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תאריך  מס' הזמנה בבלורן   חברה                           שם המזמין     

טל' נייד אספקה דרך סוחר                        כתובת     
          

חתימה           

תאריך: 15.02.17

מידות ארון  

  רשמו ע״ג השרטוט את המידות החיצוניות של הארון או את מידת הדלת הסופית

מידות חיצוניות של הארון:      

גובה*)Y(, ללא סוקל:        
                   :)X( רוחב    

)מידה מקצה דלת ימין לדלת שמאל, כולל כיסוי קנט(   

   
מידת דלת סופית:      

גובה* )עד 3,000 מ"מ(       
      

רוחב )עד 1,650 מ"מ(    

 * יש לשמור על מרחק של 120 מ"מ מהתקרה

מילואה  

  סוג מילואה  
  עובי מילואה סטנדרטי - 4 מ"מ )ניתן לביצוע גם בעובי 5 מ"מ - יש להגדיר מראש(

דלתות   

  מספר דלתות:   2       3 )4 בולמים(             
               4        3 )6 בולמים(

גימור פרופילים  

)A61( לבן   )A15( נירוסטה    )A71( טבעי-מט   

סוגי מחיצות וכמויות  

סמנו את סוג המחיצה הרצויה:   א. 
     חיזוק ודקורציה )גלויה(       חיזוק )סמויה( 

                 )מומלץ להוסיף מדבקת
                 ויניל לביטחון הזכוכית( 

הגדירו את כמות המחיצות ומידות מקצה הדלת למרכז המחיצה:  ב. 
)רישמו את המידות בריבועים הריקים(   
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מחיצה אחת  
)2 חלוקות בדלת(

2 מחיצות  
)3 חלוקות בדלת(

   אחר: מס' מחיצות ______
)שרטטו ורשמו את המידות ע"ג המלבן(
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תוספת מחיצות

 פרופיל רוחב:
70 מ"מ

 פרופיל גובה:
38 מ"מ

 פרופיל סגירה:
27 מ"מ
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 סמנו הוספת ידיות בהתאם לדגם המתאים - יש לבחור את סוג הידית:

- ידית ישרה - מתאימה לכל מבנה של ארון, למעט כאשר הארון צמוד לקיר/לדופן ארון שכן.
- ידית משופעת - מתאימה לכל מבנה של ארון, מומלץ לארון בנישה.

 מצב 2 דלתות עם פרופיל ידית סגירה )סמנו  במצב הדלתות, בסוג הידית ובמיקומה(:

   שרטוט לדוגמה - ידית ישרה עם פרופיל סגירה   שרטוט לדוגמה - ידית משופעת עם פרופיל סגירה

 מצב 2 דלתות עם פרופיל ידית )סמנו  במצב הדלתות, בסוג הידית ובמיקומה(:

 מצב 3 דלתות )סמנו  במצב הדלתות, בסוג הידית ובמיקומה(:
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8. פרזול  אורך מסילה7.  בחירת סט מסילות מיקסאל

 2 מטר ברגים                קליפ
 3 מטר

 4.5 מטר

 לספק פרזול לפני שהדלת מוכנה?
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מידע חשוב לתכנון:
מידת החפיפה בין הדלתות: 24 מ"מ  •

בהזמנת דלת עם זכוכית שקופה, מידת החפיפה 38 מ"מ )המידה זהה לרוחב הפרופיל(.  •
בארון עם מגירות, יש לבצע הרחקות )בשל החפיפה(, על-מנת לאפשר את פתיחתן.  •


