
קולקציית דלתות לרהיטים

 ידיות פרופיל אלומיניום לדלתות ידיות פרופיל אלומיניום לדלתות

CL סדרת
סדרת CL ייחודית בכך שפרופילי הידית שקועים בגוף הארון ומתאימים לדלתות ללא ידיות.

מאפיינים:

מקנים לחזיתות מראה עיצובי נקי  

מבנה הפרופילים מאפשר להתקין ידיות אנכיות או ידיות אופקיות, בהתאם לעיצוב  

ניתן לבחור את סוג הכיסוי - פנימי או חיצוני, בהתאם למבנה הארון  

הרכבה קלה ופשוטה: ברגים או חיבור מהיר בקליפ  

גווני ידיות: טבעי, מבריק, שחור, לבן, פרופיל מוכן לצביעה  

פרופיל הידית מאפשר פתיחה נוחה גם בחזיתות ללא ידית  
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ידית פרופיל אלומיניום L אופקי עליון בגימור מבריק  1
ידית פרופיל אלומיניום C אופקי אמצעי בגימור מבריק  2

 חדש: 
 חיבור מהיר בקליפ - מידע לתכנון 

)מידע להרכבה/להזמנה, ראו בעמ' 3( 

 L פרופיל 
אופקי עליון 

 C פרופיל 
אופקי אמצעי
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CL סדרת
פרופילי ידית אופקיים - שקועים בגוף הארון, המתאימים לדלתות ולחזיתות מגירה.

פרופיל אלומיניום L אופקי עליון

  מק”טאורך גימורים

4.280G12AL - 07 מ'טבעי-מט

4.280G12AL - 01 מ'מבריק

4.280G12AL - 09 מ'שחור

4.280G12AL - 52 מ'לבן

4.280G12AL - 0G מ'מוכן לצביעה

L כיסוי פנימי לפרופיל                  L כיסוי חיצוני לפרופיל

  מק”טכמות גימורים  מק”טכמות גימורים

81G11AT3 - GOזוגטבעי-מט81G11AT2 - GOזוגטבעי-מט

81G11AT3 - CRזוגמבריק81G11AT2 - CRזוגמבריק

81G11AT3 - NRזוגשחור81G11AT2 - NRזוגשחור

81G11AT3 - BIזוגלבן81G11AT2 - BIזוגלבן

L פינה פנימית מאלומיניום לפרופיל               L פינה חיצונית מאלומיניום לפרופיל

  מק”טכמות גימורים  מק”טכמות גימורים

80G11A90B - 07יחידהטבעי-מט80G11A90A - 07יחידהטבעי-מט

80G11A90B - 01יחידהמבריק80G11A90A - 01יחידהמבריק

80G11A90B - 09יחידהשחור80G11A90A - 09יחידהשחור

80G11A90B - 52יחידהלבן80G11A90A - 52יחידהלבן

80G11A90B - 0Gיחידהמוכנה לצביעה80G11A90A - 0Gיחידהמוכנה לצביעה

א. חיבור בעזרת ברגים

 סט ברגים וזוויות לתפיסת 
 פרופילי CL אופקיים, 

81/G11.001 :מק”ט

הברגת הזווית לדופן הארון.  .3 
אם יש צורך סוגרים    

את פרופיל הידית עם כיסוי.  

הכנסת פרופיל הידית  .2 
למיקומה ע״ג דופן הארון.  

הרכבת זווית לפרופיל הידית,  .1 
בעזרת ברגים  
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פרופילי ידית אופקיים - שקועים בגוף הארון, המתאימים לדלתות וחזיתות מגירה.

פרופיל אלומיניום C אופקי אמצעי

  מק”טאורך גימורים

4.280G13AL - 07 מ'טבעי-מט

4.280G13AL - 01 מ'מבריק

4.280G13AL - 09 מ'שחור

4.280G13AL - 52 מ'לבן

4.280G13AL - 0G מ'מוכן לצביעה

C כיסוי חיצוני לפרופיל

  מק”טכמות גימורים

C פרופיל

דופן ארון

כיסוי חיצוני

81G13AT2 - GOזוגטבעי-מט

81G13AT2 - CRזוגמבריק

81G13AT2 - NRזוגשחור

81G13AT2 - BIזוגלבן

C כיסוי פנימי לפרופיל

  מק”טכמות גימורים

C פרופיל

דופן ארון

כיסוי פנימי
דופן סגירה

81G13AT3 - GOזוגטבעי-מט

81G13AT3 - CRזוגמבריק

81G13AT3 - NRזוגשחור

81G13AT3 - BIזוגלבן

שתי שיטות להרכבת הפרופלים לגוף הארון:

חיבור בעזרת ברגים א. 

חיבור מהיר בקליפ ב.  

ב. חיבור מהיר בקליפ

 סט חיבור מהיר לתפיסת 
 פרופילי CL אופקיים, 
81/G11.003A :מק”ט

 L או C הכנסת פרופיל  .3 
לדופן הארון ונעילת     

המחבר לבסיס בקליפ.  

השחלת המחבר לפרופיל  .2 
.L או C אופקי  

הרכבת בסיס המחבר   .1 
לדופן הארון, על-ידי לחיצה.  



קולקציית דלתות לרהיטים

 ידיות פרופיל אלומיניום לדלתות ידיות פרופיל אלומיניום לדלתות

CL סדרת
פרופילי ידית אנכיים - פרופילי ידית שקועים בגוף הארון, המתאימים לדלתות גבוהות ולדלתות הזזה.

C פרופיל אלומיניום )אמצע( אנכי כפול

 מק”טאורך גימורים

4.780G15AL - 07 מ'טבעי-מט

4.780G15AL - 01 מ'מבריק

4.780G15AL - 09 מ'שחור

4.780G15AL - 52 מ'לבן

Lפרופיל אלומיניום )צד( אנכי בודד

 מק”טאורך גימורים

4.780G16AL - 07 מ'טבעי-מט

4.780G16AL - 01 מ'מבריק

4.780G16AL - 09 מ'שחור

4.780G16AL - 52 מ'לבן
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