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מסילת טנדם

פירוקכוונוןהרכבהתכנון

 תופסן* אחורי
 למדף נשלף

T51.7000 :מק"ט

 בוקסא*
 לכיוון חזית

מק"ט: 295.1000

 מעצור* 
 למגירה פנימית
מק"ט: 298.5500

 * פריטים בהזמנה נפרדת
  )מידע להרכבה וכוונון בעמ' 6(

3 23 2



מסילת טנדם

מידות מיקום המסילה על דופן הארון

מידע לתכנון

המלצה: מיקום המסילה על דופן הארון בגובה: 38 מ"מ מתחתית הארון )המידה מתאימה לכל סוגי המסילות(.

 מקרא:      SKW = רוחב פנים מגירה    ן     LW   = רוחב פנים ארון     ן    SKL = אורך מגירה    ן     ISKL = אורך מגירה פנימית   
            NL  = אורך מסילה           ן        X   = עובי חזית

מגירה חיצונית/פנימית מרווחים נדרשים

A = 3 מ"מ )מידה מתאימה   
למסילה שליפה מלאה(    

* 3+ מ"מ עם מייצב צד

מגירה פנימית

2+ מ"מ עם מעצור למגירה    *
פנימית  

מגירה חיצונית

* 12+ מ"מ עם מייצב צד

מגירה חיצונית/פנימית מרווחים נדרשים

* 3+ מ"מ עם מייצב צד

מגירה פנימיתמגירה חיצונית

2+ מ"מ עם מעצור למגירה  * 12+ מ"מ עם מייצב צד  *
פנימית, מק"ט: 298.5500  

שבלונה לסימון וקידוח מסילות טנדםמידות קידוח

מומלץ לבצע 
את הסימון 

והקידוח 
בעזרת שבלונה 

T65.1000.02

550H מסילה שליפה רגילה

560H מסילה שליפה מלאה

3 23 2



מידע לתכנוןמסילת טנדם
מנגנון נעילה בתחתית המגירה

מגירה חיצונית עם חזית כפולה

מגירה חיצונית עם חזית אחת

1C

1B

1A

5 45 4



מסילת טנדם

12

12

1

הרכבה וכוונון

1560H

5 45 4



הרכבה וכוונוןמסילת טנדם

 בוקסא
 לכיוון חזית

 )מתאים לכל 
 סוגי המסילות(

 תופסן אחורי
למדף נשלף

 מעצור
למגירה פנימית

7 67 67 67 6



7 67 67 67 6



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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