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TIP-ON למגירות טנדם-בוקס

רהיטים ללא ידיות נעשים יותר ויותר פופולריים. 

הטיפ-און הינו מנגנון מכני, המאפשר פתיחת מגירת טנדם-בוקס ללא ידיות, על-ידי לחיצה קלה בחזית.

המנגנון מאפשר פתיחה פונקציונלית ונוחה במוצר שאינו חשמלי - נותן מענה למקומות "רטובים" כמו אמבטיה.

יתרונות ומאפיינים:
    ניתן לעצב את הארון עם חזיתות ללא ידיות. 

    פתיחה ללא מאמץ - לחיצה קלה בחזית והמגירה נפתחת.

    סגירה בלחיצה קלה עם נעילה בטוחה - המנגנון מחזיק את המגירה במצב סגור.

    מובילי הטיפ-און ללא בלומושן: ניתנים להרכבה עם כל דגמי מגירות הטנדם-בוקס, קיימים לכל עומק מגירה.

    מענה לאזורים בהם לא ניתן להתקין מערכת סרוו-דרייב.
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פתיחה נוחה גם בחזיתות רחבות

לפתיחה אחידה של מגירות רחבות (מעל 550 מ"מ) יש להוסיף מנגנון סינכרון.

בהרכבת יח' סינכרון, חובה להשתמש בזווית חיזוק או בתומך תחתון לחזית מגירה גבוהה.

2. כוונון עומק ידני מתבצע בעזרת גלגל כוונון, 
    ללא שימוש בכלים.

3. מתקבל מרווח מדויק - חזיתות במישור אחד.
4. כוונון 3 מימדים: גובה, צד והטיה נשארים כרגיל.    

הרכבה קלה, מהירה ומדויקת

 
    

אזור לחיצה לפתיחה יעילה של חזית רחבה, עם תומך תחתון לחזית גבוהה:

ללא מנגנון סינכרון

עם מנגנון סינכרון

שבלונה ייחודית, המאפשרת קידוח קל, מהיר 
ומדויק, עבור מנגנון הנעילה ומנגנון הסינכרון,

מק"ט: 65.5050

מנגנון נעילה לתחתית המגירה בשיטת 
האקספנדו, המקנה חוזק ויציבות.

חיבור מהיר בקליק של מוט הסינכרון למנגנון 
הסינכרון.

1. כוונון עומק המגירה ניתן לביצוע גם כאשר 
   המגירה במקומה.

   
   בעת ההזמנה יש לציין:

   1. סט מובילי טיפ-און ומנגנוני נעילה, 
      בהתאם לעומק היחידה.

   2. למגירה מעל רוחב 550 מ"מ, 
      יש להזמין סט מנגנון סינכרון.

   3. תוספות:
      א. תומך תחתון לחזית מגירה 

Z96.10EI :גבוהה, מק"ט          

      ב. שבלונת קידוח לטנדם-בוקס 
          טיפ-און, מק"ט: 65.5050
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