
CLIP top 1550 צירי קליפ-טופ
 פתרונות ליישומים מיוחדים



גרונג

מאפיינים

זווית פתיחת הצירים 1550  

ליישומים מיוחדים )גרונג, דלת מדורגת, כיסוי קנט עבה וכדומה(  

ציר ישר לנשלפים, המשמש גם למגירות פנימיות ללא הרחקות  

גוון צירים: ניקל, שחור  

מנגנון ספירלי לנוחות כוונון העומק  

תואם לתושבות קיימות  

)TIP-ON צירים עם קפיץ או צירים ללא קפיץ )עבור  

ניתן להרכיב את הצירים או להסירם ללא שימוש בכלים  

כוונון ב-3 מימדים )עם התושבות המתאימות(  

קיים גם באינסרטה, להרכבה מהירה ללא שימוש בכלים  

כיסוי קנט עבה )מקסימום 34 מ״מ(דלת מדורגת )נוט(

  קליפ-טופ 1550
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155º ציר ישר לנשלפים
אקספנדו + אינסרטה + ברגים

ציר כפוף ליישומים מיוחדים
אינסרטה + ברגים

ציר פנימי

מפרט הזמנה

מק"טאינסרטה

71B7590ציר בלומושן )ניקל(

 TIP-ON-ציר ללא קפיץ* ל
)ניקל(

70T7590.TL

B71B7590ציר בלומושן )שחור(

 TIP-ON-ציר ללא קפיץ* ל
)שחור(

B70T7590.TL

מק"טאינסרטה

71B7690ציר בלומושן )ניקל(

 TIP-ON-ציר ללא קפיץ* ל
)ניקל(

70T7690.TL

B71B7690ציר בלומושן )שחור(

 השתמשו בציר כפוף ליישומים מיוחדים
עם תושבת 9 מ"מ

מק"טברגים

71B7650ציר בלומושן )ניקל(

מק"טאקספנדו

71B758Eציר בלומושן )ניקל(

 TIP-ON-ציר ללא קפיץ* ל
)ניקל(

70T758E.TL

מגביל ציר לזווית פתיחה

110º   70T7553 אפור בהיר

מגביל ציר לזווית פתיחה

110º   70T7553 אפור בהיר

כוונונים

תכנון

מידות ראש הציראינסרטה / שתילהברגים

אינסרטה ) (

מק"טברגים

B71B7550ציר בלומושן )שחור(

 TIP-ON-ציר ללא קפיץ* ל
)שחור(

B70T7550.TL

לצירים ללא קפיץ, יש להוסיף מנגנון    *
טיפ-און, ראו מפרט במחירון טיפ-און.  
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22 מ"מ

155º ציר כפוף ליישומים מיוחדים

תושבת סטנדרט

ללאמגביל לזווית פתיחה 

  יישומים מיוחדים

19 מ"מ

155º ציר כפוף ליישומים מיוחדים

תושבת סטנדרט

ללאמגביל לזווית פתיחה 

מידה עבור תושבת פרפר:   * 
)A = ברגים או אקספנדו  )37 מ"מ  

גרונג היקף מלא )4 צדדים(
ציר כפוף ליישומים מיוחדים 155º )פירוט מק"טים בעמוד 3(

22 מ"מ

155º ציר כפוף ליישומים מיוחדים

תושבת סטנדרט

ללאמגביל לזווית פתיחה 

19 מ"מ

155º ציר כפוף ליישומים מיוחדים

תושבת סטנדרט

ללאמגביל לזווית פתיחה 

מידה עבור תושבת פרפר:   * 
)A = ברגים או אקספנדו  )37 מ"מ  

24 מ"מ

155º ציר כפוף ליישומים מיוחדים

תושבת סטנדרט

ללאמגביל לזווית פתיחה 

גרונג דו-צידי )2 צדדים(
ציר כפוף ליישומים מיוחדים 155º )פירוט מק"טים בעמוד 3(

24 מ"מ

155º ציר כפוף ליישומים מיוחדים

תושבת סטנדרט

ללאמגביל לזווית פתיחה 
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155º ציר ישר לנשלפים

תושבת סטנדרט

110º 70מגביל לזווית פתיחהT7553

16/19 מ"מ

155º ציר ישר לנשלפים

תושבת סטנדרט

110º 70מגביל לזווית פתיחהT7553

19/19 מ"מ

155º ציר ישר לנשלפים

תושבת סטנדרט

110º 70מגביל לזווית פתיחהT7553

10 מ"מ

Y במ"מX במ"ממצבי ארון

         
max.18max.28

 
max.20max.30

           
max.25max.35

155º ציר כפוף ליישומים מיוחדים

175H9160תושבת 6 מ"מ

110º 70מגביל לזווית פתיחהT7553

גרונג דו-צידי עם תוספת חיפוי לדופן הארון
ציר ישר לנשלפים 155º )פירוט מק"טים בעמוד 3(

דלת מדורגת )נוט(
ציר כפוף ליישומים מיוחדים 155º )פירוט מק"טים בעמוד 3(

מידה עבור תושבת פרפר:   * 
)A = ברגים או אקספנדו  )37 מ"מ  

)A = מידה עבור תושבת פרפר: ברגים או אקספנדו  )37 מ"מ  *

13 מ"מ

Y במ"מX במ"ממצבי ארון

         
max.16max.29

 
max.17max.30

           
max.17max.30

155º ציר כפוף ליישומים מיוחדים

175H9160תושבת 6 מ"מ

110º 70מגביל לזווית פתיחהT7553

16 מ"מ

Y במ"מX במ"ממצבי ארון

         
max.8max.24

 
max.8max.24

           
max.8max.24

155º ציר כפוף ליישומים מיוחדים

175H9160תושבת 6 מ"מ

ללאמגביל לזווית פתיחה
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155º ציר ישר לנשלפים

תושבת סטנדרט

ללאמגביל לזווית פתיחה 

155º ציר ישר לנשלפים

תושבת סטנדרט

ללאמגביל לזווית פתיחה 

155º ציר ישר לנשלפים

תושבת סטנדרט

ללאמגביל לזווית פתיחה 

155º ציר ישר לנשלפים

תושבת סטנדרט

110º 70מגביל לזווית פתיחהT7503N

דלת עם חיפוי 4 מ״מ, שבולט מעבר לדלת )מתאים במיוחד לחיפוי זכוכית(
ציר ישר לנשלפים 155º )פירוט מק"טים בעמוד 3(

חיפוי גם לדלת וגם לדופן הארון
ציר ישר לנשלפים 155º )פירוט מק"טים בעמוד 3(

מידה עבור תושבת פרפר:   * 
)A = ברגים או אקספנדו  )37 מ"מ  

מידה עבור תושבת פרפר:   * 
)A = ברגים או אקספנדו  )37 מ"מ  

  יישומים מיוחדים
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155º ציר ישר לנשלפים

תושבת סטנדרט

110º 70מגביל לזווית פתיחהT7553

עובי חזית מקסימלי
ציר ישר לנשלפים 155º )פירוט מק"טים בעמוד 3(

כיסוי קנט עבה )מקסימום 34 מ״מ(
ציר ישר לנשלפים 155º )פירוט מק"טים בעמוד 3(

מידה עבור תושבת פרפר:   * 
)A = ברגים או אקספנדו  )37 מ"מ  

מידה עבור תושבת פרפר:   * 
)A = ברגים או אקספנדו  )37 מ"מ  

בארונות שעומדים עצמאית, ניתן לבחור 
 את עובי החזית בהתאם לצורך.

מומלץ לבדוק את תקינות פעולת 
 פתיחת הדלת במצבים בהם:

 א. קיימת דלת צמודה
ב. הארון צמוד לקיר

=  מרווח   F

FS = עובי חזית

TB = מרחק קידוח ראש הציר 

 

 TBמקסימלי FSמינימלי F
3240

4240

5240

6230

7230

8230

155º ציר ישר לנשלפים

תושבת סטנדרט

ללאמגביל לזווית פתיחה

 TBמקסימלי FSמינימלי F
3282

4272

5272

6262

7252

8251

155º ציר ישר לנשלפים

תושבת סטנדרט

ללאמגביל לזווית פתיחה
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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


