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תאריך: 05.02.18

 לביצוע ההזמנה, יש למלא את הפרטים הבאים ולסמן  בריבועים הריקים 
לידיעתך, בלורן מספקת את המסילה חתוכה למידה בהתאם לנתונים הבאים:

A:)רוחב ארון חיצוני )3,500-1,500 מ"מ  

   מצב 1- ארון עם דפנות סגירה              מצב 2 - ארון ללא דפנות סגירהסמן  לבחירת המצב הרצוי

Iעובי דפנות / חיפוי במ"מ

Hגובה חיצוני בין שוכבים במ"מ

   2 דלתות         3 דלתותמספר דלתות לבחירה

B)( מינוס 2 מ"מ על מנת לאפשר את פתיחת הדלתכיסוי קנט נדרש )שווה מ-2 הצדדיםI( נתון זה נגזר מעובי דפנות/חיפוי  

Cיש ליצור מרווח של 5 מ"ממרווח בין הדלתות  
 )ניתן לצמצם רווחים על-ידי כיוונים בהתאם לאפשרות והצורך(

     T)45-20( עובי דלת במ"מ

+ 87 מ"ממידת גובה הדלת      H 
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שימו לב!   
בעמוד 2 מצורף מידע על     

נתוני חובה לבניית ארון.  
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רוחב ארון חיצוני )ללא דפנות(
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מפרט להזמנה בעמ' 2תוספת מותחנים לדלתות עץ
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נתוני חובה לתכנון ובניית הארון

סוג המנגנון נקבע בהתאם לחישוב נתוני הדלת - גובה, רוחב ומשקל 

AF176 חשוב: במידה והינך מעוניין בדלת סקרין יש למלא את טופס

 מוט מתיחה לחיתוך:   דגם TNT103 - גובה דלת: 2,800-2,300 מ"מ
                       דגם EKU -     גובה דלת: 2,600-2,000 מ"מ

המלצה: מינימום 2 יחידות לדלת עד רוחב: 1,400 מ"מ, מעל מידה זו נדרשים 3 מוטות.

 תוספת: מוטות מתיחה לדלתות מעץ  )למניעת עיוות בדלתות עץ גדולות( 

  מרחק לשמירה מתקרת הבית לתקרת הארון: 135= 75+60
  חשוב שהארון ייבנה ללא עיוותים ולוודא שהוא מפולס לאחר התקנתו. להלן המלצות לבנייה:

- לוודא שמפתחי הארון )בין דופן לדופן( לא יעלו על 700 מ"מ.   
- לבצע חיזוקים בארון, כגון: דופן כפולה, שוכב עליון כפול, עובי חומר מעל 25 מ"מ, קושרות פנימיות וכדומה.   

  עומק ארון מינימלי: 300 מ"מ לא כולל עובי דלת וגב
  מסד )סוקל(: גובה 60 מ"מ, עומק 142 מ"מ

  חובה להשתמש ברגלית סוקל על מנת לפלס את הארון, לפני התקנת הדלתות.
  כיסוי קנט נגזר מעובי דפנות/חיפוי מינוס 2 מ"מ על מנת לאפשר את פתיחת הדלת. 

  עובי דלת כולל ידית: מ-20 עד-45 מ"מ 
+87 מ"מ H = מידת גובה דלת  

  כאשר מחשבים רוחב דלת, יש לקחת בחשבון את המרווח בין הדלתות - 5 מ"מ
  זמן ייצור: עד 4 ימי עבודה

ארון 2 דלתות

משקלמידת רוחב דלת במ"ממידת רוחב ארון במ"מ

55 ק"ג2,540-1,5001,270-750

85 ק"ג3,500-2,5401,750-1,270
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כדי שהדלת תפתח ולא תתנגש בקיר, 
יש להוסיף הרחקה )X( בעובי: 

X = 4 מ"מ לדלת בעובי 30-20 מ"מ
X = 6 מ"מ לדלת בעובי 45-31 מ"מ

ארון 3 דלתות

משקלמידת רוחב דלת במ"ממידת רוחב ארון במ"מ

55 ק"ג3,500-2,7001,170-900

הדרכה ראשונה על המוצר מתבצעת אך ורק בנגריה ולא בבית הלקוח.
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