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( HPLפורמייקה)( PL ,מלמין) -
מראה ותחושה של עץ
תחום חומרי הגלם עבר בשנים האחרונות שינויים משמעותיים ברחבי העולם.
אם בעבר ניתן היה למצוא חומרים טבעיים בדגמים מעטים בלבד ,הרי שכיום
ישנו מגוון רחב יותר של חומרים חדישים המדמים בצורה מושלמת את עולם
הטבע :פורמייקה המקנה מראה ותחושה של עץ ,שיש ,בטון במבחר מרקמים
וגוונים ,דימויי בד ועוד.
מגמה זו החלה בעקבות תהליכים עולמיים שגרמו למחסור במשאבים טבעיים
וחשיבה ירוקה שהשתלטה על הענף .החומרים הטבעיים הופכים ליקרים יותר
בעוד שאת התחליפים ניתן לקבל באיכות גבוהה ,מחירים סבירים וחשיבה
סביבתית שלא מזיקה לטבע .עובדה זו מאפשרת ללקוחות בחירת חומר
בהתאם לתקציב ,ללא התפשרות על העיצוב.
קטלוג זה מציג את קולקציית ה( HPL-פורמייקה) ו( PL-מלמין) בגימורים:
 – NTמסונכרן
 – DTטקסטורה עמוקה
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עיצוב שלם ואחיד
גב הדלת תואם לחזית ,בשילוב קנטים שהותאמו במיוחד לכל סוג גימור
וטקסטורה של  HPL/PLלהשלמת המראה העיצובי של הדלת.
הקנטים  -גדע ושטרייף ,תואמים לדוגמת העץ בחזית ובגב הדלת
ומקנים לה מראה של עץ טבעי .הקנטים מודבקים בשיטת  PURאו אוויר חם.

הספקים שלנו:

חברה איטלקית דינמית ,צעירה וחדשנית המייצרת
את המוצרים  PL+HPLבטכנולוגיית ,FULL SYNCHRONIZE
באיכות וסטנדרטים גבוהים מאוד למדינות ברחבי אירופה.

חברה אוסטרית גדולה הנמצאת נמצאת בקדמת הבמה,
משתמשת בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בשוק בתחום
עיבוד העץ ויצירת מוצרים איכותיים ,כגון:
פורנירים PL+HPL ,בטכנולוגיית ,FULL SYNCHRONIZE
 ,MDFסיבית ועוד.
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- FULL SYNCHRONIZE

פורמייקות עם דוגמאות העץ
מיוצרות בטכנולוגיית הFULL SYNCHRONIZE-
המדמה עץ טבעי במראה ובתחושה.
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 HPLמגע עץ טבעי
( NATURAL TOUCH NTמסונכרן)

סוג ( PLמלמין) ( HPL /פורמייקה)

קולקציית סוהו
לוחות במלאי:
( PLמלמין) מסונכרן ,ע״ג  ,MDFעובי  19מ"מ ,בגודל  2,070 x 3,050מ"מ
( HPLפורמייקה) מסונכרן ,עובי  0.8מ"מ ,בגודל  1,300 x 2,800מ"מ
קנטים גדע ושטרייף ,עובי  0.8מ"מ
ניתן להזמין  HPLמודבק ע״ג חומרים שונים
מניפות מס'10 ,9 :

גוונים נוספים בקולקצייה זו:

סוהו טבעי

ML34NT19 :PL
MH34NT08 : HPL
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סוהו חום

ML35NT19 :PL
MH35NT08 :HPL

* לבחירת הגוון והטקסטורה המדויקים ,יש לפנות למניפות פורטה-ליין או להזמין דוגמה בדואר (פירוט אודות השירות בעמ' )44

סוהו

סוגי קנטים
 = Sשטרייף
 = Gגדע

טבעי

ME34NT238S

חום

ME35NT238S

אפור

ME36NT238S

(PL) 2,070 mm
(HPL) 1,300 mm

סוהו אפור
(PL) 3,050 mm
(HPL) 2,800 mm

קנט שטרייף
רוחב  23מ״מ ,עובי  0.8מ״מ
מק"טME36NT238S :

סוהו אפור

ML36NT19 : PL
MH36NT08 : HPL

גודל 1:1
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סוהו אפור ( ML36NTאנכי)
2,070 mm

3,050 mm

8

סוהו אפור ( ML36NTאופקי)
3,050 mm

2,070 mm
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 HPLמגע עץ טבעי
( NATURAL TOUCH NTמסונכרן)

סוג ( PLמלמין) ( HPL /פורמייקה)

קולקציית אמזונס אשא
לוחות במלאי:
( PLמלמין) מסונכרן ,ע״ג  ,MDFעובי  19מ"מ ,בגודל  2,070 x 3,050מ"מ
( HPLפורמייקה) מסונכרן ,עובי  0.8מ"מ ,בגודל  1,300 x 2,800מ"מ
קנטים גדע ושטרייף ,עובי  0.8מ"מ
ניתן להזמין  HPLמודבק ע״ג חומרים שונים
מניפות מס'10 ,9 :

גוונים נוספים בקולקצייה זו:

אמזונס אשא חום אפרפר
ML33NT19 :PL
MH33NT08 :HPL
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אמזונס אשא טבעי
ML32NT19 :PL
MH32NT08 :HPL

אמזונס אשא אפור
ML31NT19 :PL
MH31NT08 :HPL

* לבחירת הגוון והטקסטורה המדויקים ,יש לפנות למניפות פורטה-ליין או להזמין דוגמה בדואר (פירוט אודות השירות בעמ' )44

אמזונס אשא חום
ML29NT19 :PL
MH29NT08 :HPL

אמזונס אשא מולבן
ML28NT19 :PL
MH28NT08 :HPL

אמזונס אשא

סוגי קנטים
 = Sשטרייף
 = Gגדע

חום אפרפר

ME33NT238S/G

טבעי

ME32NT238S/G

אפור

ME31NT238S/G

חום

ME29NT238S/G

מולבן

ME28NT238S/G

ערמוני

ME30NT238S/G

(PL) 2,070 mm
(HPL) 1,300 mm

אמזונס אשא ערמוני
(PL) 3,050 mm
(HPL) 2,800 mm

קנט שטרייף
רוחב  23מ״מ ,עובי  0.8מ״מ
מק"טME30NT238S :

קנט גדע
רוחב  23מ״מ ,עובי  0.8מ״מ
מק"טME30NT238G :

אמזונס אשא ערמוני
ML30NT19 :PL
MH30NT08 :HPL

גודל 1:1
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אמזונס אשא ערמוני ( ML30NTאנכי)
2,070 mm

3,050 mm

12

אמזונס אשא ערמוני ( ML30NTאופקי)
3,050 mm

2,070 mm
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 HPLמגע עץ טבעי
( NATURAL TOUCH NTמסונכרן)

סוג ( PLמלמין) ( HPL /פורמייקה)

קולקציית סאקורה
לוחות במלאי:
( PLמלמין) מסונכרן ,ע״ג  ,MDFעובי  19מ"מ ,בגודל  2,070 x 3,050מ"מ
( HPLפורמייקה) מסונכרן ,עובי  0.8מ"מ ,בגודל  1,300 x 2,800מ"מ
קנטים גדע ושטרייף ,עובי  0.8מ"מ
ניתן להזמין  HPLמודבק ע״ג חומרים שונים
מניפות מס'10 ,9 :

גוונים נוספים בקולקצייה זו:
סאקורה

סאקורה ערמוני

ML51NT19 :PL
MH51NT08 :HPL
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סאקורה חום בהיר
ML50NT19 :PL
MH50NT08 :HPL

סאקורה אדום

ML49NT :PL
MH49NT :HPL

* לבחירת הגוון והטקסטורה המדויקים ,יש לפנות למניפות פורטה-ליין או להזמין דוגמה בדואר (פירוט אודות השירות בעמ' )44

סאקורה מולבן
ML46NT :PL
MH46NT :HPL

סוגי קנטים
 = Sשטרייף
 = Gגדע

ערמוני

ME51NT238S/G

חום בהיר

ME50NT238S/G

אדום

ME49NT238S/G

טבעי

ME48NT238S/G

מולבן

ME46NT238S/G

(PL) 2,070 mm
(HPL) 1,300 mm

סאקורה טבעי
(PL) 3,050 mm
(HPL) 2,800 mm

קנט שטרייף
רוחב  23מ״מ ,עובי  0.8מ״מ
מק"טMNM48NT238S :

קנט גדע
רוחב  23מ״מ ,עובי  0.8מ״מ
מק"טMNM48NT238C :

סאקורה טבעי

ML48NT :PL
MH48NT :HPL

גודל 1:1
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סאקורה טבעי ( ML48NTאנכי)
2,070 mm

3,050 mm

16

סאקורה טבעי ( ML48NTאופקי)
3,050 mm

2,070 mm
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מגע עץ טבעי:
 PL NTבגימור ( NATURAL TOUCHמסונכרן)
 HPL DTבגימור DEEP TOUCH
סוג ( PLמלמין) ( HPL /פורמייקה)

קולקציית אלונים
לוחות במלאי:
( PLמלמין) מסונכרן ,ע״ג  ,MDFעובי  19מ"מ ,בגודל  2,070 x 2,800מ"מ
( HPLפורמייקה) ,עובי  0.8מ"מ ,בגודל  1,300 x 2,800מ"מ
קנטים ABS ,גדע ושטרייף ,עובי  0.8מ"מ
ניתן להזמין  HPLמודבק ע״ג חומרים שונים
מניפה מס' 8 ,7

גוונים נוספים בקולקצייה זו:
אלונים

אלון קוניאק גדע

KL15NT19 :PL
KH15DT08 :HPL
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אלון מבוקע מעושן
KL30NT19 :PL
KH30DT08 :HPL

אלון מבוקע טבעי
KL31NT19 :PL
KH31DT08 :HPL

* לבחירת הגוון והטקסטורה המדויקים ,יש לפנות למניפות פורטה-ליין או להזמין דוגמה בדואר (פירוט אודות השירות בעמ' )44

אלון טבעי

KL32NT19 :PL
KH32DT08 :HPL

סוגי קנטים
 = Sשטרייף
 = Gגדע

קוניאק גדע

KE15DT238S/G

גדע

KE14DT238S/G

מבוקע מעושן

ME12DT238S/G

מבוקע טבעי

ME12DT238S/G

טבעי

KE07NT238S/G

(PL) 2,070 mm
(HPL) 1,300 mm

אלון גדע
(PL) 3,050 mm
(HPL) 2,800 mm

קנט שטרייף
רוחב  23מ״מ ,עובי  0.8מ״מ
מק"טKE14DT238S :

קנט גדע
רוחב  23מ״מ ,עובי  0.8מ״מ
מק"טKE14DT238G :

אלון גדע

KL14NT19 :PL
KH14DT08 :HPL

גודל 1:1
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אלון גדע ( KL14NTאנכי)
2,070 mm

2,800 mm

20

אלון גדע ( KL14NTאופקי)
2,800 mm

2,070 mm
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 HPLמגע עץ טבעי
( NATURAL TOUCH NTמסונכרן)

סוג ( PLמלמין) ( HPL /פורמייקה)

קולקציות :אלונים ,וינטג'
לוחות במלאי:
( PLמלמין) מסונכרן ,ע״ג  ,MDFעובי  19מ"מ ,בגודל  2,070 x 3,050מ"מ
( HPLפורמייקה) ,עובי  0.8מ"מ ,בגודל  1,300 x 2800מ"מ
קנטים ABS ,גדע ושטרייף ,עובי  0.8מ"מ
ניתן להזמין  HPLמודבק ע״ג חומרים שונים
מניפה מס' 10 ,9

גוונים נוספים בקולקצייה זו:
אלונים,
וינטג'

אלון בהיר

ML58NT19 :PL
MH58NT08 :HPL

22

אלון חום

ML59NT19 :PL
MH59NT08 :HPL

אלון חום כהה

ML60NT19 :PL
MH60NT08 :HPL

* לבחירת הגוון והטקסטורה המדויקים ,יש לפנות למניפות פורטה-ליין או להזמין דוגמה בדואר (פירוט אודות השירות בעמ' )44

אלון אפרפר

ML61NT19 :PL
MH61NT08 :HPL

סוגי קנטים
 = Sשטרייף
 = Gגדע

אלון בהיר

KE07NT238S/G

אלון חום

ME12DT238S/G

אלון חום כהה

KE02NT238S/G

אלון אפרפר

KE04NT238S/G

וינטג' קורטינה

ME15DT238S

(PL) 2,070 mm
(HPL) 1,300 mm

וינטג' קורטינה
(PL) 3,050 mm
(HPL) 2,800 mm

קנט שטרייף
רוחב  23מ״מ ,עובי  0.8מ״מ
מק"טME15DT238S :

וינטג' קורטינה

ML15DT19 :PL
MH15DT08 :HPL

גודל 1:1
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וינטג' קורטינה ( ML15DTאנכי)
2,070 mm

3,050 mm

24

וינטג' קורטינה ( ML15DTאופקי)
3,050 mm

2,070 mm
25

מגע עץ טבעי:
 PL NTבגימור ( NATURAL TOUCHמסונכרן)
 HPL DTבגימור DEEP TOUCH
סוג ( PLמלמין) ( HPL /פורמייקה)

קולקציית חורש
לוחות במלאי:
( PLמלמין) מסונכרן ,ע״ג  ,MDFעובי  19מ"מ ,בגודל  2,070 x 2,800מ"מ
( HPLפורמייקה) ,עובי  0.8מ"מ ,בגודל  1,300 x 2800מ"מ
קנטים ABS ,גדע ושטרייף ,עובי  0.8מ"מ
ניתן להזמין  HPLמודבק ע״ג חומרים שונים
מניפה מס' 8 ,7

גוונים נוספים בקולקצייה זו:
חורש

אלון ברונזה

KL04NT19 :PL
KH04DT08 :HPL

26

אלון פלטינום

KL03NT19 :PL
KH03DT08 :HPL

אלון לבן

KL01NT19 :PL
KH01DT08 :HPL

* לבחירת הגוון והטקסטורה המדויקים ,יש לפנות למניפות פורטה-ליין או להזמין דוגמה בדואר (פירוט אודות השירות בעמ' )44

טיק

KL02NT19 :PL
KH02DT08 :HPL

אשא אפור

KL33NT19 :PL
KH33DT08 :HPL

סוגי קנטים
 = Sשטרייף
 = Gגדע

אלון ברונזה

KE04NT238S/G

אלון פלטינום

KE03NT238S/G

אלון לבן

KE01NT238S/G

אלון מבוקע

KE07NT238S/G

טיק

KE02NT238S/G

אשא אפור

KE03NT238S/G

(PL) 2,070 mm
(HPL) 1,300 mm

אלון מבוקע
(PL) 3,050 mm
(HPL) 2,800 mm

קנט שטרייף
רוחב  23מ״מ ,עובי  0.8מ״מ
מק"טKE07NT238S :

קנט גדע
רוחב  23מ״מ ,עובי  0.8מ״מ
מק"טKE07NT238G :

אלון מבוקע

KL07NT19 :PL
KH07DT08 :HPL

גודל 1:1
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אלון מבוקע ( KL07NTאנכי)
2,070 mm

2,800 mm

28

אלון מבוקע ( KL07NTאופקי)
2,800 mm

2,070 mm
29

DT

 PL/HPLטקסטורה עמוקה
DEEP TOUCH TEXTURE

סוג ( PLמלמין) ( HPL /פורמייקה)

קולקציות :אקס
לוחות במלאי:
 PLבגימור  ,DTע״ג  ,MDFעובי  19מ"מ ,בגודל  2,070 x 3,050מ"מ
( HPLפורמייקה) בגימור  ,DTעובי  0.8מ"מ ,בגודל  1,300 x 2,800מ"מ
קנט  ,ABSשטרייף ,עובי  0.8מ"מ
ניתן להזמין  HPLמודבק ע״ג חומרים שונים
מניפה מס' 8 ,7

גוונים נוספים בקולקצייה זו:

אקס חאקי

ML07DT19 :PL
MH07DT08 :HPL

30

אקס שחור

ML09DT19 :PL
MH09DT08 : HPL

* לבחירת הגוון והטקסטורה המדויקים ,יש לפנות למניפות פורטה-ליין או להזמין דוגמה בדואר (פירוט אודות השירות בעמ' | )44

זמין עד גמר המלאי

אקס

סוגי קנטים
 = Sשטרייף
 = Gגדע

אקס חאקי

ME07DT238S

אקס שחור

ME09DT238S

אקס לבן

ME06DT238S

(PL) 2,070 mm
(HPL) 1,300 mm

אקס לבן
(PL) 3,050 mm
(HPL) 2,800 mm

קנט שטרייף
רוחב  23מ״מ ,עובי  0.8מ״מ
מק"טME06DT238S :

אקס לבן

ML06DT19 :PL
MH06DT08 :HPL

גודל 1:1
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אקס לבן ( M06-DTאנכי)
2,070 mm

3,050 mm

32

אקס לבן ( M06-DTאופקי)
3,050 mm

2,070 mm
33

34

דגמי דלתות פורטה:

פורטה  HPLקנט תואם גדע

פורטה  PLקנט תואם גדע

35

יצירת שפה עיצובית הרמונית
TOTAL DESIGN

הטוטאל דיזיין מאפשר יצירת שפה עיצובית אחידה בחלל וזרימה נעימה לעין ,או במילים אחרות – הרמוניה.
קולקציות החומרים של 'פורטה ליין' ,מאפשרות יצירת התאמה בין טקסטורות ,גימורים וחומרים במטבחים
וברהיטים ,כלומר ,המטבח/הרהיט יעוצב מחומרים ונקודות צבע שידברו ביניהן וייצרו שפה הרמונית אחידה
ונעימה לעין ויאפשרו לכם לייצר התאמה בין החזיתות ,חיפויי הקיר ומשטחי העבודה.
בתוך המגוון העשיר של קולקציות החומרים והמוצרים המשלימים מבית "פורטה-ליין" ,תמצאו:
דלתות בכל עיצוב ,גימור וצבע
קנטים תואמים לכל החומרים
קנט גדע ושטרייף לכל דגמי העץ ,המקנים לדלתות מראה של עץ מלא
התאמה עיצובית בין כל מוצרי האלומיניום :תריסי גלילה למטבחים ,ידיות ,סוקלים ,פרופילים לדלתות
זכוכית ולוויטרינות ,פרופילים לדלתות הזזה וקאנטי למידוף ,כונניות ,ושולחנות קפה בהתאמה אישית,
בכל מידה ובכל גוון.
כל מוצרי האלומיניום ניתנים לצביעה מתוך מניפה עשירה של כ 40-גוונים (פירוט בעמ' )69-68
חיפויי קיר  -פרקטיקה פוגשת קו אסתטי מרהיב
בלורן פותחת בפניכם מנעד מרתק של אפשרויות לחיפויי קיר בכל סגנון עיצובי ובהתאמה הרמונית מלאה
לחלל בו הוא ממוקם.
חיפויי קיר מפורנירים פראיים ,פורמייקות המדמות את הטבע ,חיפויים אקריליים שמדמים מתכות ועוד,
ולחפות באמצעותם קירות כח מרהיבים.
חיפויי קיר מזכוכית ,אופטימליים ופרקטיים במיוחד למטבחים ולחללי רחצה .הדפסה מתבצעת בטכנולוגיה
ייחודית ומתקדמת המאפשרת לזכוכית לעטות על עצמה מראה אותנטי של כל חומר טבעי – שיש ,בטון,
מתכת ,עץ וכד' ,הדפסות ייחודיות צבעים חלקים ועוד.
חיפויי קיר דקורטיביים בהדפסת טקסטורה גבוהה ,המתבצעת בשכבות ומקנה לזכוכית תחושת עומק
של חומר תלת-מימדי .ניתן להשתמש בטכנולוגיית הדפסה ייחודית זו לחיפויים באזורים יבשים ,כגון
משרדים ,חללי מגורים ועוד.
ניתן לשלב עם כל החיפויים את מערכת הפארטי -מערכת פרופילים מעוצבים המורכבים לקירות
ועליהם מתחברים מתקנים ואביזרי אחסון
תמונות  ARTמבית בלורן :אומנות ייחודית ,פורצת דרך ,המודפסת בשכבות ובמנעד עשיר ורחב של צבעים
אקספרסיביים על-גבי זכוכית.
מומלץ להתרשם מקולקציית התמונות באתר www.bluran.co.il :ולהזמין במרכזי המידע של בלורן.
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מוצרים משלימים

ידיות אלומיניום אינטגרליות

1

צביעת מוצרי אלומיניום
צביעת מוצרי האלומיניום מאפשרת לכם ליצור אחידות ומראה עיצובי שלם בין כל רהיטי הבית,
על-ידי התאמת גוון האלומיניום למוצר המוגמר שבחרתם .הצביעה מתבצעת בטכנולוגיה אלקטרוסטטית -
צביעה באבקה עמידה וחזקה המקנה כיסוי מלא ואחיד של פני השטח.
המוצרים הניתנים לצביעה (אורך מקסימלי לצביעה  2,800 -מ"מ):
ידיות אינטגרליות
קאנטי (פרופיל אלומיניום  20/20מ"מ) למידוף ,כונניות ,ושולחנות קפה בהתאמה אישית ובכל מידה
סוקלים
פרופילי אלומיניום לדלתות זכוכית
מסגרות ורגלי אלומיניום לשולחנות בעיצוב אישי
תריסי גלילה למטבח

קולקציית גווני אלומיניום

ידית 178

ידיות עם גב רקע:
 208גב פורמייקה
 408גב אקריל
גלאס אפקט

ידיות אמצע עם
גב רקע:
 209גב פורמייקה
 407גב אקריל
גלאס אפקט

ידית 205

ידית 206

ידית ( 207ידית אמצע)

ידית 6065

ידית 6063

ידית ( 6064ידית אמצע)

חשוב!
הגוונים של מוצרי האלומיניום הותאמו באופן מושלם
לחומרים ,לצבעים ולגימורים של הקולקציות השונות:
קולקציית  HPLאולטרה מט ()UM
קולקציית אקריל/קריסטל סופר מט ()SM
קולקציית אקריל/קריסטל היי גלוס ()HG
קולקציית זכוכיות ,בגוונים :לבן שלג,
שחור ושמנת (גימור קליר ומשי-משי)
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ידית CNC 6080

ידית ( *6081ידית אמצע)
ידית *6080
* ידיות למגירות ,ידיות אנכיות ,ידיות לקלפות

סדרת ידיות ( CLאנכיות ואופקיות)
לדלתות ללא ידיות

2

ידיות  CLלדלתות ללא ידיות

3

חיפויי קיר

4

תריסים למטבחים

5

סוקלים

 6שולחנות בעיצוב אישי

7

מידוף קאנטי

7

4
3

1

5
7
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שירות דוגמאות עד הבית
אנו שמחים להעמיד לרשות לקוחותיכם שירות ללא תשלום,
לקבלת דוגמאות מחומרי הגלם שבקולקציית פורטה-ליין.
אילו חומרים ניתנים להזמנה?
( HPLפורמייקה)( PL ,מלמין) ,אקריל ,פורניר ופולימר.

www.bluran.co.il

איך מזמינים?
סרקו את הברקוד והכנסו לאתר בלורן.
מלאו את פרטיכם והדוגמאות ישלחו אליכם במעטפה בדואר עד הבית.
אין לכם סורק? הכנסו לאתר בלורן ולחצו על כפתור ״דוגמאות עד הבית״.

קטלוגים נוספים מסדרת פורטה-ליין
קולקציית פורניר (מק“ט )AC176
קולקציות :פורמייקה ,מלמין ,אקריל (מק"ט )AC180
קולקציית פולימר (מק"ט )AC178
קולקציית דלתות זכוכית (מק"ט )AC177
קולקציית זכוכיות מעוצבות (מק"ט )AC170

הקטלוגים ניתנים לצפייה והורדה
באתר בלורןwww.bluran.co.il :
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מהדורה22.179.3 :

מק"טAC179 :

