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משקל הדלת עובי הדלת

מינ' 18 מ"מ
מערכת ב"מישור אחד" בדלתות הזזה הנסגרות לקו אחד, כולל סגירה שקטה.	 
ניתן להזמין את המערכת ל 2 או 3 דלתות. 	 
מראה קו אחיד ו"נקי" המיישר עם הקיר.	 

מערכת סליידר להזזת דלתות בקו ישר במישור אחד
עד 

15 ק"ג

מיקום המסילה העליונה.

מיקום המסילה התחתונה. רצפת ארון

גג הארון

ת
דל

מידות דלת:
דלת- 80 ס”מ 
דלת- 90 ס”מ 

דלת- 100 ס”מ                          
דלת- 120 ס”מ

מערכת למישור אחד לארונות עליונים/ ארונות 
תחתונים.

טריקה שקטה

מראה קו נקי ואחיד עם הקיר
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משקל הדלת עובי הדלת
עד 

80 ק"ג קונספטה דלת נפתחת- נכנסת  

דלתות הזזה במישור אחד הנפתחות כדלתות כנף, נכנסות לכיס נסתר 	 
מימין או משמאל.

מראה קו נקי וישר עם הקיר, ללא שימוש במסילה ברצפה. מתאים 	 
ל"הסתרת" מזווה, חדר כביסה, ארונות בגדים וכו'.

טריקה שקטה

דלתות במצב פתוח:דלתות במצב סגור:

מינ' 18-25 מ"מ
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ALFA01 01 מערכת הזזה חיצונית+ בולם אלפא

מנגנון נעילה בטיחותי למניעת נפילת הדלת 	 
מברשת לניקוי המסילה העליונה 	 
מנגנון לטריקה שקטה של הדלת 10 ס"מ לפני הסגירה.	 
ניתן לחבר את המסילות מפנים הארון ע"י ברגים.	 
מסילה עליונה מחוזקת במיוחד למניעת "בטן" בגג הארון.	 
מנגנון "חכם" לקביעת עובי הדלת בין 18 מ"מ ל-30 מ"מ כל 4 מ"מ.	 

סט גלגלים לדלת חיצונית+פנימית+                    
:ME00ALFA01 4 בולמי טריקה מק”ט

מבט צד: מיקום גלגלים:

שרטוטתיאור פריט מק”ט

ME00AL25TP2
ME00AL25TP3
ME00AL25TP4
ME00AL25TP6

מסילה עליונה להזזה חיצונית 2 מ’
מסילה עליונה להזזה חיצונית 3 מ’
מסילה עליונה להזזה חיצונית 4 מ’
מסילה עליונה להזזה חיצונית 6 מ’

ME00AL201BT2
ME00AL201BT3
ME00AL201BT4

   ME00AL201BT6

מסילה תחתונה להזזה חיצונית 2 מ’
מסילה תחתונה להזזה חיצונית 3 מ’
מסילה תחתונה להזזה חיצונית 4 מ’
מסילה תחתונה להזזה חיצונית 6 מ’

 גובה הדלת= מידת חוץ הארון+ 87 מ"מ	 
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 גובה הדלת= מידת חוץ הארון+ 87 מ"מ	 

משקל הדלת עובי הדלת

עד 

100 ק"ג

30-18 מ"מ

מנגנון בטיחות גלגל תחתון:

בוכנת גז תוצרת גרמניה:

ארון מורכב:כיוונון עובי הדלת:

מנגנון בטיחות גלגל עליון:

 אפשרות קביעת עובי הדלת מתכוונן כל 4 מ"מ בין 18 עד 30 מ"מ	 

טריקה שקטה
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משקל הדלת עובי הדלת

מנגנון הזזה חיצוני לדלתות במשקל כבד
עד 

80 ק"ג  SGM 04
18- 28 מ"מ

שרטוטתמונהתיאור פריט מק”ט

ME AL0142 2 מסילה עליונה
מטר  

ME AL0143 3 מסילה עליונה
מטר  

ME AL0146 6 מסילה עליונה
מטר

ME AL0132 מסילה תחתונה
2 מטר

ME AL133 מסילה תחתונה
3 מטר

שרטוטסט גלגלים  חיצוני  (שמאל/ימין)

שרטוטסט גלגלים פנימי ( ימין /שמאל)

שרטוט הרכבה  חתך  צד  עד  28 מ”מ

שרטוט הרכבה  חתך  צד  עד  22 מ”מ

סט הזזה  לדלת חיצונית "מרחפת" על חזית הארון.	 
מראה דקורטיבי ו"נקי" בכיסוי דפנות מלא.	 
כיוונון גובה קל בצד הכנף. 	 
 ניתן להזמין מנגנון דומה עם בולם טריקה שקטה מובנה על גבי 	 

המסילה העליונה.

גלגל עליון

גלגל עליון 

מוביל תחתון

מעצור עליוןמעצור תחתון

מוביל תחתון

מעצור עליוןמעצור תחתון

גג ארון

גג

תחתית

צוקל

תחתית ארון
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שרטוטתמונהתיאור פריט מק”ט

MEAL3802

MEAL3803

MEAL3806

מסילה עליונה 
פנימית 2 מ’

מסילה עליונה 
פנימית 3 מ’

מסילה עליונה 

פנימית 6 מ’

MEALDRK2

MEALDRK3

MEALDRK6

מסילה תחתונה 
חיצונית 2 מ’

מסילה תחתונה 
חיצונית 3 מ’

מסילה תחתונה 
חיצונית 6 מ’

שרטוט  צד:

שרטוט:

סט גלגלים עד 40 ק”ג

תמונות המחשה:

מוביל תחתון חיצוני 

MESKM43

גג

תחתית

פנים הארון ועוד 14 מ"מ              	 

מערכת הזזה לארונות עם מסילה עליונה המותקנת בגג הארון פנימית.	 
מסילה תחתונה מותקנת על גבי הצוקל חיצונית לארון .	 

צוקל

משקל הדלת עובי הדלת

עד 
20 ק"ג

מני' 16 מ"מ

מערכת הזזה לדלת פנימית/ חיצונית SKM43K

מעצור עליוןגלגל עליון
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