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ת.ז בלורן

בלורן – פתרונות פרזול ועיצוב
למטבחים ולרהיטים.
חברת בלורן הינה חברה פורצת דרך ,הניצבת בחוד החנית
של תחום הפרזול וחומרי הגלם לפרויקטים ולרהיטים בישראל.
החברה הינה נציגת חברת הפרזול האוסטרית  Blumובעלת
מותג העיצוב  ,Portalineהמספק פתרונות בתחום החזיתות לרהיטים
וחומרי גלם לחיפוי קירות ,משטחי עבודה ופריטי ריהוט ממיטב החברות
המובילות :קיינדל ,סמארט ,פוריצ’לי ,רנוליט ועוד.
אנו בבלורן משקיעים את מירב המשאבים כדי להביא בזמן אמת
את הבשורות העיצוביות והטכנולוגיות המתקדמות ביותר -
מרחבי העולם ,היישר אל אולמות התצוגה שלנו.
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בלורן מובילה  2מותגי ליבה

הפרזול  •Blumהעיצוב  •Portalineהפתרונות בלורן•
הפרזול Blum

מותג הפרזול האוסטרי המתקדם בעולם ,אותו מייבאת בלורן לישראל מזה  30שנים.
חברת  Blumנוסדה לפני  70שנים ומשווקת את מוצריה –
צירים ,מסילות ,מגירות וקלפות – ל 120-מדינות ברחבי העולם.
כל מוצרי החברה עומדים בתקנים המחמירים ביותר ,מושתתים על טכנולוגיה חכמה,
תפקוד אופטימלי ועיצוב ארגונומי; ומבוססים על מחקרים מעמיקים ומשוב ממאות
שעות של צפייה בלקוחות קצה להבנת הצרכים האמיתיים והפתרונות הנדרשים בשוק.

בחברת  Blumמאמינים שרעיונות יכולים להזיז את העולם.
החברה המובילה והוותיקה מציעה כל העת פתרונות חדשניים ומעוררי השראה לרהיטים
בשילוב שירות אמין ויעיל ,על מנת להפוך את החזון הקריאייטיבי שלכם מדמיון למציאות.
הצרכים של הלקוחות הם מנוע המוטיבציה שגורם ל Blum-לפתח וליצור רהיטים בסגנון עכשווי
וטרנדי במטרה להעניק איכות חיים טובה יותר לכלל המשתמשים.

העיצוב Portaline
מותג חומרי הגלם והמוצרים המוגמרים מבית בלורן ,המציג קולקציית חומרים עשירה,
באיכות גבוהה ובשלל צבעים ,גימורים וטקסטורות לעיצוב מטבחים ,רהיטים ,משטחי עבודה,
חיפוי קירות ועוד .הכל בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת ליצור פריטי ריהוט איכותיים וחדשניים,
תוך ביצוע התאמה עיצובית והרמונית בין הפריטים השונים בחלל – .Total Design

חברת  ,Portalineמותג העיצוב מבית בלורן ,מייצגת את מיטב החברות האירופאיות – KAINDL
 ,PURICELLI ,RENOLIT ,TABUועוד Portaline .משקיעה משאבים בניתוח מתמיד של הטרנדים
המגדירים את עולמות העיצוב והאדריכלות ,במטרה לכוון את הספוט על המגמות העדכניות
ביותר בכל נקודת זמן .תפיסת ה Total Design-של  ,Portalineהדוגלת ביצירת שפה עיצובית
אחידה בחלל וזרימה הרמונית ונעימה לעין ,באה לידי ביטוי בהיצע קולקציות עשיר ממגוון
חומרים  ,COMPACT HPL, PL ,HPL -אקריל HPL ,ננו ,עץ ופורניר ,פולימר ,גרניט פורצלן ,זכוכית,
חומרי ליבה ועוד  -ובמגוון פתרונות עיצוב חדשניים למטבחים ולרהיטים :דלתות הזזה ,יחידות
מידוף מודולריות (קאנטי) ,סוקלים ,ויטרינות ,ידיות ,תריסים למטבח ועוד.
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מאפייני המטבח
השימושי
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מאפייני המטבח השימושי

המטבח של היום
המטבח של היום מתפקד כחלל המרכזי של הבית ומהווה מקום מפגש
עיקרי ויומיומי בין האנשים החיים יחדיו .על כן ,מן הראוי שיהיה מתוכנן
ומעוצב באופן פרקטי אך גם באופן שמזמין לדיאלוג וליצירת אינטראקציות.
אמנם כל מטבח שונה ממשנהו ואמור לשרת אנשים מסוגים שונים ,בעלי צרכים
וטעמים שונים ,אבל המטרה ,בתכנון של כל מטבח ,היא זהה – לייצר מטבח ורסטילי,
מולטיפונקציונלי בהתאמה אישית .כלומר ,תפור למידותיו של כל משתמש הן מבחינת
הצרכים והשימושים והן מבחינה אסתטית.
חברת בלורן ,באמצעות מותג הפרזול הבינלאומי  Blumומותג העיצוב Portaline
שבבעלותה ,מציגה אפשרויות כמעט בלתי מוגבלות לשילוב בין חומרים ,גמרים,
קומפוזיציות ופתרונות טכנולוגיים שישרתו כל סוג משתמש ויתאימו לכל סוג מטבח.

ארבעת
המאפיינים

במדריך זה תמצאו מגוון רחב של פתרונות לארגון המטבח ,טיפים לתכנון נכון,
פתרונות טכנולוגיים וחומרים חדשניים לעיצוב המטבח.

כל מטבח שימושי מתייחס
ל 4-המאפיינים הללו:
1
2
3
4

שטף עבודה אופטימלי (ארגונומיות)
שטחי אחסון מקסימליים
תנועה מושלמת
עיצוב מותאם אישית
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מאפייני המטבח השימושי

חמישה אזורים לקבלת שטף עבודה אופטימלי
הכנת ארוחה וניקוי הן פעילויות חוזרות ונשנות במטבח.
על מנת לייצר ‘שטף עבודה אופטימלי’ חשוב לוודא שכל דבר ממוקם בדיוק
היכן שהוא צריך להיות.
לשם כך חילקו ב Blum-את המטבח לחמישה אזורי אחסון ממוקדים :אזור אחסון המזון .אזור אחסון הכלים.
אזור הניקיון .אזור ההכנה .אזור הבישול והאפייה.
שיטת חלוקה זו מתאימה לכל מטבח ללא תלות בגודלו או בצורתו .כאשר אזור אחסון המזון ,אזור אחסון הכלים,
אזור הניקיון ,אזור ההכנה ואזור הבישול והאפייה צריכים להיות ממוקמים ברצף עם כיוון השעון (ולמשתמשים
שמאליים – נגד כיוון השעון) .אזור ההכנה שהוא אזור העבודה העיקרי ,צריך להיות לפחות ברוחב  90ס”מ.
ראו ההדמיה הממחישה חלוקה נכונה של אזורים לכל תצורה של מטבח.

5

אזור הבישול והאפייה

4

אזור ההכנה

3

אזור הניקיון

2

אזור אחסון הכלים

1

3

אזור אחסון המזון

סוגי המטבחים לפי חמשת האזורים
5

4

מטבח "אי" 		

			
מטבח "קו"

		
מטבח צורת ח'

מטבח צורת ר' 		

מטבח צורת מ'
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מאפייני המטבח השימושי – שטחי אחסון מקסימליים

מאפייני המטבח השימושי – שטף עבודה אופטימלי

טיפים לניצול כל ס”מ

טיפים לתכנון גישה נוחה וקלה

אחת מהמטרות החשובות ביותר בעיצוב המטבח היא לנצל את מירב שטחי האחסון.
ארונות עם עומק רב יותר ,מגירות עם דפנות הגבהה ותכנון עתידי שיצור שטח אחסון
נוסף (שאחרת לא היה מנוצל) מבלי לשנות את גודל חלל המטבח.

תכיפות שימוש:
נמוכה
בינונית

פתרונות חדשניים בארונות מאפשרים לכם לנצל באופן מלא את שטח האחסון שברשותכם.
רעיונות חדשים יוצרים שטח אחסון נוסף במקומות שלא הייתם מדמיינים.

גבוהה
בינונית
נמוכה

שימוש במגירות נשלפות במקום דלתות :במבט
אחד רואים את כל תכולת המגירה ויש גישה קלה
לכל המוצרים ,ללא צורך להתכופף ולחטט בחלק
האחורי של הארון.

סידור במבנה ארגונומי :את הפריטים הנמצאים
בתכיפות שימוש גבוהה נמקם במקום הנגיש ביותר
בארון ולעומתם אלו שבשימוש מופחת ימוקמו
בחלקו הנמוך או הגבוה של הארון.

שילוב מערכות חלוקה לפנים מגירות :מערכות
חלוקת מגירות אמביה-ליין ,מסדרות ומארגנות
את פנים המגירה ,גמישות ומתאימות לסוג המגירה
ולתכולה המאוחסנת בה.

שטחי אחסון מקסימליים
בהתאם להרגלי המשתמשים
דרישות שטחי האחסון משתנות בהתאם להרגלי הקניות ,הרגלי הבישול
והאפייה ,כמות המשתמשים במטבח ,סגנון החיים ועוד.
כך למשל ,אם אתם נהנים לבשל ולהשתמש בכלי מטבח מיוחדים ,וודאו
שיש לכם מספיק שטח אחסון עבורם .לחילופין במידה ומספיקה לכם מגירה
צרה עבור סירים ומחבתות ,השתמשו בשאר המקום עבור פריטים אחרים
שיש ברשותכם .או אם למשל אתם אנשים בעלי משפחות גדולות שהולכים
לקניות מרוכזות מומלץ לתכנן מזווה עם מגירות רחבות ועמוקות שיכילו את
כל המצרכים/קניות.

השתמשו במגירה רחבה במקום
 2מגירות צרות .כך תנצלו את
השטח שמתבזבז על דפנות
הארון והמגירה ,תוסיפו עד 18%
תוספת שטח ותחסכו בעלות
מגירה נוספת.

מגירות גבוהות עם דפנות
הגבהה מוסיפות עד 55%
תוספת שטח אחסון.

מגירות עמוקות מקנות עד 30%
תוספת לשטח האחסון.
שימוש במגירות בעלות דפנות
דקות מקנות תוספת נפח אחסון
משמעותית.

מאפייני המטבח השימושי | 15
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מאפייני המטבח השימושי – שטחי אחסון מקסימליים

טיפים לניצול כל ס”מ

טכנולוגיות התנועה
בלומושן :מנגנון מכאני המקנה סגירה (טריקה) שקטה ,הפך
לרכיב סטנדרטי במגירות ,דלתות וקלפות .המנגנון של Blum
הינו אדפטיבי ,כלומר לא משנה כמה כח תפעילו בסגירת
המגירה/דלת/קלפה ,מה גודלן או משקלן ,הן תמיד ייסגרו
בצורה אחידה ורכה ,חלקה ושקטה.

מגירות פנימיות מגדילות שטחי אחסון ,מבלי
להשפיע על העיצוב החיצוני של המטבח.

טיפ-און :מנגנון מכאני המאפשר פתיחה בלחיצה לדלתות
וקלפות ללא ידיות .לסגירה פשוט לוחצים על החזית.

מגירת כיור (במקום חזית דמה) עבור אביזרי עזר
לניקוי מנצלת את השטח הפנוי מסביב לכיור.

מאפייני המטבח השימושי

טיפ-און בלומושן :הפתרון המושלם עבור מגירות ,המחבר
בין שני המנגנונים המכאניים ומשלב את טכנולוגיית הפתיחה
בלחיצה של הטיפ-און ,עם מנגנון הבלומושן לסגירה השקטה.

תנועה מושלמת
 7ס"מ

שילוב ידיות במה (סדרת  )CLהיא בחירה עיצובית נפוצה ,אך יש לקחת בחשבון שידית זו גורמת
לאיבוד שטח אחסון גדול .לכן העדיפו ידיות אינטגרליות או מטבח ללא ידיות בשילוב טכנולוגיות
הפתיחה של .Blum

איכות המטבח אינה תלויה רק בגימור
ובעיצוב הדלתות ,אלא בראש ובראשונה
בפרזול בעל קדמה טכנולוגית המקנה
נוחות אבסולוטית בזמן השימוש במטבח
– פתיחה קלה ,תנועה חלקה כנוצה וסגירה
שקטה הודות לטכנולוגיה מתוחכמת
שעברה בדיקות איכות ובקרה קפדניות.
מערכות פתיחה מכאניות וחשמליות
פותחות גם אפשרויות עיצוב חדשות
למטבחים כאשר הן מאפשרות לדלתות,
מגירות וקלפות ללא ידיות – להיפתח.

סרוו-דרייב :מערכת חשמלית  -עבור מגירות ,קלפות ,מקרר
ומדיח אינטגרליים  -לפתיחה בנגיעה ולטריקה שקטה.

motion

כל אחת מטכנולוגיות התנועה של  Blumמבטיחה כי תנועת
המגירות ,הקלפות והדלתות תמיד יהיו חלקות ,רכות ושקטות
וכי בכל משקל נשיאה המגירות לא ישקעו ולכן לא יהיו
חיכוכים בין החזיתות.
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תכנון פנים
המטבח
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תכנון פנים המטבח – סוגי מגירות

לגראבוקס ()LEGRABOX
הבחירה של היצרנים המובילים בעולם ובישראל

Legrabox

מגירת הדגל של  Blumהיא מגירה חדשנית המבוססת על טכנולוגיית
מובנטו המתקדמת ,עם נסיעה אולטרה חלקה ושקטה.
ללגראבוקס קו עיצובי ישר ומינימליסטי ,דופן דקה וישרה –  12.8מ”מ,
המאפשרת ניצול נפח מקסימלי.
משקלי נשיאה 70 / 40 :ק”ג.
גוונים :לבן משי ,אוריון (אפור כהה) ,נירוסטה.
עומק מגירה 27-65 :ס”מ.
2
 – FREEדפנות זכוכית ודפנות עיצוביות.
סוגי המגירות – PURE 1 :דפנות מתכת |
טכנולוגיות תנועה לפתיחה וסגירה :בלומושן | טיפ-און בלומושן | סרוו-דרייב.
עמידות גבוהה :הלגראבוקס עומדת בתקנים המחמירים של  ,Blumהמאפשרים
 100,000פתיחות וסגירות ללא שינוי במצב המגירה
יציבות המגירות מקנה עיצוב נקי הודות למרווחים מינימליים בין החזיתות ,ללא שקיעה
ומאפשרת עיצוב של חזיתות גבוהות במיוחד.
מומלץ לשלב מערכות לסידור המגירות אמביה-ליין על מנת לשמור על סדר ולמצוא
בקלות כל פריט ומצרך.

מגירת לגראבוקס קטפה פרסים בינלאומיים הן על הפן הטכנולוגי והן על הפן העיצובי
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תכנון פנים המטבח – סוגי מגירות

מריוובוקס ()MERVIBOX
המגירה החדשה מבית Blum

Merivobox
3

תכנון פנים המטבח – סוגי מגירות

Ta'or box

טאורבוקס ()TA’OR BOX
מגירת העץ החדשנית

הטאורבוקס מיוצרת על ידי חברת
 VAN HOECKEבלגיה ,שעובדת בשיתוף
פעולה מלא עם  Blumמאז .1973
המריוובוקס מציגה סגנון עיצובי מוקפד ונקי המאופיין בקווים ישרים.
המגירה החדשה זמינה במבחר עשיר של דגמים וסוגים כשהמשותף לכולם
הוא נסיעה חלקה ,יציבות גבוהה ופונקציונליות מקסימלית בעת השימוש.
משקלי נשיאה 70 / 40 :ק”ג.
גוונים :לבן משי ,אפור אינדיום (טיטניום) ,אפור אוריון.
עומק מגירה 27-60 :ס”מ.
טכנולוגיות תנועה לפתיחה וסגירה:
בלומושן | טיפ-און בלומושן | סרוו-דרייב.
מומלץ לשלב מערכות לסידור המגירות אמביה-ליין
על מנת לשמור על סדר ולמצוא בקלות כל פריט ומצרך.
עמידות גבוהה :המריוובוקס עומדת בתקנים המחמירים של ,Blum
המאפשרים  100,000פתיחות וסגירות ללא שינוי במצב המגירה.

מגירת מריובוקס קטפה פרסים בינלאומיים הן על הפן הטכנולוגי והן על הפן העיצובי

המערכת תואמת ב 100%-את מגירת הלגראבוקס מבחינת
העיצוב וטכנולוגיית הנסיעה ומאופיינת בקו עיצובי מינימליסטי דק.
המגירה מבוססת על טכנולוגיית מובנטו המתקדמת מבית .Blum
משקלי נשיאה 70 / 40 :ק”ג.
גוונים :פורניר אלון ,פורניר אגוז ,אלון משולב עם אפור.
עומק מגירה 27-65 :ס”מ.
עמידות גבוהה :הטאורבוקס עומדת בתקנים המחמירים של ,Blum
המאפשרים  100,000פתיחות וסגירות ללא שינוי במצב המגירה
הרכבה מהירה בקליק .ללא דבק וללא שימוש בכלים ,בפחות
מ 60-שניות הודות לפטנט טכנולוגי ייחודי.
ניתן לשלב את טכנולוגיות התנועה מבית :Blum
בלומושן | טיפ-און | טיפ-און בלומושן | סרוו דרייב.
מומלץ לשלב מערכות לסידור המגירות אמביה-ליין –
על מנת לשמור על סדר ולמצוא בקלות כל פריט ומצרך.

מגירת טאורבוקס קטפה פרסים
בינלאומיים הן על הפן הטכנולוגי
והן על הפן העיצובי
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תכנון פנים המטבח – פתרונות שימושיים לסדר וארגון

עוד פתרונות

תכנון פנים המטבח – פתרונות שימושיים לסדר וארגון

REVEGO
מערכת דלת כיס חדשה מבית Blum

מגירת כיור – פתרון אופטימלי לניצול חלל מגירות רחבות מתחת לכיור – הפתרון
האחסון מסביב לכיור ,לצורך אחסון אביזרי הנכון לאחסון פחי אשפה וחומרי ניקוי.
ניקוי :סבון כלים ,סקוטשים ,מברשות
וסמרטוטים .הכל מאורגן בהישג יד.

מערכת סרוו-דרייב – מערכת חשמלית
לפתיחת מגירות בנגיעה .כאשר הידיים
תפוסות ניתן לפתוח את המגירה עם הירך
או הברך .זה שימושי ונח.

מגירות עם חזיתות גבוהות – אידיאליות
לאחסון בקבוקים וקרשי חיתוך.
המחיצות הפנימיות מודולריות ומבטיחות
שהבקבוקים יישארו יציבים במקומם.

יותר ויותר אנשים ממזגים את חללי הבית השונים
לכדי מרחב אחד .המטבח ,פינת האוכל ,הסלון ועמדת
העבודה "זולגים" במקרים רבים האחד אל תוך השני.
לשם כך נדרשים פתרונות יצירתיים אשר יארגנו את
המרחב הביתי בהתאם לצרכים המשתנים.
חברת  Blumמציגה את הפתרון האידיאלי והאלגנטי ביותר
להפרדת חללים ולניצול מקסימלי של רחבי הבית – REVEGO
מערכת דלת כיס חדשה מושתתת על טכנולוגיה מתקדמת,
המאפשרת לחשוף או להסתיר חללים בקלות ,בזריזות ובפשטות.
כך למשל אם הזמנתם אורחים ואתם אינכם מעוניינים כי אזורי
הניקיון ,הבישול והאפייה שבמטבח יהיו חשופים ,אתם סוגרים את
ה ,REVEGO-מסתירים את האזורים הללו בפשטות ובמהירות,
ובמקומם מתקבל מראה עיצובי ,אחיד וישר לחלל המטבח והסלון.
 - REVEGOהחל מיוני 2023

אמביה ליין – מערכת החלוקות הפנימיות מדף נשלף – מיועד למכשירי חשמל
המושלמת למגירות לגראבוקס ,מריוובוקס במטבח ,מקנה נוחות שימוש גבוהה
וטאורבוקס .המערכת החדשנית מאפשרת וחסכון במקום האחסון ,הודות למנגנון
נסתר שנועל את המדף במצב פתוח.
לתכנן ולארגן את שטח האחסון במגירות
ומבטיחה סדר מופתי .האמביה-ליין זמינה מנגנון הנעילה מתחבר למסילות טנדם
בגוונים אפור מט ,אלון נברסקה ואגוז טנסי ומובנטו בתחתית המדף.
ומותאמת לכל סוגי תכולת המגירות :סירים,
צלחות ,בקבוקים ,תבלינים כלי ניקוי וכו'.

מגירת ספייס סטפ – שני פתרונות במוצר
אחד :מגירת אחסון ומשטח עמידה נשלף.
מגירת ספייס סטפ משמשת כמדרגה
ומאפשרת גישה נוחה יותר לארונות
גבוהים וכן יוצרת שטח אחסון נוסף
בתחתית הארון .הספייס סטפ מתאימה
לשימוש בכל אחד מאזורי הבית – ארונות
מטבח ,ארונות בגדים ,חדרי ארונות,
ארונות האמבטיה ,ארונות משרדיים ועוד.

מגירה מתחת לכיריים – מעניקה שטח
אחסון נוסף ,אידיאלי לששת ,לכפות
טיגון ועוד.
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תכנון פנים המטבח – סוגי קלפות

פתרונות לארונות עליונים

שימוש בקלפות מסדרת אוונטוס (מערכות ההרמה מבית )Blum
מקנה גישה מלאה ומבט מלא על כל תכולת האחסון ומאפשר
שטף עבודה גם כאשר הקלפה פתוחה.
חזיתות הקלפה ניתנות לעצירה בכל נקודה עד לפתיחתן/סגירתן
המלאה .כיסויי המנגנון מגיעים בגוונים לבן משי או אפור כהה
ואפשרויות העיצוב מגוונות וניתן לשלב כל חומר שעולה על דעתכם:
זכוכית ,PL ,HPL ,פולימר ,אקריל ,פורניר ועוד.

גווני מנגנוני הקלפה

Aventos hk-top

לבן-משי

אפור כהה

סוגי הקלפות של :Blum

אוונטוס HK-top
הקלפה החדשנית עם מנגנון קומפקטי בעיצוב מינימליסטי,
הנטמע בצמוד לתקרת הארון ומשאיר יותר מקום לאחסון.
הטכנולוגיה המתוחכמת מקנה רמת שימוש גבוהה ביותר גם
עם חזיתות גדולות וכבדות.
מידות הקלפה :גובה ארון –  20.5-60ס”מ |
עומק ארון מינימלי  18.8 -ס”מ | רוחב – עד  180ס”מ
(ניתן לייצר ארון מעל רוחב זה ע״י הוספת מנגנון שלישי).
טכנולוגיות תנועה לשילוב:
טיפ-און (מנגנון מכאני לפתיחה בלחיצה) |
בלומושן (מנגנון מכאני לטריקה שקטה) |
סרוו-דרייב (מנגנון חשמלי לפתיחה בנגיעה ולטריקה שקטה).
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אוונטוס HK-s / HK-xs
קלפה אופקית המתאימה לארונות בעלי עומק מועט ( )sועומק
מועט במיוחד ( )xsהמסוגלת להפוך גם שטח קטן לארון פונקציונלי
ומטרתה לנצל ניצול מקסימלי של שטחי האחסון .הקלפה מתאימה
לאחסון גבוה מעל המקרר ,בארונות אמבטיה ,מזנונים או בראש
ארון ‘בילט אין’ הקלפה בעלת מנגנון מגביל פתיחה אשר מונע מהחזית
לגעת בתקרה.
מידות  :HK-sגובה ארון  -עד מקס'  60ס”מ |
עומק ארון מינימלי  16.3 -ס”מ | רוחב  -עד  180ס”מ
מידות  :HK-xsגובה ארון  24-60 -ס”מ |
עומק ארון מינימלי  12.5 -ס”מ | רוחב  -עד  180ס”מ
טכנולוגיות תנועה לשילוב :טיפ-און | בלומושן.
* ניתן לייצר ארון מעל רוחב זה על ידי הוספת מנגנון שלישי.

אוונטוס HL
קלפה אנכית המומלצת כארון מעל משטח העבודה .בעלת חזיתות נפתחות ונסגרות
במקביל לקו הארון שניתנות לעצירה בכל נקודה עד לפתיחתן וסגירתן המלאה.
קלפה ללא תחושת ‘גג’ ושאינה מצריכה ‘להיזהר על הראש’.
הקלפה מצוינת לאחסון מיקרוגל או טוסטר אובן ומאפשרת למקם מעליה ארון נוסף
שמשמעותו מקום אחסון נוסף.
מידות הקלפה :גובה ארון –  30-58ס”מ | עומק ארון מינימלי –  27.8ס”מ |
רוחב – עד  180ס”מ .בשלב התכנון יש לקחת בחשבון מרחק נדרש מהתקרה
של בין  26.4-52.9ס”מ (המחושב בהתאם לגובה החזית).
טכנולוגיות תנועה לשילוב :בלומושן | סרוו-דרייב.
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Aventos hs
אוונטוס HF

אוונטוס HS

קלפה כפולה המעניקה למשתמש חופש תנועה גדול ומהווה את
הפתרון המושלם לארונות עליונים גבוהים במיוחד (במקום שתי קלפות
זו מעל זו) .מבנה המנגנון והטכנולוגיה החכמה מותאמים במיוחד
לחזיתות גדולות וכבדות ומאפשרים להן להיפתח ולהיסגר בקלי קלות.

קלפה ‘מעל ומעבר’ המסוגלת לשאת חזית גבוהה במיוחד (עד  80ס”מ)
תוך שמירה על פתיחה אלגנטית .הקלפה בעלת מנגנון להרמת החזית
מעל ומעבר לגג הארון ,כלומר ,מעל לקרניז או לתאורה הממוקמים
מעל הארון.

מידות הקלפה :גובה ארון –  48-104ס”מ |
עומק ארון מינימלי  27.8 -ס”מ | רוחב – עד  180ס”מ
(ניתן לייצר ארון מעל רוחב זה על ידי הוספת מנגנון שלישי).

מידות הקלפה :גובה ארון –  35-80ס”מ | עומק ארון מינימלי –  27.6ס”מ |
רוחב – עד  180ס”מ .בשלב התכנון יש לקחת בחשבון מרחק נדרש
מהתקרה של  18ס”מ (המחושב בהתאם לגובה החזית).

טכנולוגיות תנועה לשילוב :בלומושן | סרוו-דרייב.

טכנולוגיות תנועה לשילוב :בלומושן | סרוו-דרייב
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תכנון פנים המטבח

תכנון פנים המטבח

פתרונות נוספים למטבחים

מדוע כדאי לדרוש מוצרי ?Blum

קורנר סטון מקס
טכנולוגיה מתקדמת

עיצוב חדשני

מטבח חדש לאורך זמן

לאורך כל שנות פעילותה  Blumפיתחה ויצרה
פתרונות חכמים והעמידה סטנדרטים חדשים
בענף הפרזול.
לזכות  Blumנזקפים למעלה מ2,100-
פטנטים פעילים המקנים לכלל
מוצרי החברה טכנולוגיה חכמה
תפקוד אופטימלי ועיצוב ארגונומי.

עיצוב הוא הרבה יותר מאשר רק מראה
אטרקטיבי.
עיצוב ארגונומי הוא חלק חשוב מפיתוח
המוצרים של  Blumהתומך בטכנולוגיה חכמה
ובתפקוד אופטימלי.
מוצרי החברה זכו פעמים רבות בהכרה
ובפרסים בינלאומיים על איכות ועיצוב

איכות מוצרי  Blumמובטחת על ידי הבדיקות
המקיפות והדקדקניות שהם עוברים תחת
עומסים משתנים ,המקנים לכם אחריות של
 15שנים תוך עמידה בתקני  Blumהמחמירים:
מגירות 100,000 :פתיחות ו 100,000-סגירות.
קלפות 80,000 :פתיחות ו 80,000-סגירות.
צירים 200,000 :פתיחות ו 200,000-סגירות.

מטבח ארגונומי ופונקציונלי

מתאימים לכל כיס

היזהרו מחיקויים

שטף עבודה אופטימלי ,ניצול מקסימלי של
שטחי אחסון ותנועה מושלמת הן תכונות
חיוניות למטבח שימושי.
הפרזול של  Blumהופך את המטבח שלכם
לנח יותר ,שימושי יותר לעבודה ומתאים
ליישום עם כל סגנון עיצובי שתבחרו.

לכל תקציב ניתן להתאים את מוצרי Blum
כאשר המחיר משתנה בין הדגמים והגוונים
השונים של המוצרים – אך ללא הבדל
באיכות ובטכנולוגיה.
בסופו של תחשיב ,עלות הפרזול של Blum
ביחס למחיר הכללי של המטבח שולית
והתרומה לאיכות המטבח – עצומה.

על כל מוצר של  Blumמוטבעת חותמת עם
שם החברה ומספר דגם המוצר.
וודאו עם הנגר המתקין כי כלל הפרזול שהוא
מתקין שייך ל.Blum-

המתקן הנשלף החדש מבית  VAUTH-SAGELהנותן מענה לצרכי המשתמש והיצרן בכל תחום:
מקסימום חדשנות | מקסימום נוחות שימוש | מקסימום נוחות הרכבה.
על כל זאת זכה המתקן בפרס בינלאומי על איכות ועיצוב . 1

ארונות מזווה
מזווים נשלפים מבית  VAUTH-SAGELהינם מוצרים פופולריים למטבח .מדפי המזווה עשויים מתחתית
עץ בגוון אפור לבה עם מסגרת זכוכית ,המאפשרת לראות בקלות את כל פרטי האחסון .המדפים נוחים
לאחסון וקלים מאוד לניקוי .לבחירתכם מזווה  2סופט-ליין 3 ,ומזווה דופורט ,שניהם נסגרים בטריקה
שקטה הודות לבלם אינטגרלי.

פתרונות נשלפים לארונות תחתונים
פרט למגירות  Blumשאידיאליות לארונות תחתונים ומנצלות את שטחי האחסון בצורה מקסימלית ,להלן
פתרונות נוספים היכולים לשמש כחלופה למגירות במידה ונדרש .פתרונות אלו נוחים לשימוש :עם פתיחת
הדלת המתקן נע כלפי חוץ (מחובר לדלת או נמשך ידנית) ,כך שתמיד ניתן לראות את תכולת האחסון
שנגישה לשימוש נח (  4פח נשלף מסילה תחתונה |  5פח עגול נשלף |  6נשלף פינתי מג’יק).

6

5

4

3

2

1
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קולקציית עץ ופורניר
כשמבקשים לשלב את הטבע באופן אידיאלי בחללי הפנים,
הפורניר והעץ המאסיבי הם החומרים המתאימים .העץ המאסיבי
והפורניר הם סוג של קלאסיקה על זמנית ותמיד יהיו מבוקשים,
בעיקר בזכות היכולת שלהם להשרות אווירה חמה וביתית.

Portaline
מותג חומרי הגלם
והמוצרים המוגמרים
מבית בלורן
חברת בלורן כספקית מובילה
של חומרים מיוחדים לתעשיית
המטבחים ,הרהיטים ולחללי פנים,
משקיעה משאבים רבים בניתוח
מתמיד של הטרנדים הבינלאומיים
המגדירים את עולמות העיצוב
והאדריכלות .זאת במטרה לכוון
עבורכם את הספוט ולהאיר על
המגמות העדכניות והרלוונטיות
ביותר בכל נקודת זמן.

2

1

 ,Portalineמותג העיצוב מבית
בלורן ,מייבאת בזמן אמת ובמקביל
לשוק האירופאי ,את מגוון החידושים
הללו על מנת להעמיד לרשותכם
מבחר עשיר של חומרים ,הניתנים
להתאמה לכל תקציב שיקנו לכם
את החופש לעשות את הבחירות
העיצוביות האישיות שלכם.

בקולקציית העץ והפורניר מבית  Portalineתמצאו מגוון סוגי פורניר:
פורניר מגוון:
קולקציית פורניר חדשנית ואיכותית ,מבית  DECOSPANהבלגית ,המציגה דגמי
עץ אלון ואגוז בצבעים ייחודיים .הפורניר המגוון נמכר כלוחות מוכנים (גוון ולכה),
כפורניט ועם קנטים תואמים.
פורניר משוחזר צבעוני:
פורנירים ייחודיים של המותג האיטלקי הנודע  ,TABUבמאות גוונים ושלל עיצובים,
המעניקים מענה מדויק לכל חזון עיצובי שעולה בדמיונכם.
פורניר פראי:
פורנירים מבית  KAINDLהאוסטרית ,במראה ייחודי המשלב בקיעים שחורים
באמצעות דבקי  RUPשחורים ופורנירים מבוקעים המדגישים את התחושה
והמראה הטבעי של העץ.
פורניר טבעי:
פורנירים איכותיים של  KAINDLבעלי מראה עיצובי אחיד (כיוון אחיד של סיבי
העץ) ,כולל בגימור מוברש ,בו הפורניר עובר תהליך ליטוש והברשה
להדגשת סיבי העץ וליצירת שטח פנים תלת ממדי.
את הפורנירים מחברים בהדבקה (ללא תפירה) באמצעות טכנולוגיית PUR
חדישה המשלבת דבקי  PURמתקדמים ,קשיחים ,דקים היוצרים קלפים ללא
תפירות .טכנולוגיה זו מעניקה חוזק ומראה אחיד ומונעת מהפורניר להיפתח
ולהתקלף .דלתות הפורניר מיוצרות עם גב פורניר בשילוב קנט גדע ושטרייף
תואמים ,המקנים לדלת מראה שלם של עץ טבעי מלא.
הקולקציה מציגה גם דלתות מעץ מלא – אגוז ,מייפל או אלון; וכן לוחות וחזיתות
ואריו דו-צדדי מעץ מאסיבי (אלון או אגוז אמריקאי) למגוון שימושים.
1
3

3

פורניר אלון אירופאי מיקס  2 | KV02פורניר אלון עיניים מוברש | KV15
פורניר אגוז אמריקאי שחור פרח KV06
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קולקציית פולימר
פולימר ,המהווה חלופה איכותית לדלתות צבע ,משרת בעיקר את אוהבי סגנון הפרובנס והמטבחים
הכפריים .אין כמו דלתות חרוטות בגוון שמנתי כדי להעניק למטבח כולו מראה כפרי וחמים.
דלתות הפולימר של מותג העיצוב  Portalineמיוצרות בתהליכים מתקדמים במיוחד ,הכוללים  MDFברמה גבוהה מאוד,
עיבוד וליטוש חומר הגלם באמצעות מכונות אוטומטיות שמתאימות את עצמן לחריטת הדלת ,שימוש בדבקים איכותיים
וביריעות עבות ועמידות.

1

2

הפולימר מכסה את הדלת מכל צדדיה – מקנה לדלת חוזק ,עמידות מפני התעוותות ומראה עיצובי שלם ואחיד מכל צדי
הדלת .קולקציית פולימר  SUPREMEהחדשה של בלורן מבית רנוליט גרמניה ( )RENOLITמיוצרת בטכנולוגיה מתקדמת
המקנה לה פני שטח ועיצוב באיכות גבוהה ומגע משי רך ,תוך התאמה מדויקת לדלתות חלקות וחרוטות .היא עמידה
מפני שריטות ,קלה לניקוי ועמידה בפני טביעות אצבע וכתמים.
בקולקציה קשת רחבה של גוונים בגימור מט משי-משי .את המגוון המלא של קולקציית פולימר –
כ 40-דגמי דלתות במגוון עיצובים טרנדיים – ממיטב תערוכות העיצוב באירופה ,ניתן לראות באתר בלורן
בקטלוג פולימר המלא ,הכולל הדמיות מטבח לכל דגם של דלת.
1
3

3

פולימר דגם מילאנו ,גוון פולימר לבן שבור משי משי | R28
פולימר דגם אנגלנד ,גוון פולימר מקיאטו משי משי R39

2

פולימר דגם פריז ,גוון פולימר כחול כהה משי משי | R25
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קולקציית אקריל

מותג העיצוב  ,Portalineמציע  2סוגי אקריל ,מהחברה
האוסטרית המובילה  ,SENOSANבאיכות גבוהה ובקשת
עיצובים רחבה:

האקריל ממשיך להוביל את הטרנדים ומגמות העיצוב
העכשוויות בשוק הרהיטים ברחבי העולם .הלוחות חלקים,
אחידים ,קלים לניקוי ובעלי עמידות גבוהה לשריטות
ולחשיפה לשמש.

אקריל  - PUREדלתות אקריל  PUREמדמות צבע בצורה מושלמת
בשילוב כל יתרונות האקריל .הדלתות מגיעות עם התאמת קנט וחזית
ואף עם גב איזון אקרילי בגוון תואם ברוב דגמי הקולקציה .בשילוב
נכון של גווני קולקציית ידיות האלומיניום ,מתקבל מראה עיצובי
מושלם .הקולקציה זמינה בקשת עיצובים רחבה של כ 40-גוונים
בגימור מבריק ,מטאלי או מט.

בגימור מבריק ,לוחות האקריל הינם בעלי אפקט ברק מעולה ועומק
ברק ייחודי .בגימור מט ,לוחות האקריל הינם בעלי עמידות מצוינת
לטביעות אצבע ולכתמים .פרט לחזיתות ,האקריל מתאים גם ליישום
בחיפויי קיר דקורטיביים ומאפשר יצירת התאמה עיצובית מושלמת בין
האלמנטים בחלל .Total Design -
1

2

אקריל  - GLASS EFFECTדלתות קולקציית אקריל GLASS EFFECT
החדשנית מיוצרות עם ציפוי ייחודי בעובי  2מ”מ (כולל ליטוש הציפוי
בקצה לקבלת מראה עמוק) ,על מנת לדמות אחד לאחד מראה
מרשים ואלגנטי של זכוכית.
הקולקציה מאפשרת ליהנות מכל היתרונות האסתטיים של זכוכית
ומכל התכונות והיתרונות של האקריל – בדלת אחת – כולל התאמה
מושלמת בין חזית ,קנט וגב הדלת .הקולקציה זמינה בקשת עיצובים
מרהיבה של  14גוונים בגימור מבריק או מט.
 1אקריל  PUREלבן צחור  2 | ZA12HGאקריל Glass effect
מנטה משי  3 | ZC47DMאקריל  PUREאפור בהיר ZA16HG

3
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קולקציית זכוכיות

הזכוכית הינה חומר אידיאלי לשילוב במטבחים ורהיטים ,מאחר והיא נשמרת כחדשה לאורך זמן.
הזכוכית מושלמת ליישום בדלתות גדולות ולכן מתאימה גם לארונות ולחדרי ארונות.
את הזכוכית ניתן לצבוע בכל גוון ,להדפיס עליה טקסטורה לקבלת מראה תלת ממדי ,להדפיס
דוגמאות ליצירת משחקי שקיפויות ועוד.
קולקציית הידיות מותאמת גם היא לגווני הזכוכית ,באופן הזה ,מתאפשרת התאמה הרמונית בין גוון הידית לבין הזכוכית
שנבחרה ,או עם כל גוון אחר ליצירת עיצוב ייחודי .קולקציית הזכוכיות המודפסות מבית בלורן חושפת גימורים שובי לב,
למראה מדויק ואלגנטי המבוצעים בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת עיצוב אישי כיד הדמיון הטובה ,כולל שילוב של
משחקי שקיפויות שהם כיום טרנד מוביל בעיצוב הבית.

1

בקולקציית הזכוכית מבית  Portalineתמצאו זכוכיות ליישום בחזיתות – דלתות ציר ,מגירות ,קלפות ,דלתות לארונות הזזה,
וויטרינות – במבחר עצום של גוונים חלקים ,מטאליים או מודפסים ,בגימור מט או מבריק.
1
2
3

דלתות פולימר דגם אנגלנד ,גוון פולימר מקיאטו משי משי  R39בשילוב זכוכית מודפסת דגם רשת שחורה | SHA_038
דלתות דגם קוואדרו ,פרופיל צבוע לגוון אפור מטאלי מט  L06בשילוב זכוכית אנטיסן אפורה |
דלתות דגם קוואדרו ,פרופיל צבוע לגוון סהרה מט  C01בשילוב זכוכית מודפסת ,דגם יוטה לבנה | SHA_022

3

2
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HPL

PL

בקולקציית  PLהרבגונית ניתן למצוא מגוון עצום של
עיצובים וסגנונות חדשניים המדמים מגוון חומרים
מהטבע כגון :עצים ,בטון ,חלודה ,אבן ,שיש ,טקסטורות
ומרקמים מיוחדים נוספים.
קולקציית ה PL-מורכבת ממילואת  MDFבעובי  19מ"מ עם ציפוי PL
המקנה שכבת הגנה שתורמת לעמידות החומר לאורך שנים רבות.
כמו כן ,ה PL-קל לניקוי ,עמיד לטביעות אצבעות ואינו מתכווץ או
מתרחב כמו עץ.
מידות לוח  PLגדולות יותר מלוח פורמייקה כך שמתאפשר רצף
עיצובי אחיד גדול יותר ללא חיבורים ומחיר לוח ה PL-תחרותי אל
מול המוצרים המקבילים בשוק ,כגון לוח פורמייקה שמחירו כפול.
גב הדלת תואם לחזית ,בשילוב קנטים שהותאמו במיוחד לכל סוג,
גימור וטקסטורת  PLלהשלמת המראה העיצובי של הדלת.
דגמי ה PL-המסונכרנים ,המשלבים דגמים של חברת SM'art
האיטלקית ושל חברת  KAINDLהאוסטרית ,מיוצרים בטכנולוגיית
סנכרון מיוחדת בסטנדרטים גבוהים מאוד.
הטכנולוגיה מדמה עץ טבעי ובטון במראה ובמרקם .בצורה זו ,אנו
משיגים את המראה האהוב של העץ והאבן יחד עם עמידות וחוזק.
לכל דגם  PLקיים לוח תואם ב ,HPL-להשלמות וציפויים שמתאים
גם למשטחי עבודה ולחיפויי קיר ,כך שניתן לשלב ולהשיג מראה
עיצובי מושלם לחלל הבית.

קולקציית  HPLהינה קולקציית איכות המציעה קשת
רחבה של עיצובים המדמים מגוון של חומרים מן הטבע
במראה ובמרקם ,בהם :מתכות ,עצים ,בטון ,אבן ,שיש,
בדים ועוד.
הקולקציות ,מבית  KAINDLהאוסטרית ו SM'art-האיטלקית ,מיוצרות
באמצעות טכנולוגיית סנכרון והטבעה של מכבשים בעלי שיניים,
המתואמים על ידי עשרות מצלמות הסורקות את ההדפסה וכובשות
את החומר ,על גבי ליבת קראפט ,לפי הדוגמה המודפסת .מה
שמביא את הלוח המוגמר למראה מדויק שהכי קרוב למקור.
שכבות החומר מוצמדות ישירות לחומר הגלם יחד עם שכבות
ההגנה השונות.

1

2

הטכנולוגיה המתקדמת ואיכות חומרי הגלם יוצרים יחד חומרים
עמידים וקלים לתחזוקה ,במנעד רחב ביותר של צבעים ,מרקמים
וגימורים .אין כמעט משפחת חומרים או טקסטורה שלא תפגשו
בקולקציה הרחבה .בשילוב גווני קולקציית האלומיניום מתאפשרת
התאמה עיצובית בין גוון הדלת ,הגב והקנט לידית הנבחרת.
כדי ליצור מראה הרמוני לקבלת  ,Total Designאדריכלים
ומעצבים רבים משלבים את החומר הנבחר על גבי הקירות
במסדרונות ,כקיר כוח דקורטיבי בסלון או בלובי ,כמו גם על גבי
חזיתות ומשטחי רהיטים .באופן זה מתקבלים חיפויים ורהיטים
שהינם פרקטיים וקלים לניקוי ,כאלה שישמרו על מראה חדש
ועדכני לאורך שנים.
1
3

3

דלתות  HPLבטון לבן | KH18DT
דלתות PLאלון בהיר ML58NT

2

דלתות  PLאקס שחור ML09DT
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HPL NANO

קולקציה חדשה ומרהיבה של  10דגמים ייחודיים – דגמי
ננו מטאליים ודגמי ננו עם טקסטורה – המביאה לחלל
הבית את הטכנולוגיה החדישה ביותר בעיצובים המיוחדים
ביותר .בנוסף לעיצובים המיוחדים קיים בקולקציה מגוון
רחב של כ 30-גוונים חלקים.
ננו בלורן הינו מוצר חדשני מבית פוריצ'לי האיטלקית ,המבוסס על
הטכנולוגיה המתקדמת של חברת אלסגו ( ,)ELESGOשפיתחה פטנט
ליצירת ציפוי בטכנולוגיית הננו ,הנכבש על גבי קראפט ליצירת לוחות
 HPLננו בגימור אולטרה-מט ,חזקים ,עמידים וללא השתקפות
(אנטי-רפלקטור) .בנוסף ,הטכנולוגיה מקנה לחומר יכולת תיקון עצמי.

תכונותיו המיוחדות של החומר:
בעל יכולת תיקון עצמי – באמצעות הפטנט הטכנולוגי החדשני,
משטח הננו מעלים שריטות קטנות וסימנים שנגרמים כתוצאה
משימוש יומיומי.
אנטי-בקטריאלי – הודות לצפיפות ולאחידות שכבת הננו,
היא אינה מאפשרת ללכלוך להיאחז במשטח.
אנטי-פינגר – בשל צפיפות ואחידות שכבת הננו ,הזיעה
מטביעות האצבעות מרחפת מעל השכבה העליונה ולא
נשארת עליה ,אלא נעלמת בפעולת אידוי.
ללא השתקפות – שכבת הננו אינה קולטת את קרני האור ולכן
האור אינו מוחזר ממנה .כך מתקבלת פורמייקה בגימור
אולטרה-מט ,ללא השתקפויות ובמגע קטיפתי.
1
2

1

גרפיט ננו ZH40UM
שמפניה כהה מטאלי ננו PH105UM

2
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COMPACT HPL

קולקציה של דלתות חזקות במיוחד ,בעלות עמידות גבוהה,
המאופיינות במראה נקי ואלגנטי .הקולקציה מציגה קשת
עיצובים רחבה של כ 20-גוונים ,המדמה מגוון חומרים מן
הטבע – בנראות ובמרקם – ואידיאלית לעיצוב רהיטים
וחללים במראה אסתטי וטבעי.

גרניט פורצלן

כל דלת בקולקציה מורכבת ממילואת קומפקט  HPLבעובי  4מ”מ
בהדפס דו-צדדי ,המותקנת בתוך מסגרת – פרופיל אלומיניום דואה
או קואדרו – הנצבעת בגוון בהתאם לבחירה האישית של הלקוח.
הלוחות בעובי  4מ"מ אידיאליים ליישום כמילואות בחזיתות אלומיניום
לדלתות מטבחים ורהיטים וזמינים בקשת עיצובים רחבה.
הלוחות בעובי  12ו 16-מ”מ מתאימים למשטחים ולחיפויי קיר פנימיים.
כל הלוחות מיועדים לשימוש פנימי בלבד ובשילוב עם מגוון מוצרי
האלומיניום של בלורן מאפשרים התאמה עיצובית בין כל האלמנטים
שבחלל .Total Design

1

2

K&B
קולקציית ה COMPACT HPL-החדשה
שכולם מדברים עליה

קולקציית הדלתות החדשה של  Portalineמשלבת
בין גרניט פורצלן למסגרת פרופיל אלומיניום נסתרת
ומאפשרת לקבל רהיטים במראה ייחודי ,טבעי ונקי.
בקולקציה  3דגמים מרהיבים :גרניט ירח שחור,
גרניט ירח אפור בטון וגרניט ירח אפור ברזל – כולם
ממחישים את יופיו ואופיו המיוחד של הגרניט פורצלן.

קולקציה חדשה ומרהיבה למטבחים וחדרי אמבט הכוללת
קומפקט  HPLעובי  12מ”מ ו 4-מ”מ ב 24-גוונים ייחודיים,
פורמייקות תואמות לכל גוון וקנטים תואמים.
1
3

כחלק מהמגמה הטבעית המתחזקת ,גרניט
פורצלן נחשב לפורץ דרך ולאחד הכוכבים
האמיתיים בעיצוב המטבח למראה על
זמני ,טבעי ומודרני .הגרניט בעל מראה
מרשים ,חזק וקשוח ,בעל עמידות גבוהה
לשריטות ,כתמים ,נוזלים ושחיקה.
השילוב הבלתי מנוצח בין יעילות ,פרקטיות
ואסתטיקה הופכים את החומר לנחשק
ופופולרי ומקנים לו מעמד של כבוד בתחום
האדריכלות ועיצוב הפנים.

קומפקט נחושת מעונן  2 | WH07DTקומפקט בטון טבעי | WH02DT
קולקציית חומרים  4 | K&Bגרניט ירח אפור בטון A9910890

3

4
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קולקציית דלתות דקות
תערוכות העיצוב השונות ברחבי העולם ,בדגש על איטליה הכתיבו
וביססו בשנים האחרונות את המגמה של שימוש בחזיתות דקות.
מותג העיצוב  Portalineאימץ את הטרנד ומאפשר להזמין חזיתות
דקות ומעוצבות ,חזקות ומאוזנות (מחומר הגלם  CDFבעל דחיסות
גבוהה במיוחד) בציפוי כל סוגי ה HPL-כולל  HPLננו ואקריל כולל
גלאס אפקט.

2

בעקבות הטרנד החדש עלה גם הצורך בפתרונות פרזול מתאימים.
חברת  Blumפיתחה פתרונות פרזול לחזיתות דקות במיוחד  -החל מ 8-מ”מ –
המדגימים בצורה נפלאה כיצד הטכנולוגיה משרתת ומקדמת את העיצוב.
סדרת האקספנדו  Tהחדשנית נותנת מענה לשימוש עם חזיתות דקות במיוחד
ממגוון חומרים ,החל מעובי  8מ”מ .שימוש בטכנולוגיה זו מרחיב את טווח פתרונות
הפרזול ומאפשר ליישם רעיונות עיצוביים ייחודיים במטבחים וברהיטים המשלבים
חזיתות דקות ממגוון חומרים ,מתוך קולקציית .Portaline

slim doors

מתאים לשימוש עם 1 :חזיתות למגירות |  2קלפות אוונטוס
|  3צירים עם זווית פתיחה  110מעלות ,כולל נשלפים.

1

3
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Total
Design
2

1
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Total Design

בתכנון נכון ומדויק החוויה האסתטית ההרמונית מתפשטת אל כלל חללי הבית –
הסלון ,פינת האוכל ,המבואה וכו’  -כאשר ה Total Design-הינו חוט השני ,המייצר את
ההקשרים העדינים בין סך חלקי השלם לכדי אמירה עיצובית אחת .מוצרי אלומיניום,
כגון – ידיות ,סוקלים ,תריסים ,יחידות מידוף ,ויטרינות וכו’ – מהווים חלק מהותי בתפיסת
ה ,Total Design-מאחר ודווקא ההקפדה על הפרטים ,הכביכול קטנים ,היא זו שעושה
את התמונה הגדולה ומדייקת את המראה העיצובי לכלל שלמות.

אלוהי העיצוב נמצא בפרטים הקטנים.
מותג העיצוב  Portalineדוגל ביצירת שפה עיצובית אחידה והרמונית לכלל האלמנטים
בחלל –  - Total Designכך שתתקבל חוויה אסתטית זורמת ונעימה לעין .לשם כך ,אנו
מעניקים מעטפת של פתרונות עיצוביים המאפשרים התאמה של כל פרט ופרט בהתאם
לחומרים ,הטקסטורות והגימורים הנבחרים.

מוצרי האלומיניום של  Portalineניתנים לצביעה מתוך מניפה עשירה של כ 50-גוונים.
הצביעה מתבצעת בטכנולוגיה אלקטרוסטטית – באבקה עמידה וחזקה המקנה כיסוי
מלא ואחיד של פני השטח למוצרים ,כך שמתקבלת התאמת גוון מלאה בין פריטי
האלומיניום השונים.

בכל חלל ניתן לשלב כל חומר ,גימור ,גוון וטקסטורה וליצור ביניהם הרמוניה היוצרת אינסוף אפשרויות עיצוביות.
ההקשר ההרמוני יכול לבוא לידי ביטוי כעיצוב אחיד או כקונטרסט בין חלקיו השונים.
חברת  Blumשמוצריה זכו בפרסים רבים על הפן הטכנולוגי וגם על הפן העיצובי אסתטי ,עוסקת בפיתוח
מתמיד של התאמה עיצובית בין הפרזול לעיצוב החיצוני של הרהיט – במגירות ,בצירים ובקלפות .כך למשל
השיקה  Blumאת הצירים השחורים לשילוב ברהיטים כהים וכן ,את כיסויי הקלפות ומנגנון הטיפ-און (לפתיחה
בלחיצה) במספר גוונים לבחירה.

1
2
3

3

ספריית קאנטי ,סוקל וידיות צבועות לגוון רוז גולד מבריק | Z06
תריס צבוע לגוון שחור מט | B06
ספריית קאנטי וידיות צבועות לגוון אפור פלטינום ננו | Z36
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עיצוב המטבח  -חומרי גלם

 – LSBחומר הגלם המומלץ לרהיטים
גוף המטבח הוא לב המטבח והוא שיקבע את עמידותו לאורך השנים .ה LSB-של בלורן ,הוא החומר
האיכותי ביותר לייצור מטבחים ורהיטים .מדובר בחומר ליבה ששינה באופן מהותי את רמת האיכות
של תעשיית המטבחים והרהיטים .חומר ירוק וידידותי לסביבה ,חזק ועמיד ללחות.
לוחות ה LSB-של בלורן הם לוחות ירוקים,
ידידותיים לסביבה ,מיוצרים בעיקר מעצי פופלר
בתוליים ,ממטעים מאושרים ,שאינם משפיעים על
כריתת יערות ונשתלים מחדש אחרי הכריתה.
לוחות ה LSB-מגיעים עם תעודת תקן סביבה
מסוג  FCPו .PRFC-תכונותיו המיוחדות של החומר
מציבות אותו בראש טבלת ההשוואות עם חומרים
כגון סיבית ירוקה MDF ,וחומרים נוספים.
ה LSB -מוביל במבחני גמישות ,חוזק ועמידות
בעת הברגה ,עמידות בפני עיוותים ועוד.

שכבה 5
מיקרו חלקיקי
פופלר

מידות ומאפיינים של הLSB-
לוח עובי  17.8או  16.5מ”מ –  1,250X2,800מ”מ.
למגוון יישומים :רהיטים ומטבחים ,דלתות ,כלי
שייט ,ריצוף ,קרוואנים ,אריזות ,תערוכות ועוד.
לוח עמיד ללחות.
בעל תקני איכות הסביבה  FSCו:PEFC-
הלוח מיוצר מעצי פופלר הגדלים במטעים
מוסמכים שאינם יערות.
בנייה ב 5-שכבות :מקנה ללוח חוזק מכאני גבוה
יציבות ,כח אחיזה מעולה לקיבוע ברגים ואמצעי
חיבור נוספים.
עובי חומר אחיד (קליברציה) :שטח הלוח אחיד,
בצבע בהיר ,חלק ושטוח .תכונות אלו הופכות את
הלוח מושלם לציפוי.
אידיאלי לציפוי( PP :פוליפרופילן) ,למיטאצ’,HPL ,
אקריל ,הכנה לצבע ועוד.

שכבה 4
סיבי ליבה
לאורך

שכבה 3
סיבי ליבה
לרוחב

שכבה 2
סיבי ליבה
לאורך

שכבה 1
מיקרו חלקיקי
פופלר

בירץ’
בלורן מייבאת לביד  100%בירץ’ רוסי,
הבנוי מ 11-שכבות פורניר ליבנה ,המסודרות
שתי וערב ,בעובי וברוחב אחיד ללא מרווחים.
השכבות מודבקות בלחץ גבוה עם דבק
 ,E1-WPPטכניקה המבטיחה הדבקה
מלאה וקבלת חומר ישר ואחיד בעוביו ,בעל
תקן איכות  .CPCPלביד זה מתאים לגופי
ארון ,הודות למבנה הייחודי שלו ,המקנה
לו חוזק מכאני גבוה – עמידות גבוהה בפני
התעקמות ,אחיזת ברגים ברמה גבוהה
מאוד ועמידות גבוהה מפני לחות.
מידות לוח 1,220X2,440 :מ”מ
עובי לוח 4 :מ”מ  16.5 /מ”מ.
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מדוע כדאי לבחור
מוצרי ?Portaline
עיצוב ואיכות
כל החומרים ,הגוונים ,הטקסטורות
והטרנדים המובילים בשוק העיצוב העולמי
תחת קורת גג אחת.

אחריות
 10שנות אחריות על דלתות
בכפוף לתקנון החברה.

תקציב
בכל תקציב תקבלו מגוון פתרונות
וחלופות מבלי להתפשר על העיצוב.

איך תזהו מוצר מקורי של ?Portaline
על כל דלת של המותג  Portalineמבית בלורן,
תמצאו מדבקה עם פרטים של בלורן.
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ומה עם שאר חלקי הבית?
מוצרי חברת בלורן והפתרונות החכמים והעיצוביים שהחברה מספקת מתאימים לכל חללי
הבית כגון :חדרי אמבטיה ,סלון ,חדרי השינה ,ארונות קיר וחדרי ארונות ,וכן למשרד הביתי.
במקום אחד תוכלו למצוא את כל פתרונות הפרזול והעיצוב לרהיטים ולמטבחים ולקבל
מראה  – Total Designהתאמה עיצובית מושלמת בין הדלתות ,חיפוי הקיר ,שולחן האוכל
 /העבודה ועוד – תוך שילוב בין קולקציות החומרים המגוונות של  Portalineופתרונות
הפרזול המעוצבים של .Blum
משרד  -גם במשרד הביתי נדרשים פתרונות ארגונומיים לסידור וארגון עמדת העבודה וסביבתה .לרשותכם
בבלורן :מגירות ייעודיות ,שולחנות ,כונניות ועוד ,שיקנו לכם משרד נוח ,מסודר ומאורגן.
ארונות  -פתרונות לארונות ולחדרי ארונות :מערכות הזזה ,דלתות במגוון עיצובים ושילובי חומרים ,מתקנים
לתליית בגדים ולאחסון ,מתקנים נשלפים כגון קרש גיהוץ ועוד...
סלון  -פתרונות הזזה ואחסון למזנונים ,דלתות במגוון עיצובים ,קלפות ,מנגנוני פתיחה למגירות ללא ידיות
לעיצוב נקי ,מערכות מידוף מעוצבות ,שולחנות קפה ,קונסולות ועוד.
אמבטיה  -מגוון פתרונות למקומות אחסון נוחים במראה מעוצב :חיפויי קיר מקולקציית  ,K&Bדלתות מרָאה עם
צירי קריסטלו ,קלפת  HK-xsלארונות בעלי עומק מועט ,מגירות ופתרונות לארגון המגירות ועוד...
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5
לרשותכם
בבלורן
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לרשותכם בבלורן
חמישה אולמות תצוגה בפריסה ארצית.
הדרכה לתכנון ועיצוב המטבח ,ללא תשלום –
אליה ניתן להירשם דרך אתר בלורן או בכל אחד
מאולמות התצוגה (המפורטים בכריכה האחורית).
אתר בלורן – עולם שלם של ידע מקצועי בשבילכם.
ייעוץ וליווי אישי לתכניות.
שירות הדמיות ומערכת הדמיה חדישה באתר בלורן.
שירות סידור המטבח בביתכם.

הדרכה לתכנון ועיצוב המטבח
ההדרכה הכי מקצועית בתחום!  90דקות ויש לכם
את כל הידע והכלים לתכנון מטבח מושלם.
מה תקבלו בהדרכה?
טיפים לתכנון מטבח חכם ופונקציונלי.
רעיונות לניצול שטחי אחסון שחייבים להכיר.
היכרות עם פתרונות הפרזול המתקדמים מבית .Blum
חידושים וטרנדים בתחום העיצוב מבית .Portaline
בכל אחד מאולמות התצוגה שלנו נמצאים המומחים
שיעזרו לכם לבחור את מה שהכי נכון בעבורכם.

רשימת נגרים ויצרנים מורשים.
וכל זה אתם מקבלים ללא תשלום!
הרשמה להדרכה דרך אתר בלורן

 5אולמות תצוגה בפריסה ארצית
בכל אולם תצוגה תמצאו:
מגוון פתרונות פרזול טכנולוגיים מתקדמים :מגירות,
קלפות ,צירים ,מערכות הזזה ועוד.
רעיונות וטיפים לניצול מקסימלי של שטחי אחסון.
מגוון פתרונות עיצוביים :פורנירים ,פורמייקות ,אקרילים,
זכוכיות ,מוצרי אלומיניום מעוצבים ,דלתות ,פרופילי
אלומיניום לשולחנות ,משטחים ,חיפויי קיר ועוד.
אנו מזמינים אתכם לאולמות התצוגה והמידע של בלורן
ומתחייבים להעניק לכם שירות מקצועי ואדיב.
לפירוט אולמות התצוגה ראו כריכה אחורית.

אתר בלורן
מידע עשיר אודות מוצרי פרזול ועיצוב.
רשימות חשובות לתכנון המטבח
בלוג מקצועי כולל סקירות טרנדים ותכנים מרתקים
מעולמות העיצוב הבינלאומיים.
מערכת הדמיות חדשנית  3Dלעיצוב חללים עם גישה
לכל קולקציות החומרים של מותג העיצוב Portaline
מבית בלורן.
מערכת הדמיות לעיצוב דלתות הממחישה כיצד
תיראה הדלת שתבחרו בשילוב כל חומר וגוון
מקולקציות .Portaline
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האחריות שלנו
הנוחות שלכם
חברת בלורן מתחייבת להעניק אחריות
למוצריה ,בתנאי שהותקנו על ידי יצרן
מוסמך מטעמנו ,המחזיק בתעודת
הסמכה בתוקף ומופיע באתר בלורן –
.www.bluran.co.il

1

4

משתתפים בהדרכה
לתכנון המטבח
(ללא תשלום).

מגיעים לפגישה אישית באולם תצוגה
של בלורן ,עם תכנית המטבח של
היצרן המורשה/המעצב שלכם ובשיתוף
עם היועצים המומחים שלנו:
מוודאים כי שטחי האחסון אכן
מנוצלים כראוי ,והתוכנית מסודרת
על פי עקרונות המטבח השימושי
של .Blum
מתאימים את פריטי הפרזול הנכונים
ואת פתרונות הסדר והארגון הנחוצים
למטבח שלכם.
בוחרים חזיתות ,ידיות סוקלים ומגוון
מוצרים משלימים מבית .Portaline

מוצרי :Blum
 15שנות אחריות
(בכפוף לתקנון בלורן המלא)

נכנסים לאזור יצרנים מורשים
באתר בלורן www.bluran.co.il
ובוחרים יצרן מורשה.

דלתות :Portaline
 10שנות אחריות
(בכפוף לתקנון בלורן המלא).

באתר בלורן ניתן לראות את תקנון
האחריות המלא ,הכולל את אמנת
השירות ואת הוראות הניקוי והשמירה
על המוצרים.

2

3

5

מגיעים לסיור בתצוגה באחד מחמשת
אולמות התצוגה שפרוסים בפריסה
ארצית ומתרשמים מכלל פתרונות
הפרזול והעיצוב של בלורן ,לומדים
על ההבדלים בין המוצרים והחומרים
השונים על מנת לקבל החלטה מושכלת
המותאמת לצרכים האישיים שלכם.

לאחר התקנת המטבח בביתכם
מומלץ להגיע לתצוגת בלורן לצורך
השלמת האבזור הפנימי והתאמת
מערכות לארגון פנים המגירה בהתאם
להרגלי השימוש שלכם במטבח.

6

אז מה עושים
מחר בבוקר?

מק״ט ,AG124 :מהדורה22.124.1 :

קלפה אוונטוס  HK TOPפרופיל קואדרו
חום מט  L04בשילוב זכוכית עם הדפסת
רשת זהב ,ללא ידית
				

מגירות לגראבוקס
		 אפור אוריון

סוקל חום מט

L04

פתרונות פרזול ועיצוב
למטבחים ולרהיטים

		
הפרזול  .Blumהעיצוב  .Portalineהפתרונות בלורן.

5

אולמות
תצוגה
בפריסה
ארצית

בית בלורן ,ראשל"צ
א.ת .מעוין שורק,
רח' המדע 2

בלורן CONCEPT
דן דיזיין ,בני-ברק :רח’ הלח”י ,2
קומת כניסה ,חנות 119
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חיפה
א.ת .צ’ק-פוסט,
רח‘ מרקוני 18

ירושלים
א.ת .תלפיות,
רח’ יד חרוצים 14

באר שבע
א.ת .עמק שרה,
רח’ הפועלים 19

