוחב פנים הארון גובה ארון חיצוניזמן ייצור  5 -ימי עבודה
חישוב רוחב תריס (במ"מ)
מבט חזית
מוביל דופן

1,200-1,000
עד 1,500


1,000

1,200

1,450

1,000

1,200

1,450

1,000

1,450

1,000

1,200
ראו תריס בהזמנה לפי מידה








חשוב:
בעת ההזמנה יש לציין
את מידת התריס הנדרש
בהתאם לרוחב ולגובה
היחידה.

18

מנגנון תריס
רוחב פנים = X - 36

 = Xרוחב יח' חיצוני

מוביל דופן

עד 900

גובה יח' חיצוני

שלב  25מ"מ

שלב  40מ"מ

18
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תריס אלומיניום

גימור נירוסטה
רוחב יח' חיצוני
עד 600

תריס בהזמנה
לפי מידה
(מידות במ"מ)

עד 650
עד 900

גובה יח' חיצוני

שלב  40מ"מ

עד 1,000
עד 1,500
עד 1,000
עד 1,500
עד 1,000
עד 1,500








מוביל דופן

6

מבט חזית

18

מנגנון תריס
רוחב פנים = X - 36

 = Xרוחב יח' חיצוני

מוביל דופן

מידע חשוב בהזמנת תריס לפי מידה
יש לציין את המידות :רוחב פנים הארון וגובה ארון חיצוני
חישוב מידת רוחב תריס:
מידת חוץ ארון מינוס  36מ"מ ,מאחר ופרופיל התריס בעובי  18מ"מ
ידית שקועה מובנית בפרופיל האלומיניום (בתריס מרוחב  700מ"מ ומעלה
מותקנת ידית חיצונית בגוון התריס הנבחר)
זמן ייצור  5 :ימי עבודה

חישוב רוחב תריס (במ"מ)

18

גימור צבוע לגוון
רוחב יחידה חיצוני
עד 600

1,200-1,000
עד 1,500

מבט חזית
מוביל דופן

עד 900

עד 1,500
עד 1,200
עד 1,200

















חישוב רוחב תריס (במ"מ)

18

מנגנון תריס
רוחב פנים = X - 36

 = Xרוחב יח' חיצוני

מוביל דופן

תריס בהזמנה
לפי מידה
(מידות במ"מ)

עד 650

גובה יחידה
עד 1,000
עד 1,500
עד 1,000
עד 1,500
עד 1,000

שלב  25מ"מ

שלב  40מ"מ

18

מידע חשוב בהזמנת תריס אלומיניום צבוע לגוון ,לפי מידה
תריס אלומיניום צבוע לגוון באבקה אלקטרוסטטית המקנה עמידות בפני שריטות ,צביעה אחידה
וכיסוי מלא של פני השטח (בחירת גוון מתוך מניפות "פורטה-ליין" ,מס' )16,15
בעת ההזמנה ,יש לציין את המידות :רוחב פנים הארון וגובה ארון חיצוני
חישוב מידת רוחב תריס :מידת חוץ ארון מינוס  36מ"מ ,מאחר ופרופיל התריס בעובי  18מ"מ
ידית שקועה מובנית בפרופיל האלומיניום (בתריס מרוחב  700מ"מ ומעלה מותקנת ידית חיצונית בגוון התריס הנבחר)
זמן ייצור  7 :ימי עבודה
7

תריסי גלילה בוקס מילאנו

8

תריס זכוכית בוקס מילאנו
תריס זכוכית חדשני ומעוצב למטבחים ולרהיטים ,המהווה פתרון אחסון לפריטים כגון :מיקרו ,מעבד מזון ,טוסטר ועוד.
כאשר סוגרים את התריס ,מתקבל מראה נקי ומסודר.
מאפייני מוצר:
ניתן לשילוב עם מגוון רחב של עיצובים
שלבים מזכוכית אסיד מחוסמת בגובה  40מ"מ ,בשילוב עם מסגרת אלומיניום בגימור טבעי-מט
ידית שקועה מובנית בפרופיל האלומיניום
בהזמנת תריס מהמלאי יש לציין את מידת התריס הנדרש בהתאם לרוחב ולגובה היחידה.

תריס בהזמנה
מהמלאי
(מידות במ"מ)

רוחב יח' חיצוני

רוחב יח' פנימי

גובה יח' חיצוני

מק"ט שלב  40מ"מ

600

564

900
1,200
1,500

GM460.90.71
GM460.120.71
GM460.150.71
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מידע לתכנון
תריס זכוכית
מידות ארון :רוחב יחידה חיצוני עבור התריס 600 :מ"מ ,גובה מקסימלי  1,500מ“מ
מידת רוחב פנים היחידה :מידת רוחב פנים ארון סטנדרטית =  564מ"מ
לקבלת תנועה חלקה ותקינה של התריס חשוב לדייק במידת רוחב פנים היחידה.
פרופיל מוביל דופן התריס (מורכב לדופן קנט הארון) בעובי  18מ"מ

 302מ"מ
 18מ"מ
 186מ"מ

מבט חזית
מוביל דופן

רוחב פנים ארון = X - 36

18

 = Xרוחב יח' חיצוני

מוביל דופן

מנגנון תריס

 50מ"מ
חזית

18

קושרת
גב

מבט צד

 50מ"מ
עובי מוביל הדופן:
 18מ"מ

קיט התריס
מפרט הקיט:
א מנגנון התריס 1 X
ב מוביל דופן 2 X

א

ג פרופיל סגירת מובילים 2 X

ה

ד פרופיל עליון 1 X

ד

ה קיט חלקים ( :)1 Xברגים ,מפתח אלן ,כיסויים למובילים

ב
ג

הרכבה קלה ופשוטה

1

הכנסת מנגנון התריס עד לחצי מעומק הארון

10

2

א .השחלת מובילי הדופן אל המנגנון,
עד לעצירה
ב .השחלת הפרופיל העליון אל מנגנון התריס
ג .הכנסת מנגנון התריס עד סופו

3

חיזוק מובילי הדופן בעזרת ברגים

מידע לתכנון
תריס אלומיניום
מידות ארון :רוחב מינימלי  470מ"מ ,גובה מקסימלי  1,500מ“מ
מידת רוחב פנים היחידה
א .במידת רוחב סטנדרטית יש להתייחס לנתון רוחב פנים ארון.
ב .במידות מיוחדות (בהזמנה לפי מידה):
פנים ארון = רוחב יחידה חיצוני מינוס  36מ"מ (עובי דופן ארון 18 :מ"מ )2X
לקבלת תנועה חלקה ותקינה של התריס חשוב לדייק במידת
רוחב פנים היחידה.
פרופיל מוביל דופן התריס (מורכב לדופן קנט הארון) בעובי  18מ"מ

 300מ"מ (מינימום עומק פנים ארון)
 18מ"מ

מידת הפחתה לקושרת המנגנון 50 :מ"מ
המנגנון הקפיצי חשוף ומאפשר כיוון כח עם סיום ההרכבה
(אין צורך לפרק את התריס על מנת לכוון את המנגנון הקפיצי).

 134מ"מ

 50מ"מ

קושרת

(ראו הערה מימין)

מבט חזית
מוביל דופן

רוחב פנים ארון = X - 36

 = Xרוחב יח' חיצוני

מוביל דופן

18

חזית

מנגנון תריס

מבט צד

גב

18

עובי מוביל הדופן:
 18מ"מ

הרכבה קלה ופשוטה

1

הכנסת מנגנון התריס עד לחצי מעומק הארון

2

א .השחלת מובילי הדופן אל המנגנון
עד לעצירה.
ב .השחלת הפרופיל העליון אל מנגנון התריס
ג .הכנסת מנגנון התריס עד סופו

3

חיזוק מובילי הדופן בעזרת הברגים
והרכבת כיסויים

11

AI111

מק"טAI111 :

מהדורה19.111.1 :

 5מרכזי מידע ותצוגה בפריסה ארצית
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

באר שבע
א.ת .עמק שרה,
רח’ הפועלים 19

1599-531-060

בלורן CONCEPT
דן דיזיין סנטר ,בני-ברק
קומת כניסה ,חנות ,119
רח’ לח"י 2

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

