www.bluran.co.il

שולחנות אלומיניום
שולחנות נפתחים שולחנות קבועים ומודולריים
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שולחנות אלומיניום נפתחים
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שולחנות אלומיניום קבועים
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שולחנות קבועים ,נפתחים

קטלוג זה מציג בפניכם מגוון שולחנות מפרופילי אלומיניום :קבועים ונפתחים בשילוב עם משטחים במבחר חומרים ועיצובים
המאפשרים לבצע התאמה עיצובית מושלמת ( )TOTAL DESIGNבין כל הרהיטים בחדר.
השולחנות פונקציונלים ומגיעים במבחר מידות ,גימורים ועיצובים כדי שתוכלו לתת לכל לקוח את הפתרון המתאים לו ביותר.
יתרונות השולחנות:
שולחנות נפתחים וקבועים במגוון רחב של מידות
מבחר גימורים
מבחר עיצובים
נוחות ישיבה  -הישיבה תמיד בין רגלי השולחן
מרחב ישיבה אופטימלי בכל גודל שולחן (מתוכנן לפי  550מ"מ לאדם).
בכל מפרט שולחן מצוינים מספר מקומות הישיבה.

מבחר משטחים לשולחנות:
משטחי זכוכית:
 עובי מינימלי  10מ"מ זכוכית מחוסמת מגוון עשיר של זכוכיות חלקות או מודפסות לבחירהמשטחים נוספים להזמנה מיצרן הרהיטים

מידע להזמנה:
א .ניתן להזמין מקטלוג זה שולחנות קבועים או נפתחים בהתאם למק"ט
ב .ניתן להזמין שולחנות ע"פ דרישות מיוחדות.
ג .ניתן לבחור את סוג המשטח העליון (בהתאם לדגם השולחן)

הנכם מוזמנים לבוא ולהתרשם ממגוון
השולחנות במרכזי המידע של בלורן
(פרטים בגב הקטלוג) ובאתר החברה
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שולחנות אלומיניום נפתחים

שולחנות נפתחים במגוון רחב של מידות ,גימורים ועיצובים ,המאפשרים להתאימם לכל חלל בו הם מוצבים
מבחינת גודלם ומבחינת התאמתם לרהיטים נוספים הנמצאים בחדר.
צורת פתיחת השולחנות :איזי-בוק  - Easy Bookלוחות ההארכה מקופלים ומאוחסנים בתוך השולחן
והפתיחה נעשית בעזרת צירים ,כמו ספר.
נוחות ישיבה  -הישיבה בין רגלי השולחן
מרחב ישיבה אופטימלי בכל גודל שולחן (מתוכנן לפי  55ס"מ לאדם).

 3סוגי רגליים:

מרובע

טיפה

עלה

 3גימורים:

לבן
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אלומיניום-מבריק

נירוסטה

12-6
מקומות ישיבה

➊

קפוטבולה ()CAPOTAVOLA
שולחן אלומיניום מלבני עם משטח הארכה נפתח עשוי מלמין אפור.
הגדלת השולחן מתבצעת על-ידי משיכת הרגליים ,לנוחות ישיבה.

➋

נתונים טכניים:
יישומים :מגוון משטחי זכוכיות מעוצבות לבחירה ,בעובי  10מ"מ
גימור אלומיניום :מבריק ,לבן ,נירוסטה מוברש

מידות שולחן בס"מ:

פתיחהEasy Book :

גובה (כולל משטח הזכוכית) 75 :ס"מ

8-6
מקומות ישיבה

בעת ההזמנה ,יש לציין:
א .את מק"ט השולחן בהתאם לגימור (ראו טבלה)
ב .את משטח הזכוכית (פירוט המגוון בקטלוג זכוכיות ,מק"ט)AC170 :
רגל
רגל מרובעת  5x5ס"מ
רגל בצורת טיפה

רגל בצורת עלה

מידות (בס"מ)

10-8
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מק"ט לגימור אלומיניום
מבריק

לבן

160x90+80

T259.24S

T259.12S

180x100+73

T270.24S

T270.12S

130x80+60

T200.24D

160x90+80

T259.24D

נירוסטה מוברש

12-10
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130x80+73

T272.24L

T272.12L

T272.25L

160x90+80

T259.24L

T259.12L

T259.25L

180x100+73

T271.24L

T271.12L

T271.25L

73

➊

שולחן במצב סגור

➋

שולחן במצב פתוח
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שולחנות אלומיניום קבועים

➊

שולחנות מודולרים סטנדרטיים ומיוחדים
ניתן להזמין שולחנות בכל גודל ,בהתאם לצורך ובהתאם לדרישה.
המלצות ומאפיינים
עיצוב וגודל :בהתאם לדרישת הלקוח

שולחן סטנדרטי  -אלומיניום בגימור :לבן ,טבעי-מט
שולחן בעיצוב אישי  -אלומיניום בגימור :טבעי-מט ,צבוע לגוון (בחירה מתוך מניפות פורטה-ליין ,מס')16 ,15 :
גובה 750 :מ"מ
יישומים :מתאים למשטחי זכוכית או עץ ,בעובי  10מ"מ
הרכבה קלה ומהירה ,בעזרת מחבר מיוחד (פטנט רשום) המאפשר התאמה לכל מידה ,בהתאם לדרישת הלקוח.
שולחנות מודלריים סטנדרטים ומיוחדים
רגל לבחירה +
קושרת  40x40מ"מ

סיומות רגליים

מידות במ"מ
(מידות בקפיצות של )100

רגלית קבועה
רגל מרובעת  50x50מ"מ

רגלית מתכווננת

רגל מרובעת  60x60מ"מ רגלית גלגל

רגל  :50x50אורך/רוחב 1600-700
רגל  :60x60אורך/רוחב 1620-720

רגלית גלגל עם מעצור
מידע להזמנה

 .1שולחן מודולרי סטנדרטי ,יש למלא טופס ,מק"טAF188 :
 .2שולחן מודולרי בעיצוב אישי ,יש למלא טופס ,מק"טAF200 :

 .3להזמנת שולחן מיוחד ,יש לפנות לסוכן בלורן או לנציג בלורן במרכז המידע והתצוגה.

6

שולחן בעיצוב אישי
רגל מרובעת  50x50מ"מ +
קושרת  40x40מ"מ
סיומת רגלית לבחירה:
קבועה ,מתכווננת ,גלגל ,גלגל עם מעצור
מידות מקסימום :מרובע 140x140
מלבני 180x90

➌
➍

➋

מגוון אפשרויות למבנה ולמידות שולחנות מודולריים מיוחדים:
סטנדרטי
מיוחד

➊
➍

שולחן אלומיניום מודולרי (מותאם לפי מידה) בגימור לבן ,פרופיל רגליים  50/50מ"מ,עם רגליות גלגל מעצור ➋ .שולחן אלומיניום מודולרי (מותאם לפי מידה) בגימור לבן,
פרופיל רגליים  50/50מ"מ,עם רגליות קבועות ➌ .חזיתות מגירה מזכוכית בשילוב אלומיניום "דומו  ,"Uבגימור טבעי-מט בשילוב עם זכוכית "קליר לבן-שלג" .920
חזיתות מגירה מפרופיל אלומיניום "דומו  ,"Lבגימור טבעי-מט בשילוב עם זכוכית “קליר לבן-שלג" .920
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6-2
מקומות ישיבה

שולחנות קבועים

➊
ספיריט ()SPIRIT
שולחן אלומיניום קבוע עם רגל מרכזית מעוגלת.

➊

משטחי זכוכיות בעובי  10מ"מ:
 .1זכוכית עגולה ,צבועה לגוון ,בקוטר 1.1 ,1.0 ,0.9 :מטר.
 .2זכוכית מרובעת ,במגוון עיצובים לבחירה ,בגודל 85-75 :ס"מ.
רגל

מק"ט לגימור
אלומיניום-מבריק

מק"ט לגימור
אלומינים טבעי-מט

רגל מעוגלת ,בסיס 650x650 :מ"מ

T210F.19

T210F.71

בעת ההזמנה ,יש לציין:
א .את מק"ט השולחן בהתאם לגימור
ב .את מבנה הזכוכית  -עגולה או מרובעת ואת גודלה
ג .את משטח הזכוכית (פירוט המגוון בקטלוג זכוכיות ,מק"ט)AC170 :

נתונים טכניים:

יישומים :מתאים למשטחי זכוכית
				 בעובי  10מ"מ
גימור 		:אלומיניום-מבריק ,טבעי-מט

➊
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רגל שולחן

מוצרים משלימים
משטחים לשולחנות
לחברת בלורן מפעל משוכלל
"פורטה-ליין" PORTA-LINE
המשתמש בטכנולוגיה ,בציוד
ובחומרי גלם מהמתקדמים ביותר
לייצור:
 משטחי זכוכית חלקה או מודפסת דלתות למטבחים ולרהיטים חיפויי קיר ועוד...ניתן לבחור את עיצוב משטח
השולחן מתוך את המגוון העשיר
של כל קולקציות הזכוכיות מבית
בלורן  -פירוט בקטלוג זכוכיות,
מק"טAC170 :

TOTAL DESIGN
המגוון העשיר מאפשר לכם
ליצור התאמה עיצובית מושלמת
) (TOTAL-DESIGNבין המטבחים
והרהיטים השונים בחלל הבית
ולבחור את הסגנון האישי,
המתאים ביותר ללקוח שלכם.
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AC151

מק"טAC151 :

מהדורה19.151.1 :

1599-531-060

 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

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
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