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תאריך: 22.01.19יש להחזיר טופס זה חתום למשרד ההזמנות של בלורן, לפקס: 0732-310311

תאריך מס' הזמנה בבלורן   שם המזמין       חברה     

טל' נייד כתובת      אספקה דרך סוחר  
          

חתימה חשוב - יש למלא שם המזמין + מס' ההזמנה בכל הדפים הבאים          

  עומק ארון מינימלי: 200 מ"מ לא כולל עובי דלת וגב

  מסד )סוקל(: מינימום גובה סוקל- 60 מ"מ

  חובה! מרחק לשמירה מתקרת הבית לתקרת הארון )לתלייה נוחה של הדלתות(: 120 מ"מ,
     לאחר הרכבת הדלתות נותר מרחק של 60 מ"מ בין קצה הדלת לתקרה. 

+103 מ"מ( H( = מידת גובה דלת  

  בארון עם חלוקות פנימיות )מגירות, מידוף, דפנות וכד'( יש לבצע הרחקות בשל חפיפת הדלתות על מנת לאפשר את פתיחתן.

  באחריות היצרן להתאים את מבנה הארון וחומרי הגלם כך שתקרת הארון לא תשקע

  בלורן אינה מייחסת חשיבות לחלוקה הפנימית וחומר הגלם של הארון בהליך ההזמנה )באחריות היצרן(

  זמן אספקה:
- מילואה זכוכית: 10 ימי עבודה   

- מילואה חומרים שונים: 14 ימי עבודה  

נתוני חובה לבניית הארון

הרכבת מסילות לארון עם ברגיםהרכבת מסילות לארון עם תופסני קליפ

 עומק סוקל נדרש: 53 מ"מ

סוקל

שוכב תחתון

       

 עומק סוקל נדרש: 42 מ"מ

                    

42 מ"מ

שוכב תחתון

סוקל
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 לביצוע ההזמנה, יש למלא את הפרטים הבאים ולסמן  בריבועים הריקים 
לידיעתך, בלורן מספקת את המסילה חתוכה למידה בהתאם לנתונים הבאים:

מס' הזמנה בבלורן   שם המזמין     

תוספת מחיצות

 פרופיל רוחב:
70 מ"מ

 פרופיל גובה:
38 מ"מ

 פרופיל סגירה:
29 מ"מ

מידות דלת - נא למלא נתונים בהתאם למידות ארון/דלתות  

חישוב מידת דלת ע"י בלורן בהתאם לנתוני הארון:   
מידות חיצוניות של הארון:     

גובה*)H(, ללא סוקל במ"מ:       

)מקסימום גובה ארון, ללא סוקל: טבעי-מט - 2,847 מ"מ; צבוע לגוון - 2,697 מ"מ(   

רוחב )A( במ"מ:      

חישוב מידת דלת באופן עצמאי:   
מידת דלת סופית:    

גובה* )עד 2,950 מ"מ(   )גובה צבוע לגוון: עד 2,800 מ"מ(  

רוחב** )עד 1,750 מ"מ(   

  * חובה לשמור על מרחק של 120 מ"מ מתקרת הבית
 ** חישוב רוחב דלת 

בארון 2 דלתות, רוחב דלת = רוחב חוץ ארון + 24 מ"מ לחלק ל-2   
בארון 3 דלתות, רוחב דלת = רוחב חוץ ארון + 48 מ"מ לחלק ל-3  

.1

24 מ"מ
חפיפת דלתות

A

H
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מס' הזמנה בבלורן   שם המזמין     

 בחרו:
 1. כמות דלתות:  2     3 )4 בולמים(   3 )6 בולמים(

 2. גימור פרופיל   טבעי-מט )A71(       צבוע לגוון )בחירת גוון מתוך מניפות מס' 16+15(:___________________

3. סוג מחיצת אלומיניום:    חיזוק ודקורציה* )גלויה(                    חיזוק )סמויה( 
     

* במידה ובחרת ידית ונוס )ראו סעיף 5( יש לבחור מחיצת דקורציה )גלויה( בלבד                 

 יש לציין ע"ג השרטוט:
 1. מיקום וכמות מחיצות )גובה מתחתית דלת למרכז המחיצה( 

2. סוג מילואה: זכוכית# / לבחירה ממגוון חומרי פורטה-ליין

    עובי מילואה סטנדרטי - 4 מ"מ )ניתן לביצוע גם בעובי 5 מ"מ - יש להגדיר מראש(

   # מילואת זכוכית מעל 1.5 מ"ר מחויבת בתוספת הדבקת ויניל בטיחות )למעט בזכוכית שקופה(

מפרט דלת  .2

מילואה:

מילואה:

מילואה:

 זכוכית משי-משי 
XXX מודפסת דגם

 זכוכית משי-משי 
XXX מודפסת דגם

 זכוכית משי-משי 
XXX מודפסת דגם

 דוגמה להזמנה:
דלת עם 2 מחיצות

# מ 
ס"

 7
0

# מידה מקצה הדלת למרכז המחיצה

מ 
ס"

 5
0

# מ 
ס"

 7
0

20920

בחירת סט מסילות מיקסאל   

 א.   ברגים                קליפ                                             ב.  בחירת אורך סט מסילות:

        2 מ'       3 מ'       4.5 מ'

פרזול  

 לספק פרזול לפני שהדלת מוכנה?     לא        כן

.3

.4
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  ידית ונוס - מידע לגבי גודל ומיקום

גובה ידית במ"מ:    150   א.  
200                       

250                      

___________ = X  ,מרחק מקצה הדלת למרכז הידית  30  ב.  
מ"מ

X

 סמנו הוספת ידיות בהתאם לדגם המתאים - יש לבחור את סוג הידית:

  ידית ישרה - מתאימה לכל מבנה של ארון, למעט כאשר הארון צמוד לקיר/לדופן ארון שכן.
  ידית משופעת - מתאימה לכל מבנה של ארון, מומלץ לארון בנישה.

  ידית ונוס - מתאימה לכל מבנה של ארון, במידה ובחרת ידית ונוס, יש למלא את סעיף ידית ונוס )ראו מידע בתחתית הדף(.

 מצב 2 דלתות עם פרופיל ידית סגירה )סמנו  במצב הדלתות, בסוג הידית ובמיקומה(:

   שרטוט לדוגמה - ידית משופעת עם פרופיל סגירה

 ידית משופעת
 ללא ידית

 ידית משופעת סגירה
 ללא ידית

 ידית משופעת
 ללא ידית

   שרטוט לדוגמה - ידית ישרה עם פרופיל סגירה

 ידית ישרה
 ללא ידית

 ידית ישרה
 ללא ידית

 ידית ישרה סגירה
 ללא ידית

 מצב 2 דלתות עם ידית ונוס  )סמנו  במצב הדלתות, בסוג הידית ובמיקומה(:

 ידית ונוס
 ללא ידית

 ידית ונוס
 ללא ידית

 ידית ונוס
 ללא ידית

 ידית ונוס
 ללא ידית

 ידית ונוס
 ללא ידית

 ידית ונוס
 ללא ידית

24 מ"מ
חפיפת דלתות

 מצב 3 דלתות עם כל סוגי הידיות )סמנו  במצב הדלתות, בסוג הידית ובמיקומה(: 

 ידית ישרה
 ידית משופעת

 ידית ונוס
 ללא ידית

 ידית ישרה
 ידית משופעת

 ידית ונוס
 ללא ידית

 ידית ישרה
 ידית משופעת

 ידית ונוס
 ללא ידית

 ידית ישרה
 ידית משופעת

 ידית ונוס
 ללא ידית
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מס' הזמנה בבלורן   שם המזמין     


