
.יש לבצע את הפעולה מול תוכנית בלבד, על מנת להזמין 1

.י יחידת הינע אחת בלבד"תתבצע ע (כולל תכולה)ג " ק45פתיחת מגירה עד למשקל של 2

. יחידות הינע2יש להשתמש עם , ג" ק45מעל למשקל של 

. יחידות הינע2יש להגדיר את כמות המגירות הכבדות להן נדרשות , 5בטבלה , בסעיף מגירות כבדות 3

תאריךשם מזמיןשם העסק

נייד/טלמס הזמנה:עבור לקוח 

יחידת כיור 1

גובה חזית 

מ" מ300עד 

גובה חזית 

מ" מ301מעל 

יחידה עם מגירה אחת בלבד2

גובה חזית 

מ" מ300עד 

גובה חזית 

מ" מ301מעל 

 יפתחו בעזרת מנגנון הסרוו דרייב דלג על שלב זהAאם אין ברצונך שהפנימיות 

כולל מגירות פנימיות או כולל חזיתות- מ " מ1180 - 761מגירות מגובה פנים ארון  . יח3

כמות יחידות 

(ארגזים)

כ כמות חזיתות "סה

שגובהן 

מ" מ300עד 

כ כמות "סה

חזיתות 

שגובהן 

 301מעל 

מ"מ

(חזית עגלה)כולל מגירות פנימיות- מ " מ760מגירות עד גובה פנים ארון ' יח4

כמות יחידות 

(ארגזים)

כ כמות חזיתות "סה

לגובה 

מ" מ300עד 

כ כמות "סה

חזיתות 

לגובה 

 301מעל 

מ"מ

מידע לכמות שנאים נדרשת לפי תוכנית מטבח

ציין כמותהנחיות כלליות לקבלת חלקים משלימים עבור מנגנוני הסרוודרייב5

מגירה פנימית תפתח בלחיצה יחד עם חזית העגלה-   מגירה פנימית חזית עגלה

ג" ק50/65ציין את כמות המגירות במטבח בעלות משקל נשיאה -  מגירות כבדות

נתון זה מחשב נכונה את כמות.  לציין את כמות המגירות שמוביליהם משקל כבדחובה

.נדרשים יותר כבלים, בארון מתפצל

מנגנון למניעת התנגשות בין מגירות במטבח פינתי בעת פתיחתם: קומבוקס 

ראה שרטוט המחשה למטה* 

מ"רוחב יחידה במ

601-1200

1ברירת מחדל כמות שנאים 

1

1

. נדרשת יחידת הינע וכבל סנכרון

.יחידות ההינע הנדרשות לתפקוד תקין

.נדרשים יותר שנאים, בארון מתפצל

1ברירת מחדל  (' מ8='כל יח)אורך כבל רצוי 

275-300

301-600

SERVO DRIVE- דרייב -              גליון הזמנה סרוו

275-300

(A)מגירת כיור תחתונה 

(B)מגירה חובקת כיור עליונה 

301-600

מ"רוחב יחידה במ

601-1200

לשימוש עובדי בלורן- דרייב -גליון סרוו -  נקודות חשובות למידע 

601-1200

מ" מ300מגירות פנימיות נרשמות כבעלות חזיתות שגובהן עד * 

מ"רוחב יחידה במ

מ" מ300מגירות פנימיות נרשמות כבעלות חזיתות שגובהן עד * 

301-600

תאור מגירה

275-300

 מגירה פנימית חזית עגלה

A B 

A B 



;לא מתומחר ניתן להזמנה כתוספת-  אופציות לשינויים חדש 

מחירכמותמקטתאור פריטמס

1

תופסן + תופסן אקספנדו תחתון  

עליון חיבור לגב עם כיסוי לפרופיל 

.אחורי

Z10D01EA20.40₪ 

2

חיבור לקיר- בית שנאי 

Z10NG12027.50₪ 

3

פרופיל רוחב אחורי למגירה יחידה 

הפרופיל מגיע עד רוחב . דרייב-סרוו

מ וניתן לחיתוך" מ1200

Z10T1143B106.25₪ 

4

סט מתאמים לפרופיל רוחב עבור 

כולל מתאמים ימין . מגירה יחידה

מתאם ליחידת הינע+ ושמאל 

Z10D521033.34₪ 

5

בסיס עליון למגירה יחידה עליונה עם 

מתאם ליחידת הינע

Z10D6252120.83₪ 

6

 יחידות הינע אורך 2כבל סנכרון בין 

Z10K160S₪ 67מ" מ160

קומבוקסדרייב-מכלול הסרוו

0732-310370: את ההזמנה יש לשלוח לבלורן לפקס 

תמונה

1
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