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 פרויקט מוצלח משמעו להציע ללקוח פתרון אידאלי לכל דרישה סטנדרטית, אישית או ייחודית.
 - איטליה  ומבית  שוויץ   HAWA-EKU מבית  הזזה  מערכות  למגוון  "דלת"  לכם  פותחת  בלורן 
 MIXAL. מערכות אלה מאפשרות לכם חופש מלא בעיצוב ובתכנון יצירתי של רהיטים וחללים, 

תוך שימוש ברכיבים איכותיים בעלי אמינות ועמידות לטווח ארוך. 

ייחודן של מערכות ההזזה:

מותאמות לדלתות במשקלים שונים.  

מותאמות לדלתות במגוון גדלים.  

משתלבות עם דלתות עץ, זכוכית וזכוכית בשילוב אלומיניום ועוד.  

מסילות נסתרות בחלקה העליון של הדלת, כאשר רצפת הארון נשארת נקייה,   
ללא מסילות או חריצים וכך אין הצטברות של לכלוך ואבק.  

הפתרונות מבית בלורן לדלתות הזזה לרהיטים ולבניין מתמקדים בצרכי הלקוח.

מערכות הזזה - רעיונות ופתרונות 



רעיונות ופתרונות למערכות הזזה 
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  מפרט מערכות הזזה

מערכות הזזה לרהיטים: דלתות זכוכית
תוספות מומלצות  מידות ומשקל הדלת

)מומלץ לחסם את הזכוכית(
 עמוד

בקטלוג

דלתות מערכות הזזה  
מוטות מתיחה בולם טריקה סימול מיקום בארון כמות בסט

11-10 IS פנימיות 2 CLIPO 16 קליפו

 GK דגם 

)לדלת זכוכית(

13-12 IS פנימיות 2 CLIPO 16 קליפו

 GPK דגם

 )לדלת זכוכית עם פרופיל 
 אלומיניום עליון(

15-14 IS פנימיות 2 CLIPO 16 קליפו

 GPPK דגם

 )לדלת זכוכית עם פרופיל   
 אלומיניום עליון ותחתון(

    דלתות זכוכית

       דלתות עץ

מקרא סימולים         
שוכב עליון/תחתון של הארון    

דלת - מיקומה ביחס לארון        

)Forslide( דלתות חיצוניות לארון
  

FS

דלת אחת חיצונית לארון )Forslide( או   
FS)דלתות חיצוניות לארון במישור אחד )ווסט, וואן-ליין      

)Inslide( דלתות פנימיות לארון   IS

דלת אחת פנימית לארון )Inslide( או    
IS

דלתות פנימיות לארון במישור אחד )ווסט(      

     :)Inslide/Forslide( דלת פנימית וחיצונית   
IS/FS הדלת הקדמית חיצונית לארון                  

                 והדלת האחורית פנימית לארון

   :)MIxslide( דלתות משולבות   
MSבחלק העליון של הארון הדלתות פנימיות                  

                 ובחלק התחתון הדלתות חיצוניות לארון
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מערכות הזזה לרהיטים: דלתות עץ/זכוכית עם מסגרת אלומיניום )רוחב מסגרת עץ/אלומיניום  מינ' 45 מ"מ(
תוספות מומלצות מידות ומשקל הדלת  עמוד

בקטלוג
דלתות

מערכות הזזה  

מוטות מתיחה בולם טריקה
זכוכית 

ואלומיניום 
עץ סימול מיקום בארון כמות בסט

19-18 FS חיצונית 1 CLIPO 16 קליפו

21-20 IS פנימיות 2

CLIPO 16 23-22קליפו MS משולבות 2

25-24 IS/FS  פנימית
וחיצונית

2

27-26 IS פנימיות

2

CLIPO 36 קליפו

3

29-28

MS משולבות

 2

)עובי 19 מ"מ(

31-30
 2

)עובי 25 מ"מ(

31-30
 3

)עובי 25 מ"מ(

 

33-32 FS חיצונית 1 REGAL 40 רגאל



רעיונות ופתרונות למערכות הזזה 
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מערכות הזזה לרהיטים: דלתות עץ/זכוכית )עם מסגרת אלומיניום(

מוטות 
מתיחה 

)תוספת מומלצת(

בולם 
טריקה

מידות ומשקל הדלת עמוד
בקטלוג

דלתות

זכוכית עם אלומיניוםמערכות הזזה
 סקרין )עובי 29(

 נובו )עובי 35(
פרופיל גובה 45 )ווסט בלבד(

עץ סימול מיקום בארון כמות בסט

לדלתות 
עץ

35-34

IS פנימיות

2 או 4  (WEST) ווסט
הרמוניקה

FS חיצוניות

לדלתות 
עץ

 אינטגרלי
39-38 FS חיצוניות

2

 )רוחב דלת:
,750-1270 

משקל: 55 ק"ג(

(ONE-LINE) וואן-ליין
במישור אחד

(MIXAL לדלתות )מיקסאל
עץ

 אינטגרלי
39-38 FS חיצוניות

3

 )רוחב דלת:
,900-1170 

משקל: 55 ק"ג(

לדלתות 
עץ

 אינטגרלי
39-38 FS חיצוניות

2

 )רוחב דלת:
,1270-1750 

משקל: 85 ק"ג(

לדלתות 
עץ

 אינטגרלי
41-40 FS חיצוניות

2
(ALIANTE) אליאנטה
לדלתות מרחפות

בשני מישורים
(MIXAL מיקסאל(

3

  מפרט מערכות הזזה
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מערכות הזזה לדלתות מעבר מזכוכית )חציצה בין חדרים(

תוספות מומלצות
מידות ומשקל הדלת

)מומלץ לחסם את הזכוכית(

עמוד
בקטלוג

דלתות
מערכות הזזה  

מוטות מתיחה  בולם טריקה התקנה לקיר התקנה לתקרה כמות בסט

בהזמנה 
מיוחדת

51-50 1
 (PORTA) פורטה

 G דגם

מערכות הזזה לדלתות מעבר מעץ )חציצה בין חדרים(

תוספות מומלצות מידות ומשקל הדלת
)מומלץ לחסם את הזכוכית(

עמוד
בקטלוג

דלתות מערכות הזזה  

מוטות מתיחה  בולם טריקה התקנה לקיר התקנה לתקרה כמות בסט

53-52 1

 (PORTA) פורטה

 H דגם

)45 ק"ג(

בהזמנה 
מיוחדת

55-54 1

 (PORTA) פורטה

 H דגם

)60 או 100 ק"ג(



 איכות שוויצרית - נבדק בהתאם לתקנות 
 DIN-EN 15706 בקרה ואיכות

דלתות זכוכית במגוון עיצובים       
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 התקנה קלה ומהירה בשיטת הקליפ 
וכוונונים קלים ונוחים לביצוע.

נוחות הזזה - נסיעה אולטרה חלקה ושקטה.

מערכות ההזזה EKU שוויץ, מבית HAWA, מיוצרות מחומרים 
לשימוש.  ונוחות  להרכבה  מאוד  קלות  ועמידים,  איכותיים 
מייסבים,  )גלגלים,  ייחודן של המערכות  היא  ננו טכנולוגיה 
קטנים  רהיטים  ליצור  המאפשרת  ועוד(,  בולמים  מסילות, 
החלקים  למבנה  הודות  ועדין,  אלגנטי  מראה  עם  וגדולים 
אחד  בכל  ועיצוב  תכנון  לכל  מתאימות  המערכות  הקטן. 

מחלקי הבית, המטבח או המשרד. 

עמודדגם מערכת הזזה

9-8מאפיינים ויתרונות

GK11-10 - דלתות זכוכית

GPK13-12 - דלתות זכוכית עם פרופיל עליון

GPPK15-14 - דלתות זכוכית עם פרופיל עליון+תחתון

פתרונות הזזה לרהיטים עם דלתות זכוכית,
במשקל עד 16 ק"ג

 סגירה רכה ושקטה - מנגנון אינטגרלי נסתר 
בתוך המסילה העליונה.



מידות: דלת, ארון, מסילה

  מידע לתכנון
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דוגמאות להרכבת דלתות   )מבט צד(מסילות: סוגים ומידע להתקנה

IS קליפו 16 תושבת הדבקה לדלתות זכוכית פנימיות EKU-GK דגם

)מבט על - דלתות סגורות(

KIM = רוחב פנים ארון

חזית ארון TB = רוחב דלת

רון
 א

פן
דו

רון
 א

פן
דו TB = רוחב דלת

)מבט על - דלת פתוחה#(

 מסילה עליונה כפולה שקועה
 הרכבה עם ברגים + דבק

 מסילה עליונה כפולה חיצונית
הרכבה עם ברגים

שימו-לב למידת מפתח הארון - גובה או רוחב:  
מידת פנים ארון במ"מ   = KIM   

מידות ומשקל דלת - ראו שרטוט מימין,  
לעובי זכוכית שונה, יש להתייעץ עם המח' הטכנית.  

   = (TB) חישוב רוחב דלת  

חישוב גובה דלת (TH) בהתאם למסילה:    
- עבור מסילה שקועה = גובה פנים ארון מינוס 9 מ"מ   

- עבור מסילה חיצונית = גובה פנים ארון מינוס 22 מ"מ  

מידה לחיתוך מסילה עליונה = פנים ארון מינוס 1 מ"מ  

חשוב! בתכנון חלוקות פנימיות )מידוף, מגירות דופן מרכזית וכד'(,   
יש לקחת בחשבון שהדלת אינה נפתחת במלואה    

)שרטוט משמאל#( וכן שהחלוקות נסוגות מפתח הארון    
בהתאם למסילה שבחרתם )ראו מידע בסוגי מסילות(.  

  מידע לתכנון

מתאים לארונות עליונים, תחתונים ומזנונים - במטבח, במשרד ובשאר חלקי הבית. ייעוד:   

מודרני  עיצוב:    
זכוכית חלקה בלבד. אם בחרתם בזכוכית צבועה, יש להקפיד       

ששטח הדבקת התושבת לזכוכית יהיה חלק ולא צבוע.      
ניתן להדביק ב-UV או בדבק ייעודי, מק"ט 98.0026.00       

דפנות הארון משמשות כמסגרת, היות והדלתות פנימיות לארון      

הגלגלים והחלקים סמויים )אינם גלויים לעין(  פרזול:     
ומקנים לרהיט מראה עיצובי נקי.     

רצפת הארון ללא מסילות וחריצים לנוחות שימוש ולשמירה על הניקיון.  

הרכבה קלה ומהירה, בשיטת הקליפ  

שטח הדבקה

ת
חזי

מסילות עליונות שקועות )אלומיניום(:  

כפולה חיצונית     A   
- הרכבה עם ברגים      

- עובי שוכב עליון: 19 מ"מ     
- חלוקות פנימיות )מידוף/מגירות(     

נסוגות מפתח הארון מינימום 40 מ"מ      
   

כפולה שקועה     D   
- הרכבה: ברגים + דבק      

- עובי שוכב עליון: 19 מ"מ     
- חלוקות פנימיות )מידוף/מגירות(     

נסוגות מפתח הארון מינימום 62 מ"מ     

ת
חזי



   מידע להזמנה
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מערכות הזזה לדלתות רהיטים  

IS קליפו 16 תושבת הדבקה לדלתות זכוכית פנימיות EKU-GK דגם

שרטוטכמות מק"ט     מידהפרטי חובה  )לסט 2 דלתות(

 סט גלגלים וחלקים  1
GK ל-2 דלתות זכוכית דגם

53.3313.0711

מסילה עליונה לבחירה )א' או ב'(:2

מסילה עליונה כפולה חיצונית  א.   
הרכבה: ברגים    

 1,740  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3247.174
53.3247.350

1
A

מסילה עליונה כפולה שקועה  ב.   
הרכבה: ברגים + דבק     

 1,740  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3248.174
53.3248.350

1

D

תוספות מומלצות

 בולם* טריקה למסילה עליונה3
מורכב לגלגל, בתוך המסילה העליונה 

 לדלת במשקל: 
16-8 ק"ג

53.3332.072
           )סט 2 יחידות(

1

98.0026.0001דבק להדבקת תושבת גלגל לזכוכית4

 דבק סופר 7 הייטק5
להדבקת מסילה עליונה שקועה

4D-1259

 * שימוש בסט אחד ל-2 דלתות מאפשר בלימה בסגירה )רוחב דלת: מינ' 260 מ"מ(
   שימוש ב-2 סטים מאפשר בלימה בפתיחה ובסגירה )רוחב דלת: מינ' 460 מ"מ(



מידות: דלת, ארון, מסילה

  מידע לתכנון

12

דוגמאות להרכבת דלתות   )מבט צד( מסילות: סוגים ומידע להתקנה

IS קליפו 16 פרופיל עליון לדלתות זכוכית פנימיות EKU-GPK דגם

 מסילה עליונה כפולה חיצונית
 הרכבה עם ברגים

 מסילה עליונה כפולה שקועה
 הרכבה עם ברגים + דבק

רון
 א

פן
דו

בי 
עו

רון
 א

פן
דו

בי 
עו

TB = חזית ארוןרוחב דלת

KIM = רוחב פנים ארון

)מבט על 2 דלתות(

רוחב דלת = TBמיקום פין מוביל

שימו-לב:   KIM בשרטוטים מסמן את   
מידת מפתח פנים הארון - גובה או רוחב.  

מידות ומשקל דלת - ראו שרטוט מימין,  
לעובי זכוכית שונה, יש להתייעץ עם המח' הטכנית.  

   = (TB) חישוב רוחב דלת  

חישוב גובה זכוכית בהתאם למסילה:    
- עבור מסילה חיצונית = גובה פנים ארון מינוס 36 מ"מ   
- עבור מסילה שקועה = גובה פנים ארון מינוס 24 מ"מ   

חישוב גובה דלת (TH) = ראו מידע בדוגמאות להרכבת דלתות  

מידה לחיתוך מסילה עליונה = פנים ארון מינוס 1 מ"מ  

  מידע לתכנון

ת
חזי

מסילות עליונות שקועות )אלומיניום(:  

כפולה חיצונית     A   
- הרכבה עם ברגים      

- עובי שוכב עליון: 19 מ"מ     
- חלוקות פנימיות )מידוף/מגירות(     

נסוגות מפתח הארון מינימום 40 מ"מ      
   

כפולה שקועה     D   
- הרכבה: ברגים + דבק      

- עובי שוכב עליון: 19 מ"מ     
- חלוקות פנימיות )מידוף/מגירות(     

נסוגות מפתח הארון מינימום 62 מ"מ     

ת
חזי

מתאים לארונות עליונים, תחתונים ומזנונים - במטבח, במשרד ובשאר חלקי הבית. ייעוד:   

מודרני, רטרו, קלאסי וכד' - בהתאם לעיצוב שבחרתם לדלתות הזכוכית   עיצוב:    
דלתות זכוכית עם פרופיל עליון מאלומיניום      

דפנות הארון משמשות כמסגרת, היות והדלתות פנימיות לארון        

הגלגלים והחלקים סמויים )אינם גלויים לעין( ומקנים לרהיט מראה עיצובי נקי. פרזול:    

רצפת הארון ללא מסילות וחריצים לנוחות שימוש ולשמירה על הניקיון.  

הרכבה קלה ומהירה, בשיטת הקליפ  



מערכות הזזה לדלתות רהיטים  

   מידע להזמנה

13

מערכות הזזה לדלתות רהיטים  

IS קליפו 16 פרופיל עליון לדלתות זכוכית פנימיות EKU-GPK דגם

שרטוטכמות מק"ט     מידהפרטי חובה  )לסט 2 דלתות(

 סט גלגלים וחלקים  1
GPK ל-2 דלתות זכוכית דגם

53.3264.0711

מסילה עליונה לבחירה )א' או ב'(:2

מסילה עליונה כפולה חיצונית  א.   
הרכבה: ברגים    

 1,740  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3247.174
53.3247.350

1
A

מסילה עליונה כפולה שקועה  ב.   
הרכבה: ברגים + דבק     

 1,740  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3248.174
53.3248.350

1

D

פרופיל אלומיניום עליון לדלת3
 1,740  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3250.174
53.3250.350

 בהתאם 
 לרוחב 
הדלת

תוספות מומלצות

 בולם* טריקה למסילה עליונה4
מורכב לגלגל, בתוך המסילה העליונה 

 לדלת במשקל: 
16-8 ק"ג

53.3332.072
           )סט 2 יחידות(

1

 דבק סופר 7 הייטק5
להדבקת מסילה עליונה שקועה

4D-1259

 * שימוש בסט אחד ל-2 דלתות מאפשר בלימה בסגירה )רוחב דלת: מינ' 260 מ"מ(
   שימוש ב-2 סטים מאפשר בלימה בפתיחה ובסגירה )רוחב דלת: מינ' 460 מ"מ(



מידות: דלת, ארון, מסילה

  מידע לתכנון
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רון
 א

פן
דו

בי 
עו

רון
 א

פן
דו

בי 
עו

TB = חזית ארוןרוחב דלת

KIM = רוחב פנים ארון

)מבט על 2 דלתות(

רוחב דלת = TBמיקום פין מוביל

שימו-לב:   KIM בשרטוטים מסמן את   
מידת מפתח פנים הארון - גובה או רוחב.  

מידות ומשקל דלת - ראו שרטוט מימין,  
לעובי זכוכית שונה, יש להתייעץ עם המח' הטכנית.  

   = (TB) רוחב דלת  

מידת גובה זכוכית )בהתאם למסילה(:    
- עבור מסילה שקועה = גובה פנים ארון מינוס 38 מ"מ   
- עבור מסילה חיצונית = גובה פנים ארון מינוס 51 מ"מ  

מידת גובה דלת (TH) = ראו מידע בדוגמאות להרכבת דלתות  

מידה לחיתוך מסילה עליונה = פנים ארון מינוס 1 מ"מ  

דוגמאות להרכבת דלתות   )מבט צד(מסילות: סוגים ומידע להתקנה

 מסילה עליונה כפולה חיצונית
 הרכבה עם ברגים

 מסילה עליונה כפולה שקועה
 הרכבה עם ברגים + דבק

  מידע לתכנון

IS קליפו 16 פרופיל עליון ותחתון, לדלתות זכוכית פנימיות EKU-GPPK דגם

ת
חזי

מסילות עליונות שקועות )אלומיניום(:  

כפולה חיצונית     A   
- הרכבה עם ברגים      

- עובי שוכב עליון: 19 מ"מ     
- חלוקות פנימיות )מידוף/מגירות(     

נסוגות מפתח הארון מינימום 40 מ"מ      
   

כפולה שקועה     D   
- הרכבה: ברגים + דבק      

- עובי שוכב עליון: 19 מ"מ     
- חלוקות פנימיות )מידוף/מגירות(     

נסוגות מפתח הארון מינימום 62 מ"מ     

ת
חזי

מתאים לארונות עליונים, תחתונים ומזנונים - במטבח, במשרד ובשאר חלקי הבית. ייעוד:   

מודרני, רטרו, קלאסי וכד' - בהתאם לעיצוב שבחרתם לדלתות הזכוכית  עיצוב:    
דפנות הארון משמשות כמסגרת, היות והדלתות פנימיות לארון       

דלתות זכוכית עם פרופיל עליון ותחתון מאלומיניום     

הגלגלים והחלקים סמויים )אינם גלויים לעין( ומקנים לרהיט מראה עיצובי נקי. פרזול:    

רצפת הארון ללא מסילות וחריצים לנוחות שימוש ולשמירה על הניקיון.  

הרכבה קלה ומהירה, בשיטת הקליפ  



מערכות הזזה לדלתות רהיטים  

   מידע להזמנה
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מערכות הזזה לדלתות רהיטים  

IS קליפו 16 לדלתות זכוכית פנימיות EKU-GPPK דגם

שרטוטכמות מק"ט     מידהפרטי חובה  )לסט 2 דלתות(

 סט גלגלים וחלקים  1
GPPK ל-2 דלתות זכוכית דגם

53.3265.0711

מסילה עליונה לבחירה )א' או ב'(:2

מסילה עליונה כפולה חיצונית  א.   
הרכבה: ברגים    

 1,740  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3247.174
53.3247.350

1
A

מסילה עליונה כפולה שקועה  ב.   
הרכבה: ברגים + דבק     

 1,740  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3248.174
53.3248.350

1

D

 פרופיל אלומיניום עליון/תחתון 3
לדלת

 1,740  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3250.174
53.3250.350

לכל דלת 2, 
 בהתאם 
לרוחבה

תוספות מומלצות

 בולם* טריקה למסילה עליונה4
מורכב לגלגל, בתוך המסילה העליונה 

 לדלת במשקל: 
16-8 ק"ג

53.3332.072
           )סט 2 יחידות(

1

 דבק סופר 7 הייטק5
להדבקת מסילה עליונה שקועה

4D-1259

 * שימוש בסט אחד ל-2 דלתות מאפשר בלימה בסגירה )רוחב דלת: מינ' 260 מ"מ(
   שימוש ב-2 סטים מאפשר בלימה בפתיחה ובסגירה )רוחב דלת: מינ' 460 מ"מ(



 איכות שוויצרית - נבדק בהתאם לתקנות 
 DIN-EN 15706 בקרה ואיכות

נוחות הזזה - נסיעה אולטרה חלקה ושקטה.

16



מיוצרות   ,HAWA מבית  שוויץ,   EKU ההזזה  מערכות 
להרכבה  מאוד  קלות  ועמידים,  איכותיים  מחומרים 

ונוחות לשימוש. 
מייסבים,  )גלגלים,  ייחודן של המערכות  היא  ננו טכנולוגיה 
קטנים  רהיטים  ליצור  המאפשרת  ועוד(,  בולמים  מסילות, 
החלקים  למבנה  הודות  ועדין,  אלגנטי  מראה  עם  וגדולים 

הקטן. 

ויטרינות  או  עץ  דלתות  בשילוב  ההזזה  פתרונות 
מתאימים לכל תכנון ועיצוב בכל אחד מחלקי הבית, 

המטבח או המשרד. 

עמודדגם מערכת הזזה

17-16מאפיינים ויתרונות

FS 19-18קליפו 16 לדלת עץ אחת חיצונית

IS 21-20קליפו 16 ל-2 דלתות עץ פנימיות

MS 23-22קליפו 16 ל-2 דלתות עץ משולבות

IS/FS 25-24קליפו 16 ל-2 דלתות עץ - פנימית וחיצונית

IS 27-26קליפו 36 ל-2 או 3 דלתות עץ פנימיות

MS 29-28קליפו 36 ל-2 דלתות עץ )עובי 19 מ"מ( משולבות

MS 31-30קליפו 36 ל-2 או 3 דלתות עץ )עובי 25 מ"מ( משולבות

FS 33-32רגאל 40 לדלת עץ אחת חיצונית

35-34ווסט 20 לדלתות הרמוניקה מתקפלות מעץ/זכוכית

פתרונות הזזה לרהיטים עם דלתות עץ,
במשקל 40-16 ק"ג

התקנה קלה ומהירה בשיטת הקליפ   קליפו 36 - 
וכוונונים קלים ונוחים לביצוע        

התקנה קלה ומהירה בשיטת הקליפ   קליפו 16 - 
וכוונונים קלים ונוחים לביצוע        

 סגירה רכה ושקטה - מנגנון אינטגרלי נסתר 
בתוך המסילה העליונה.



מידות: דלת, ארון, מסילה

  מידע לתכנון
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דוגמאות להרכבת דלתות   )מבט צד( מסילות: סוגים ומידע להתקנה

מתאים לארונות עליונים/תחתונים, כוורות ומזנונים במטבח, במשרד ובשאר חלקי הבית. ייעוד:   

אורבני  עיצוב:    
דלת עץ אחת חיצונית לארון       

ניתן ליצור מראה עיצובי מיוחד על-ידי העלאת הדלת מעל גובה הארון      
המסילות, הגלגלים והחלקים סמויים )אינם גלויים לעין( ומקנים לרהיט מראה  פרזול:   

עיצובי נקי - המסילות שקועות בתקרה וברצפת הארון והגלגלים מחוברים בגב הדלתות.    

רצפת הארון ללא מסילות וחריצים לנוחות שימוש ולשמירה על הניקיון.  

הרכבה קלה ומהירה, בשיטת הקליפ  

FS לדלת עץ אחת חיצונית (CLIPO) 16 קליפו EKU דגם

FS

שימו-לב למידת מפתח הארון - גובה או רוחב:  
מידת ארון חיצונית  במ"מ   = KAM   

מידות ומשקל דלת - ראו שרטוט מימין  

   = (TB) חישוב רוחב דלת  

חישוב גובה דלת (TH) בהתאם למסילה:    

H + 19 = עבור מסילה שקועה עם הדבקה -   

H + 30 =   עבור מסילה שקועה עם ברגים -  

מידה לחיתוך מסילה עליונה = פנים ארון מינוס 2 מ"מ  

מידה לחיתוך מסילה תחתונה לדלת = רוחב דלת  

  מידע לתכנון

רון
 א

פן
דו

בי 
עו

רון
 א

פן
דו

בי 
עו

TB = רוחב דלת

חזית ארון

KAM = רוחב ארון חיצוני

 )מבט על
 2 דלתות(

מיקום פין מוביל

 מסילה עליונה שקועה עם ברגים 
דלתות בעובי 16 מ"מ

 מסילה עליונה שקועה עם הדבקה
דלתות בעובי 19 מ"מ

מסילות עליונות שקועות )אלומיניום(:  

בודדת מורכבת עם דבק,     A   
עובי שוכב עליון: מינ' 19 מ"מ     

לדלתות עד משקל 5 ק"ג     

בודדת מורכבת עם ברגים    A   
עובי שוכב עליון: מינ' 30 מ"מ     

לדלתות עד משקל 16 ק"ג     

מסילה תחתונה )פלסטיק( לדלת    P  
מורכבת עם דבק לחריץ בתחתית הדלת     

עובי שוכב תחתון:  19 מ"מ )עבור פין מוביל(    

ת
חזי

ת
חזי



מערכות הזזה לדלתות רהיטים  

   מידע להזמנה
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  מערכות הזזה לדלתות רהיטים

FS קליפו 16 לדלת עץ אחת חיצונית EKU דגם FS  מידע להזמנה

שרטוטכמות מק"ט     מידהפרטי חובה

1FS 53.3298.0711סט גלגלים וחלקים לדלת אחת

 מסילה עליונה שקועה                  2
הרכבה: ברגים או הדבקה 

 1,740  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3229.174
53.3229.350

1

A

 מסילה תחתונה )מפלסטיק( לדלת3
מורכבת לחריץ בתחתית הדלת

 1,740  מ"מ
 2,500  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3012.174
53.3012.250
53.3012.350

1 
 בהתאם 
 לרוחב 
הדלת

P

תוספות מומלצות

 בולם* טריקה אינטגרלי למסילה עליונה4
מורכב לגלגל, בתוך המסילה העליונה 

 לדלת במשקל: 
16-8 ק"ג

53.3332.072
           )סט 2 יחידות(

1

 דבק סופר 7 הייטק5
להדבקת מסילה עליונה שקועה

4D-1259

 * שימוש בסט אחד ל-2 דלתות מאפשר בלימה בסגירה )רוחב דלת: מינ' 260 מ"מ(
   שימוש ב-2 סטים מאפשר בלימה בפתיחה ובסגירה )רוחב דלת: מינ' 460 מ"מ(



דוגמאות להרכבת דלתות   )מבט צד(מסילות: סוגים ומידע להתקנה

מידות: דלת, ארון, מסילה

  מידע לתכנון
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ת
חזי

מסילות עליונות שקועות )אלומיניום(:  

בודדת מורכבת עם דבק,     A   
עובי שוכב עליון: מינ' 19 מ"מ     

לדלתות עד משקל 5 ק"ג    

בודדת מורכבת עם ברגים    A   
עובי שוכב עליון: מינ' 30 מ"מ     

לדלתות עד משקל 16 ק"ג    

כפולה, לדלת בעובי 19 מ"מ בלבד     D   
הרכבה עם ברגים      

עובי שוכב עליון: 19 מ"מ    

מסילה תחתונה )פלסטיק( לדלת    P  
מורכבת עם דבק לחריץ בתחתית הדלת     

עובי שוכב תחתון:  19 מ"מ )עבור פין מוביל(    

ת
חזי

ת
חזי

IS לדלתות עץ פנימיות (CLIPO) 16 קליפו EKU דגם

 מסילה עליונה בהדבקה 
עם דלתות בעובי 16 מ"מ

 מסילה עליונה עם ברגים 
עם דלתות בעובי 19 מ"מ

רון
 א

ת
חזי

רון
 א

ת
חזי

שימו-לב:   KIM בשרטוטים מסמן את   
מידת מפתח פנים הארון - גובה או רוחב.  

מידות ומשקל דלת - ראו שרטוט מימין  

   = (TB) חישוב רוחב דלת  

חישוב גובה דלת (TH) =  פנים ארון מינוס 9 מ"מ  

מידה לחיתוך מסילה עליונה = פנים ארון מינוס 1 מ"מ  

מידה לחיתוך מסילה תחתונה לדלת = רוחב דלת חזית ארון 

)מבט על(
KIM = רוחב פנים ארון

  1/2  KIM 1/2  KIM

רון
 א

פן
דו

רון
 א

פן
דו

TB = רוחב דלת

מיקום פין מוביל

TB = רוחב דלת

מתאים לארונות עליונים, תחתונים ומזנונים - במטבח, במשרד ובשאר חלקי הבית. ייעוד:   

מודרני, רטרו, קלאסי וכד' - בהתאם לעיצוב שבחרתם לדלתות העץ  עיצוב:    
דפנות הארון משמשות כמסגרת, היות והדלתות פנימיות לארון      

המסילות, הגלגלים והחלקים סמויים )אינם גלויים לעין( ומקנים לרהיט מראה  פרזול:     
עיצובי נקי - המסילות שקועות בתקרת הארון והגלגלים שקועים בגב הדלתות.      

מעצור למניעת החלפת מיקום דלתות הארון או חפיפה ביניהן      
מומלץ להוסיף בולם טריקה לסגירת דלתות שקטה        

רצפת הארון ללא מסילות וחריצים לנוחות שימוש ולשמירה על הניקיון.  

הרכבה קלה ומהירה, בשיטת הקליפ  



מערכות הזזה לדלתות רהיטים  

   מידע להזמנה
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שרטוטכמות מק"ט     מידהפרטי חובה  )לסט 2 דלתות(

1IS 53.3220.0711סט גלגלים וחלקים  ל-2 דלתות

מסילה עליונה לבחירה )א' או ב'(:2

מסילה עליונה שקועה                    א.   
הרכבה: ברגים או הדבקה    

 1,740  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3229.174
53.3229.350

2

A

מסילה עליונה שקועה כפולה  ב.   
)לדלת בעובי 19 מ"מ בלבד(       

הרכבה: ברגים     

 1,740  מ"מ
 2,500  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3226.174
53.3226.250
53.3226.350

1

D

 מסילה תחתונה )מפלסטיק( לדלת3
מורכבת לחריץ בתחתית הדלת

 1,740  מ"מ
 2,500  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3012.174
53.3012.250
53.3012.350

 בהתאם 
 לרוחב 
הדלתות

P

תוספות מומלצות

 בולם* טריקה למסילה עליונה4
מורכב לגלגל, בתוך המסילה העליונה 

 לדלת במשקל: 
16-8 ק"ג

53.3332.072
           )סט 2 יחידות(

1

 דבק סופר 7 הייטק5
להדבקת מסילה עליונה שקועה

4D-1259

 * שימוש בסט אחד ל-2 דלתות מאפשר בלימה בסגירה )רוחב דלת: מינ' 260 מ"מ(
   שימוש ב-2 סטים מאפשר בלימה בפתיחה ובסגירה )רוחב דלת: מינ' 460 מ"מ(

  מערכות הזזה לדלתות רהיטים

IS קליפו 16 לדלתות עץ פנימיות EKU דגם



דוגמאות להרכבת דלתות   )מבט צד(מסילות: סוגים ומידע להתקנה

מידות: דלת, ארון, מסילה

  מידע לתכנון
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MS

MS לדלתות עץ משולבות (CLIPO) 16 קליפו EKU דגם

מתאים לארונות עליונים/תחתונים, כוורות ומזנונים במטבח, במשרד ובשאר חלקי הבית. ייעוד:   

המוצר הנמכר ביותר למשרדים -  עיצוב:   
הדלתות חיצוניות לארון ומסתירות את הדפנות, למעט את השוכב העליון.    

המסילות, הגלגלים והחלקים סמויים )אינם גלויים לעין( ומקנים לרהיט מראה  פרזול:   
עיצובי נקי - המסילות שקועות בתקרת הארון והגלגלים שקועים בגב הדלתות.    

רצפת הארון ללא מסילות וחריצים לנוחות שימוש ולשמירה על הניקיון.  

הרכבה קלה ומהירה, בשיטת הקליפ  

שימו-לב למידת מפתח הארון - גובה או רוחב:  
מידת פנים ארון במ"מ   =  KIM   

מידת ארון חיצונית  במ"מ   = KAM   

מידות ומשקל דלת - ראו שרטוט מימין  

   = (TB) רוחב דלת  

גובה דלת (TH) עם מסילה שקועה = פנים ארון מינוס 9 מ"מ  

מידה לחיתוך מסילה עליונה = פנים ארון מינוס 1 מ"מ  

מידה לחיתוך מסילה תחתונה לדלת = רוחב דלת  

 מסילה עליונה בהדבקה 
עם דלתות בעובי 16 מ"מ

 מסילה עליונה עם ברגים 
עם דלתות בעובי 19 מ"מ

רון
 א

ת
חזי

רון
 א

ת
חזי

)מבט על(

KIM = רוחב פנים ארון

  1/2  KIM 1/2  KIM

רון
 א

פן
דו

בי 
עו

רון
 א

פן
דו

בי 
עו

TB = רוחב דלת

מיקום פין מוביל

חזית ארון

TB = רוחב דלת

אורך מסילה = פנים ארון מינוס 1 מ"מ

KAM = י)X2 רוחב ארון חיצוני )כולל עובי דופן

ת
חזי

מסילות עליונות שקועות )אלומיניום(:  

בודדת מורכבת עם דבק,     A   
עובי שוכב עליון: מינ' 19 מ"מ     

לדלתות עד משקל 5 ק"ג    

בודדת מורכבת עם ברגים    A   
עובי שוכב עליון: מינ' 30 מ"מ     

לדלתות עד משקל 16 ק"ג    

כפולה, לדלת בעובי 19 מ"מ בלבד     D   
הרכבה עם ברגים      

עובי שוכב עליון: 19 מ"מ    

מסילה תחתונה )פלסטיק( לדלת    P  
מורכבת עם דבק לחריץ בתחתית הדלת     

עובי שוכב תחתון:  19 מ"מ )עבור פין מוביל(    

ת
חזי

ת
חזי



מערכות הזזה לדלתות רהיטים  

   מידע להזמנה
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MS

שרטוטכמות מק"ט     מידהפרטי חובה  )לסט 2 דלתות(

1MS 53.3221.0711סט גלגלים וחלקים  ל-2 דלתות

מסילה עליונה לבחירה )א' או ב'(:2

מסילה עליונה שקועה                    א.   
הרכבה: ברגים או הדבקה    

 1,740  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3229.174
53.3229.350

2

A

מסילה עליונה שקועה כפולה  ב.   
)לדלת בעובי 19 מ"מ בלבד(       

הרכבה: ברגים     

 1,740  מ"מ
 2,500  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3226.174
53.3226.250
53.3226.350

1

D

 מסילה תחתונה )מפלסטיק( לדלת3
מורכבת לחריץ בתחתית הדלת

 1,740  מ"מ
 2,500  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3012.174
53.3012.250
53.3012.350

 בהתאם 
 לרוחב 
הדלתות

P

תוספות מומלצות

 בולם* טריקה למסילה עליונה4
מורכב לגלגל, בתוך המסילה העליונה 

 לדלת במשקל: 
16-8 ק"ג

53.3332.072
           )סט 2 יחידות(

1

 דבק סופר 7 הייטק5
להדבקת מסילה עליונה שקועה

4D-1259

 * שימוש בסט אחד ל-2 דלתות מאפשר בלימה בסגירה )רוחב דלת: מינ' 260 מ"מ(
   שימוש ב-2 סטים מאפשר בלימה בפתיחה ובסגירה )רוחב דלת: מינ' 460 מ"מ(

  מערכות הזזה לדלתות רהיטים

MS קליפו 16 לדלתות עץ משולבות EKU דגם



מידות: דלת, ארון, מסילה

  מידע לתכנון
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דוגמאות להרכבת דלתות   )מבט צד( מסילות: סוגים ומידע להתקנה

IS/FS

מסילות עליונות שקועות )אלומיניום(:  
חלוקות פנימיות )מידוף/מגירות(   

נסוגות מפתח הארון מינימום 55 מ"מ   

בודדת מורכבת עם ברגים    A   
עובי שוכב עליון: מינ' 30 מ"מ    

כפולה, לדלת בעובי 19 מ"מ בלבד     D   
הרכבה עם ברגים      

עובי שוכב עליון: 19 מ"מ    

מסילה תחתונה )פלסטיק( לדלת    P  
מורכבת עם דבק לחריץ בתחתית הדלת     

עובי שוכב תחתון:  19 מ"מ )עבור פין מוביל(    

ת
חזי

ת
חזי

 מסילה עליונה כפולה
דלתות בעובי 19 מ"מ

 מסילה עליונה עם ברגים 
דלתות בעובי 16 מ"מ

)מבט על(

KIM = רוחב פנים ארון

  1/2  KIM 1/2  KIM

רון
 א

פן
דו

בי 
עו

רון
 א

פן
דו

בי 
עו

TB IT = רוחב דלת פנימית

מיקום פין מוביל

חזית ארון

TB AT = רוחב דלת חיצונית

KAM = י)X2 רוחב ארון חיצוני )כולל עובי דופן
שימו-לב למידת מפתח הארון - גובה או רוחב:  

מידת פנים ארון במ"מ   =  KIM   
מידת ארון חיצונית  במ"מ   = KAM   

מידות ומשקל דלת - ראו שרטוט מימין  

רוחב דלת:   חיצונית   =            פנימית  =     
 (TB IT)                                 (TB AT)            

גובה דלת: משתנה בהתאם לסוג המסילה שבחרתם, ראו מידע   
 (TB AT) דלת פנימית (TB AT) בדוגמאות להרכבת דלתות: דלת חיצונית  

מידה לחיתוך מסילה עליונה = פנים ארון מינוס 1 מ"מ  

מידה לחיתוך מסילה תחתונה לדלת = רוחב דלת  

מתאים לארונות עליונים/תחתונים, כוורות ומזנונים במטבח, במשרד ובאמבטיה. ייעוד:   

מתאים לדלתות עץ בכל עיצוב עיצוב:    
יופיה וייחודה של המערכת - דלת אחת פנימית לארון והשנייה מרחפת - חיצונית לארון.     

המסילות, הגלגלים והחלקים סמויים )אינם גלויים לעין( ומקנים לרהיט מראה  פרזול:   
עיצובי נקי - המסילות שקועות בתקרת הארון והגלגלים שקועים בגב הדלתות.    

רצפת הארון ללא מסילות וחריצים לנוחות שימוש ולשמירה על הניקיון.  

הרכבה קלה ומהירה, בשיטת הקליפ  

FS וחיצונית IS לדלתות עץ: פנימית (CLIPO) 16 קליפו EKU דגם

  מידע לתכנון



מערכות הזזה לדלתות רהיטים  

   מידע להזמנה
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IS/FS

  מערכות הזזה לדלתות רהיטים

שרטוטכמות מק"ט     מידהפרטי חובה  )לסט 2 דלתות(

1IS/FS 53.3300.0711סט גלגלים וחלקים  ל-2 דלתות

מסילה עליונה לבחירה )א' או ב'(:2

מסילה עליונה שקועה                    א.   
הרכבה: ברגים    

 1,740  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3229.174
53.3229.350

2

A

מסילה עליונה שקועה כפולה  ב.   
)לדלת בעובי 19 מ"מ בלבד(       

הרכבה: ברגים     

 1,740  מ"מ
 2,500  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3226.174
53.3226.250
53.3226.350

1

D

 מסילה תחתונה )מפלסטיק( לדלת3
מורכבת לחריץ בתחתית הדלת

 1,740  מ"מ
 2,500  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3012.174
53.3012.250
53.3012.350

 בהתאם 
 לרוחב 
הדלתות

P

תוספות מומלצות

 בולם* טריקה אינטגרלי למסילה עליונה4
מורכב לגלגל, בתוך המסילה העליונה 

 לדלת במשקל: 
16-8 ק"ג

53.3332.072
           )סט 2 יחידות(

1

 דבק סופר 7 הייטק5
להדבקת מסילה עליונה שקועה

4D-1259

 * שימוש בסט אחד ל-2 דלתות מאפשר בלימה בסגירה )רוחב דלת: מינ' 260 מ"מ(
   שימוש ב-2 סטים מאפשר בלימה בפתיחה ובסגירה )רוחב דלת: מינ' 460 מ"מ(

IS/FS קליפו 16 לדלתות עץ פנימיות EKU דגם



מידות: דלת, ארון, מסילה

  מידע לתכנון
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מסילת עליונות )אלומיניום(:  

בודדת שקועה, מורכבת עם דבק,     A   
עובי שוכב עליון: מינ' 19 מ"מ     

כפולה שקועה, לדלת בעובי 25 מ"מ    D   
עובי שוכב עליון: מינימום 25 מ"מ     

הרכבה: ברגים     

כפולה חיצונית, לדלת בעובי 19 מ"מ     E   
עובי שוכב עליון: 19 מ"מ     

הרכבה : ברגים     

מסילה תחתונה )אלומיניום( לדלת    P  
מורכבת עם דבק לחריץ בתחתית הדלת  -     

עובי שוכב תחתון: 19 מ"מ   -     
)עבור פין מוביל(      

דוגמאות להרכבת דלתות   )מבט צד( מסילות: סוגים ומידע להתקנה

IS לדלתות עץ פנימיות (CLIPO) 36 קליפו EKU דגם

 )מבט על
 2 דלתות(

KIM = רוחב פנים ארון

רון
 א

פן
דו

בי 
עו

רון
 א

פן
דו

בי 
עו

TB = רוחב דלת

מיקום פין מוביל

חזית ארון

TB = רוחב דלת

TB = רוחב דלת

TB = רוחב דלת

TB = רוחב דלת

מיקום פין מוביל

 )מבט על
 3 דלתות(

רון
 א

פן
דו

בי 
עו

רון
 א

פן
דו

בי 
עו

שימו-לב למידת מפתח הארון - גובה או רוחב:  
מידת פנים ארון במ"מ   =  KIM   

סוג הדלת: עץ /ויטרינה )רוחב מסגרת - מינימום 45 מ"מ(  

מידות ומשקל דלת - ראו שרטוט מימין  

רוחב דלת )סט 2 דלתות(  =          

רוחב דלת )סט 3 דלתות(  =          

חישוב גובה דלת (TH) בהתאם למסילה:    
- עבור מסילה שקועה = פנים ארון מינוס 9 מ"מ   

- עבור מסילה חיצונית = פנים ארון מינוס 23 מ"מ  

מידה לחיתוך מסילה עליונה = פנים ארון מינוס 1 מ"מ  

מידה לחיתוך מסילה תחתונה לדלת = רוחב דלת  

  מידע לתכנון

 מסילה עליונה כפולה
עם דלתות בעובי 25 מ"מ

 מסילה עליונה שקועה
עם דלתות בעובי 19 מ"מ

 מסילה חיצונית כפולה 
עם דלתות בעובי 19 מ"מ

מתאים לארונות גדולים, כגון: מזווה במטבח, ארונות בגדים, ארונות ויטרינה ועוד. ייעוד:   

מודרני, רטרו, קלאסי וכד' - בהתאם לעיצוב שבחרתם לדלתות העץ  עיצוב:    
ניתן לביצוע עם דלתות ויטרינה      

דפנות הארון משמשות כמסגרת, היות והדלתות פנימיות לארון      

המסילות, הגלגלים )שקועים בגב הדלתות( והחלקים סמויים  פרזול:     
ומקנים לרהיט מראה עיצובי נקי.      

מעצור למניעת החלפת מיקום דלתות הארון או חפיפה ביניהן      
מומלץ להוסיף בולם טריקה לסגירת דלתות שקטה        

רצפת הארון ללא מסילות וחריצים לנוחות שימוש ולשמירה על הניקיון.  

הרכבה קלה ומהירה, בשיטת הקליפ  



מערכות הזזה לדלתות רהיטים  

   מידע להזמנה
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IS קליפו 36 לדלתות עץ פנימיות EKU דגם

מק"ט     מידהפרטי חובה
 כמות סט
2 דלתות 

 כמות סט
שרטוט3 דלתות

1
סט גלגלים וחלקים לבחירה )א', ב'(:

IS ל-2 דלתות  א.   
IS ל-3 דלתות ב.   

53.3353.072
53.3353.073

1 
1

מסילה עליונה לבחירה )א', ב', ג'(:2

מסילה עליונה שקועה   א.   
הרכבה: בהדבקה    

 1,740  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3324.174
                                            53.3324.35022

A

מסילה עליונה שקועה כפולה  ב.   
)לדלת בעובי 25 מ"מ בלבד(       

הרכבה: ברגים     

 1,740  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3328.174
53.3328.35011

D

מסילה חיצונית שקועה כפולה  ג.   
)לדלת בעובי 19 מ"מ בלבד(       

הרכבה: ברגים     
2,50053.3339.25011  מ"מ

E

 מסילה תחתונה )מאלומיניום( לדלת3
מורכבת לחריץ בתחתית הדלת

3,00053.3074.350  מ"מ
 בהתאם 
 לרוחב 
הדלתות

 בהתאם 
 לרוחב 
הדלתות

P

תוספות מומלצות

4

 בולם טריקה לבחירה )א', ב', ג'(:
אינטגרלי* בתוך המסילה העליונה  א.   
אינטגרלי* בתוך המסילה העליונה  ב.   

חיצוני ג.   

 לדלת במשקל:
 26-16 ק"ג 
 36-26 ק"ג 
35-18 ק"ג

57.3159.072
57.3159.073
55.3091.073

 1 סט 
)2 יחידות(

 2 סטים 
)4 יחידות(

 דבק סופר 7 הייטק5
להדבקת מסילה שקועה

4D-1259

 מוטות מתיחה6
לדלתות עץ

פירוט סוגים 
 ומקטים להזמנה

בעמ’ 57

 * שימוש בסט אחד ל-2 דלתות מאפשר בלימה בסגירה )רוחב דלת: מינ' 260 מ"מ(
   שימוש ב-2 סטים מאפשר בלימה בפתיחה ובסגירה )רוחב דלת: מינ' 460 מ"מ(

  מערכות הזזה לדלתות רהיטים



מידות: דלת, ארון, מסילה

  מידע לתכנון
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מסילות עליונות שקועות )אלומיניום(:  

בודדת מורכבת עם דבק,     A   
עובי שוכב עליון: מינ' 19 מ"מ     

בודדת מורכבת עם ברגים    A   
עובי שוכב עליון: מינ' 30 מ"מ     

כפולה, לדלת בעובי 19 מ"מ בלבד     E   
הרכבה עם ברגים      

עובי שוכב עליון: 19 מ"מ    

מסילה תחתונה     T  
כפולה )מאלומיניום(      

מורכבת עם ברגים    

דגם EKU קליפו 36 (CLIPO) לדלתות עץ משולבות MS בעובי 19 מ"מ

MS

שימו-לב למידת מפתח הארון - גובה או רוחב:  
מידת ארון חיצונית במ"מ   = KAM  

חומר הדלת: עץ או זכוכית עם מסגרת אלומיניום   
)רוחב מסגרת - מינימום 45 מ"מ(  

מידות ומשקל דלת - ראו שרטוטים מימין  

        = (TB) רוחב דלת  

חישוב גובה דלת (TH) = ראו מידע בדוגמאות להרכבת דלתות  
מידה לחיתוך מסילה עליונה/תחתונה = פנים ארון מינוס 2 מ"מ  

סוקל: גובה מינ' 50 מ"מ; עומק 47 מ"מ )מחזית הארון(   

החלוקות הפנימיות בארון )מחיצות / מידוף / מגירות(   
נסוגות 7 מ"מ פנימה, מחזית השוכב התחתון.  

)מבט על 2 דלתות(

TB = רוחב דלת

KAM = רוחב ארון חיצוני

פן
דו

בי 
עו

פן
דו

בי 
עו

  מידע לתכנון

מתאים לארונות גדולים, כגון: מזווה במטבח, ארונות בגדים, ארונות ויטרינה ועוד. ייעוד:   

מודרני, רטרו, קלאסי וכד' - בהתאם לעיצוב שבחרתם לדלתות העץ  עיצוב:    
ניתן לביצוע עם דלתות ויטרינה      

הדלתות חיצוניות לארון ומסתירות את הדפנות, למעט את השוכב העליון.     

המסילות, הגלגלים )שקועים בגב הדלתות( והחלקים סמויים  פרזול:     
ומקנים לרהיט מראה עיצובי נקי.      

מעצור למניעת החלפת מיקום דלתות הארון או חפיפה ביניהן      
מומלץ להוסיף בולם טריקה לסגירת דלתות שקטה        

רצפת הארון ללא מסילות וחריצים לנוחות שימוש ולשמירה על הניקיון.  

הרכבה קלה ומהירה, בשיטת הקליפ  

דוגמאות להרכבת דלתות   )מבט צד( מסילות: סוגים ומידע להתקנה

מסילה עליונה בודדת מורכבת עם ברגים מסילה עליונה כפולה



מערכות הזזה לדלתות רהיטים  

   מידע להזמנה
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  מערכות הזזה לדלתות רהיטים

MS דגם EKU קליפו 36 לדלתות עץ משולבות MS בעובי 19 מ"מ

שרטוטכמותמק"ט     מידהפרטי חובה  )לסט 2 דלתות(

 סט גלגלים וחלקים 1
ל-2 דלתות MS בעובי 19 מ"מ

53.3356.0711 

מסילה עליונה לבחירה )א', ב'(:2

מסילה עליונה שקועה   א.   
הרכבה: בהדבקה    

 1,740  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3324.174
                                            53.3324.3502

A

מסילה עליונה חיצונית כפולה  ב.   
)לדלת בעובי 19 מ"מ בלבד(       

הרכבה: ברגים     
2,50053.3339.2501  מ"מ

E

 מסילה תחתונה כפולה )מאלומיניום( 3
מורכבת עם ברגים

3,00056.3072.3001  מ"מ

T

תוספות מומלצות

4

 בולם טריקה לבחירה )א', ב', ג'(:
אינטגרלי* בתוך המסילה העליונה  א.   
אינטגרלי* בתוך המסילה העליונה  ב.   

חיצוני ג.   

 לדלת במשקל:
 26-16 ק"ג 
 36-26 ק"ג 
35-18 ק"ג

57.3159.072
57.3159.073
55.3091.073

 1 סט* 
)2 יחידות(

 דבק סופר 7 הייטק5
להדבקת מסילה שקועה

4D-1259

 מוטות מתיחה6
לדלתות עץ

פירוט סוגים 
 ומקטים להזמנה

בעמ’ 57

 * שימוש בסט אחד ל-2 דלתות מאפשר בלימה בסגירה )רוחב דלת: מינ' 260 מ"מ(
   שימוש ב-2 סטים מאפשר בלימה בפתיחה ובסגירה )רוחב דלת: מינ' 460 מ"מ(



מידות: דלת, ארון, מסילה

  מידע לתכנון
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דוגמאות להרכבת דלתות   )מבט צד(

דגם EKU קליפו 36 (CLIPO) לדלתות עץ משולבות MS בעובי 25 מ"מ

MS

שימו-לב למידת מפתח הארון - גובה או רוחב:  
מידת ארון חיצונית  במ"מ   = KAM  

חומר הדלת: עץ או זכוכית עם מסגרת אלומיניום   
)רוחב מסגרת - מינימום 45 מ"מ(  

מידות ומשקל דלת - ראו שרטוטים מימין  

        =  TB )רוחב דלת )סט 2 דלתות  

      =  TB )רוחב דלת )סט 3 דלתות  

חישוב גובה דלת (TH) = ראו מידע בדוגמאות להרכבת דלתות  

מידה לחיתוך מסילה עליונה/תחתונה  = פנים ארון מינוס 2 מ"מ  

סוקל: גובה מינ' 50 מ"מ; עומק 47 מ"מ )מחזית הארון(   

החלוקות הפנימיות בארון )מחיצות / מידוף / מגירות(   
נסוגות 7 מ"מ פנימה, מחזית השוכב התחתון.  

 )מבט על
 2 דלתות(

TB = רוחב דלת

KAM = רוחב ארון חיצוני

פן
דו

בי 
עו

פן
דו

בי 
עו

)מבט על 
3 דלתות(

TB = רוחב דלת

KAM = רוחב ארון חיצוני

פן
דו

בי 
עו

פן
דו

בי 
עו

  מידע לתכנון

מתאים לארונות גדולים, כגון: מזווה במטבח, ארונות בגדים, ארונות ויטרינה ועוד. ייעוד:   

מודרני, רטרו, קלאסי וכד' - בהתאם לעיצוב שבחרתם לדלתות העץ  עיצוב:    
ניתן לביצוע עם דלתות ויטרינה      

הדלתות חיצוניות לארון ומסתירות את הדפנות, למעט את השוכב העליון     

המסילות, הגלגלים )שקועים בגב הדלתות( והחלקים סמויים  פרזול:     
ומקנים לרהיט מראה עיצובי נקי.      

מעצור למניעת החלפת מיקום דלתות הארון או חפיפה ביניהן      
מומלץ להוסיף בולם טריקה לסגירת דלתות שקטה        

רצפת הארון ללא מסילות וחריצים לנוחות שימוש ולשמירה על הניקיון  

הרכבה קלה ומהירה, בשיטת הקליפ  

מסילות: סוגים ומידע להתקנה

מסילות עליונות שקועות )אלומיניום(:  

בודדת מורכבת עם דבק,     A   
עובי שוכב עליון: מינ' 19 מ"מ     

בודדת מורכבת עם ברגים    A   
עובי שוכב עליון: מינ' 30 מ"מ     

כפולה, לדלת בעובי 25 מ"מ בלבד     D   
הרכבה עם ברגים      

עובי שוכב עליון: 25 מ"מ    

מסילה תחתונה כפולה )מאלומיניום(     T  
מורכבת עם ברגים    



מערכות הזזה לדלתות רהיטים  

   מידע להזמנה

31

  מערכות הזזה לדלתות רהיטים

MS דגם EKU קליפו 36 לדלתות עץ משולבות MS בעובי 25 מ"מ

מק"ט     מידהפרטי חובה
 כמות לסט
2 דלתות 

 כמות לסט
שרטוט3 דלתות

1
סט גלגלים וחלקים לבחירה )א', ב'(:

ל-2 דלתות MS בעובי 25 מ"מ  א.   
ל-3 דלתות MS בעובי 25 מ"מ ב.   

53.3357.071
53.3357.072

1 
1

מסילה עליונה לבחירה )א', ב', ג'(:2

מסילה עליונה שקועה   א.   
הרכבה: בהדבקה    

 1,740  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3324.174
                                            53.3324.35022

A

מסילה עליונה שקועה כפולה  ב.   
)לדלת בעובי 25 מ"מ בלבד(       

הרכבה: ברגים     

 1,740  מ"מ
3,500  מ"מ

 53.3328.174
53.3328.35011

D

 מסילה תחתונה כפולה )מאלומיניום( 3
מורכבת עם ברגים

3,00056.3072.30011  מ"מ

T

תוספות מומלצות

4

 בולם טריקה לבחירה* )א', ב', ג'(:
אינטגרלי* בתוך המסילה העליונה  א.   
אינטגרלי* בתוך המסילה העליונה  ב.   

חיצוני ג.   

 לדלת במשקל:
 26-16 ק"ג 
 36-26 ק"ג 
35-18 ק"ג

57.3159.072
57.3159.073
55.3091.073

 1 סט*
)2 יחידות(

 2 סטים*
)4 יחידות(

 דבק סופר 7 הייטק5
להדבקת מסילה שקועה

4D-1259

 מוטות מתיחה6
לדלתות עץ

פירוט סוגים 
 ומקטים להזמנה

בעמ’ 57

 * שימוש בסט אחד ל-2 דלתות מאפשר בלימה בסגירה )רוחב דלת: מינ' 260 מ"מ(
    שימוש ב-2 סטים מאפשר בלימה בפתיחה ובסגירה )רוחב דלת: מינ' 460 מ"מ(

   ב-3 דלתות - בלם הפתיחה והסגירה מורכב רק בדלת החיצונית



דוגמאות להרכבת דלתות   )מבט צד(

מידות: דלת, ארון, מסילה

  מידע לתכנון
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FS לדלת אחת חיצונית (REGAL) 40A רגאל EKU דגם

FS

  מידע לתכנון

מינימום מרחק מהתקרה: 80 מ"מ

מסילות: סוגים ומידע להתקנה

תקרה מסילה עליונה שקועה )אלומיניום(   M 
מורכבת בהדבקה    

עובי שוכב עליון: 25 מ"מ   

מסילה תחתונה שקועה )אלומיניום(    T 
מורכבת בהדבקה    

עובי שוכב תחתון: 25 מ"מ   

חומר הדלת: עץ, פורטה גלאס  

מידות ומשקל דלת - ראו שרטוט מימין  

רוחב דלת (TB) = בהתאם לעיצוב  

רוחב דלת (TB) עם זוג בולמים = מינימום 730 מ"מ  

H + 47 =י (TH) גובה דלת  

מידה לחיתוך מסילה עליונה/תחתונה = פנים ארון מינוס 1 מ"מ  

סוקל: גובה מינ' 50 מ"מ;  עומק מינ' 27 מ"מ )מחזית הארון(   

מרחק מהתקרה  = מינימום 80 מ"מ  

מתאים לכל ארון, כוורת או מזנון, בסלון, במטבח, במשרד ובשאר חלקי הבית.  ייעוד:   

דלת אחת חיצונית לארון, שחלקו פתוח וחלקו סגור -  עיצוב:    
פתרון למסתור לטלוויזיה, למכונת כביסה, לבאלגן וכד'.       

ניתן לייצר כל מידת רוחב דלת )עד 1,200 מ"מ( ביחס לגוף הארון      

המסילות, הגלגלים והחלקים סמויים )אינם גלויים לעין( ומקנים לרהיט מראה  פרזול:   
עיצובי נקי - המסילות שקועות בתקרה וברצפת הארון והגלגלים מחוברים לגב הדלת.    

רצפת הארון ללא מסילות וחריצים לנוחות שימוש ולשמירה על הניקיון.  

הרכבה קלה ומהירה  

)מבט על(

רוחב דלת = TBחזית ארון

רון
 א

פן
דו

רון
 א

פן
דו

ת
כזי

מר
פן 

דו
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  מערכות הזזה לדלתות רהיטים

FS 40 לדלת אחת חיצוניתA רגאל EKU דגם FS  מידע להזמנה

שרטוטכמות מק"ט     מידהפרטי חובה  )לדלת אחת(

1FS 56.3190.0711סט גלגלים וחלקים  לדלת אחת

 מסילה עליונה שקועה                  2
הרכבה: בהדבקה 

2,50040.3121.2501  מ"מ

M

 מסילה תחתונה שקועה למוביל3
הרכבה: בהדבקה 

2,50040.3137.2501  מ"מ

T

תוספות מומלצות

 בולם טריקה* למסילה העליונה4
מורכב לגלגל, בתוך המסילה העליונה 

 לדלת במשקל: 
עד 40 ק"ג

40.3147.073
           )סט 2 יחידות(

1

 דבק סופר 7 הייטק5
להדבקת מסילה שקועה

4D-1259

 מוטות מתיחה6
לדלתות עץ

פירוט סוגים 
 ומקטים להזמנה

בעמ’ 57

 * שימוש בבולם אחד בדלת, מאפשר בלימה רק בסגירה )רוחב דלת: מינ' 300 מ"מ(
   שימוש ב-סט בולמים )2 יחידות( מאפשר בלימה בפתיחה ובסגירה )רוחב דלת: מינ' 540 מ"מ(



  מידע לתכנון
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דגם ווסט (WEST) - הרמוניקה לדלתות עץ/זכוכית

הזזה ווסט מבית CAIMI EXPORT איטליה - לדלתות הרמוניקה מתקפלות -  שילוב של מסילות הזזה עם צירים.

מגוון אפשרויות לארונות קיר, לנישות, לפתחים ולמעבר בין חדרים. ייעוד:   

עיצוב:   נקי - דלתות העץ/הזכוכית נמצאות במישור אחד   
     ניתן להגביה את הדלת מעבר לקו הארון כאשר מרכיבים מסילה עליונה חיצונית וכך להסתיר את המסילה העליונה.

פרזול:   ל-2 או 4 דלתות מתקפלות המאפשרות גישה מלאה לפנים הארון - זווית פתיחת הדלתות: מקסימום 110°.  
 )IS( או דלתות פנימיות  )FS( המסילות מתאימות לשימוש עם דלתות חיצוניות     

הרכבה קלה ומהירה  

חומר הדלת: עץ או זכוכית עם מסגרת אלומיניום )גובה מסגרת - מינימום 45 מ"מ(  

מידות ומשקל דלת - ראו שרטוטים מימין )משקל מקסימלי לזוג דלתות = 20 ק"ג(  

גובה דלת = מידה בהתאם למסילה שבחרתם )ראו שרטוטים בתחתית הדף(  

מסילה עליונה פנימית ניתנת להרכבה בתוך ארון או עם משקוף כאשר מורכבת בנישה.  

מידת חיתוך מסילה עליונה = פנים ארון מינוס 2 מ"מ  

בארון עם דלת אלומיניום, יש לבנות שוכב עליון כפול  )17+17 מ"מ(,   
)C בשל מיקום הציר ע"ג פרופיל האלומיניום )ראו שרטוט  

W11  מסילה עליונה פנימית  
  נדרש ציר ישר/כפוף BLUM להרכבת הדלת לדופן הארון/משקוף

W10  מסילה עליונה חיצונית  

 BLUM נדרש ציר ישר/כפוף  
להרכבת הדלת לדופן הארון/משקוף  

 W11  מסילה עליונה פנימית  
נדרש ציר פנימי BLUM להרכבת הדלת     

לדופן הארון/משקוף  

מידות: דלת, ארון, מסילה

  מידע לתכנון

שוכב עליון

ת
דל

שוכב עליון / תקרה

ת
דל

שוכב עליון שוכב תחתון  / רצפה

ת
דל

דלתות חיצוניות )מבט צד(  FS דלתות פנימיות IS )מבט צד(  

 חשוב!  
 בארון 2 דלתות, 

הדלת מכסה את 
הדופן 12 מ"מ בלבד!

חזית ארון

רון
 א

פן
דו

רון
 א

פן
דו

דלת דלת
ציר ספר

BLUM ציר ציר זרוע קצרה

)מבט על(

דוגמה למבנה ארון עם דלת אלומיניום/מסגרת

)דלת 
פתוחה(
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FS

מערכות הזזה לדלתות רהיטים  

דגם ווסט )WEST( - הרמוניקה לדלתות עץ/זכוכית פנימיות או חיצוניות

שרטוטכמות מק"ט     מידהפרטי חובה  )לסט 2 דלתות(

1
סט צירים וחלקים לבחירה )א - ג'(:

לדלתות עד גובה 1,000 מ"מ  א.   
לדלתות עד גובה 1,500 מ"מ  ב.   
לדלתות עד גובה 2,400 מ"מ ג.   

W3151
W3151.3
W3151.4

1

מסילה עליונה לבחירה )א' או ב'(:2

מסילה עליונה חיצונית  א.   
הרכבה: ברגים    

 1,500  מ"מ
3,000  מ"מ

 W10X15M
W10X3M

1
A

מסילה עליונה פנימית  ב.   
הרכבה: ברגים   

 2,000  מ"מ
3,000  מ"מ

 W11X2M
W11X3M

1
D

תוספות מומלצות

3
 ציר BLUM + תושבת 

 לחיבור הדלת לדופן הארון/למשקוף, 
לבחירה: פנימי, ישר, כפוף

 כמות
בהתאם 

לגובה הדלת

 מוטות מתיחה4
לדלתות עץ

פירוט סוגים 
 ומקטים להזמנה

בעמ’ 57

רעיונות להתקנת דלתות בארונות, במעברים ובנישות 



רעיונות ופתרונות למערכות הזזה 
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37

ושקטות  חכמות  הזזה   מערכות 
עץ/זכוכית  לדלתות  איטליה,   - מיקסאל  מבית 
במהירות  המורכבות  שניים,  או  אחד  במישור 

ובנוחות.

ועמידות  חזקות  מיקסאל  מבית  ההזזה  מסילות 
מאוד, כוללות בולם טריקה לסגירה חלקה ושקטה 
ק"ג   85 משקל  עד  כבדות  לדלתות  ומאפשרות 

לרחף כנוצה. 

עמודדגם מערכת הזזה

39-38וואן ליין לדלתות חיצוניות (FS) במישור אחד

41-40אליאנטה לדלתות חיצוניות (FS) בשני מישורים

(SCREEN) 43-42דלתות סקרין

(NOVO) 45-44דלתות נובו

פתרונות הזזה לדלתות גדולות,
עד משקל 85 ק"ג



מידות: דלת, מסילה
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חומר הדלת: עץ או סקרין )זכוכית עם מסגרת אלומיניום(  

מידות ומשקל דלת - ראו שרטוטים מימין  

רוחב דלת: יש לקחת בחשבון מרווח של 5 מ"מ בין הדלתות, כדי לאפשר את פתיחת הדלת.  
הרוחב הסופי מתקבל ממבנה הארון ומנתונים נוספים שיש למלא בטופס ההזמנה.  

גובה דלת = גובה ארון חיצוני ללא סוקל (H) + 87 מ"מ  

המסילות מסופקות חתוכות לפי מידה נדרשת )מידת רוחב ארון חיצוני במ"מ(  

דגם וואן ליין לדלתות מרחפות חיצוניות (FS) במישור אחד

מערכת ההזזה מתאימה לארונות עם דלתות חיצוניות במישור אחד, עד משקל 85 ק"ג ייעוד:    

עיצוב:    מתאים לכל עיצוב - מודרני, רטרו, קלאסי, כפרי וכד'  
       לארונות ברוחב 3,500-1,500 מ"מ, עם דלתות עץ או סקרין )דלת זכוכית בשילוב אלומיניום, בעובי 29 מ"מ(

      מרווח מינימלי של 33 מ"מ בין הדלת לבין הרצפה מקנה לארון מראה עיצובי ייחודי

פרזול:     המסילות, הגלגלים והחלקים סמויים )אינם גלויים לעין( ומקנים לרהיט מראה עיצובי נקי -   
           המסילות העליונות מורכבות מעל תקרת הארון והמסילות התחתונות מורכבות מתחת לרצפת הארון )סמוך לסוקל(

       רצפת הארון ללא מסילות וחריצים לנוחות שימוש ולשמירה על הניקיון
       המנגנון נקבע בהתאם למשקל הדלת )עד 55 או עד 85 ק"ג (

       מסילות עליונות חזקות במיוחד )למניעת שקיעה בדלתות רחבות(

       פתיחה מלאה, אין צורך בהרחקות

      בולם טריקה לסגירה חלקה ושקטה

)CNC-הרכבה:     קלה ומהירה, בשיטת הקליפ )אין צורך בפינויים או בקידוחים ב  
       מסילה זו מצריכה הדרכה טכנית אך ורק בנגרייה - יש לתאם מועד הדרכה מול המחלקה הטכנית, בטל': 0732-310336

דוגמה להרכבת דלתות  כוונון קל ונוח   

כוונון גובה -   
למעלה/למטה    

נעילה לאחר כל   
פעולת כוונון    

כוונון צד -   
ימינה/שמאלה   

חזית

 
 לארון ברוחב 2,540-1,500 מ"מ

מידות דלת )סט 2 דלתות(

 לארון ברוחב 3,500-2,540 מ"מ
מידות דלת )סט 2 דלתות(

 לארון ברוחב 3,500-2,700 מ"מ
מידות דלת )סט 3 דלתות(
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 סט 3 דלתות:

רוחב ארון 3,500-2,700 מ"מ, דלת במשקל עד 55 ק"ג

 סט 2 דלתות:

 רוחב ארון 2,540-1,500 מ"מ, דלת במשקל עד 55 ק"ג

רוחב ארון 3,500-2,540 מ"מ, דלת במשקל עד 85 ק"ג

  מידע לתכנון ובניית ארון

מרחק בין תקרת הארון לבין תקרת הבית )לצורך הרכבת הדלתות וכוונונן(: מינימום 135 מ"מ  
)החזית עולה 60 מ"מ מעל שוכב עליון;   החזית יורדת 27 מ"מ מתחת לשוכב תחתון(  

לתפקוד תקין ולמניעת שקיעת התקרה, לרשותכם שתי אפשרויות:  
לוודא שמפתחי הארון )בין דופן לדופן( לא יעלו על 700 מ"מ  .1   

לבצע חיזוקים בארון, כגון: דופן כפולה, שוכב עליון כפול, עובי חומר מעל 25 מ"מ, קושרות פנימיות וכדומה  .2  

מידות ארון:  
עומק ארון: מינימום 300 מ"מ, לא כולל עובי דלת וגב  -   

רוחב ארון: מינימום 1,500 מ"מ, מקסימום 3,500 מ"מ  -   
מידת נסיגת החלוקות הפנימיות בארון עם דלתות סקרין TV = עובי טלוויזיה )מקס' 45 מ"מ( + 20 מ"מ  -  

סוקל: גובה 60 מ"מ,  עומק 142 מ"מ  

חובה להשתמש ברגלית סוקל על-מנת לפלס את הארון לפני התקנת הדלתות  

בדלתות עץ גדולות יש להשתמש במוטות מתיחה )פירוט בעמ' 57(   

  מידע להזמנת דלתות וואן-ליין מרחפות במישור אחד

לרשותכם טופסי הזמנה באתר בלורן www.bluran.co.il - יש לבחור את הטופס הרלוונטי עבורכם ולמלאו:
AF159 :מסילת הזזה וואן-ליין )מיקסאל(, מק"ט טופס  

AF176 :דלת סקרין עם מסילת הזזה וואן-ליין )מיקסאל(, מק"ט טופס  

מבט על

יר
ק

ה
ק

ח
הר

X

פן
דו

דלת

כדי שהדלת תפתח ולא תתנגש בקיר, 
יש להוסיף הרחקה (X) בעובי: 

 X = 4 מ"מ לדלת בעובי 20-30 מ"מ
X = 6 מ"מ לדלת בעובי 31-45 מ"מ
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דגם אליאנטה לדלתות מרחפות חיצוניות (FS) בשני מישורים 

מידות: דלת, מסילה

  מידע לתכנון

חומר הדלת: עץ או סקרין/נובו )זכוכית עם מסגרת אלומיניום(  

מידות ומשקל דלת - ראו שרטוטים מימין )דלתות צבועות לגוון ניתן להזמין עד גובה 2,800 מ"מ(  

מידת רוחב ארון חיצוני במ"מ   = KAM  

חישוב רוחב דלת (TB) עם מילואה אטומה:    מצב 2 דלתות            מצב 3 דלתות  

)* מידה לדלתות זכוכית שקופות(                   

גובה דלת (H) = גובה ארון חיצוני ללא סוקל (C) + 103 מ"מ  

מידה לחיתוך מסילה עליונה/תחתונה  = מידת רוחב ארון חיצוני במ"מ  

מערכת ההזזה מתאימה לארונות עם דלתות חיצוניות בשני מישורים, עד משקל 85 ק"ג ייעוד:   

עיצוב:    מתאים לכל עיצוב - מודרני, רטרו, קלאסי, כפרי וכד'  
      דלתות עץ או דלתות זכוכית בשילוב אלומיניום, דגמים סקרין ונובו )פירוט בעמודים 45-42(

      בדלתות סקרין/נובו ניתן לבחור: את גוון האלומיניום )פרופיל/מחיצה(, את סוג המחיצה )חיצונית/סמויה(, 

את סוג המילואה )זכוכית חלקה/מודפסת, עץ או לשלב ביניהן(      

פרזול:    המסילות, הגלגלים והחלקים סמויים )אינם גלויים לעין( ומקנים לרהיט מראה עיצובי נקי -   
         המסילות העליונות מורכבות מעל תקרת הארון והמסילות התחתונות מורכבות מתחת לרצפת הארון )סמוך לסוקל(

      רצפת הארון ללא מסילות וחריצים לנוחות שימוש ולשמירה על הניקיון

      מסילות עליונות חזקות במיוחד )למניעת שקיעה בדלתות רחבות(

סט הגלגלים מותאם לעובי הדלת: עד 25 מ"מ, עד 30 מ"מ, עד 35 מ"מ      
     בולם טריקה עליון בלבד, לסגירה חלקה ושקטה, המותאם למשקל הדלת: 15-10 ק"ג,   40-16 ק"ג,    85-40 ק"ג

הרכבה קלה ומהירה, בשיטת הקליפ או עם ברגים  

  יתרונות ההרכבה בקליפ

חסכון בזמן עבודה -    .1 
קלות הרכבה ופירוק  

 

שמירה על שלמות הבגדים:   .2 
א.  אם בגד נתקע בין הדלתות,    

        מושכים את הדלת, הבגד משתחרר 
      בקלות )לא נקרע( ומחזירים חזרה 

      בקליק  )פעולה פשוטה  לביצוע של 
     הלקוח - אין צורך בקריאת שירות(.

ב.  הדלת "קופצת" החוצה, מוציאים את    
    הבגד ודוחפים בקלות את הדלת   

    חזרה למקומה.

מסילות: סוגים ומידע להתקנה   

הרכבה: ברגים
 סט מסילות עליונה ותחתונה 

אורך: 2, 3, 4.5 מטר

הרכבה: בקליפ
 סט מסילות עליונה ותחתונה 

אורך: 2, 3, 4.5 מטר
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 מצבי דלתות: 
1   שתי דלתות

2   שלוש דלתות סטנדרט )דלת מרכזית חיצונית(
3   שלוש דלתות עם TV )דלת מרכזית פנימית(

רון
 א

פן
דו

רון
 א

פן
דו

KAM = רוחב ארון חיצוני

1

KAM = רוחב ארון חיצוני

רון
 א

פן
דו

רון
 א

פן
2דו

רון
 א

פן
דו

רון
 א

פן
דו

KAM = רוחב ארון חיצוני

3

מרחק בין תקרת הארון לבין תקרת הבית )לצורך הרכבת הדלתות וכוונונן(: מינימום 120 מ"מ  
)החזית עולה 60 מ"מ מעל שוכב עליון;   החזית יורדת 43 מ"מ מתחת לשוכב תחתון(  

לתפקוד תקין ולמניעת שקיעת התקרה, לרשותכם שתי אפשרויות:  
עובי חומר 19-17 - שימוש במפתחים עד 700 מ"מ  .1   

עובי חומר 25 ומעלה - שימוש במפתחים עד 900 מ"מ  .2  

סוקל בגובה 60 מ"מ:   
בהרכבה בקליפ - עומק 53 מ"מ   

בהרכבה עם ברגים - עומק 42 מ"מ  

חובה לפלס את הארון לפני התקנת הדלתות  

בדלתות עץ גדולות יש להשתמש במוטות מתיחה )ראו מפרט בעמ' 57(   

דוגמה להרכבת דלתות   

)מבט צד(

  מידע לתכנון ובניית ארון

 - www.bluran.co.il לרשותכם טופסי הזמנה באתר בלורן 
יש לבחור את הטופס הרלוונטי עבורכם ולמלאו:

AF160 :מסילת הזזה אליאנטה )מיקסאל(, מק"ט טופס  
AF151 :דלת סקרין עם מסילת הזזה אליאנטה )מיקסאל(, מק"ט טופס  

AF202 :דלת נובו עם מסילת הזזה אליאנטה )מיקסאל(, מק"ט טופס  

  מידע להזמנת דלתות אליאנטה מרחפות בשני מישורים
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  מוצרים משלימים למערכות הזזה לארונות

דלתות "סקרין" לרהיטים בנויות ממערכת פרופילי אלומיניום במגוון גימורים ומורכבות על מערכת הזזה 
מבית מיקסאל: אליאנטה )שני מישורים( או וואן ליין )ONE LINE( במישור אחד.

 מבנה הדלתות מאפשר להזמינן במגוון רחב של עיצובים, בהתאם לטעמו האישי של הלקוח: גודל דלת, 
סוג וכמות המחיצות, סוגי ידיות וגימורים ומבחר עשיר מאוד של מילואות )זכוכיות, עץ וכד', בעובי 4-5 מ"מ(.

מאפייני הדלתות:
דלתות המתאימות לייצור במידות גדולות:  

גובה: מקסימום 2,950 מ"מ )דלתות צבועות לגוון עד גובה 2,800 מ"מ(    
רוחב: מקסימום 1,750 מ"מ    

עובי:  29 מ"מ    
משקל: עד 100 ק"ג )פירוט על משקלי דלתות בהתאם לסוג המילואה/מ"ר, ראו בעמ' 56(   

גימורי פרופיל:   
)A71( טבעי-מט    

צבוע לגוון )בחירה מתוך מניפות אלומיניום מבית בלורן, מס' 16,15(   

מילואות: זכוכית או עץ בעובי 5-4 מ"מ  

מחיצות: חיצונית או סמויה - פירוט בתחתית העמוד  

ידיות - בהתאם למיקום הארון, בהתאם לכמות הדלתות ובהתאם לעיצוב:  
ידית ישרה, ידית משופעת, ידית ונוס - פירוט בתחתית העמוד  

מערכות הזזה, מבית מיקסאל, המתאימות להרכבה עם דלתות סקרין:  
אליאנטה לדלתות מרחפות )שני מישורים( - פירוט בעמ' 41-40    

וואן-ליין )מישור אחד( - פירוט בעמ' 39-38    
רצפת הארון נקייה ממסילות וממובילים     

המערכות כוללות מנגנון בלימה אינטגרלי לסגירה חלקה ושקטה )טריקה שקטה(    

ניתן לייצר ע"פ דרישה, דלתות סקרין עם טלוויזיה. למידע נוסף ולהזמנה, יש לפנות לסוכן/מתאמת  

 פרופיל רוחב:
70 מ"מ

 פרופיל גובה:
38 מ"מ

 פרופיל סגירה:
29 מ"מ

תוספת מחיצות

20 209.
4

מחיצת חיזוק 
 ודקורציה 

)גלויה(

 מחיצת חיזוק סמויה 
)מומלץ להשתמש בזכוכית 

בטיחותית - מחוסמת או 
.)PVC עם מדבקת ויניל או

(SCREEN) דלתות סקרין

ידית ונוס )חיתוך CNC( - לכל מצב של ארון

 X = גובה ידית, לבחירה:
X   150, 200, 250 מ"מ

30 מ"מ

65 
מ"מ

מידע לתכנון  

ידיות      

ידית משופעת - לכל מצב של ארון

ידית ישרה - למצב בו הארון לא צמוד לקיר

מחיצות  
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  דלתות למערכות הזזה מבית מיקסאל

www.bluran.co.il לרשותכם טופסי הזמנה באתר בלורן
AF151 :דלת סקרין עם מסילת הזזה אליאנטה )מיקסאל(, מק"ט טופס  

AF176 :דלת סקרין עם מסילת הזזה וואן-ליין )מיקסאל(, מק"ט טופס  
להזמנת דלת סקרין עם טלוויזיה, יש לפנות לסוכן/מתאמת  

  מידע להזמנה

  מידע לתכנון ובניית ארון - בהתאם למערכת ההזזה שבחרתם )וואן-ליין עמ' 39-38, אליאנטה עמ' 41-40(

 ארון בגדים עם דלתות סקרין TV בגימור אלומיניום טבעי-מט,
עם מילואת זכוכיות קליר לבן שלג,  בשילוב מערכת הזזה 

דגם אליאנטה )שני מישורים(

ארון בגדים עם דלתות סקרין בגימור אלומיניום טבעי-מט, עם מילואת זכוכיות משי-משי 
מודפסת, דגם TEX-033, בשילוב מערכת הזזה דגם אליאנטה )שני מישורים(
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(NOVO) דלתות נובו

  מוצרים משלימים למערכות הזזה לארונות

"נובו" - דלתות הזזה לרהיטים , הבנויות ממערכת פרופילי אלומיניום, המקנים לדלת מראה עיצובי מודרני - דק ומינימליסטי 
ומורכבות על מערכת הזזה מבית מיקסאל: אליאנטה )שני מישורים(.

 מבנה הדלתות מאפשר להתאימן לכל לקוח ולהזמינן במגוון רחב של עיצובים, הודות לאפשרויות הבחירה הרבות: 
מחיצות מעץ/מאלומיניום, ידיות, מבחר עשיר של מילואות מבית בלורן, פרופילים במגוון צבעים ועוד.

מאפייני הדלתות:
דלתות המתאימות לייצור במידות גדולות - מידות:  

עובי 35 מ"מ    
גובה: מקסימום 2,700 מ"מ    
רוחב: מקסימום 1,200 מ"מ   

גימורי פרופילי אלומיניום:   
)A71( טבעי-מט    

צבוע לגוון - בחירה מתוך מניפות אלומיניום מבית בלורן, מס' 16,15(   

מחיצות - 6 סוגים במגוון עוביים וצבעים, מאלומיניום או מעץ )אלון/אגוז( - פירוט בתחתית העמוד  

מילואות:   
זכוכית )עובי 4 מ"מ(    

PL )למינטו( - בחירה מתוך מניפות "פורטה-ליין"   

ידיות - בחירה בהתאם לעיצוב )פירוט בתחתית העמוד(:  
ידית נובו    

מחיצת חיזוק המשמשת כידית   

מערכת הזזה לדלתות נובו:  
אליאנטה לדלתות מרחפות בשני מישורים, מבית מיקסאל )פירוט בעמ' 41-40(    

רצפת הארון נקייה ממסילות וממובילים     
המערכות כוללות מנגנון בלימה אינטגרלי לסגירה חלקה ושקטה )טריקה שקטה(   

מידע לתכנון - תוספות  

מחיצות אלומיניום    

  מחיצת חיזוק 3 מ"מ
 )עבור מילואה אטומה בלבד( 

  מחיצת חיזוק סמויה  מחיצת חיזוק לידית מחיצת חיזוק 10 מ"מ

ת
זי

ח

ת
זי

ח

ת
זי

ח

ת
זי

ח

מחיצות עץ    

ת
זי

ח

מחיצה עבה - פורניר אגוז

ת
זי

ח

מחיצה עבה - פורניר אלון מחיצה דקה - פורניר אלון

ת
זי

ח

מחיצה דקה - פורניר אגוז

ת
זי

ח

 פרופיל כיסוי
דקורטיבי  

ת
זי

ח
ת

זי
ח

ידית נובו    

20
0 

m
m

30 mm
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  מידע לתכנון ובניית ארון - בהתאם למערכת ההזזה אליאנטה - פירוט בעמ' 41-40

  דלתות למערכות הזזה מבית מיקסאל

  רעיונות עיצוביים - דוגמאות להמחשה מתוך אינסוף אפשרויות עיצוב

www.bluran.co.il לרשותכם טופס הזמנה באתר בלורן
AF202 :דלת נובו עם מסילת הזזה אליאנטה )מיקסאל(, מק"ט טופס  

 אלומיניום צבוע שחור-מט
 עם מחיצות חיזוק דקות
 ופרופיל כיסוי דקורטיבי 

 בגימור פורניר אלון, 
 בשילוב מילואות 

 זכוכית משי-משי שחורה

L04-SM אלומיניום צבוע חום 
עם מחיצות חיזוק 10 מ"מ 

 בשילוב מילואות 
 זכוכית משי-משי לבן שלג

ו-PL פלדת קורטן 

 אלומיניום צבוע שחור-מט
עם מחיצות חיזוק 3 מ"מ 
)למילואה אטומה בלבד( 

 בשילוב מילואות 
 PL אמזונס אשא טבעי

וזכוכית משי-משי שחורה

 אלומיניום צבוע אפור גרפיט
 עם מחיצות חיזוק/ידית עבות

 ופרופיל כיסוי דקורטיבי 
 בגימור פורניר אגוז, 

 בשילוב מילואות זכוכית 
 אנטיסן משי-משי אפורה

ו-PL סטוקו אפור 

 אלומיניום צבוע לגוון
SUM19 שנהב אולטה 

 בשילוב מילואת 
 זכוכיות אקסטרה קליר

SHA-002-OP מודפסת דגם

 אלומיניום צבוע לגוון
 ירוק עמוק אולטרה

עם מחיצות חיזוק לידית 
 מאלומיניום 10 מ"מ, 

 בשילוב מילואות 
 זכוכיות משי-משי, 

TEX-032 דגם

ארון בגדים עם דלתות נובו - אלומיניום צבוע לגוון אפור גרפיט GUM21, עם מילואת זכוכיות משי-משי מודפסת, דגם SHA-038-OP אפור,  בשילוב מערכת הזזה דגם אליאנטה )שני מישורים(

  מידע להזמנה



רעיונות ופתרונות למערכות הזזה 
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פתרונות הזזה לדלתות מעבר בין חדרים,
עד משקל 100 ק"ג

ושקטות,  חכמות  הזזה  מערכות  של  משפחה 
המורכבות במהירות ובנוחות לדלתות עץ/זכוכית.

הבית:  חלקי  בכל  להתקנה  ניתנות  המערכות 
השירות,  ובחדר  באמבטיה  ובסלון,  במטבח 
שימושים:  למגוון  ומתאימות  ובחנות   במשרד 

מעבר בין חדרים )חציצה( נישות ועוד.

עמודדגם מערכת הזזה

49-48מאפיינים ויתרונות

51-50פורטה דגם G 100 לדלת זכוכית

53-52פורטה 45 לדלת עץ

55-54פורטה 100/60 לדלת עץ



רעיונות ופתרונות למערכות הזזה 
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  פתרונות הזזה לדלתות מעבר בין חדרים - מאפיינים ויתרונות

 מערכות ההזזה EKU שוויץ, מבית HAWA, מיוצרות מחומרים איכותיים ועמידים, קלות מאוד להרכבה, נוחות לשימוש 
 ובעלות עמידות גבוהה לאורך זמן.

 ניתן להתאים את המערכות לכל תכנון ועיצוב בכל אחד מחלקי הבית, המטבח, האמבטיה או המשרד. 
 בדלתות זכוכית החלקים חובקים את הזכוכיות ושומרים על שלמותה - דלתות ללא קידוחים.

הסטים מגיעים ארוזים - פשוט, קל ונוח להזמנה

 איכות שוויצרית - המערכות נבדקו בהתאם לתקנות 
 DIN-EN 15706 בקרה ואיכות

החבקים מחוברים לזכוכיות בעובי 12.7-8 מ"מ ללא קידוחים.

מסילות הזזה המשלבות 2 אפשרויות התקנה - לקיר או לתקרה.

מעצור מתכוונן, המותאם לדגם הדלת.

מוביל תחתון מתכוונן בהתאם לעובי הזכוכית.

פורטה (PORTA) לדלתות זכוכית 
ללא קידוחים 
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מוביל תחתון לדלתות במשקל עד 45 ק"ג

נוחות הזזה - נסיעה אולטרה חלקה ושקטה.

 מוביל תחתון עם גלגל מייסב מדויק 
לדלתות במשקל 100/60 ק"ג

פורטה (PORTA) לדלתות עץ  

 איכות שוויצרית - המערכות נבדקו בהתאם לתקנות 
 DIN-EN 15706 בקרה ואיכות

3 משקלים לבחירה עבור מערכת הזזה אחת.



מידות: דלת, ארון, מסילה

  מידע לתכנון
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 מסילה עליונה מחוברת לתקרה
+ קרניז עץ + תופסן חיבור

דגם EKU-G פורטה 100 (PORTA) לדלת זכוכית אחת

מערכת הזזה המתאימה לדלת לחדר האמבטיה, למעבר בין חדרים, בבית ובמשרד,  ייעוד:   
היות והרצפה נקייה ממובילים ומחריצים לנוחות שימוש וניקיון.     

עיצוב:  נקי ומינימליסטי, הודות לפרזול הנסתר )ממוקם בתוך המסילה(  
    מומלץ להוסיף קרניז אלומיניום להשלמת המראה העיצובי.

נסיעה חלקה, שקטה ואיכותית פרזול:      
מומלץ להוסיף בולם טריקה       

הרכבה קלה ומהירה, לתקרה או לקיר. חבק הזכוכית כולל גומי המגן על הזכוכית בעת ההידוק,  
המוביל התחתון מתכוונן בהתאם לעובי הזכוכית, לקבלת דלת יציבה שנוסעת בצורה חלקה.  

  מידע לתכנון

דוגמאות להרכבת דלתות   )מבט צד( מסילות ומידע להתקנה   

מסילה עליונה הרכבה לתקרה     A 
)כאשר מרכיבים בארון -    

עובי שוכב עליון: מינימום 25 מ"מ(  

הרכבה לקיר  A  מסילה עליונה  

 

דלת זכוכית, מומלץ מחוסמת  

מידות ומשקל דלת - ראו שרטוט מימין )משקל זכוכית למ"ר = ½ 2 ק"ג לכל 1 מ"מ עובי (  

חישוב גובה דלת (TH) עם מסילה המחוברת לתקרה/לקיר = H-71 )שרטוט בדוגמאוות להרכבת דלתות(  

(X2( מידה להזמנה/לחיתוך מסילה עליונה = מינימום רוחב דלת  

 מסילה עליונה מחוברת לתקרה
+ קרניז אלומיניום + תופסן חיבור

 מסילה עליונה מחוברת לקיר
+ קרניז אלומיניום + תופסן חיבור

 מסילה עליונה מחוברת לקיר
+ קרניז עץ + תופסן חיבור



מערכות הזזה לדלתות רהיטים  

   מידע להזמנה
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מערכות הזזה לדלתות מעבר בין חדרים  

דגם EKU-G פורטה PORTA( 100( לדלת זכוכית אחת

שרטוטכמות מק"ט     מידהפרטי חובה  )לסט לדלת 1(

57.3074.0711סט גלגלים וחלקים1

 מסילה עליונה                  2
הרכבה: לתקרה או לקיר 

 2,000  מ"מ
 3,000  מ"מ
4,000  מ"מ

57.3048.200
57.3048.300
57.3048.400

1

A

 )חובה להזמנה, רק עבור הרכבת מסילה לקיר( 3
57.3015.1751זווית חיבור עבור מוביל תחתון 100/60  

תוספות מומלצות

57.3117.001תופסן מתאם לחיבור קרניז מעץ4
 1 

 לכל 500 מ"מ
של מסילה

קרניז אלומיניום לפורטה זכוכית5
 2,500  מ"מ
3,500  מ"מ

57.3050.250
57.3050.350

1

 בולם טריקה למסילה עליונה6
מורכב לגלגל, בתוך המסילה העליונה 

 לדלת במשקל: 
100-61 ק"ג

     42.3102.071
 )יחידה 1 
בהזמנה מיוחדת(

1



מידות: דלת, ארון, מסילה

  מידע לתכנון
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דוגמאות להרכבת דלתות   )מבט צד(מסילות: סוגים ומידע להתקנה

דגם EKU פורטה 45 (PORTA) לדלת עץ

מידות ומשקל דלת - ראו שרטוט מימין  

חישוב גובה דלת (TH) עם מסילה המחוברת לתקרה = פנים ארון מינוס 61 מ"מ  

חישוב גובה דלת (TH) עם מסילה המחוברת לקיר = H-67 )שרטוט בדוגמאוות להרכבת דלתות(  

מידה להזמנה/לחיתוך מסילה עליונה = מינימום רוחב דלת )X2) + 35  מ"מ  

 מסילה עליונה מחוברת לתקרה
 הרכבה עם ברגים

 מסילה עליונה מחוברת לקיר
 הרכבה עם ברגים

מסילה עליונה הרכבה לתקרה     A 
)כאשר מרכיבים בארון -     

עובי שוכב עליון: מינימום 25 מ"מ(   

מסילה עליונה הרכבה לקיר    A 

יש להוסיף:    
זווית חיבור לקיר    .1    

עבור מסילה עליונה         

זווית חיבור לקיר    .2    
עבור מוביל תחתון         

מידה לחרוץ תחתית הדלת   

  מידע לתכנון

מערכת הזזה מתאימה לדלתות כיס ומעבר בין חדרים בבית ובמשרד,  ייעוד:   
היות והרצפה נקייה ממובילים ומחריצים לנוחות שימוש וניקיון,     

כמו-כן היא מתאימה לדלתות מזווה ולדלתות לחדר הארונות.      

עיצוב:  נקי ומינימליסטי, הודות לפרזול הנסתר )ממוקם בתוך המסילה(  

נסיעה חלקה, שקטה ואיכותית פרזול:      
מסילה מינימליסטית, קטנת מימדים 29x29 מ"מ       

הרכבה:  קלה ומהירה, לתקרה או לקיר  



מערכות הזזה לדלתות רהיטים  

   מידע להזמנה
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מערכות הזזה לדלתות מעבר בין חדרים  

דגם EKU פורטה PORTA( 45( לדלת עץ

שרטוטכמות מק"ט     מידהפרטי חובה  )לסט לדלת 1(

57.3045.0711סט גלגלים וחלקים1

 מסילה עליונה                  2
הרכבה: לתקרה או לקיר 

 2,000  מ"מ
3,000  מ"מ

 57.3037.200
57.3037.300

1
A

 )חובה להזמנה, רק עבור הרכבת מסילה לקיר( 3
זווית חיבור מסילה עליונה לקיר

 57.3005.172
 1 

 לכל 500 מ"מ
של מסילה

 )חובה להזמנה, רק עבור הרכבת מסילה לקיר( 4
זווית חיבור עבור מוביל תחתון

57.3015.0711

תוספות מומלצות

 מוטות מתיחה5
לדלתות עץ

פירוט סוגים 
 ומקטים להזמנה

בעמ’ 57



מידות: דלת, ארון, מסילה

  מידע לתכנון
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מידות ומשקל דלת - ראו שרטוט מימין  

חישוב גובה דלת (TH) עם מסילה המחוברת לתקרה = פנים ארון/מפתח מינוס 63 מ"מ  

חישוב גובה דלת (TH) עם מסילה המחוברת לקיר = H-69 )שרטוט בדוגמאוות להרכבת דלתות(  

מידה להזמנה/לחיתוך מסילה עליונה = מינימום רוחב דלת )X2) + 35  מ"מ  

דגם EKU פורטה 100/60 (PORTA) לדלת עץ

דוגמאות להרכבת דלתות   )מבט צד(  

  מידע לתכנון

מערכת הזזה מתאימה לדלתות כיס ומעבר בין חדרים בבית ובמשרד,  ייעוד:   
היות והרצפה נקייה ממובילים ומחריצים לנוחות שימוש וניקיון,     

כמו-כן היא מתאימה לדלתות מזווה ולדלתות לחדר הארונות.      

עיצוב:  נקי ומינימליסטי, הודות לפרזול הנסתר )ממוקם בתוך המסילה(  

נסיעה חלקה, שקטה ואיכותית פרזול:      
מומלץ להוסיף בולם טריקה        

הרכבה:  קלה ומהירה, לתקרה או לקיר  

מסילות ומידע להתקנה  

מסילה עליונה    A 
הרכבה לתקרה    

)בהרכבה בארון -   
עובי שוכב עליון:    
מינימום 25 מ"מ(  

הרכבה לקיר A  מסילה עליונה  

   שתי שיטות התקנה:
   א. התקנת מסילה ישירות

לקיר  - מתאימה לדלת      
בעובי 30 מ"מ בלבד.    

   ב. התקנת מסילה בתוספת 
זווית חיבור לקיר, מתאימה      

לדלת עד עובי 40 מ"מ.    

  לסעיפים א'/ב', יש להוסיף  
   זווית חיבור לקיר 

  עבור מוביל תחתון

 מידה לחרוץ תחתית הדלת
 )בהתאם לשיטת ההתקנה, 

ראו שרטוטים משמאל

א

 קרניז אלומיניום +
תופסן חיבור למסילה

 מסילה עליונה עם חיבור לקיר

 קרניז עץ +
תופסן חיבור למסילה

  מסילה עליונה עם חיבור לתקרה   

ב



מערכות הזזה לדלתות רהיטים  

   מידע להזמנה
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מערכות הזזה לדלתות מעבר בין חדרים  

דגם EKU פורטה PORTA( 100/60( לדלת עץ

שרטוטכמות מק"ט     מידהפרטי חובה  )לסט לדלת 1(

1
סט גלגלים וחלקים לבחירה )א', ב'(:

לדלת עד 60 ק"ג  א.   
לדלת עד 100 ק"ג ב.   

57.3138.071
57.3139.071

1

 מסילה עליונה                  2
הרכבה: לתקרה או לקיר 

 2,000  מ"מ
 3,000  מ"מ
4,000  מ"מ

57.3048.200
57.3048.300
57.3048.400

1

A

3
)פרטי חובה רק עבור הרכבת מסילה לקיר(

 א.  בחירה:  זווית חיבור מסילה עליונה לקיר 
חובה:     זווית חיבור עבור מוביל תחתון   ב.  

 57.3005.172
57.3015.071

1 לכל 500 מ"מ 
 של מסילה

1

זווית 
למסילה 
תחתונה

זווית 
למסילה 

עליונה

תוספות מומלצות

57.3117.001תופסן מתאם לחיבור קרניז מעץ4
 1 

 לכל 500 מ"מ
של מסילה

קרניז אלומיניום לפורטה עץ 560/100
 2,000  מ"מ
 3,000  מ"מ
4,000  מ"מ

42.3004.200
42.3004.300
42.3004.400

1

 בולם טריקה למסילה עליונה6
מורכב לגלגל, בתוך המסילה העליונה 

 לדלת במשקל: 
100-61 ק"ג

     42.3102.071
 )יחידה 1 
בהזמנה מיוחדת(

1

 מוטות מתיחה7
לדלתות עץ

פירוט סוגים 
 ומקטים להזמנה

בעמ’ 57



רעיונות ופתרונות למערכות הזזה 
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  מידע כללי למערכות הזזה

נתונים לחישוב משקל דלתות ההזזה
הנתונים בטבלה מציגים את משקל החומר בק"ג למ"ר

245681016171920222530353845סוג חומר / עובי חומר במ"מ

(2500 m3) 5.010.012.515.020.025.0זכוכית*/מראה

 (760 m3) MDF4.66.17.612.21314.515.216.819.022.326.628.834.2

(680 m3) 4.15.46.811.011.613.013.615.01720.5סיבית

* דלת זכוכית מבית בלורן )כוללת: מסגרת אלומיניום + זכוכית 4 מ"מ + גב( = 17.2 ק"ג למ"ר
* דלת פורטה-גלאס מבית מבית בלורן )כוללת: מילואת LSB + זכוכית 2 מ"מ + קנטים( = 14.9 ק"ג למ"ר

* דלתות סקרין/נובו מבית בלורן )כוללות: מסגרת אלומיניום + זכוכית 4 מ"מ( = 15 ק"ג למ"ר

מידע כללי והמלצות
כדי שמערכת ההזזה שבחרתם תתפקד בצורה אופטימלית, יש לקרוא בעיון את הוראות ההרכבה לפני בניית הארון.    

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.

בדלתות עץ גדולות, יש להשתמש במוטות מתיחה, למניעת עיוותים.  

בדלתות זכוכית מומלץ לחסם או לשים מדבקת ויניל לבטיחות.  

כדי לאפשר פתיחת מתקנים/מגירות וכדומה בארונות, יש לחשב מראש את מידת החפיפה בין הדלתות.   

בדלתות סקרין TV )עם הכנה לטלוויזיה(, יש להכניס את כל המחיצות הפנימיות והקושרות הפנימיות של הארון - עובי טלוויזיה + 20 מ"מ  

בהזזה וואן ליין עם דלתות סקרין TV , יש להכניס את כל המחיצות הפנימיות והקושרות הפנימיות של הארון - עובי טלוויזיה + 20 מ"מ  

מספר צירים בהתאם לגובה הדלת ולמשקלה
על-מנת להשיג יציבות גבוהה, המרחק בין הצירים צריך להיות בהתאם לרשום בטבלה  

המידע המוצג בטבלה מתייחס לדלתות ברוחב 600 מ"מ.  

מידע נוסף על צירי קליפ-טופ בלומושן   
www.bluran.co.il ניתן לראות באתר בלורן 

 - סרטוני הרכבה וכוונון
 - הוראות הרכבה

 - מידעונים
- טופסי הזמנה

מ
מ"

 ב
ת

דל
ה 

וב
ג

מספר צירים

* ק"ג
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מוטות מתיחה לדלתות עץ
בדלתות עץ גדולות יש לשים מוטות מתיחה כדי לשמור על דלת ישרה   

)למניעת עיוות( ועל תפקוד תקין של מערכת ההזזה.  

סוגי מוטות מתיחה:   
לחיתוך עבור התאמה מדויקת למידת הדלת    

מידה קבועה )לא לחיתוך(   

הרכבה וכוונון קלים, פשוטים ונוחים לביצוע  

עובי דלת:  
EKU 27-16 מ"מ עם מוט מתיחה דגם    

TN103 / TN101 :35-16 מ"מ עם מוט מתיחה, דגם   

כמות מוטות: בהתאם לרוחב הדלת )פירוט בטבלה(

דגםתיאור
גובה דלת במ"מ

מק"ט לזוג
 כמות מוטות מתיחה 

בהתאם לרוחב דלת )מידות במ"מ( מקסימוםמינימום

מוט מתיחה 
לחיתוך

TN1032,3002,800WSC.2598
> 600 1 מותחן

600-1400 2 מוטות מתיחה

< 1400 3 מוטות מתיחה

EKU2,0002,60056.3192.072

מוט מתיחה 
קבוע

TN101
2,3702,600WSO66.2248

2,7202,800WSO66.2598

מחברי ארונות
.BLUM ומבית TITUS בבלורן תוכלו למצוא מגוון רחב מאוד של מחברי ארון סטנדרטיים ומיוחדים, מבית

מאפייני המחברים: 

מגוון מחברים ופינים לחיבור הארון, בהתאם לשיטת בניית הארון עמה אתם עובדים  

כושר תפיסה חזק לחיבור בין הארונות ובין החומרים השונים  

הרכבה מהירה, ללא שימוש בכלים  

שיטות הרכבה: אקספנדו, הרכבה מהירה לחיצה ועוד  

אפשרות להרכבה ופירוק חוזרים  

 פירוט מלא של כל המגוון, 
 ניתן למצוא בקלסר בלורן אקספרס 

או אצל הסוכן המטפל. 



)בני-ברק(, סנטר  דן-דיזיין  במרכז  הממוקם  בלורן,  מבית  החדשני  הקונספט   מתחם 
ואדריכלים.  ליצרנים  משמעות  רבת  בשורה  ומהווה  חומרים,  ספריית   חושף 

האופן המתקדם בו מוצגים החומרים בתצוגה, מאפשר להתרשם מקנה מידה ריאלי של פריסת החומר, ממבחר 
החלופות עבור כל מראה ומראה ומהטכנולוגיה המתקדמת התורמת למראה האותנטי של טקסטורות החומר.

וטקסטורות, גוונים  חומרים,  אינסוף  ולצרף  והדוגמאות הנשלפות מאפשרות לכם לשלב   שולחנות העבודה 
עד למציאת השילוב המושלם עבור דלתות ההזזה או הפרויקט הספציפי עליו אתם עובדים.

עשיר  תמהיל  על  בהתבסס  בפרויקט,  והנגרות  הריהוט  פריטי  לתכנון  פתרונות  מגוון  מציג  הייחודי  החלל 
חזיתות  קיר,  לחיפויי  לוחות  פורנירים,  מעוצבות,  זכוכיות   ,)HPL( פורמייקה   – וגימורים  חומרים  של  וחדשני 
 לרהיטים, פרזול לרהיטים )BLUM(, משטחי עץ וזכוכית, מוצרי אלומיניום לרהיטים ועוד מגוון רעיונות עיצוביים 
העיצובי  החזון  את  להביא  שיסייעו  ומסעירים,  מרגשים  השראה,  מעוררי  אינסופיים,  משחקים  המאפשרים 

שלכם לידי ביטוי באופן המדויק ביותר.

בכל ביקור שלכם בתצוגה, תוכלו להתעדכן במגמות העכשוויות החמות ביותר בעולם.

להיות מעודכנים!

אנו מכירים בצורך שלכם

כל מה שצריך לדעת בפגישה אחת, במקום אחד
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 אנו מודים לכם על שבחרתם להיות לקוחות בלורן ולקנות ממוצרי החברה.
 אנו מאמינים כי כל לקוח יכול למצוא בקטלוג סל מוצרים איכותיים המתאימים לתקציבו.

 אנו מזמינים אתכם למרכזי המידע של בלורן ומתחייבים להעניק לכם שירות מקצועי ואדיב,
 מוצרים חדשים ופתרונות חדשניים לשביעות רצונכם המלאה.

לפירוט מרכזי המידע ראו כריכה אחורית.

ומקפידים על שלושת הערכים הבאים:

מוסריות:

הקפדה על הגינות בעבודה עם הלקוחות והספקים; שיתוף ומסירת מידע מהימן ומדויק; 
עמידה בהבטחות ובהתחייבויות ומחירים ברורים.

שירות:

מתן שירות יעיל ומהיר תוך הקפדה על מקצועיות; בקרה ועמידה בלוחות זמנים; יצירת 
סביבת עבודה נעימה ונוחה ומלאי שוטף של המוצרים.  

שגשוג:

יצירת שותפות אינטרסים בין בלורן, הלקוחות והספקים; קידום הלקוחות באמצעות עדכון 
שוטף על החידושים בענף; ייבוא המוצרים החדשים ביותר והקפדה על איכות גבוהה.

אנו בבלורן מאמינים בפתגם "נאה דורש נאה מקיים"
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5 מרכזי מידע ותצוגה בפריסה ארצית                    1599-531-060

 CONCEPT בלורן 
 דן דיזיין סנטר, בני-ברק
 קומת כניסה, חנות 119,

רח’ לח"י 2

 ירושלים
 א.ת. תלפיות,

רח’ יד חרוצים 14

 בית בלורן, ראשל"צ
 א.ת. מעוין שורק,

רח' המדע 2

 באר שבע
 א.ת. עמק שרה,
רח’ הפועלים 19

 צ’ק-פוסט, חיפה
רח’ מרקוני 18

מרכזי המידע נועדו בשבילכם, לקבלת מידע מקיף ומלא על פתרונות פרזול ועיצוב למטבחים ולרהיטים.  

אתם מוזמנים למרכזי המידע של בלורן - המקום בו תוכלו לראות, לגעת ולהרגיש.  

  גישה לנכים בכל מרכזי המידע 

www.bluran.co.il


