
 קלפות אוונטוס
www.bluran.co.ilפתרונות לחזיתות גרונג ולחזיתות מדורגות )נוט(
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קלפות אוונטוס - חזיתות גרונג וחזיתות מדורגות )נוט(

HF חזית גרונג - קלפת אוונטוס

HS חזית גרונג - קלפת אוונטוס

HL חזית גרונג - קלפת אוונטוס

HF חזית מדורגת - קלפת אוונטוס

HS חזית מדורגת - קלפת אוונטוס

HL חזית מדורגת - קלפת אוונטוס
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 אינדקס

HK חזית גרונג - קלפת אוונטוסHK חזית מדורגת - קלפת אוונטוס

עמ’ 7-4     HF אוונטוס
עמ’ 11-8       HS אוונטוס

עמ’ 15-12      HL אוונטוס
עמ’ 19-16   HK אוונטוס
עמ' 23-20 טכנולוגיה בתנועה: סרוו-דרייב וטיפ-און 

קלפות אוונטוס - יישומים מיוחדים
חזיתות גרונג וחזיתות מדורגות )נוט( בכל סוגי הקלפות

היישומים המיוחדים מאפשרים להוציא לפועל רעיונות חדשים להשגת האפקט העיצובי המושלם.  
שימוש נוח במיוחד במערכות ההרמה, הודות לתנועה החלקה וגישה נוחה ומלאה לתכולת הארון.  

החזיתות ניתנות לעצירה בכל נקודה בעת הפתיחה ולכן קל ונוח יותר לסגור אותן.   
לנוחות פתיחה אופטימלית ניתן להוסיף סרוו-דרייב או טיפ-און – מערכות התומכות בפתיחת החזיתות על-ידי פתיחה בנגיעה.  

www.bluran.co.il לקבלת חוברת עם מפרט הרכבה יש לפנות לסוכן המטפל או לראות באתר בלורן  
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קלפת אוונטוס HF - חזיתות גרונג וחזיתות מדורגות )נוט(

נתון כוח LF = גובה ארון KH )במ”מ( x משקל החזיתות )עליונה ותחתונה( כולל הידית

 LF נתון כוח
HF סט מנגנוני אוונטוס

נדרש מנגנון שלישיזוג מנגנוני הרמהמנגנון הרמה אחד

2650-960 )מנגנון 1, כוח 2650-960(
5500-2600

  10150-5350
17250-9000

25900-13500 )3 מנגנונים, כוח 3,500 - 25,900(

מפרט חלקים:

X 2 מנגנוני הרמה סימטריים
35 מ”מ X 04 ברגי עץ X 10

מידע להזמנת חזיתות עץ השוות בגודלן
 קלפת אוונטוס HF לשתי חזיתות 

 מתקפלות, מתאימה לשימוש 
 בארונות עליונים גבוהים במיוחד 

ומאפשרת שפע של אפשרויות תכנון.

בחזיתות גרונג ובחזיתות מדורגות 
נדרשים:

‰ צירי קליפ-טופ 155֯
‰ מעצור פתיחה לזווית 104֯

 ‰ תושבות 6 מ"מ 
  )לחזיתות מדורגות בלבד( 

אנו ממליצים להשתמש במנגנון בעל נתון כוח גבוה יותר באזורים החופפים.

  LF= נתון כוח

AV.20F2101

AV.20F2201

AV.20F2501

AV.20F2801

AV.20F2901

)a ,b ,c( 3 ,1
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 )609.1x00( בחזיתות מעץ יש להשתמש בברגים )1

)661.1450(  06 X שימוש בברגים 14.5 מ”מ )2

* ראו מס' צירים בהרכבת החזית.

אפור כהה
אפור בהיר

פלסטיק
מעצור פתיחה לזווית

ביט למברגה

מידע

מידה 2, אורך 39 מ”מ

להרכבה עם מנגנון סרוו-דרייב, ראו עמודים

להזמנת סרוו-דרייב, ראו קטלוג בלום 2013/14

מידע להזמנת חזיתות עץ השוות בגודלן

מפרט חלקים:

X 2 זרועות טלסקופיות סימטריות

ציפוי ניקל
סט זרועות טלסקופיות

גובה ארון 570-480 מ”מ
גובה ארון 710-560 מ”מ
גובה ארון 900-700 מ”מ

גובה ארון 1040-760 מ”מ

20F3201

20F3501

20F3801

20F3901

9

הסטים כוללים:

צירים: 155°, ציר מרכזי
תושבות: לזרועות, לציר 155°, לציר מרכזי

לחזית גרונג
סט צירים ותושבות

לארון עד רוחב 120 מ"מ

לארון עד מעל רוחב 120 מ"מ
AV.G600.2

AV.G601.3

AV.T610.2

8 ,7 ,6 ,5 ,4

לחזית מדורגת
לארון עד רוחב 120 מ"מ

AV.T611.3לארון עד מעל רוחב 120 מ"מ

5 ,4

6

7

8
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מידע לתכנון חזיתות עץ סימטריות בגודלן

גרונג היקף מלא )4 צדדים(

ציר כפוף ליישומים מיוחדים 155֯ 
תושבת סטנדרט )0(

ציר כפוף  ליישומים מיוחדים 155֯ 
תושבת סטנדרט )0(

ציר כפוף ליישומים מיוחדים 155֯ 
תושבת סטנדרט )0(

ציר כפוף ליישומים מיוחדים 155֯ 
תושבת 6 מ”מ

ציר כפוף ליישומים מיוחדים 155֯ 
תושבת 6 מ”מ

ציר כפוף ליישומים מיוחדים 155֯ 
תושבת 6 מ”מ

גרונג דו-צידי )2 צדדים(

חזיתות מדורגות

FT = עומק דירוג,     FD = עובי חזית,      R = רדיוס       * מידה לתושבות, כאשר Aת = 20 מ"מ

ציר כפוף ליישומים מיוחדים 155֯ 
תושבת סטנדרט )0(

ציר כפוף ליישומים מיוחדים 155֯ 
תושבת סטנדרט )0(

ציר כפוף ליישומים מיוחדים 155֯ 
תושבת סטנדרט )0(

קלפת אוונטוס HF - חזיתות גרונג וחזיתות מדורגות )נוט(
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מידע לתכנון חזיתות עץ סימטריות בגודלן

מרווחיםנתוני קידוח

הרכבת חזית

מרחק בליטת הקרניז

מרווחיםציר קליפ-טופ מרכזי

גרונג  T
 FD-ל IK-37 מ"מ מ  ‰  

        עובי דופן 22-19 מ”מ
 FD-ל IK-34.8 מ”מ מ  ‰   

         עובי דופן 24 מ”מ 

מדורגת )נוט(  
IK -מ FT + 37 מ”מ  ‰  

IK = קצה קנט פנים הארון
FT = עומק דירוג

* עומק קידוח 5 מ"מ

KH = גובה ארון

FT + לחזית מדורגת *

KH = גובה ארון

A    = חזית גרונג

       12 מ"מ מקצה פנים החזית
       חזית מדורגת )נוט(

        11 מ"מ מקצה פנים החזית

כמות צירים:
 3 צירים - לארון ברוחב 1200 מ"מ ו/או  

                לחזית במשקל 12 ק"ג
 4 צירים - לארון ברוחב 1800 מ"מ ו/או 

                לחזית במשקל 20 ק"ג
 

H = מרחק קידוחגובה ארון

549-480KH x 0.3 - 28mm מ"מ

1040-550KH x 0.3 - 57mm מ"מ
מעצור לזווית פתיחה

Y = FH x 0.24+34 mm                           104֯

Y = 0 mm                                                83֯

X

)KH( 177גובה ארוןH4100, 177H5100

70 מ"מ549-480 מ"מ
47 מ"מ1040-550 מ"מ

תושבות

 F מרווח מרכזי
TB מרחק קידוח

= גובה חזית  FH 

= 1.5 מ"מ F מינימום רווח

גרונג

מדורגת )נוט(

 FD = עובי חזית

FT = עומק דירוג
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גובה ארון: 525-350 מ"מ
גובה ארון: 675-526 מ"מ
גובה ארון: 800-676 מ"מ

 מפרט חלקים:
X2 מנגנוני הרמה סימטריים
X10 ברגי עץ 35X 04 מ”מ

סט מנגנוני אוונטוס

סט זרועות הרמה

X1 זרוע הרמה שמאל 

X1 זרוע הרמה ימין

X2 כיסוי מוט מייצב

סט כיסויים
פלסטיק לבן-משי

מפרט חלקים:
כיסוי מנגנון שמאל

כיסוי מנגנון ימין

2x כיסוי עגול

סט מתאמי חזית
ציפוי ניקל

חזיתות עץ1(

 )609.1x00( בחזיתות מעץ יש להשתמש ב-4 ברגי עץ)1 

 בכל צד.

מוט מייצב
מוט אלומיניום 016 מ"מ

אורך מוט לחיתוך: 1,061 מ"מ 

מידה לחיתוך: LW מינוס 129 מ"מ

KH = גובה ארון                                                                   LW = רוחב פנים ארון

ביט למברגה

מידה 2, אורך 39 מ"מ

   עם קלפת אוונטוס HS גם חזית אחת   
   רחבה וכבדה תראה חסרת משקל   

  ותפתח ללא מאמץ.
   עיצוב הקלפה מאפשר אפשרויות   

   תכנון מגוונות, ונותן מענה לקרניזים  
  ולתאורה הממוקמים מעל הארון.

    יש לבחור את המנגנון הנכון 
    בהתאם לגובה הארון ולמשקל 

   החזית )כולל הידית(.

   לדוגמה: 
 = )KH( גובה הארון  

  משקל חזית = 10 ק"ג
  מק"ט מנגנון: 

600 מ"מ

20S2E00.05

סט מחברים למוט מייצב

מוט אלומיניום 016 מ"מ

לרוחב פנים ארון )LW( הגדול מ- 1190 מ"מ

LWמידה לחיתוך: 
2

מינוס 147 מ"מ

מפרט חלקים:
X1 מוט מחבר 

X1 תופסן מרכזי
X2 כיסוי מוט מייצב

מידע להזמנה

קלפת אוונטוס HS - חזיתות גרונג וחזיתות מדורגות )נוט(

אנו ממליצים להשתמש במנגנון בעל נתון כוח גבוה יותר באזורים החופפים.

מתכת עם ציפוי ניקל

מפרט חלקים:
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משקל חזית כולל ידית

KH20S2GOO.0520S2HOO.0520S2IOO.05 )מ"מ(

8007.00-4.0012.25-6.0020.00-10.50
7957.00-4.0012.25-6.0020.00-10.50
7907.00-4.0012.25-6.0020.00-10.75
7857.00-4.0012.50-6.2520.00-10.75
7807.00-4.0012.50-6.2520.25-10.75
7757.00-3.7512.50-6.2520.25-11.00
7707.00-3.7512.50-6.2520.25-11.00
7657.25-3.7512.50-6.5020.25-11.00
7607.25-3.7512.75-6.5020.25-11.25
7557.25-3.7512.75-6.5020.50-11.25
7507.25-3.5012.75-6.5020.50-11.50
7457.25-3.5012.75-6.5020.50-11.50
7407.25-3.5012.75-6.5020.75-11.75
7357.50-3.5013.00-6.5020.75-11.75
7307.50-3.5013.00-6.7521.00-11.75
7257.50-3.5013.00-6.7521.00-12.00
7207.50-3.5013.00-6.7521.25-12.00
7157.50-3.5013.00-6.7521.25-12.00
7107.75-3.5013.25-6.7521.25-12.25
7057.75-3.5013.25-6.7521.50-12.25
7007.75-3.5013.25-6.7521.50-12.50
6957.75-3.5013.25-6.7521.50-12.50
6907.75-3.5013.25-6.7521.50-12.75
6858.00-3.5013.25-7.0021.50-12.75
6808.00-3.5013.50-7.0021.50-13.00
6768.00-3.5013.50-7.0021.50-13.00

KH20S2DOO.0520S2EOO.0520S2FOO.05 )מ"מ(

6755.25-3.0011.00-5.0019.00-09.75
6705.25-3.0011.00-5.0019.00-09.75
6655.25-3.0011.00-5.0019.00-09.75
6605.50-3.0011.25-5.2519.00-10.00
6555.50-3.0011.25-5.2519.00-10.00
6505.50-3.0011.25-5.2519.00-10.00
6455.50-3.0011.25-5.2518.75-10.00
6405.50-3.0011.25-5.2518.75-10.00
6355.50-3.0011.50-5.2518.75-10.25
6305.75-3.0011.50-5.5018.75-10.25
6255.75-3.0011.50-5.5018.75-10.25
6205.75-3.0011.50-5.5018.75-10.25
6155.75-3.0011.50-5.5018.75-10.25
6106.00-3.0011.75-5.5018.50-10.50
6056.00-3.0011.75-5.5018.50-10.50
6006.00-3.0011.75-5.5018.50-10.50
5956.00-3.0011.75-5.5018.50-10.50
5906.00-3.0012.00-5.5018.25-10.75
5856.25-3.0012.00-5.7518.25-10.75
5806.25-3.0012.00-5.7518.00-11.00
5756.25-3.0012.00-5.7518.00-11.00
5706.25-3.0012.25-5.7517.75-11.25
5656.25-3.0012.25-5.7517.75-11.25
5606.50-3.0012.25-6.0017.50-11.25

5556.50-3.0012.50-6.0017.50-11.50
5506.50-3.0012.50-6.0017.25-11.50
5456.50-3.0012.50-6.0017.25-11.50
5406.50-3.0012.75-6.0017.00-11.75
5356.75-3.0012.75-6.0016.75-11.75
5306.75-3.0012.75-6.0016.75-11.75
5266.75-3.0013.00-6.2516.50-12.00

KH20S2DOO.0520S2EOO.0520S2FOO.05 )מ"מ(

5254.00-2.507.50-3.2515.00-7.25
5204.00-2.507.50-3.5019.00-09.75
5154.00-2.507.50-3.5019.00-09.75
5104.00-2.507.75-3.5019.00-10.00
5054.00-2.507.75-3.5019.00-10.00
5005.50-3.007.75-3.5019.00-10.00
4955.50-3.007.75-3.5018.75-10.00
4905.50-3.0011.25-5.2518.75-10.00
4855.50-3.0011.50-5.2518.75-10.25
4805.75-3.0011.50-5.5018.75-10.25
4755.75-3.0011.50-5.5018.75-10.25
4705.75-3.0011.50-5.5018.75-10.25
4655.75-3.0011.50-5.5018.75-10.25
4606.00-3.0011.75-5.5018.50-10.50
4556.00-3.0011.75-5.5018.50-10.50
4506.00-3.0011.75-5.5018.50-10.50
4456.00-3.0011.75-5.5018.50-10.50
4406.00-3.0012.00-5.5018.25-10.75
4356.25-3.0012.00-5.7518.25-10.75
4306.25-3.0012.00-5.7518.00-11.00
4256.25-3.0012.00-5.7518.00-11.00
4206.25-3.0012.25-5.7517.75-11.25
4156.25-3.0012.25-5.7517.75-11.25
4106.50-3.0012.25-6.0017.50-11.25
4056.00-3.0011.75-5.5018.50-10.50
4006.00-3.0012.00-5.5018.25-10.75
3956.25-3.0012.00-5.7518.25-10.75
3906.25-3.0012.00-5.7518.00-11.00
3856.25-3.0012.00-5.7518.00-11.00
3806.25-3.0012.25-5.7517.75-11.25
3756.25-3.0012.25-5.7517.75-11.25
3706.50-3.0012.25-6.0017.50-11.25
3656.25-3.0012.00-5.7518.00-11.00
3606.25-3.0012.25-5.7517.75-11.25
3556.25-3.0012.25-5.7517.75-11.25
3506.50-3.0012.25-6.0017.50-11.25

מידע להזמנה

מידע

להרכבה עם מנגנון סרוו-דרייב, ראו עמודים

להזמנת סרוו-דרייב, ראו קטלוג בלום 2013/14
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= עובי קנט עליון  SOB

FD  = עובי חזית

R  = רדיוס

נתוני קידוחחזית מדורגת )נוט(חזית גרונג

מרווחים

כוונוני חזית

= עובי חזית  FD

= עומק דירוג  FT

IK-חזית גרונג 37 מ”מ מ ‰   T  

IK-מ FT + חזית מדורגת )נוט( 37 מ”מ ‰  

SOB + 80 מ"מ  =           

   = קצה קנט פנים הארון
   = עובי קנט עליון

FT       = עומק דירוג

* עומק קידוח 5 מ"מ

FT + לחזית מדורגת *

הרכבת חזית

FAo = כיסוי קנט עליון

מרווח לקצה הפנימי של הקנט העליון  =  A 

    חזית גרונג: 12 מ"מ, חזית מדורגת: 8.5 מ"מ
מרווח לקצה קנט פנים החזית  =  X 

    חזית גרונג: 96 מ"מ, חזית מדורגת: 92.5 מ"מ

מינימום 5 מ"מ מרווח מהקיר

 )609.1x00( בחזיתות מעץ יש להשתמש בכל צד ב-4 ברגי עץ

 FT לחזית מדורגת מינוס  * 
FT לחזית מדורגת פלוס  **

המידות תלויות בכוונון ההטייה ובעובי החזית.

מידע לתכנון 

קלפת אוונטוס HS - חזיתות גרונג וחזיתות מדורגות )נוט(

H

IK

SOB
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מוט מייצבמרחק בליטת הקרניז

מחבר למוט מייצב

חזית גרונג

חזית מדורגת

מרווח = 2 מ"מ
 FD = עובי חזית

FT  = עומק דירוג

 ]LW    ]1 מינוס 129 מ"מ 

LW = רוחב פנים ארון

   ]2[

LW = רוחב פנים ארון

FT  = עומק דירוג

FT + לחזית מדורגת     *

מידע לתכנון 

LW
2

מינוס 147 מ"מ
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מפרט חלקים: סט זרועות הרמהסט מנגנוני הרמה

מפרט חלקים:

X2 מנגנוני הרמה סימטריים
35 מ”מ X 04 ברגי עץ X10

גובה ארון 307 - 356 מ"מ
גובה ארון 357 - 406 מ"מ
גובה ארון 407 - 557 מ"מ
גובה ארון 457 - 587 מ"מ

X1 זרוע הרמה שמאל 
מפרט חלקים:

X1 זרוע הרמה ימין

X2 כיסוי מוט מייצב

גובה ארוןמשקל חזית כולל ידית בק"ג

587-457 מ"מ557-407 מ"מ406-357 מ"מ356-307 מ"מ

סט זרועות הרמה

20L3200.0620L3500.0620L3800.0620L3900.06סט מנגנוני הרמה

20L2100.052.50-1.25 ק"ג4.25-1.25 ק"ג

20L2300.053.50-1.75 ק"ג5.00-1.75 ק"ג7.25-3.50 ק"ג

20L2500.055.25-2.00 ק"ג6.75-2.75 ק"ג9.00-4.25 ק"ג12.00-6.50 ק"ג

20L2700.059.25-4.25 ק"ג11.75-5.75 ק"ג14.75-8.00 ק"ג20.00-11.00 ק"ג

20L2900.0516.50-8.25 ק"ג20.00-10.50 ק"ג20.00-13.50 ק"ג

קלפת אוונטוס HL היא פתרון אידיאלי
לארונות עליונים או ארונות בגובה ביניים.

חזית הקלפה עולה בצורה מקבילה לארון 
ומאפשרת לעבוד בנוחות כאשר הקלפה 

פתוחה.
ניתן למקם ארון נוסף מעליה ולכן 

 מתאימה כמסתור למיקרוגל או 
טוסטר אובן בארון בילט-אין. 

מידע להזמנה 

קלפת אוונטוס HL - חזיתות גרונג וחזיתות מדורגות )נוט(

אנו ממליצים להשתמש במנגנון בעל נתון כוח גבוה יותר באזורים החופפים.
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מפרט חלקים:

סט כיסויים
פלסטיק לבן-משי

כיסוי מנגנון שמאל
כיסוי מנגנון ימין

2x כיסוי עגול

מתאמי חזית
ציפוי ניקל

חזיתות עץ1(

2 מתאמי חזית  

מוט מייצב
מוט אלומיניום 016 מ"מ

אורך מוט לחיתוך: 1,061 מ"מ 

מידה לחיתוך: LW מינוס 129 מ"מ

1(לחזיתות מעץ יש להשתמש ב-4 ברגי עץ )609.1x00( בכל צד.

LW = רוחב פנים ארון

LW = רוחב פנים ארון

סט מחברים למוט מייצב

מוט אלומיניום 016 מ"מ

לרוחב פנים ארון )LW( 1,190 מ"מ ומעלה

מידה לחיתוך: 

מפרט לחלקים:
X1 מוט מחבר 

X1 תופסן מרכזי

X2 כיסוי מוט מייצב

מידע להזמנה 

מידע

LW
2

מינוס 147 מ"מ

מידע

להרכבה עם מנגנון סרוו-דרייב, ראו עמודים

להזמנת סרוו-דרייב, ראו קטלוג בלום 2013/14

ביט למברגה

מידה 2, אורך 39 מ"מ
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SOB  = עובי קנט עליון

FD  = עובי חזית

R  = רדיוס

= עובי חזית  FD

= עומק דירוג  FT

IK -חזית גרונג 37 מ”מ מ ‰  T 
IK -מ FT + חזית מדורגת 37 מ”מ ‰  

SOB + 95 מ"מ  =  H

= קצה קנט פנים הארון  IK
SOB = עובי קנט עליון

FT    =  עומק דירוג

* עומק קידוח 5 מ"מ

מרווחים

נתוני קידוחחזית מדורגתחזית גרונג

הרכבת חזית

LH  = גובה פנים ארוןY*מינ' LH*סט זרועות הרמה

20L3200.06גובה ארון חיצוני264 מ"מ262 מ"מ =  KH

20L3500.06עומק דירוג352 מ"מ312 מ"מ =   FT

20L3800.06המידות מתייחסות למרווח תחתון = 0 מ"מ440 מ"מ362 מ"מ *

20L3900.06529 מ"מ412 מ"מFT + לחזית מדורגת **

כוונון חזית

 X )מדורגת( X )גרונג(סט זרועות הרמה
20L3200.06156 מ"מ159.5 מ"מ
20L3500.06206 מ"מ209.5 מ"מ
20L3800.06256 מ"מ259.5 מ"מ
20L3900.06306 מ"מ309.5 מ"מ

= כיסוי קנט עליון  FAo

= מרווח לקצה קנט פנים החזית  A 
חזית גרונג: 12 מ"מ, חזית מדורגת: 8.5 מ"מ   

מרווח לקצה קנט פנים החזית  =  X 

מינימום 5 מ"מ מרווח מהקיר
 )609.1x00( בחזיתות מעץ השתמשו בכל צד ב-4 ברגי עץ

**c  מקס' *a**bסט זרועות הרמה

20L3200.06159 מ"מ256 מ"מ114 מ"מ
20L3500.06209 מ"מ344 מ"מ146 מ"מ
20L3800.06259 מ"מ432 מ"מ178 מ"מ
20L3900.06309.5 מ"מ521 מ"מ210 מ"מ

*  המידות מתייחסות למרווח תחתון = 2 מ"מ

FT לחזית מדורגת מינוס **

מידע לתכנון

קלפת אוונטוס HL - חזיתות גרונג וחזיתות מדורגות )נוט(
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מוט מייצבמרחק בליטת קרניז

מחבר למוט מייצב

 ]LW   ]1 מינוס 129 מ"מ 

LW = רוחב פנים ארון

LW = רוחב פנים ארון

FT   =  עומק דירוג

 *   לחזית מדורגת + FT )מתייחס     
    לקצה קנט פנים החזית(.
**  הוסיפו מרווח של 7 מ"מ

   ]2[

מידע לתכנון

חזית גרונג

חזית מדורגת

מרווח = 2 מ"מ
 FD  = עובי חזית

FT   = עומק דירוג

LW
2

מינוס 147 מ"מ
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נתון כוח LF = גובה ארון KH )במ”מ( x משקל החזית ומשקל הידית 2X )בק"ג(

מנגנון הרמה ב-2 הצדדים

סט מנגנוני הרמה
נתון כח

1500-480107֯

107֯

107֯

)*         100֯

2500-750

4900-1500
9000-3200

זווית פתיחה

מפרט חלקים:
X2 מנגנוני הרמה סימטריים

35 מ”מ X 04 ברגי עץ X6
משקל דלת מקסימלי ל-2 המנגנונים: 18 ק"ג

*( מורכב עם מעצור פתיחה

פלסטיק לבן-משי

 חשוב: 
 בחזיתות רחבות מומלץ להרכיב את המנגנון לדופן המרכזית, 

כדי למנוע את שקיעת מרכז החזית בפתיחתה.

כיסוי מנגנון שמאל
כיסוי מנגנון ימין

2x כיסוי עגול

 קלפת אוונטוס HK מתאימה 
לארונות קטנים בעלי עומק מועט,

הממוקמים בסמוך לתקרה
ולכן מתאימה לאחסון מעל המקרר 

או בראש ארון בילט-אין.

סט כיסויים

קלפת אוונטוס HK - חזיתות גרונג וחזיתות מדורגות )נוט(

מידע להזמנה 
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פלסטיקציפוי ניקל

2x 100֯  אפור כהה

2x 75֯   אפור בהיר חזיתות עץ1(

2 מתאמי חזית  
מפרט חלקים:

1(לחזיתות מעץ יש להשתמש ב-4 ברגי עץ )609.1x00( בכל צד.

מעצור פתיחה לזוויתמתאמי חזית

מידה 2, אורך 39 מ"מ

מידע להזמנה 

מידע

ביט למברגה

מידעמידע

להרכבה עם מנגנון סרוו-דרייב, ראו עמודים
להרכבה עם טיפ-און, ראו עמודים

להזמנת סרוו-דרייב, ראו קטלוג בלום 2013/14
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= עובי חזית  FD

= רדיוס  R

= עובי חזית  FD

= עומק דירוג  FT

= רדיוס  R

= עובי חזית  FD

= עומק דירוג  FT

= רדיוס  R

= עובי חזית  FD

= רדיוס  R
= עובי חזית  FD

= רדיוס  R

IK -37 מ”מ מ חזית גרונג    ‰  T 
IK -מ FT + חזית מדורגת 37 מ”מ  ‰  

= חזית גרונג: 90 מ"מ   H
           חזית מדורגת: 96 מ"מ

= קצה קנט פנים הארון  IK
SOB = עובי קנט עליון

FT    =  עומק דירוג

עומק קידוח 5 מ"מ  *
חזית גרונג: מקסימום 24 מ"מ  **

חזית מדורגת: מקסימום 22 מ"מ  

חזית גרונג

חזית מדורגת

מרווחים נתוני קידוח

= גובה פנים ארון  LH

=  חזית גרונג: 90 מ"מ   H

            חזית מדורגת: 96 מ"מ

FT + לחזית מדורגת      *
FT + מינימום 261 מ"מ בשימוש עם מנגנון תלייה חיצוני לחזית מדורגת       **

קלפת אוונטוס HK - חזיתות גרונג וחזיתות מדורגות )נוט(

מידע לתכנון
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הרכבת חזית

=  מיקום קידוח מקצה פנים קנט עליון   X 
   חזית גרונג: 43.5 מ"מ, חזית מדורגת: 46 מ"מ

מיקום קידוח מקצה פנים דופן ארון  =  A
חזית גרונג: 12 מ"מ, חזית מדורגת: 8.5 מ"מ   

 SOB = עובי קנט עליון

בהרכבת ארון צמוד לקיר ימין/שמאל נדרש מרווח של 5 מ"מ.

בחזיתות מעץ יש להשתמש ב-4 ברגי עץ )609.1x00( בכל צד.

= עובי חזית   FD

= עומק דירוג   FT

חזית מדורגת - מרווח מינימלי

זווית פתיחה: יחס בין עובי הדלת לבליטת הקרניז

מעצור פתיחה לזווית
מרווחים

Y=FHx0.29-15+FD  ללא

100֯  Y=FHx0.17-15+FD

75֯  B=FHx0.26+15-FD

= גובה חזית   FH

חזית גרונג 

)FD( 24 מ"מ22 מ"מ19 מ"מעובי חזית
107֯     Z20 מ"מ__

חזית מדורגת 

)FT( 13 מ"מ10 מ"מעומק דירוג

)FD( 25 מ"מ22 מ"מ19 מ"מ25 מ"מ22 מ"מ19 מ"מעובי חזית
107֯     Z36 מ"מ46 מ"מ28 מ"מ39 מ"מ49 מ"מ_

= מרווח מינימלי בין החזיתות: 2 מ"מ  MF

מידע לתכנון
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מרווחים - חזית גרונג

FT   =  עומק דירוגDSW = דופן צידית כפולה

DSW = דופן צידית כפולה

מרווחים - חזית מדורגת

לחיצה קלה בעזרת היד או המרפק על החזית ומנגנון הסרוו-דרייב ייפתח בקלות את קלפת האוונטוס.
לסגירת הקלפה - לחיצה קלה על מפסק שמיקומו נוח להגעה, בצידי הארון והקלפה תסגר בקלות.

.HF ,HS ,HL ,HK סרוו-דרייב ניתן להתקנה בחזיתות גרונג ובחזיתות מדורגות בקלפות אוונטוס

חזיתות גרונג לקלפות אוונטוס סרוו-דרייב 
.Blum מערכת סרוו-דרייב יש להזמין בהתאם לספר ‰
 ‰ דופן כפולה: יש להפחית מהדופן הפנימית 1 מ"מ, 

  כדי לאפשר הרכבת מפסק סרוו-דרייב.

חזיתות מדורגות )נוט( לקלפות אוונטוס סרוו-דרייב 
.Blum מערכת סרוו-דרייב יש להזמין בהתאם לספר ‰

 FT + דופן כפולה: יש להפחית מהדופן הפנימית 1 מ"מ ‰ 
   )FT  = עומק דירוג במ"מ(, כדי לאפשר הרכבת מפסק סרוו-דרייב.

סרוו-דרייב לקלפות אוונטוס עם חזיתות גרונג ווחזיתות מדורגות )נוט(

הרכבת חזית גרונג ומדורגת

A  = מרווח לקצה קנט פנים החזית
DSW =  דופן צידית כפולה

KH   =  גובה ארון

AHF  אוונטוסHK/HL/HS  אוונטוס

12 מ"מ12 מ"מחזית גרונג

8.5 מ"מ11 מ"מחזית מדורגת

טכנולוגית תנועה: סרוו-דרייב
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סרוו-דרייב לקלפות אוונטוס עם חזיתות גרונג ווחזיתות מדורגות )נוט(

HL/HS/HF מיקום מרווחן הקפיצי - אוונטוס

HK מפסק סרוו-דרייבמיקום מרווחן קפיצי - אוונטוס

חזית מדורגתחזית גרונג

חזית גרונגחזית גרונג

חזית מדורגתחזית מדורגת

הכניסו את המרווחן הקפיצי )אין להדביק(

FT   =  עומק דירוג
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טיפ-און קידוח

 HK טיפ-און לקלפת אוונטוס 
מנגנון מכאני התומך בפתיחת חזיתות ללא ידית, כמה פשוט ונוח לפתוח חזיתות. 

לסגירה יש ללחוץ בעדינות על-גבי החזית.

 חזיתות גרונג לקלפת אוונטוס HK עם טיפ-און 
.Blum טיפ-און, יש להזמין בהתאם לספר ‰

‰ טיפ-און קידוח: יש להרכיב עם קנט תחתון פנימי כפול ולהפחית מעומקו 1 מ"מ.

טיפ-און לקלפות אוונטוס HK עם חזיתות גרונג

מנגנון טיפ-און עם מתאם חיצוני ישר

מרווח חזית

חזית מעץ

 חזית 
מעץ

לוחית מגנטית

לוחית מגנטית

בחזיתות עץ מומלץ להזיז את מיקום   * 
מרכז הבורג ב-3 מ"מ, כדי שהמגע    
הישיר יהיה עם הלוחית המגנטית    

ולא עם הבורג.  

בחזיתות עץ מומלץ להזיז את מיקום מרכז    *
הבורג ב-3 מ"מ, כדי שהמגע הישיר יהיה עם    

הלוחית המגנטית ולא עם הבורג.  
FAu  = כיסוי קנט תחתון

HK טכנולוגית תנועה: טיפ-און לאוונטוס
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טיפ-און קידוח

טיפ-און לקלפות אוונטוס HK עם חזיתות מדורגות

מנגנון טיפ-און עם מתאם חיצוני ישר

לוחית מגנטיתמרווח חזית
חזית מעץ

חזית מעץ
לוחית מגנטית

בחזיתות עץ מומלץ להזיז את מיקום   * 
מרכז הבורג ב-3 מ"מ, כדי שהמגע    
הישיר יהיה עם הלוחית המגנטית    

ולא עם הבורג.  

בחזיתות עץ מומלץ להזיז את מיקום מרכז    *
הבורג ב-3 מ"מ, כדי שהמגע הישיר יהיה עם    

הלוחית המגנטית ולא עם הבורג.  
FAu  = כיסוי קנט תחתון

FT  =  עומק דירוג

FT  =  עומק דירוג  FT   =  עומק דירוג

 חזיתות מדורגות )נוט( לקלפת אוונטוס HK עם טיפ-און 
.Blum טיפ-און, יש להזמין בהתאם לספר ‰

‰ טיפ-און קידוח: יש להרכיב עם קנט תחתון פנימי כפול ולהפחית מעומקו 1 מ"מ + FT )עומק דירוג במ"מ(.
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