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מ  מגירות כיור עם דופן הגבהה

 1. דופן הגבהה:
   עיצובית - זכוכית:  שקופה    אסיד קליר

  מתכת
 2. דגם מגירה: 

   דגם KD )עם מתאם אחורי D לגב מעץ(
)L עם גב מתכת( KL דגם  

עומק:     כמות:   משקל נשיאה בק"ג:  30   65  .3

 מגירת כיור נמוכה

)M דופן( KA דגם
 עומק:     

 כמות:  
 משקל נשיאה בק"ג:

דופן עיצובית מזכוכית דופן הגבהה ממתכת 30   65 KA 98.5 מ"מ, דגם *

לביצוע ההזמנה, יש למלא את הפרטים הבאים ולסמן  בריבועים הריקים
גימור:    לבן-משי       אפור מטאלי       שחור-טרה    .1 

דגם מבוקש, מידת עומק, כמות, משקל נשיאה  .2 
פריטים נלווים או תוספות לדגם המבוקש, כגון: ידיות, פרופיל חזית, מוט חזית )• מסומנים בעיגול(  .3 

 מגירות חיצוניות

)M מגירה חיצונית דופן( A דגם 
משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:    עומק מגירה:  
משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:    עומק מגירה:  
משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:    עומק מגירה:  

 דגם B )מגירה חיצונית + דופן הגבהה ממתכת(
משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:    עומק מגירה:  
משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:    עומק מגירה:  
משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:    עומק מגירה:  

 דגם C )מגירה חיצונית + דופן הגבהה עיצובית( - בחירת זכוכית:     שקופה   אסיד קליר
משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:    עומק מגירה:  
משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:    עומק מגירה:  
משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:   עומק מגירה:  

 מגירות פנימיות

)M מגירה פנימית דופן( D דגם 
משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:    עומק מגירה:  
משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:    עומק מגירה:  
משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:   עומק מגירה:  

)M( ידית + חיבור לחזית מגירה פנימית    )M( ידיות:  ידית למגירה פנימית  • 
פרופיל חזית לחיתוך באורך 1036 מ"מ, כמות:    •

 דגם E )מגירה פנימית + דופן הגבהה ממתכת(
משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:    עומק מגירה:  
משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:    עומק מגירה:  
משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:   עומק מגירה:  

פרופיל חזית לחיתוך באורך 1036 מ"מ,  כמות:    • 
מוט קדמי לחיתוך באורך 1,046 מ"מ,  כמות:    •

 בחירת דגם:  דגם H )חזית עם מוט ידית קדמי(    דגם F )חזית עם זכוכית(
 )מגירת פנימית + דופן הגבהה עיצובית( - בחירת זכוכית:     שקופה       אסיד קליר 

משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:    עומק מגירה:  
משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:    עומק מגירה:  
משקל נשיאה בק"ג:  30  65 כמות:   עומק מגירה:  

פרופיל חזית לחיתוך באורך 1,036 מ"מ,  כמות:    • 
כמות:   מוט קדמי לחיתוך באורך 1,046 מ"מ,   •

A 98.5 מ"מ, דגם *

H 224 מ"מ, דגם *

B 224 מ"מ, דגם *

C 224 מ"מ, דגם *

E 224 מ"מ, דגם *

F 224 מ"מ, דגם *

תאריך: 01.12.16

* = מידת פתח ארון נדרשת 
 = עומק מגירה
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D ללא ידית 136.5 מ"מ, דגם *
D עם ידית - 106 מ"מ, דגם


