
דלתות זכוכית עם תושבת קריסטלו הדבקה
לדלתות זכוכית ודלתות מראה טריפלקס

תושבת קריסטלו לדלתות זכוכית/מראה לקבלת מראה של דלת מרחפת. 
התושבת החדשה מתווספת ליישומים של הקריסטלו וניתנת לשילוב עם צירי קליפ-טופ קיימים.

מאפייני הדלתות:

סוגי דלתות לבחירה:  א. מראה דו-צדדית טריפלקס )עובי 3+3 מ"מ(  
                ב. זכוכית קליר מחוסמת )עובי 6 מ"מ(

                ג. זכוכית שקופה מחוסמת )עובי 6 מ"מ(
               ד. זכוכית אנטיסאן אפורה מחוסמת )עובי 6 מ"מ(

התושבות מיועדות לשימוש עם צירי קליפ-טופ לדלת עבה עם/ללא בלומושן, בזווית פתיחה:  ֖ 110.  

תושבות הקריסטלו מודבקות בבלורן, על-גבי הזכוכית, באמצעות מנורת UV לקבלת חזית חלקה, ללא קידוחים.  

טכנולוגיית תנועה לבחירה: בלומושן או טיפ-און )פתיחה בלחיצה(  

כוונון דלת קל ונוח ב-3 מימדים, כולל כוונון עומק ספירלי.  

זמן אספקה )מיום אישור ההזמנה(:  - מראה דו-צדדית טריפלקס )3+3(  - 10 ימי עבודה   

- זכוכית קליר או שקופה  - מחוסמת - 15 ימי עבודה          

מידע לתכנון ארון:

עובי דופן: מקסימום 19 מ"מ  

הקידוח לראש הציר מתבצע על דופן הארון   

דלתות ללא ידיות - אפשרויות פתיחה:

פתיחה בלחיצה: טיפ-און  

הארכת הדלת כלפי מטה )8 מ"מ(, ליצירת מקום אחיזה   

 תושבת קריסטלו מבית  -
פרסים בינלאומיים על עיצוב ועל איכות
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כמות הצירים לדלת זכוכית  

כמות הצירים נקבעת לפי גודל הדלת ומשקלה.   

מתייחס לדלתות זכוכית בעובי 6 מ"מ    
)15 ק"ג למ"ר(   

המשקל מחושב לפי רוחב דלת: עד 550 מ"מ    
מעל רוחב זה כמות הצירים תקבע     

בהתאם למשקל הדלת.   

מידע טכני

  בעת ההזמנה יש לציין:
את סוג הזכוכית )מראה, קליר, שקופה, אנטיסאן(  .1  

2. את מידות הדלתות - גובה ורוחב בס"מ  

3. את כיוון פתיחת הדלת - לימין או לשמאל וכמות הדלתות  

4. את עובי דופן הארון )מקסימום 19 מ"מ(  

5. את מידת בליטת הזכוכית מקצה החיצוני של דופן הארון:   
עובי דופן 19 מ"מ, X = מקסימום 51 מ"מ    
עובי דופן 17 מ"מ, X = מקסימום 53 מ"מ   

6. בחירת סוג טכנולוגיית התנועה:    
בלומושן אינטגרלי )סגירה שקטה( א.     

ב. טיפ-און )פתיחה בלחיצה(, לבחירה גימור: אפור/לבן   

חשוב! יש לדאוג למרווח בצידי הארון, שיאפשר את פתיחת הדלת.  

מידע להזמנה

דלתות זכוכית עם תושבת קריסטלו הדבקה
לדלתות זכוכית ודלתות מראה טריפלקס

סוג הציר ומידות  

ציר פנימי

 FA  = כיסוי קנט    
KM = מרחק הרכבת תושבת קריסטלו
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