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הוראות הרכבה - מסילת הזזה ווסט הרמוניקה
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יח'  מידההזזה CAIMIמק"ט

W10X2M2 מטר מסילה עליונה חיצונית מעל הארון

3 מטר מסילה עליונה חיצונית מעל הארון

2 מטר מסילה עליונה פנים הארון

3 מטר מסילה עליונה פנים הארון

2 מטר מסילה תחתונה פנים הארון

3 מטר מסילה תחתונה פנים הארון

סט צירים וחלקים לזוג דלתות עם מסילה תחתונה

(תוספת לדלת גבוהה) ציר ספר מרכזי
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W11X3M

W20X2M

W20X3M

W3141

W51

יח'

יח'
יח'

יח'
יח'

יח'
סט

יח'

דלתות הזזה בשיטת הרמוניקה - שילוב בין מסילות הזזה לצירים.
מתאים לארונות קיר, נישות, פתחים ומעברים בין חדרים.

WEST מפרט הזמנה: מסילת הזזה הרמוניקה 2 דלתות דגם

ניתן לשימוש עם מסילה בתוך הארון (פנימי) או מסילה עליונה מעל הארון.
מסילה פנימית, מתאימה במיוחד למעברים, פתחים ונישות.

במעברים, פתחים ונישות אין צורך במסילה תחתונה. אפשרויות שימוש 2 דלתות או 4 דלתות.

עובי דלת מקסימאלי 20 מ"מ, רוחב דלת מקסימאלי 600 מ"מ.

סט צירים לזוג דלתות ללא מסילה תחתונה W3151סט
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התקנה ללא שימוש במסילה
תחתונה

W51
 ציר מרכזי, משמש חיבור בין

שתי דלתות

W41
 מוביל למסילה תחתונה. מתאים לצד

שמאל ולצד ימין

W31
 גלגל למסילה עליונה מתאים 

לצד שמאל ולצד ימין.

W10
מסילה עליונה חיצונית מעל הארון

W11
מסילה עליונה לפנים הארון/משקוף

W20
מסילה תחתונה

הוראות התקנה למסילה עליונה

התקנת מסילה עליונה
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הוראות התקנה למסילות וצירים

דלתות פתוחות

שימוש במסילה פנימית

ניתן להשתמש במערכת
ללא מסילה תחתונה.

דלתות סגורות

שימוש במסילה 
עליונה

שיטות ורעיונות להתקנה במעברים ונישות
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הוראות הרכבה לסט גלגלים

חבר את הציר לגלגל בעזרת הבורג המצורף.השחל את הגלגל העליון למסילה.

חבר את הציר למוביל בעזרת הקובץ המצורף.הנח את המוביל התחתון על המסילה.

שרטוטים מס' 6 + 5 :
מיקום ציר מרכזי W51 בין

שתי דלתות.

שים לב!
החלק הרחב של הציר יותקן 

על הדלת הנגררת.

מבט על - מצב סגור

מבט על - מצב פתוח


