
סרטון הרכבה

הוראות הרכבה 
HK top קלפת אוונטוס



 מידע לתכנון 
HK top קלפות אוונטוס

* נתוני קידוח: עומק 11.5 מ"מ;  קוטר 5 מ"מ

מיקום מנגנון בהרכבה עם ברגי יורו אינטגרליים

מידות במ"מ

FD1619222628 = עובי חזית

X6857473327 = מרחק בליטת הקרניז

SOB =עובי קנט עליון )מקסימום 25.4 מ"מ(
Y = FH x 0.29 + FD - SOB

FH = גובה חזית

קביעת המרחק הנכון בין הקרניז לבין חזית הארון מידות נדרשות

LH = גובה פנים ארון 
גובה ארון חיצוני: מקסימום 600 מ"מ

* עומק פנים ארון: מינימום 261 מ"מ עם מנגנון תלייה חיצוני

הרכבת מתאמי חזית

SOB= עובי קנט עליון )מקסימום 25.4 מ"מ(
SFA = מידת כיסוי קנט צד

 FAo = מידת כיסוי קנט עליון
F = מרווח   

הערה: כאשר הארון צמוד לקיר, יש לשמור 
שהמרווח המינימלי בין הארון לבין הקיר: 5 מ"מ

2 מ"מ  = MF

הרכבת מפסק סרוו-דרייבמרווח מינימלי בין החזיתות

מיקום קידוחי מרווחן קפיצי

בחזיתות אלומיניום מומלץ להתקין את המרווחן הקפיצי על דופן 
הארון )בחזית הקנט(, במקביל למיקום המיועד לכך ע"ג החזית, 

אסור להדביק את המרווחן הקפיצי.

מיקום מנגנון בהרכבה עם שבלונת מיקום אינטגרלית

סרוו-דרייבסטנדרט
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 הוראות הרכבה 
HK top קלפות אוונטוס

הרכבה עם שבלונת מיקום אינטגרלית
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 הוראות הרכבה 
HK top קלפות אוונטוס

 הרכבה עם שבלונת 
מיקום אינטגרלית
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 הוראות הרכבה 
HK top קלפות אוונטוס

 הרכבה עם ברגי יורו  
אינטגרליים



FAo= כיסוי קנט עליון
SFA= כיסוי קנט צד
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 הוראות הרכבה 
HK top קלפות אוונטוס



 ראו 
עמ' 6

FAo= כיסוי קנט עליון
SFA= כיסוי קנט צד
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 הוראות הרכבה 
HK top קלפות אוונטוס
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 הוראות הרכבה 
HK top קלפות אוונטוס

 על מנת לשמור על בטחונך אין לסגור את הזרוע, 
הזרוע יכולה לקפוץ ולגרום לפציעה.

אזהרה
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 הוראות הרכבה 
HK top קלפות אוונטוס

)TORX( מברג/ביט כוכב
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 הוראות הרכבה 
HK top קלפות אוונטוס

 מברג/ביט
)TORX( כוכב
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 הוראות הרכבה 
HK top קלפות אוונטוס

 מברג/ביט
)TORX( כוכב
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 הוראות פירוק 
HK top קלפות אוונטוס

 על מנת לשמור על בטחונך אין לסגור את הזרוע, 
הזרוע יכולה לקפוץ ולגרום לפציעה.

אזהרה



הרכבת לוחית מגנטית לחזית )הרכבה מקבילה לפין הטיפ-און(

הרכבת לוחית - טיפ-און קידוח - חזית מעץ  

FAu = כיסוי קנט תחתון

 *3 = בחזיתות עץ מומלץ להזיז את מיקום מרכז הבורג ב-3 מ"מ, 
        על מנת שהמגע הישיר יהיה ללוחית המגנטית ולא לבורג.

קידוח אופקי

יש להדביק את לוחית המגנט

FAu = כיסוי קנט תחתון

הרכבת לוחית טיפ-און עם מתאם תושבת - חזית מאלומיניום  

קידוח אופקי
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 הוראות הרכבה 
 מנגנון טיפ-און 

HK top לקלפת אוונטוס

מנגנון מכאני )טפח פתח( התומך בפתיחת חזיתות ללא ידיות.

לפתיחה - לחיצה ע"ג החזית והקלפה נפתחת במידה המאפשרת להרימה ידנית כלפי מעלה.

לסגירה - יש להוריד את החזית כלפי מטה וללחוץ עליה.

לבחירתכם שתי אפשרויות להתקנת מנגנון הטיפ-און:

א. טיפ-און קידוח

ב. טיפ-און עם מתאם תושבת )ראו עמ' 14(

123

כוונון המרווח בין החזית לבין קנט הארון

הוראות הרכבה

לדיוק מירבי בקידוח החורים, מומלץ מיקום מנגנון טיפ-און קידוח
 להשתמש בשבלונה לקידוח בלומושן, 

מק"ט: 65.5010

 מידות עומק קידוח לפין, 
לחזיתות עד גובה 500 מ"מ

אזהרה: אסור להדביק את המנגנון בקדח החור

 * בשימוש עם לוחית הדבקה מרווח מומלץ - 2.6 מ"מ
   בשימוש עם לוחית הברגה מרווח מומלץ - 3.1 מ"מ

א. מנגנון טיפ-און בקידוח - מידות לתכנון

מידות להרכבת מנגנון טיפ-און בקידוח



  כוונון המרווח בין החזית לבין קנט הארון

4

* המנגנון מגיע עם כיוון מרווח של 2 מ"מ

123

הוראות הרכבה

הרכבת לוחית מגנטית לחזית )הרכבה מקבילה לפין הטיפ-און(

הרכבת לוחית - טיפ-און קידוח - חזית מעץ  

FAu = כיסוי קנט תחתון

 *3 = בחזיתות עץ מומלץ להזיז את מיקום מרכז הבורג ב-3 מ"מ, 
        על מנת שהמגע הישיר יהיה ללוחית המגנטית ולא לבורג.

תושבת חיצונית

יש להדביק את לוחית המגנט

FAu = כיסוי קנט תחתון

הרכבת לוחית טיפ-און עם מתאם תושבת - חזית מאלומיניום  

תושבת חיצונית
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 הוראות הרכבה 
 מנגנון טיפ-און 

HK top לקלפת אוונטוס

ב. מנגנון טיפ-און עם מתאם תושבת - מידות לתכנון
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www.bluran.co.il                 1599-531-060                       5 מרכזי מידע ותצוגה בפריסה ארצית

 באר שבע:
 רח' הפועלים 19, 

א.ת. עמק שרה

 ירושלים:
 רח' יד חרוצים 14, 

א.ת. תלפיות

 צ'ק-פוסט, חיפה:
רח' מרקוני 18

CONCEPT בלורן 
 דן דיזיין סנטר, בני-ברק:

 רח' לח"י 2, 
קומת כניסה, חנות 119

 בית בלורן, ראשל"צ:
 רח' המדע 2, 

א.ת. מעוין שורק

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
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