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צוני במ"מ
רוחב יחידה חי

רוחב פנים ארון במ"מ

עומק המגירה במ"מגובה דופן מגירה במ"מ

איך לחשב מידות עבור אמביה-ליין/אורגא-ליין?

תאריך  שם המזמין                      מס' הזמנה בבלורן           טל' נייד    

כתובת                       מייל             חתימה

 המידות שיש לקחת )ראו שרטוט(:
 1. רוחב יחידה חיצוני

 2. רוחב פנים ארון
 3. גובה דופן מגירה חיצוני )המידה מהקצה העליון של הדופן ועד תחתית המגירה(

4. עומק מגירה חיצוני )מידת אורך דופן המגירה(

איזו סוג מגירה
מגירה אני 
מאבזר/ת?

 רוחב יחידה
חיצוני במ”מ

  רוחב פנים
ארון במ”מ

  גובה דופן
מגירה במ”מ

 עומק מגירה
במ”מ

כמותסוג החלוקה

 אינטיבו

 

  

 אנטארו

 לגראבוקס   

 טאורבוקס   

 אחר   
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שחור-טרהאפור אוריוןטנסינברסקה

  לגראבוקס:  אוריון )אפור כהה(   לבן-משי   נירוסטה )ללא טביעת אצבעות(   סילבר )אפור בהיר(  
 טאורבוקס:  פורניר אלון   פורניר אלון משולב עם תחתית אפורה   פורניר אגוז   

בחירת גווני מגירות

 גימורים:  אפור אוריון מט   שחור-טרה   אלון נברסקה   אגוז טנסי
 רוחב במ"מ: 100
 גובה במ"מ: 50

 למגירות בעומק:  450   500   550   650 מ"מ
 תוספת: מחיצה לחלוקה צרה

חלוקה צרה

 גימורים:  אפור אוריון מט   שחור-טרה   אלון נברסקה   אגוז טנסי
 רוחב במ"מ: 200
 גובה במ"מ: 50

 למגירות בעומק:  450   500   550   650 מ"מ
 תוספת: מחיצה לחלוקה רחבה

כמות: 

חלוקה רחבה

 גימורים:  אפור אוריון מט   שחור-טרה   אלון נברסקה   אגוז טנסי
 רוחב במ"מ: 242
 אורך במ"מ: 272
 גובה במ"מ: 50

 למגירות בעומק: 450-270 מ"מ
 תוספת: מחיצה לחלוקה נמוכה וקצרה )אפור אוריון(

כמות: 

חלוקה נמוכה וקצרה

 גימורים:  אפור אוריון מט   שחור-טרה   אלון נברסקה   אגוז טנסי
 רוחב במ"מ: 300
 גובה במ"מ: 50

 למגירות בעומק:  450   500   550   650 מ"מ
כמות: 

חלוקה לסכו"ם
)M/K( חלוקות למגירות נמוכות

תוספת מתאמי גב

 כאשר גב המגירה בנוי מעץ, יש להוסיף מתאם גב ממתכת על-מנת שהחלוקות 
ייתחברו לגב המגירה )החלוקות מגיעות עם מגנט מובנה בתוכן(

 גימורים:  אפור אוריון מט   שחור-טרה
כמות: 

בחירת גווני חלוקות

תאריך: 21.06.20
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)C/F( חלוקות למגירות גבוהות

 גימורים:  אפור אוריון מט   שחור-טרה   אלון נברסקה   אגוז טנסי
 רוחב במ"מ: 218
 אורך במ"מ: 370
 גובה במ"מ: 110

 למגירות בעומק: 650-450 מ"מ
 תוספת: מחיצה לחלוקה גבוהה וארוכה

כמות: 

חלוקה גבוהה וארוכה

 גימורים:  אפור אוריון מט   שחור-טרה   אלון נברסקה   אגוז טנסי
 רוחב במ"מ: 242
 אורך במ"מ: 270
 גובה במ "מ: 110

 למגירות בעומק: 270-270 מ"מ
 תוספת: מחיצה לחלוקה גבוהה וקצרה

כמות:  

חלוקה גבוהה וקצרה

 אורך המוט: 1080 מ"מ
 מידה לחיתוך המוט: רוחב פנים ארון מינוס 90 מ"מ

כמות:  

 תוספות:
 תופסן למוט חלוקת רוחב למגירות PURE )דופן מתכת(, גימור:  אפור אוריון מט   שחור-טרה
 תופסן למוט חלוקת רוחב למגירות FREE )דופן זכוכית(, גימור:  אפור אוריון מט   שחור-טרה

 תופסן חלוקת אורך, גימור:  אפור אוריון מט     שחור-טרה

מוט חלוקת רוחב לחיתוך 

גימורים :  אפור אוריון מט   שחור-טרה

עומק מגירה במ"מ:  450   500   550   650

סוג חלוקה לבקבוקים :  צרה )100 מ"מ(   רחבה )200 מ"מ(

כמות:  

חלוקה לבקבוקים

+=

+=

גימור : לבן-משי

עומק מגירה במ"מ:  450   500   550     600   650

כמות:  

דופן מרכזית לחלוקה

תאריך: 21.06.20
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מתקן לסכיניםמתקן לצלחות
מתקנים למטבח

 לצלחות בקוטר: 322-186 מ"מ
 גובה במ"מ: 50

ZC7T0350 :מק"ט 
כמות:  

 נכנס גם לחלוקה רחבה לסכו"ם
 רוחב במ"מ: 187
 אורך במ"מ: 409 

  ZC7M0200 :מק"ט  
כמות: 

מתקנים לתבלינים

 אמביה-ליין לתבלינים

 נכנס גם לחלוקה גבוהה וארוכה
 רוחב במ"מ: 200
 אורך במ"מ: 356

ZC7G0P0I :מק"ט  
כמות: 

 אורגא-ליין לתבלינים

 רוחב מתקן בודד )בהתאם למקום הפנוי במגירה(
 *212 מ"מ, מק"ט: ZFZ.30G01, כמות: 
 *312 מ"מ, מק"ט: ZFZ.40G01, כמות: 
 *362 מ"מ, מק"ט: ZFZ.45G01, כמות: 

 * מידת רוחב המתקן )B בשרטוט(

פחי אשפה מודולריים למגירה תחתונהמתקנים לניילון נצמד ולנייר כסף

 אמביה-ליין 
 מתקן כפול לניילון נצמד ולנייר כסף, 

 נכנס לחלוקה רחבה
 רוחב במ"מ: 187
אורך במ"מ: 409

ZC7C0000 :מק”ט 
כמות:   

 אורגא-ליין 
 מתקן בודד לניילון נצמד

 נכנס לחלוקה צרה

ZSZ.01F0 :מק”ט 
כמות:   

 מתקן בודד לנייר כסף
 נכנס לחלוקה צרה

ZSZ.02F0 :מק”ט   
כמות:   

88.5

ø 46 ’מקס

411

69
.3

ס’ 330
מק

תאריך: 21.06.20

 ציינו מה קיים במגירה: 
 טוחן אשפה    מערכת מים תת כיורית

 מערכת לטיהור מים
 אחר: 

 פח אשפה
מק"טנפחגוון אפור

מידות בס"מ

גובהרוחבעומק

8M836 6108-122.515.229.5 ליטר

15M836 6115-130.422.526 ליטר

17M836 6117-130.422.529.5 ליטר

29M836 6126-130.422.546 ליטר

מק"טרוחב ארוןבסיס
מידות בסיס לחיתוך בס"מ

עומקרוחב

40M837 2040-236.8

56.5 45/50M837 2050-246.2

60M837 2060-256.5

מק"טלפח בנפחמכסה

782 8009-04 ליטר

 29,17,15
782 008-85ליטר

מק"טחלוקה לפח 17 ליטר

 

017-85 877
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אורגא-ליין
אורגא-ליין למגירות חיצוניות בלבד

תאריך: 21.06.20

 רוחב יחידה
300, 350 מ"מ 
)עד 399 מ"מ(

רוחב יחידה
400, 450 מ"מ 
)עד 499 מ"מ(

2

רוחב יח' 550, 600 מ"מ 
)עד 649 מ"מ(

2

רוחב יח' 800 מ"מ 
)עד 899 מ"מ(

2 2

רוחב יח' 1200 מ"מ
)ואילך(

12

2 2

1

2

רוחב יח' 1000 מ"מ 
)עד 1199 מ"מ(

2

2

11 1

רוחב יח' 900 מ"מ 
)עד 999 מ"מ(

2 2

1

רוחב יח' 650, 700 מ"מ 
)עד 799 מ"מ(

1

2 1

רוחב יחידה
500 מ"מ 

)עד 549 מ"מ(

1 2 1

דגם 100

דגם 104

דגם 110*

דגם 111

דגם 114*

דגם 115

דגם 117*

דגם 120*

דגם 122*

דגם 101

דגם 108

דגם 112

דגם 129

דגם 132

דגם 116

דגם 126

דגם 109

דגם 112

5/5 * הדגמים שמסומנים בכוכבית, אינם קיימים למגירה בעומק 600 מ"מ


