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PURE קולקציית דלתות אקריל



PURE  גוונים במניפה 6 - אקריל

 ZA52HG דגם פורטה ללא ידית בגוון שמנת

שחור
מבריק

שחור מטאלי
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 אפור גרפיט
מט

אפור בהיר
מבריק

ZA16HG
כסף מטאלי

מבריק

ZA27HG
 שמפניה
מטאלי
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ZA26HG
משי שמפניה

ZA10SM
לבן מט

ZA06SM לבן צחור
מבריק

ZA12HG
לבן מטאלי

מבריק

ZA25HG
אפור בהיר

מט

ZA71SM

סהרה 
מבריק

ZA15HG
שמנת
מבריק

ZA52HG
שמנת מט
ZA01SM שנהב

מבריק

ZA53HG
שנהב מט
ZA02SM קרם

מבריק

ZA13HG
סהרה מט
ZA04SM

מוקה מט
ZA03SM

 מוקה
מבריק

ZA14HG
אפור חאקי

מבריק

ZA17HG

ZA21HG
שחור מט
ZA09SM ZA30HG ZA24HG ZA23HG ZA18HG ZA28HG ZA310SM

אפור כהה
מט

ZA72SM

משי אפור
מטאלי

ZA11SM
 אפור חאקי

מט

ZA05SM
 כחול אינדיגו

מט

ZA08SM
כחול רויאל

מבריק

ZA22HG
ירוק עתיק

מבריק

ZA19HG
כחול עתיק 

 מטאלי
מבריק

ZA29HG
כחול עתיק

מבריק

ZA20HG
ירוק עתיק

מט

ZA70SM ZA07SMZA69SM



דגמי הדלתות
דגם פורטה ללא ידית, בו ניתן לשלב את מנגנוני   

הפתיחה 'טיפ-און בלומושן' לפתיחה מכאנית 
בלחיצה או 'סרוו-דרייב' - מנגנון פתיחה חשמלי 

בנגיעה, או ידית אינטגרלית לבחירת הלקוח.
בדלתות הקולקציה ניתן לשלב מגוון רחב של סוגי   

ידיות אינטגרליות - דגמים 178, 205, 206, 207, 
.CNC 6080 ,6081 ,6080 ,209 ,208

עיצובי הדלתות
קולקציית אקריל PURE זמינה בקשת עיצובים   
רחבה של 37 גוונים בגימור מבריק או מט לפי 

המופיע במניפה 6. 
גימורי פרופיל ידית: מגוון הידיות האינטגרליות   

ניתנות לצביעה ולהתאמה עיצובית בשלל גוונים- 
בגימור מט, טבעי או צבוע לגוון - מתוך מבחר 
הגוונים המופיעים במניפות אלומיניום 15 ו-16. 

יישומים: דלתות צירים, קלפות, חזיתות מגירות.  

PURE קולקציית דלתות אקריל
 דלתות אקריל PURE מדמות צבע בצורה מושלמת, בגימור מבריק או מט. 

דלתות הקולקציה מגיעות עם התאמת קנט וחזית ואף עם גב איזון אקרילי בגוון תואם ברוב מוצרי 
הקולקציה. בשילוב נכון של גווני קולקציית ידיות האלומיניום, מתקבל מראה עיצובי מושלם.

PURE להמחשת עיצובי אקריל
בקרו במערכת ההדמיות )3D( שלנו.

*מתוך מגוון סוגי ידיות אינטגרליות

300 / 600 / 900 / 1200 / 2200

130

ידית 6080*ידית 178*

דגם ידית 6080, מוקה מטדגם ידית 178, כחול עתיק

מידע טכני להזמנה
מידות לוח: 1,220X2,800 מ"מ.  

משקל לוח: 11 ק"ג למ"ר.  
עובי לוח: 18 מ"מ.  

חומר ליבה: MDF עובי 16.5 מ"מ.  
עובי שכבת אקריל: 0.8 - 0.5 מ"מ.  

חומר ציפוי אחורי: שכבת איזון אקריל בעובי   
משתנה לאיזון החזית ובגוון קרוב לגוון החזית 

להתאמה עיצובית מושלמת.
קנטים: בגוון תואם בעובי 0.8 - 0.1 מ"מ.  
מידות מינימליות לדלת: 70X300 מ"מ.  

מידות מקסימליות לדלת: 600X2,750 מ"מ.  

ידיות רקע )השחלה של פורמייקה/ אקריל(   
כולל החומר - לא ניתן להזמין ללא דלת.

ידית 178 וידיות סדרה 200 )205 -209( -   
    לא ניתן להזמין ללא דלת.



GLASS EFFECT קולקציית דלתות
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דגמי הדלתות
דגם פורטה ללא ידית, בו ניתן לשלב את מנגנוני 

הפתיחה 'טיפ-און בלומושן' לפתיחה מכאנית 
בלחיצה או 'סרוו-דרייב' - מנגנון פתיחה חשמלי 

בנגיעה, או ידית אינטגרלית לבחירת הלקוח.
בדלתות הקולקציה ניתן לשלב מגוון רחב של סוגי 

ידיות אינטגרליות - דגמים 178, 205, 206, 207, 
.CNC 6080 ,6081 ,6080 ,408 ,407

עיצובי הדלתות
קולקציית אקריל גלאס אפקט זמינה בקשת 

עיצובים מרהיבה של 15 גוונים בגימור מבריק או 
מט-משי לפי המופיע במניפה 25.

גימורי פרופיל ידית: מגוון הידיות האינטגרליות 
 - ניתנות לצביעה ולהתאמה עיצובית בשלל גוונים

בגימור מט, טבעי או צבוע לגוון - מתוך מבחר 
הגוונים המופיעים במניפות אלומיניום 15 ו-16. 

יישומים: דלתות צירים, קלפות, חזיתות מגירות.

GLASS EFFECT קולקציית דלתות
דלתות קולקציית אקריל גלאס אפקט החדשנית מיוצרות עם ציפוי ייחודי של 2 מ״מ, על מנת לדמות אחד לאחד 

מראה מרשים ואלגנטי של זכוכית. הקולקציה מאפשרת ליהנות מכל היתרונות האסתטיים של זכוכית ומכל 
התכונות והיתרונות של לוחות אקריל - בדלת אחת - כולל התאמה מושלמת בין חזית, קנט וגב הדלת. בשילוב 

נכון של גווני קולקציית ידיות האלומיניום, מתקבל מראה עיצובי מושלם.

GLASS EFFECT להמחשת עיצובי אקריל
בקרו במערכת ההדמיות (3D) שלנו.

מידע טכני להזמנה
1,220X2,800 מ"מ. מידות לוח:  

משקל לוח: 12 ק"ג למ"ר.
20.7 מ"מ. עובי לוח:

חומר ליבה: MDF עובי 16.5 מ"מ.
עובי שכבת אקריל: 2 מ"מ.

חומר ציפוי אחורי: שכבת איזון אקריל,
בעובי 2 מ"מ, בגוון זהה לחזית להתאמה 

עיצובית מושלמת.
קנטים: תואמים, מדמי זכוכית, רוחב 25 מ"מ 
בלבד ובעובי 0.1 מ"מ (בייצור עצמי יש לבטל 

את חומר הניקוי של דבק ה PUR בסוף מכונת 
הקנטים).

70X300 מ"מ. מידות מינימליות לדלת:
600X2,750 מ"מ. מידות מקסימליות לדלת:

ידיות רקע (השחלה של פורמייקה\אקריל) כולל החומר - לא ניתן להזמין ללא דלת.
ידית 178 וידיות סדרה 200 (כולל 407, 408) - לא ניתן להזמין ללא דלת.  

ידיות אינטגראליות עם פינוי בחזית (סדרה 200 ו-400) ניתן לבצע רק במידה ומבוצע   
גימור 45 מעלות היקפי באקריל אשר מביא אותו לעובי 19.5 מ"מ באזור הידית.

ידית 407*ידית 408*

דגם ידית 407, אפור זית משידגם ידית 408, קרם משי

*מתוך מגוון סוגי ידיות אינטגרליות



לבן מבריק אפור זית
משי

לבן משי
ZC42DM ZC41DG ZC43DM

סהרה משי
ZC44DM

מנטה משי שמנת מבריק בז׳ משי
ZC47DM ZC55DG ZC73DM

יולי מחודש החל זמין

GLASS EFFECT - 25 גוונים במניפה

* מידע טכני ל-3 גווני חברת סיבו: (וינטג׳ כסוף , ברונזה, פלטין עתיק)
כחומר גלם - משטחי אקריל בעובי 3 מ"מ, במידת לוח 2,600*1,000 מ"מ, עם דבק 

דו-צדדי להדבקה על מגוון חומרי ליבה, בהתאם לבחירת הלקוח.
כדלתות - עם קנט שחור וגב איזון שחור.

מומלץ לראות לוח גדול לפני הרכישה במערכת ההדמיות 3D באתר בלורן.

ZC47DM דגם פורטה ללא ידית בגוון מנטה משי

* פלטין עתיק
SA07DG

* ברונזה
SA06DG

* וינטג׳ כסוף
SA08DG

קרם משי
ZC45DM

אפור חום
משי

ZC46DM
קרם מבריק

ZC54DG
אפור בהיר

משי

ZC74DM
אפור בהיר

מבריק

ZC75DG
חדש

חדש

חדש

חדש



אקריל מבית בלורן
לוחות משטחי האקריל שלנו מתוצרת חברת סנוסאן האוסטרית – חברה בעלת 60 שנות ניסיון, 

חדשנית ומובילה טכנולוגית בתחומה – נחשבים למוצר איכותי מהשורה הראשונה ומשמשים ליצירת 
חזיתות אקריל בשלל עיצובים. האקריל ממשיך להוביל את הטרנדים ומגמות העיצוב העכשוויות בשוק 

הרהיטים ברחבי העולם.

הלוחות בעלי עמידות טובה לשריטות ולחשיפה לשמש, חלקים, אחידים, קלים לניקוי וללא פגמים 
ועיוותים באיכות המשטח.  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 
.TOTAL DESIGN - מושלמת בין האלמנטים בחלל

* בזמן הורדת ניילון ההגנה מהחזית   
  נוצר חשמל סטטי ולכן אין לגעת 

  בחזית כשעתיים מההורדה.
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בית בלורן, ראשל"צ
א.ת. מעוין שורק,

רח' המדע 2
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אולמות 5
תצוגה 

בפריסה 
ארצית

CONCEPT בלורן
דן דיזיין, בני-ברק: רח‘ הלח“י 2, 

קומת כניסה, חנות 119

חיפה
צ‘ק-פוסט, 

רח’ מרקוני 18

ירושלים
א.ת. תלפיות, 

רח‘ יד חרוצים 14

באר שבע
א.ת. עמק שרה, 
רח‘ הפועלים 19

לתקנון בלורן המלא 
והוראות ניקוי מפורטות, 

יש לסרוק את הברקוד

שנות אחריות
על דלתות | בכפוף לתקנון החברה

אחריות


