
תקנון בלורן
אמנת השירות  ן  אחריות  ן  הוראות ניקוי ושמירה על המוצרים 

 פתרונות פרזול ועיצוב
למטבחים ולרהיטים



 אמנת השירות 
של חברת בלורן

אנו בבלורן מאמינים בפתגם "נאה דורש נאה מקיים"
בלורן חרתה על דגלה להעניק ללקוחותיה שירות ללא דופי. 

אחת מאבני היסוד של חזון החברה היא שקיפות מלאה. היציבות 
הניהולית, התרבות הארגונית, היחס ללקוח והאיכות המוקפדת, 

מאפשרים לצוות לספק שירותים איכותיים לכל הלקוחות.

אמנת השירות שלנו מיועדת לשרת את החזון העסקי של החברה 
ולהציב רף שירות גבוה ופתרונות מיטביים ללקוחותינו.

בברכת המשך שיתוף פעולה, 
עופר עמיר - מנכ"ל
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 שרות ומקצוענות -
אנו מתחייבים:

להעניק את השירות המקצועי הטוב ביותר, ברמה   
הגבוהה ביותר, במהירות ביעילות ובסבלנות.

לעשות כל מאמץ כדי לזהות את צרכיו ואת רצונותיו של   
כל לקוח ולהציע לו מענה מדויק, יעיל ומקצועי.

למסור ללקוחותינו מידע מקצועי, אמין ובדוק.  

לעקוב באופן מתמיד אחר מגמות העיצוב והשווקים   
העולמיים ולהביאם אליכם.

 שגשוג -
אנו מתחייבים:

ליצור אווירה של שותפות ושל זהות אינטרסים מלאה   
 עם הלקוח, המבוססת על תרבות עסקית בשיטת

WIN-WIN ורואים בלקוחותינו שותפים מלאים לדרך.

ללוות אתכם בכל השלבים - החל משלב ההתלבטויות,   
דרך תהליך הרכישה האספקה, ועד לשימוש היומיומי 

במוצר.

 מוסריות -
אנו מתחייבים:

להגן על האינטרסים של לקוחותינו ולשמור על   
דיסקרטיות מוחלטת ועל פרטיותם המלאה.

להיות ראויים לאמון לקוחותינו ולהוות דוגמה ליושר אישי,   
לניקיון כפיים ולנאמנות חסרת פשרות לעקרונות.

לנהוג כלפי לקוחותינו ביחס של כבוד והערכה.  

 איכות -
אנו מתחייבים:

לספק חומרי גלם מחברות אירופאיות רק לאחר   
 שעברו תקני איכות מחמירים ביותר

.ISO14001- ISO9001- LGA 
תקנים אלה מחויבים לאיכות מוצר לאורך שנים רבות.

לתת אחריות על מוצרי החברה לכל תקופת האחריות   
 הניתנת על ידי היצרן על הרהיט או המטבח  

)פירוט בעמודים 7-6(.
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אנו, עובדי חברת בלורן, 
מחויבים ללקוחות ולארגון 

 אותו אנו מייצגים 
בהתאם לערכי החברה:



 אחריות 
על המוצרים

בלורן מתחייבת לתת אחריות על מוצרי החברה לכל   
תקופת האחריות הניתנת על-ידי היצרן על הרהיט או על 

המטבח.

תקופת האחריות יכולה להיות עד 15 שנים ובלבד שגם   
היצרן נתן 15 שנות אחריות )פירוט בעמודים 7-6(.

האחריות תקפה רק במידה והוצגה חשבונית על רכישת   
הפרזול או על רכישת רהיט/מטבח.

תקופת האחריות המרבית שונה ממוצר למוצר, כמפורט   
בטבלה בעמודים 7-6, והיא בתוקף מיום הרכישה ובצרוף 

חשבונית.

כל תקלה כתוצאה מבלאי או מפגם בייצור, תתוקן ללא   
חיוב בתקופת האחריות של היצרן.

האחריות חלה רק על מוצרים שנרכשו מבלורן והותקנו   
על-ידי יצרנים מוסמכים עם תעודות מטעמנו ובהתאם 

להוראות החברה היצרנית שאנו נציגיה בארץ.

חזיתות בלורן - האחריות כוללת: הדבקת הציפויים   
לחומר הליבה, הדבקת קנטים, ישורת הדלת )שהוזמנה 
והותקנה בהתאם להנחיות וכוללת מותחנים מעל גובה/

רוחב 140 ס"מ( ועל שינוי גוון - רק במידה והמוצר לא היה 
חשוף לשמש ישירה או לתאורה שמייצרת חום ישיר.

במוצרי עץ/פורניר ייתכנו הבדלי גוונים או טקסטורות,   
בשל אופי החומרים, ולפיכך לא ייחשבו כפגם.

אין אנו אחראים לנזקים או להפסדים ישירים או עקיפים   
העלולים להיגרם לרוכש הישיר או לצד שלישי כתוצאה 

משימוש במוצרינו ו/או מאי פעולתם.

האחריות אינה כוללת: נזקים שנגרמו מהתקנה לקויה,   
משימוש לקוי, משימוש ומטיפול לא נכונים )שלא על-פי 

הוראות היצרן(, לרבות שברים ושריטות מכול סוג, חלודה, 
קורוזיה כתוצאה משימוש עם חומרי ניקוי וחומרים כימיים 
לרבות ריסוס מזיקים, קילוף צבע, תאונה, קצר חשמלי או 

פגעי טבע.
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האחריות אינה חלה על חומרי גלם שסופקו ליצרן לצורך   
ייצור עצמי של חזיתות וחיפויים לרהיטים.

האחריות אינה חלה על כל המראות לסוגיהן )בין אם   
נרכשו לבד ובין אם נרכשו כחלק מחזיתות פרופילי 

אלומיניום(.

האחריות אינה מכסה מוצרים אשר עברו תיקון או שינוי   
מכל סוג שהוא שלא על-ידי היצרן ו/או מי שהוסמך לכך.

בכל מצב של פגם מבלאי או מפגם ייצורי, חברת בלורן   
תיתן פתרון ליצרן, על-ידי בדיקת המוצר, תיקונו או 

החלפתו, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. 

שירותים אלה יינתנו ליצרן בלבד, רק עבור מוצרי פרזול   
שנרכשו מחברת בלורן או לחזיתות שיוצרו על-ידי בלורן 
)למען הסר ספק, בלורן אינה מתקינה/מחליפה מוצרים 

בבית הלקוח(.

תיקון ו/או החלפת מוצר פגום, המורכב מחומר גלם שיצא   
ממלאי בלורן או שייצורו הופסק על-ידי היצרן בארץ/

בחו"ל, יתבצעו במסגרת האחריות, רק אם נותר חו"ג. היה 
ולא נשאר חו"ג, תתבצע החלפה בתשלום, למוצר אחר.

והיה וחברת בלורן או באי כוחה החליטו לאחר בדיקה כי   
הפגם אינו נכלל במסגרת האחריות, ניתן יהיה להחליפו 

בתשלום.

קבלת שירות וטיפול בתקלה
להפעלת האחריות וטיפול בתקלה יש לפנות ליצרן )נגר(   

שייצר עבורכם את המטבח/רהיט לצורך תאום מועד 
ההגעה לביתכם.
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זמני אחריות בהתאם למוצרים

שם המוצריצרן
זמן 

אחריות 
בשנים

הערות

BLUM - מוצרי פרזול לרהיטים ולמטבחים

15מגירות  - כל הסוגים

פרט לקורוזיה/ חלודה
15צירים  - כל הסוגים

15קלפות  - כל הסוגים

10אמביה-ליין

4סרוו-דרייב
פרט לקצר חשמלי/ נזקי מים

4סרוו-אונו

פרט לקורוזיה/ חלודה15מסילות - כל הסוגים

ללא מקדחים1מכונות - כל הסוגים

15מגירות טאורבוקס
 לא כולל: 

 שברים, שריטות, נזקי מים/אש/שמש, 
שימוש בחומרים אסורים )פירוט בעמ' 9(.

מתקנים למטבחים

2נשלף פינתי )מג'יק(

פרט לקורוזיה/ חלודה
2קורנר-סטון מקס

2מנגנון סופט-ליין

2מנגנון דופורט

האחריות לא כוללת ריפוד - ניתן לרכוש בנפרד10קרש גיהוץ נשלף ממגירה

פחי אשפה

2מנגנוני הפח + מסילות

מתקני תלייה ואחסון לבגדים

לא כולל שברים2מתקני הרמה לבגדים )סרווטו(
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שם המוצריצרן
זמן אחריות 

בשנים
הערות

מערכות הזזה

5מנגנוני הזזה EKU - כל הסוגים

EKU 2מנגנוני בלימה

5מנגנוני הזזה מיקסאל

2מנגנוני בלימה שקטה מיקסאל

2מנגנוני וואן-ליין

פורטה-ליין: דלתות וחזיתות למטבחים ולרהיטים*, חיפויי קיר, שולחנות, מוצרים משלימים
אחריות בלורן אינה חלה על נזקי אדים וחום ישיר )מעל ובצדי כיריים, בצדי מדיחים ומסביב לתנורים(.   *

HPL/ PL לא כולל: שברים, שריטות, נזקי מים/אש/שמש, 10דלתות
 שימוש בחומרים אסורים )פירוט בעמ' 9(, 

פולימר הכנה לצבע.

 בדלתות עץ/פורניר:
ייתכנו הבדלי גוונים או טקסטורות, בשל אופי 

החומרים, ולפיכך לא ייחשבו כפגם.

אין אחריות על כל המראות לסוגיהן.

10דלתות אקריל

10דלתות עץ/פורניר

10דלתות פולימר

10דלתות זכוכית, פורצלן

 פרופיל באנקו )50 מ"מ( 
לבמות ושולחנות

לא כולל: שברים, שריטות ופגמים חיצוניים5

מראות
ללא 

אחריות

חומרי גלם
ללא 

אחריות
 קולקציית קאנטי 

)פרופיל אלומיניום 20/20 מ״מ(
לא כולל: מדפים, שברים, שריטות, פגמים חיצוניים5

UV צביעת מוצרי האלומיניום מתבצעת באמצעות אבקה ולכן הם אינם מוגנים מפני 
ועלולים לשנות את גוונם.

שונות

לא כולל שברים, שריטות, ופגמים חיצוניים5מנגנון התריס

זמן האחריות המירבי תואם לאחריות הניתנת ע"י יצרן הרהיט / המטבח  

יש להמציא חשבונית קנייה בעת בקשת שירות  
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הוראות ניקוי ושמירה על המוצרים
מוצרי בלורן BLUM לא מצריכים תחזוקה, אך במהלך ההרכבה או השימוש במוצרים, נוצרים לעיתים 

 כתמים ולכלוך. כאשר מנקים, יש לוודא כי הטיפול במוצרים ובאזורים המוגנים נעשה בצורה זהירה ובטוחה. 
 הימנעו משימוש בחומרי ניקוי כימיים, העלולים לשחוק/לשרוט את המוצרים ו/או לגרום להם נזק. 

 ההוראות המופיעות למטה מציינות כיצד יש לבצע טיפול ראוי למוצרים שנרכשו על-ידכם, 
במטרה לשמור עליהם לאורך שנים.

מוצרים מפלדת אל-חלד: דפנות 
מגירה, אורגא-ליין, אמבייה-ליין 

וכדומה
השתמשו רק בחומרי ניקוי המתאימים   
לפלדת אל-חלד )בדר״כ ניתן להשגה 

כספריי(, קראו בעיון את ההוראות המצוינות 
על-גבי מיכל הניקוי לפני השימוש בתכשיר

נקו את המוצרים בעזרת בד רך ולח   
ממים. משטחים רטובים יש לנקות בעזרת 

בד רך ויבש

לכלוכים קטנים שנדבקו, יש לנגב עם סבון   
נוזלי )מהול במים( ולאחר-מכן יש לנגב 

את  המקום בעזרת בד יבש

אורגא-ליין מנירוסטה בלבד: ניתן לשטוף   
במדיח עד 870 ולאחר-מכן יש לייבש 

היטב בעזרת בד רך ויבש

מסילות
מסילות יש לנקות בעזרת לחץ אוויר או   

 שואב אבק. אין להתיז מוצרי שימון, 
WD 40 כגון

מוצרים ומשטחים מניקל או 
עם ציפוי כרום, מגירות פנימיות 

עם חזית ניקל
נקו את המוצרים )כולל חזיתות של מגירות   

פנימיות( בעזרת בד רך ולח ממים

משטחים רטובים יש לנקות בעזרת בד   
רך ויבש

חל איסור על שימוש בחומרי ניקוי   
)גם לא בחומרים לניקוי נירוסטה(

משטחים עם צפוי פלסטיק 
ורכיבים מפלסטיק

נקו את המוצרים בעזרת בד רך ולח ממים.   
משטחים רטובים יש לנקות בעזרת בד רך 

ויבש

לכלוכים קטנים שנדבקו, יש לנגב עם סבון   
נוזלי )מהול במים( ולאחר-מכן יש לנגב את 

המקום בעזרת בד יבש

חל איסור על שימוש במוצרי ניקוי ובחומרי   
ניקוי כימיים חזקים הפוגמים בציפוי הדלת 

)ראו רשימה למטה(
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מוצרי חשמל
מנוע הסרוו -דרייב: חל איסור על ניקוי  

 לאור ההנחיות שצוינו לעיל, 
אין להשתמש במוצרים הבאים:

מוצרי ניקוי ואביזרים ביתיים לקרצוף   
)מוצרים בעלי מרקם גס, סקוטשים, 

מברשות, ספוגים וכדומה(

חומרים אלקלינים או חומרים המכילים   
חומצה חזקה

תכשירי ניקוי המכילים כלור או חומרים   
ממיסי סידן

״ספוג הפלא״ ומגבונים לחים המכילים   
אלכוהול )למעט במוצרי HPL ננו - ראו 

הוראות בעמ׳ 10(

אציטון, ניטרוגליצרין, אמוניה, או נוזלים   
Tri/Tetra נומנקלטורים המתחילים בביטוי

מוצרי פורטה-ליין: דלתות, 
חיפויים, תמונות ועוד 

מוצרי פורטה-ליין מהחומרים: עץ, פורניר,   
HPL ,PL*, אקריל, פולימר, פורצלן, זכוכית, 

זכוכית מודפסת, זכוכיות בהדפסת 
טקסטורה גבוהה )3D(, ועוד

נקו מהמוצרים לכלוכים או כתמים   
שנדבקו. יש לנגב עם מטלית ללא סיבים 
)מיקרופייבר( לחה ממים עם סבון כלים 
)עד 24% חומר פעיל, כגון פיירי(. בסיום 

יש לנגב את המקום בעזרת מטלית ללא 
סיבים )מיקרופייבר(, נקייה ויבשה.

חל איסור על שימוש במוצרי ניקוי ובחומרי   
ניקוי כימיים חזקים הפוגמים בציפוי הדלת 

)ראו רשימה משמאל(

בזמן שימוש במוצרים המייצרים חום   
ואדים, יש להקפיד על ריחוק ממוצרי 

פורטה-ליין, ובפרט בדגמי הפולימר, שכן 
 חום ממוקד ולחות יגרמו לפתיחת הקנט

ו/או הפולימר

למוצרי HPL ננו, עקב ייחודם ואיכותם, ישנן   *
 הוראות ניקוי ותחזוקה נפרדות - 

ראו עמ׳ 10.

מוצרים מאלומיניום: שולחנות, 
דלתות זכוכית עם מסגרת 

אלומיניום, תריסי גלילה 
למטבח, קולקציית קאנטי ועוד

נקו את המוצרים בעזרת מטלית ללא   
סיבים )מיקרופייבר( לחה ממים. משטחים 

רטובים יש לנקות בעזרת מטלית ללא 
סיבים )מיקרופייבר( יבשה

חל איסור על שימוש בחומרי ניקוי כימיים   
חזקים הפוגמים בציפוי אנודייז/צבע )ראו 

רשימה משמאל(

קראו בעיון את ההוראות המצוינות   
על-גבי מיכל הניקוי לפני השימוש בתכשיר

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

בעת ניקוי רצפה, יש להיזהר שלא לפגוע   
ברגלי השולחן/הדלתות עם חומרים כימיים
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חשוב!
בעת הרכבת המוצר בביתכם, 

יש להגן עליו ולכסותו מפני נזקים 
הנגרמים מתהליכי הבנייה השונים.

לצורך ניקוי ושמירה על המוצר, יש 
לפעול בהתאם להנחיות הרשומות 

ולהשתמש אך ורק במוצרי הניקוי 
הרשומים, כדי שתוכלו ליהנות 

ממוצר זה וכדי לשמור על הנראות 
שלו לאורך זמן.

סרקו את הברקוד לצפייה 
 בסרטון הדרכת ניקיון

של חברת ״ELESGO®״
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 הוראות ניקוי ושמירה
על מוצרי HPL ננו 

כל מוצרי ה-HPL המיוצרים בטכנולוגית הננו, מבית ELESGO גרמניה, הינם אנטי בקטריאליים, בעלי רמת התנגדות גבוהה 
לשריטות )דרוג* 5N(, עמידים בפני טביעות אצבע )לא שומן(, בעלי מראה מט אחיד ואטום והם זהים באיכותם ובדרכי 

התחזוקה שלהם. מוצרים אלה אינם מונעים כתמים, אך ניתן להסיר מהם את כל סוגי הלכלוכים.

כדי לשמור על פורמייקת הננו לאורך שנים, יש לפעול בהתאם להנחיות להלן:

קאנטי 
יחידות הקאנטי העומדות על הרצפה יכולות לשאת עד   •

5 ק"ג למדף, במידות של עד רוחב 900 מ"מ ועומק 360 
מ"מ )המשקל כולל את משקל המדף עצמו(. מעל מידות 

אלו, המדף יכול לשאת עד 2 ק"ג בלבד )המשקל כולל את 
משקל המדף עצמו(.

יחידות הקאנטי לא מיועדות לטיפוס או לשימוש כסולמות   •
ולכן אין לטפס עליהן ורצוי לקבע אותן לקיר / תקרה.

יחידות הקאנטי ניתנות לתליה על גבי התקרה, כאלמנט   •
עיצובי בלבד, ולא תחול כל אחריות במקרה של התנתקות 
מהתקרה או התנתקות המחברים )התקנה מהתקרה ללא 

תמיכה רצפתית, באחריות הנגר/מתקין בלבד(.

חומרים ותכשירים, המותרים לצורך ניקוי 

מים   

סבון כלים )כגון פיירי( עפ חומר פעיל עד 24%  

ספוג מיוחד למשטחי HPL – ספוג פלא רטוב בלבד  

מטלית בד בעלת סיבים רכים )מיקרו-פייבר(  

ספריי ניקוי )כגון: Virto plus( - חומר ניקוי ייחודי   
לחלונות עם אפקט ייבוש מהיר   

לאחר סיום התקנת הרהיט/המטבח, יש לבצע ניקוי ראשוני,   .1
במטרה להוריד מהמוצר את הלכלוך הקטן ביותר הנמצא 
בין נקבוביות הננו )כגון: אבק מליטוש קירות או שיש, חומרי 

ניקוי וכד׳(. 

יש לשים בקערה ליטר מים פושרים ולמהול בתוכה כף סבון   
כלים ולנקות את המוצר עם מטלית חדשה, ללא סיבים 

)מיקרופייבר(. בסיום פעולה זו, יש לייבש עם מטלית )זהה( 
יבשה ונקייה. 

יש לנקות את חזיתות ומשטחי הפורמייקה מיד לאחר   .2
 ההכתמה. 

כתמים הנגרמים על-ידי נוזלים, כגון: קפה, תה, חרדל,  א. 
קטשופ, שמן, רטבים, יין, עפרון, משחת נעליים, מים 

מלוכלכים - יש לנקות בעזרת מטלית בד בעלת סיבים רכים 

הספוגה במים עם סבון כלים. אם הכתם לא ירד, יש לנקות 
עם ספוג פלא רטוב בלבד )אסור לנקות עם ספוג פלא יבש 

היות והוא מתנהג כמו נייר זכוכית ויוריד את שכבת הננו 
מהמוצר(. 

כתמי מים ואבנית - יש לשים מעט חומץ על הכתם, לזמן  ב.   
מקסימלי של 5 דקות ולאחר מכן לנגב את שאריות החומץ 
עם ספוג פלא רטוב עם מים ובסיום לנגב עם מטלית יבשה. 

ניקוי כתם שהתייבש - יש להניח על הכתם מטלית רטובה   .3
 עם מים נקיים וסבון כלים, 

למשך 2-1 דקות )לא יותר( ולנגב בעזרת מטלית בד לחה 
ונקייה את שאריות המים והסבון. 

לאור ההנחיות שצוינו לעיל, אין להשתמש במוצרים הבאים:

מוצרי ניקוי ואביזרים ביתיים לקרצוף )מוצרים בעלי מרקם   
גס, סקוטשים, מברשות, ספוגים וכדומה(

חומרים אלקלינים או חומרים המכילים חומצה חזקה  

תכשירי ניקוי המכילים כלור או חומרים ממיסי סידן  

אציטון, ניטרוגליצרין, אמוניה, או נוזלים נומנקלטורים   
Tri/Tetra המתחילים בביטוי
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האיכות מוכיחה את עצמה יומיום
מגירות ומערכות חלוקה פנימיות, מנגוני הרמה )קלפות(, צירים 

ומסילות מבית BLUM מאופיינים באיכותם הגבוהה.

האיכות מובטחת על-ידי בדיקות מקיפות של חומרים ושל איכות 
ובטיחות, תחת עומסים משתנים. תוצאות הבדיקות משולבות 

ישירות לתוך מערך הפיתוח והייצור של המוצרים. 

התוצאה - פתרונות פרזול מבית BLUM המושתתים על 
טכנולוגיה חכמה, תפקוד אופטימלי ועיצוב ארגונומי,  המקנים 

תנועה מושלמת לכל אזורי המגורים.

 עיצוב הוא הרבה יותר 
מאשר רק מראה אטרקטיבי

עיצוב, שימושיות וההתמקדות בתפקוד ובתנועה המושלמת, 
תמיד שלובים זה בזה ב-BLUM. משמעות הדבר - כל המוצרים 

של BLUM הופכים את השימוש ברהיטים איכותיים לחוויה 
אמיתית ומציעים מגוון פתרונות אידאליים לכל בית.

BLUM משלבת במוצריה מגמות עיצוב עכשוויות, העדפות 
אישיות ושימוש בריהוט פונקציונלי ועל-כך זכו מוצריה פעמים 

רבות בהכרה ובפרסים בינלאומיים על איכות ועיצוב.

חדשנות, איכות, טכנולוגיה, עיצוב

12



 חדשנות שמביאה 
לנוחות חיים גבוהה

האיכויות האמיתיות של רהיטים מתגלות לעתים קרובות רק 
דרך שימוש יומיומי. BLUM מספקת פתרונות פרזול חדשניים 
שמבטיחים שהקשר בין המשתמש לבין תפקוד הרהיט יהיה 

אופטימלי וכן שאפשר יהיה ליישם  רעיונות יוצאי דופן. 

לדוגמה, דלתות נטרקות הן נחלת העבר, הודות לסגירה השקטה 
של מנגנון ה-BLUMOTION. ניתן ליישם בהצלחה גם רהיטים 

ללא ידיות ברחבי אזור המגורים כולו, הודות למערכות התומכות 
 SERVO-DRIVE מנגנון מכאני או TIP-ON :בפתיחת הרהיטים

מנגנון חשמלי.

התרומה שלנו לסביבה
מזעור ההשפעה של החברה על הסביבה מאוד מעסיק את 

BLUM. תקנים כגון שימוש מושכל ואופטימלי בחומרים, השימוש 
ההולך וגובר במקורות אנרגיה חלופיים ותהליכים ידידותיים 

לסביבה הוכנסו במיוחד ליישום מטרה זו.

ב-BLUM, ההתנהגות האקולוגית האחראית מתחילה בשימוש 
נכון וטוב במשאבים, מתוך אהבה לעולם ולטובת הדורות הבאים.
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יצרן
הבטחה למוצר איכותי, מתקדם ועמיד  

מגוון רחב של פתרונות לצרכי הלקוח  

שירות מתקדם שמייעל את תהליכי הייצור:  
מתקנים ושבלונות ייעודיים להרכבה קלה   - 

פיתוח מכונות וטכנולוגיה תומכת בכל מוצר  - 
אפשרות לרכוש מוצרים מוגמרים )מגירות ודלתות(  - 

הזמנה קלה ונגישה, בלחיצת כפתור, דרך אתר ההזמנות  - 
הייעודי של בלורן או באמצעות טופס הזמנה מסודר  

מתקין
הרכבה קלה ומהירה בזכות טכנולוגיות מתקדמות   

כיוונים נוחים, מדויקים ומהירים   
)המוצרים מגיעים מכוילים(

דלתות לפי מידה, המגיעות קדוחות בהתאמה   
למפרט הפרזול

מוצרים ארוזים, נקיים ומוכנים להרכבה  

פילוסופיית המותג
 GLOBAL CUSTOMER BENEFITS
שבבסיסה מתקיים שיתוף סינרגטי 

בין היצרן לבין סוכן המכירות, המתקין 
והמשתמש.

זה הבסיס האסטרטגי לפעילות ולקבלת 
 ההחלטות בבלורן. 

כל מוצר שמשווק על ידינו אמור לתת 
מענה מותאם ומדויק ליצרן, לסוכן 

 המכירות, למתקין ולמשתמש הסופי. 
באופן הזה נוצרת סינרגיה ושותפות 

בתהליך היצירה כולו.

14



סוכן המכירות
מעבר לעבודת הנגרות, היצרן הוא איש מכירות שעומד   

מול הלקוח הסופי 

מידע זמין על כל המוצרים והפתרונות מאפשר לך, היצרן,   
להעניק ללקוח שלך את המידע הרלוונטי והמעודכן ביותר 

 בכל נקודת זמן, באמצעות:
מחירונים ואתר הזמנות לתמחור מהיר  - 

אספקת דוגמאות וחומרים ללקוח במטרה לקבל   - 
החלטה מתאימה   

מערכת הדמיות 3D באתר בלורן  -

משתמש
קבלת מוצר סופי, מטבח או רהיט, ברמת הדיוק והגימור   

הגבוהה ביותר 

מוצרי איכות ארגונומיים שמבטיחים חוויית משתמש נוחה   
וידידותית 

אחריות שניתנת על כל המוצרים  

שקט וביטחון בקבלת מוצר איכותי ללא פשרות, עמיד   
לאורך שנים רבות

שימוש בתצוגות בלורן מאפשר תאום ציפיות מלא בין   
המוצר הנדרש לבין המוצר המתקבל
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