
קלפות אוונטוס - יישומים מיוחדים
תאריך: 01.12.16

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  

   חזית גרונג 

   חזית מדורגת 
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 קלפת אוונטוס HS - חזיתות גרונג וחזיתות מדורגות )נוט(  

 קלפת אוונטוס HL - חזיתות גרונג וחזיתות מדורגות )נוט(  

 קלפת אוונטוס HK - חזיתות גרונג וחזיתות מדורגות )נוט(  

   חזית מדורגת 

   חזית מדורגת 

   חזית מדורגת 

   חזית גרונג 

   חזית גרונג 

   חזית גרונג 
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  גישה לנכים בכל מרכזי המידע

www.bluran.co.il    bluran@ bluran.co.il    0732-310311    0732-310310   7515102 המדע 2, ת.ד. 5235 א.ת. מעוין שורק, ראשל"צ 

מידות קידוח עבור המנגנון - חזית גרונג
לוחית מגנטיתמרווח חזית

 * בחזיתות עץ מומלץ להזיז את מיקום 
   מרכז הבורג ב-3 מ"מ

מידות קידוח עבור המנגנון - חזית מדורגת
לוחית מגנטיתמרווח חזית

 * בחזיתות עץ מומלץ להזיז את מיקום 
   מרכז הבורג ב-3 מ"מ

FT        עומק דירוג

סרוו-דרייב לחזיתות גרונג ולחזיתות מדורגות

HK טיפ-און קידוח לחזיתות גרונג ולחזיתות מדורגות עם קלפות אוונטוס

.Blum מערכת סרוו-דרייב יש להזמין בהתאם לספר
‰ חזית גרונג דופן כפולה: יש להפחית מהדופן הפנימית 1 מ"מ, כדי לאפשר הרכבת מפסק סרוו-דרייב.

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

.Blum יש להזמין בהתאם לספר ,HK טיפ-און קידוח לקלפות אוונטוס
‰ חזיתות גרונג: יש להרכיב עם קנט תחתון פנימי כפול ולהפחית מעומקו 1 מ"מ. 

 ‰ חזיתות מדורגות: יש להרכיב עם קנט תחתון פנימי כפול ולהפחית מעומקו 1 מ"מ + FT )עומק דירוג במ"מ(.
              

מרווחים - חזית גרונג

DSW = דופן צידית כפולה

FT   =  עומק דירוג

מרווחים - חזית מדורגת

DSW = דופן צידית כפולה

FT   =  עומק דירוג
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