
שם הנגריה:
שם המזמין :

כתובת :
טלפון :

לספק דרך בית מסחר :
תאריך:

יש לרשום מידות בס"מ
ס"מ

בחר סוג דלת וידית:
דלת עץ (עובי)                  אלומ' 45-53  אלומיניום פרופיל 19                 דלת עליונה :

דלת עץ (עובי)                  אלומ' 45-53  אלומיניום פרופיל 19                דלת תחתונה:

מידת ידית  כן / לאידית אינטגראלית 

בחירת מגביל פתיחה 

כמותמק"טסוג

83°20F7011

104°20F7051

מגביל פתיחה נועד להגביל את פתיחת הדלת לפתיחה  מלאה לבחירתך 83 /104 מעלות 

תחתונה

עליונה

טופס הזמנה 

דלת מתקפלת - דרייב - אוונטוס HF סרוו קלפה בלום:

לבחירת נתון כח וגובה זרוע מלא טבלה

:HF  הנחיות להזמנת מנגנון אוונטוס

1. הזמנת מנגנון: לפי נתון כח (על פי מנגנון אוונטוס HF  רגיל).

2. הזמנת זרוע טלסקופית: בהתאם לגובה ארון.

3. הזמנת סט צירים: בהתאם לרוחב וסוג הדלת.

מגביל פתיחה
HF לאוונטוס
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HF 

בהגבלת משקל
דלת מקסימלי

מ"מ 450-1800
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טווח מידות אפשרית

1



שם הנגריה:
: שם המזמין

: כתובת
: טלפון

לספק דרך בית מסחר :

תאריך:

הערות :

ניתן לצפות בסרטוני הרכבה והתאמה באינטרנט או התקנה לפי הוראות הרכבה.

בחר את סוגי הנלווים לפי צורך

טופס הזמנה חלקי סרוודרייב לקלאפות

100W שנאי סרוו-דרייב

כמותמק"טתאור

עם שנאי אחד ניתן להפעיל עד 3  קלאפות

הזמנת חלקים למנגנון אוונטוס:

1. הזמנת חלקי סרוו-דרייב הינם בנוסף לסט אוונטוס

2. חלקי הסרוו-דרייב זהים לחלקי סרוו-דרייב למגירות

משמש לחיבור כבלים העברה בין השנאי למנגנון הסרוודרייב

7

מחבר כבל סרוו-דרייב

תאור

Z10V1000

כמותמק"ט

כמותמק"ט

5

Z10K800AE כבל העברה - אורך 8 מ'

כמותמק"ט תאור

כבל העברה לחיבור בין יחידת הינע סרוו-דרייב לשנאי

Z10K0008כיסוי הגנה קצה כבל

Z10K300AE כבל העברה - אורך 3 מ'

תאור6

Z10NE050.01

2

Z10M200I
כבל חשמל לשנאי

סרוו-דרייב 
(כבל חשמל 2 מ')

מק"ט כמותתאור 3

Z10NG100

מק"ט תאור

בית שנאי ס"ד חיבור לקיר

כמות 4

שימוש במחזיק כבל ההדבקה מבטיח כי כבל העברת התקשורת 
יאורגן בקלות בצורה מסודרת ובטוחה מומלץ יחידה אחת לכול 1 

מטר

Z10K0009מחזיק כבל הדבקה

כמותמק"ט תאור 8

ראה איור :כמות שנאים נדרש ביחס למבנה המטבח

 דוגמה :להזמנה חלקי סרוודרייב עבור קלאפה אחת: 

1.הזמנת קלפה (מלא טבלה)
2. שנאי                               :כמות  להזמנה 1 
3. כבל                                :כמות  להזמנה 1 
4.בית שנאי                          :כמות  להזמנה 1 

5. כבל העברה לפי אורך נדרש  :כמות  להזמנה 1
6. כיסוי קצה כבל להגנה           :כמות  להזמנה 2 
7. מחבר כבל סרוודרייב           :כמות  להזמנה 1

8. מחזיק כבל להדבקה כמות מומלצת 1 לכול 1/2 מטר

אינו נדרש במידה 
ויש אפשרות חיבור 
לסרוו-דרייב מגירות


