
)SPACE STEP( מדרגת ספייס סטפ 
2 פתרונות במוצר אחד: משטח עמידה נשלף בשילוב מגירת אחסון



יפה ופרקטי
מחפשים את הקונספט הנכון ללקוחות שרוצים לאחסן הרבה דברים? 

הספייס סטפ )SPACE STEP( לא רק שמאפשרת לכם להשתמש בארונות גבוהים, 
אלא גם יוצרת שטח אחסון נוסף בתחתית הארון )באזור הסוקל(.

שני פתרונות הפכו למוצר אחד.
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מקום אחסון חדש
ה-SPACE STEP הינה מדרגה 
 נשלפת בשילוב מגירת אחסון

מתחת למסד.

פתרון זה אידאלי עבור אחסון 
 פריטים הנמצאים בשימוש 

לעיתים רחוקות.

 ‰ 3 אפשרויות למבנה המסד - ישר, מדורג, פנימי 
כדי שתוכלו להתאים את מדרגת הספייס-סטפ    

למגוון יישומים בכל הבית.  

מסד פנימי מסד מדורג מסד ישר

מידע לתכנון
 ‰ גובה חזית המגירה: 

מינימום 150 מ"מ;  מקסימום 250 מ"מ   
ככל שהמסד גבוה יותר, כך שטח האחסון גדול יותר.  

‰ רוחב ארון: מקסימום 1,200 מ"מ

   ,BLUM מתאים לשימוש עם מגירות ומסילות מבית ‰
במשקל 30 ק"ג או 40 ק"ג בלבד.    

משקל תכולת המגירה המותר - מקסימום 20 ק"ג,    
)בגלל השימוש בהרחקות(  

‰ עומס מירבי 150 ק"ג )פירוט נוסף בעמ' 8(
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יפה וגבוה
המעבר לאזורי מגורים קטנים יותר, מציב בפני מתכנני המטבח אתגרים חדשים. 

הפתרון החדשני של מדרגת ה-SPACE STEP מאפשר לכם להשתמש בחלל הארון 
ממש עד התקרה ומעניק לכם גישה נוחה יותר למקום האחסון הגבוה ביותר בארון.

עיצוב ופרקטיותמגוון פתרונות

 ,AVENTOS-מגוון סוגי קלפות ה
מקנה גישה נוחה לפריטים 

המאוחסנים בארונות קיר.

יש לכם חופש תנועה מלא גם 
כאשר חזיתות הקלפה פתוחות 

במלואן.

שדרגו את ארון המזווה באמצעות 
2 יתרונות הספייס-סטפ.

ראשית, צרו שטח אחסון נוסף 
מתחת למדרגה, שנית, אפשרו 

גישה נוחה לפריטי אחסון 
הממוקמים במדף העליון.
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מעוצב ופונקציונלי
 כל מעצב מטבחים היה רוצה לשלב עיצוב יפהפה עם פונקציונליות ונוחות. 

בזכות טכנולוגיות התנועה מבית BLUM, מדרגת ה-SPACE STEP נפתחת ונסגרת 
בצורה רכה ושקטה, ללא מאמץ.
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שימוש אופטימלינוחות שימוש

מדרגת ה-SPACE STEP מתאימה 
לשימוש עם כל המגירות והמסילות 

.BLUM מבית

לקבלת נוחות אופטימלית, שלבו 
את פתרון המסד עם טכנולוגיות 
.BLUM התנועה המוכחות מבית

 ,)SERVO-DRIVE( סרוו-דרייב 
המערכת החשמלית התומכת 
בפתיחת מגירות, מקנה נוחות 

שימוש אופטימלית.  

מדרגת ה-SPACE STEP נפתחת 
 בנגיעה קלה בחזית המגירה

 ונסגרת בצורה רכה ושקטה, 
ללא מאמץ, עם בלומושן.
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מערכת נגד החלקה

 המערכת מופעלת החל ממשקל
 8 ק"ג - משטח העמידה ננעל

במצב פתוח. 

העומס המירבי שמשטח המדרגה יכול 
לשאת הינו 150 ק"ג, ובתנאי שהוא 

נבנה בהתאם למשקל זה.

יפה ובטוח 
 הפתיעו עם רעיונות ויישומים חדשים!

מדרגת ה-SPACE STEP תוכננה מתוך מחשבה על בטיחות ומהווה פתרון המספק 
פלטפורמה יציבה המוחזקת היטב בעזרת מערכת מיוחדת נגד החלקה.

ציפוי המדרגה חייב להיות מחומר מונע החלקה, כגון: סרט נגד החלקה )המיועד 
לשימוש במדרגות( או שטיח נגד החלקה המודבק ישירות על משטח המדרגה.
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עיצובים חדשים בחדר האמבטיה

 רחב או צר, גבוה או נמוך, גוון נטמע או קונטרסטי - 
 התאימו את עיצוב המגירה לטעמכם האישי, 

בשילוב עם מדרגת הספייס-סטפ.
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א בא
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יישום אוניברסלי

הספייס-סטפ משפרת את איכות החיים בכל אזורי הבית: 
 מטבחים, חדרי אמבטיה, חדרי מגורים ואזורי מגורים

אחרים. 

פתרון זה מתאים למגוון יישומים גם בתחום המסחרי.

יפה ונוח 
 אנחנו אוהבים שמעצבי הרהיטים שלנו חושבים קדימה.

ה-SPACE STEP מספקת פתרונות לנוחות שימוש משופרת, לפני שחשבנו עליהם. 

פתרון זה תוכנן מתוך מחשבה על צרכי המשתמש.
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www.bluran.co.il

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 

5 מרכזי מידע ותצוגה בפריסה ארצית              1599-531-060

 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
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