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מיקום הרכבת המסילה על דופן הארון

 :PURE מגירות לגראבוקס
מידות קידוח ומידות הרכבה בהתאם לדגם המגירה

מידות לתכנון לכל דגמי המגירות

תאריך: 01/12/15

מסילות 70 ק"ג 
אורך מסילה NL במ"מ

3 מ"מ +  NL מינימום עומק פנים ארון = אורך מסילה

מידת פתח ארון נדרשת

מיקום ברגים בדופן הארון

מסילות 40 ק"ג 
אורך מסילה NL במ"מ

5  150 מ"מ

4  150 מ"מ

3  150 מ"מ

2  150 מ"מ

1  150 מ"מ

5  150 מ"מ

4  150 מ"מ

1  450 מ"מ

4  300 מ"מ

1  450 מ"מ

5  150 מ"מ

3  300 מ"מ

1  300 מ"מ

AB

5 מסילה חמישית

4 מסילה רביעית

3 מסילה שלישית

2 מסילה שנייה

1 מסילה ראשונה

639 מ"מ
489 מ"מ
339 מ"מ
189 מ"מ
39   מ"מ

656 מ"מ
506 מ"מ
356 מ"מ
206 מ"מ
56   מ"מ

5  150 מ"מ

1  600 מ"מ

שיטת בניית ארון )עם דפנות בעובי 17 מ"מ(

מיקום לקיחת מידה

 דגם
A

17

מיקום לקיחת מידה
17

 דגם
B

גובה מסילה תחתונה: מפנים הארון למרכז הבורג: 39 מ"מ  
מרחק מהקנט למרכז הבורג בחור שלישי על המסילה: 37 מ"מ  

נוסחה לחישוב מרחק בין המסילות )מחור לחור(:  
מרכז קידוח מסילה ראשונה )39 מ"מ מפנים הארון( + גובה חזית מגירה + רווח בין החזיתות  

גובה ארון: 755 מ"מ     לדוגמה: 
5 חזיתות בגובה: 147 מ"מ      

רווח בין החזיתות: 3 מ"מ כל אחד      
147 + 3 = 150 = מרחק בין המסילות מחור לחור       

טבלת מרחקי קידוח בין המסילות, בהתאם לשיטת בניית הארון - מתחתית הדופן ועד למרכז קידוח )בורג(

NL = אורך מסילה

מגירה M פנימית:
ידית עם מנגנון 
נעילה לחזית.

 * = מידת פתח ארון נדרשת בהתאם לדגם המגירה:
= 83 מ"מ  ............................................. N מגירה

= 107 מ"מ מגירה M פנימית וחיצונית............. 
)פנימית M עם ידית נעילה לחזית = 110 מ"מ(

= 145 מ"מ  ............................................. K מגירה 

= 194 מ"מ מגירה C פנימית וחיצונית............... 

= 258 מ"מ  ............................................. F מגירה
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M מגירה

 אקספנדו:מרווחים בארון
מידות מרחקי קידוח בחזית

 ברגים:
מידות חזית 

גב: מידות הרכבה

* = כולל 2 מ"מ כוונון הטייה

מגירה M פנימית

גב: מידות הרכבהמרחקי קידוח לחזית עם ידית נעילה לחזית המגירה הפנימיתמרווחים בארון

* = לשימוש עם ידית נעילה  
      לחזית מ-71 מ"מ

 :PURE מגירות לגראבוקס
מידות קידוח ומידות הרכבה בהתאם לדגם המגירה

מידות לתכנון בהתאם לדגם המגירה

 מומלץ לבצע בגב האחורי 
קידוחי הכנה לברגים.

 מומלץ לבצע בגב האחורי 
קידוחי הכנה לברגים.

K מגירה

 אקספנדו:מרווחים בארון
מידות מרחקי קידוח בחזית

 ברגים:
מידות חזית 

גב: מידות הרכבה

* = כולל 2 מ"מ כוונון הטייה
 מומלץ לבצע בגב האחורי 

קידוחי הכנה לברגים.

FA = כיסוי קנט
*    = יש להוסיף למידה זו את 

       מידת כיסוי הקנט

*

*

FA = כיסוי קנט
*    = יש להוסיף למידה זו את 

       מידת כיסוי הקנט

*

*
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מידות לתכנון בהתאם לדגם המגירה
C מגירה

 אקספנדו:מרווחים בארון
מידות מרחקי קידוח בחזית

 ברגים:
מידות חזית 

גב: מידות הרכבה

* = כולל 2 מ"מ כוונון הטייה
 מומלץ לבצע בגב האחורי 

קידוחי הכנה לברגים.

N מגירה

 אקספנדו:מרווחים בארון
מידות מרחקי קידוח בחזית

 ברגים:
מידות חזית 

גב: מידות הרכבה

 מומלץ לבצע בגב האחורי 
קידוחי הכנה לברגים.

מגירה C פנימית

 מידות לחיתוך חלקים לחזית מגירה פנימית  מרווחים בארון
)LW = רוחב ארון פנימי במ"מ(

גב: מידות הרכבה

מידות לחיתוך חזית זכוכית
רוחב זכוכית = LW מינוס 80 מ"מ   =  X

גובה זכוכית נמוכה = 70 מ"מ    =  *Y

גובה זכוכית גבוהה = 138 מ"מ   =  *Y

רוחב ארון פנימי   =  LW

זהה למידות הרכבה של 
.C מגירה

חשוב:
‰  ניתן להזמין מבלורן 

     חזית זכוכית 
     אקסטרה-קליר שקופה.

‰  יש ללטש את הזכוכית   
      בכל צדדיה, 

     בפאזה של 1 מ"מ.

מידת חיתוך פרופיל חזית = LW מינוס 126 מ"מ

מידת חיתוך מוט חזית = LW מינוס 90 מ"מ

FA = כיסוי קנט
*    = יש להוסיף למידה זו את 

       מידת כיסוי הקנט

FA = כיסוי קנט
*    = יש להוסיף למידה זו את 

       מידת כיסוי הקנט

*

*

*

*



בלורן יבוא ושיווק פרזול בע"מ

www.bluran.co.il                                      0732-310311 :רח' המדע 2, ראשל"צ, 7515102, טל': 0732-310310,  פקס

תוספות למניעת שקיעת תחתית מגירה

 זוית חיזוק בין חזית לתחתית מגירה, 
מק”ט: 297.0500

F מגירה

 :PURE מגירות לגראבוקס
מידות קידוח ומידות הרכבה בהתאם לדגם המגירה

מידות לתכנון בהתאם לדגם המגירה

 אקספנדו:מרווחים בארון
מידות מרחקי קידוח בחזית

 ברגים:
מידות חזית 

גב: מידות הרכבה

* = כולל 2 מ"מ כוונון הטייה
 מומלץ לבצע בגב האחורי 

קידוחי הכנה לברגים.

שבלונה

שבלונות ותוספות

 תומך תחתון לחזית מגירה גבוהה, 
Z96.10E :מק”ט

ZMM.0700.20 :קיט שבלונות להרכבת מגירות לגראבוקס, מק"ט
הקיט מאפשר להרכיב את מגירות הלגראבוקס במהירות ובקלות. 

הקיט מכיל:
E-L 1. שבלונות בוקספיקס

2. שבלונה לסימון ברגים לתחתית המגירה ולגב האחורי
3. מברג כוכב ׂ)TORX( לכוונונים

מרחקי קידוח בחזית

מרווחים בארון

X = כיסוי קנט + 14 מ"מ

FA = כיסוי קנט
*    = יש להוסיף למידה זו את 

       מידת כיסוי הקנט

*

*

לחזית ברוחב: 600 - 800 מ"מ - יש להרכיב  1 זווית/תומך
                     800 מ"מ ומעלה - יש להרכיב 2 זוויות/תומכים


