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  VAN HOECKE טאורבוקס" הינה מערכת מגירות עץ מהפכנית, מבית"
BLUM מאז 1973. החברה הפכה  בלגיה, שעובדת בשיתוף מלא עם 
את מגירות העץ שיוצרו בצורה מסורתית למערכת חדשנית המיוצרת 
ממוצר  ליהנות  שתוכלו  כדי  ביותר,  משוכלל  טכנולוגי  מיכון  על-ידי 
 מוגמר מחומרי גלם איכותיים וברמת הדיוק והגימור הגבוהים ביותר.

 ,)LEGRABOX( הלגראבוקס  מגירות  את  ב-100%  תואמת  המערכת 
עיצובי  בקו  מאופיינת  הנסיעה:  וטכנולוגיית  העיצוב  מבחינת 
טכנולוגית  עם  בשילוב  במיוחד,  ודקות  ישרות  דפנות   - מינימליסטי 

.BLUM המסילות הנסתרות – מובנטו מבית

רב  וחסכון  נוחות  מאפשרת   - פשטותה  היא  המערכת  של   ייחודה 
בזמן העבודה על המטבח/הרהיט וניתנת להזמנה לפי מידה.

בפרסים  וזכתה  העולמי  התקן  דרישות  בכל  עומדת  המערכת 
בינלאומיים על איכות ועל עיצוב.
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איכות ללא פשרות
 פורניר באיכות הגבוהה ביותר, חומרי גלם איכותיים, פטנט טכנולוגי,
עמידות ב-95% לחות: את כל אלה תמצאו במגירות ה"טאורבוקס".

איכות ויופי ללא פשרות מאחורי חזיתות רהיטים עד הפרט הקטן ביותר.

	עיצוב	ישר	-	
דק	במיוחד

 עיצוב המגירות חלק ונקי.
דפנות המגירה דקות 

במיוחד - 13 מ"מ 
ומדגישות את הקו 

העיצובי המינימליסטי.

קידמה	
טכנולוגית

מערכת חדשנית 
המיוצרת על-ידי מיכון 

טכנולוגי משוכלל 
ביותר, כדי שתוכלו 

ליהנות ממוצר מוגמר:

מחומרי גלם איכותיים    

ברמת הדיוק והגימור    
הגבוהים ביותר  

    מקסימום גמישות 
בעיצובים ובמידות  

	חיבורים	
ללא	תפר

גימור הדפנות מושלם.

דפנות המגירה עוברות 
עיבוד בשילוב עם ציפוי 

מיוחד שגורם לחיבורי הקנט 
להיות בלתי נראים לעין. 

כאשר מעבירים אצבע על 
דפנות המגירה מקבלים 

תחושה שמדובר בעץ מלא.
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BLUM טכנולוגיה מבית
 :BLUM מערכת ה"טאורבוקס" משלבת בתוכה טכנולוגיה קיימת מבית

 מסילות מובנטו בעלות תנועה אולטרה חלקה ושקטה, 
 משקלי נשיאה 60,40 ק"ג, הרכבה קלה ופשוטה, כוונון ב-4 מימדים 

ומתאם חזית של מגירות הלגראבוקס.

חיבור	חזית	בקליק,	ללא	שימוש	בכלים
.BLUM בדפנות העץ מוטמע מנגנון מתכתי )פטנט(, המיועד להרכבת חזית מהירה בשילוב עם מתאמי חזית של מגירות הלגראבוקס מבית

הרכבת החזית מתבצעת בקליק )ללא דבק וללא ברגים( - בקלות, במהירות ובנוחות.
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מסילות	מובנטו
מסילות מובנטו מבית BLUM בשילוב עם מגירות 

ה"טאורבוקס", מבטיחות:

 נסיעה אולטרה חלקה ושקטה ללא מאמץ
 הרכבה קלה ופשוטה 

 כוונון ב-4 מימדים )צד, גובה, הטיה, עומק( 

במגירות "טאורבוקס" מורכב פרופיל	תומך	תחתית	במרווחים שווים:   
-  תומך 1 למגירות ברוחב 999-600 מ"מ    

-   2 תומכים למגירות ברוחב 1,200-1,000 מ"מ   

,ZML.0040.01 מק"ט ,BLUM של	מגירה	חזית	וקידוח	השבלונה לסימון   
מתאימה לשימוש גם עם מערכת ה"טאורבוקס".   

מידע	להרכבה

7



הרכבה בפחות מ-60 שניות
זו הפעם הראשונה בתעשיית הרהיטים שניתן להרכיב מגירה בטכנולוגיית 

 הקליק, הודות לפטנט ייחודי.
חלקי המגירה מגיעים בבודדים וניתן להרכיבם בצורה מדויקת בפחות 

מ-60 שניות, ללא דבק, ללא ברגים וללא שימוש בכלים.

סרטון הרכבה
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"לגראבוקס" "טאורבוקס"
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שילוב מנצח
 מערכת ה"טאורבוקס" תואמת ב-100% למגירות הלגראבוקס, 

מבחינת העיצוב, טכנולוגיית הנסיעה וההתקנה.

מערכת	לארגון	
פנים	המגירה

ניתן לשלב עם מערכת 
ה"טאורבוקס" את מגוון 

חלוקות האמביה-ליין 
.BLUM מבית

הכל מסודר ומאורגן 
בצורה מופתית ונוחה 

לשימוש במטבח ובכל 
שאר חדרי הבית. 

	"טאורבוקס" - 
  דגמים

 המערכת זמינה:
M ,K ,C ,F :ב-4 דגמים  

)זהה ללגראבוקס(  

  מסילות מובנטו באורך:
650-270 מ"מ  

 ניתן לייצר מגירות בכל 
רוחב, החל מ-250 מ"מ    

ועד 1,200 מ"מ.  

גימורים
פורניר אלון  

פורניר אלון משולב   
עם תחתית אפורה 

פורניר אגוז    

פורניר אלון

פורניר אגוז
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זו	הבחירה	שלך!	
הזמנה	לפי	מידה:	באריזה שטוחה להתקנה עצמית או מגירות מורכבות

גימורים: פורניר אלון, פורניר אלון עם תחתית אפורה, פורניר אגוז

גובה	דופן	במ"מדופן

M90.5

K128.5

C177

F241
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9	סיבות	מדוע	כדאי	לרכוש	מוצר	מוגמר	-	מורכב	מראש	

מייעל	ומזרז	את	תהליך	הייצור 	

	פתרון	לצוואר	בקבוק	בנגרייה 	

	מגוון	גדול	של	מוצרים,	ללא	מלאי 	

 ההזמנות לא מפסיקות לזרום לנגרייה והעובדים כבר לא עומדים בעומס?
בלורן מאפשרת לך להעלות הילוך בכל זמן שתצטרך ועומדת לרשותך ונותנת גיבוי לכל מצב.

www.bluran.co.il	:בלורן	אתר	דרך	ופשוטה	קלה	הזמנה	 	

	הגדלת	כושר	הייצור	בטווח	הקצר 	

עלות	המגירה	ברורה	ומדויקת	 	

 מעוניין לתכנן את כושר הייצור, כך שיישאר לך יותר זמן פנוי ויותר כסף ביד?
בלורן מאפשרת לך לתכנן מראש ולדעת בדיוק מהן העלויות.

מגדיל	את	מגוון	המגירות	ומאפשר	פתרונות	מיוחדים	בתהליך	המכירה	 		

	מוצר	ארוז	ומוכן	להרכבה,	המגיע	עד	בית	הלקוח	הסופי 	

	מוצר	מוגמר	במראה	עיצובי	מושלם 	

 מעוניין להציע ללקוחותיך מוצרים רבים, במגוון אפשרויות וצבעים ללא צורך בהגדלת המלאים או ברכישת ציוד נוסף? 
צא לדרך! במלאי בלורן יש את כל המגוון - ניתן להזמין מאתר בלורן בכל עת - 24/7.

 100% 
טכנולוגיה, נוחות, עיצוב

 בלורן עושה שימוש במכונות הייטק לייצור כל מגוון המגירות של BLUM ו"טאורבוקס",
כדי שהמוצר המוגמר שתקבל יהיה ברמה ובאיכות הגבוהים ביותר עד הפרט הקטן ביותר.

 תהליך ייצור עצמי או 
תהליך רכישת מוצר מוגמר
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ww

 צעדים רבים נחוצים לייצור מגירה אחת. 
 ואל תשכחו את עלות המלאי, את ציוד הייצור היקר ואת זמן הייצור. 

כל אלה הם עלויות קבועות שניתן להפחיתן בקלות. 

התוצאה:  חסכון בזמן ובכסף וקבלת מוצר מוגמר באיכות הגבוהה ביותר.

תהליך ייצור עצמי או תהליך רכישת מוצר מוגמר

 יצרן - זמן רכישת מוצר מוגמר

מקרא:

 יצרן - זמן ייצור עצמי

  יצרן - זמן שמתפנה/נחסך לעבודות נוספות,
        כתוצאה מרכישת מוצר מוגמר
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פורניר	אלון פורניר	אלון	עם	תחתית	אפורה פורניר	אגוז
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הזמנה קלה ופשוטה
 הזמנת מערכת ה"טאורבוקס" פשוטה מאוד ונוחה לביצוע - 

כל שיש לעשות זה לבחור:

1.   את המגירה )גימור, דגם, מידות( 

2.  את מסילת המובנטו )אורך, משקל וסוג טכנולוגיית פתיחה( 

3.  לשלוח לאישור

 הזמנה לרהיט/למטבח קומפלט אורכת בממוצע כ-7 דקות.

 ניתן להזמין בשתי דרכים: 
 AF143 א. דרך דרך טופס הזמנה, מק"ט 

www.bluran.co.il :ב. דרך אתר ההזמנות באתר בלורן

מוצר	מוגמר

	באריזה	שטוחה
מערכת ה"טאורבוקס" 
מגיעה באריזה שטוחה 

וסגורה, המגנה על רכיבי 
המגירה ומאפשרת הובלה 

נוחה ובטוחה.

	המורכב	בקליק,
בפחות	מ-60	

שניות.

	זמינות	24/7
 אתר ההזמנות זמין בכל זמן, בכל שעה, מכל מקום!

ומכיל את כל המידע על המוצר לפני הזמנתו.

	הנחה	נוספת	למזמינים	באתר
הנחה נוספת של 1% תינתן על ביצוע הזמנות באינטרנט

	דו"ח	סטטוס	הזמנות
ניתן להפיק דו"ח סטטוס הזמנות, המאפשר מעקב	

אחר	ההזמנה	ובקרה	שוטפת על מצב ההזמנות 
הפתוחות ותאריך אספקתן.

מה מקבלים ?

60/40

ק"ג
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"טאורבוקס" - תמצית היצירה

 מאפייני מערכת
מגירות העץ

עיצוב עכשווי

רכיבי מגירה מעץ 

מגוון מידות ועיצובים

מהפכנית - פורצת דרך

חסכונית בזמן ובכסף

הרכבה בפחות מ-60 שניות

יצירתיות

BLUM משולבת עם טכנולוגיה מבית
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5 מרכזי מידע ותצוגה בפריסה ארצית                    -1599-531

 CONCEPT בלורן 
 דן דיזיין סנטר, בני-ברק
 קומת כניסה, חנות 119,

רח’ לח"י 2

 ירושלים
 א.ת. תלפיות,

רח’ יד חרוצים 14

 בית בלורן, ראשל"צ
 א.ת. מעוין שורק,

רח' המדע 2

 באר שבע
 א.ת. עמק שרה,
רח’ הפועלים 19

 צ’ק-פוסט, חיפה
רח’ מרקוני 18

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


