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EXTENDO
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O
מק"ט: 

אקסטנדו- מערכת דלתות זכוכית מסונכרנת

• מערכת•אקסטנדו•הינה•מערכת•מסונכרנת•לדלתות•זכוכית••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
עם•פתיחת•הדלת•הראשונה•נפתחות•באופן•מסונכרן•גם•הדלתות•הבאות.

• המערכת•מותאמת•לזכוכית•בעובי•10/12מ"מ,•בין•2•עד•4•דלתות.	
• המערכת•מאפשרת•מראה•נקי•בתקרה.•)ללא•מסילה•ברצפה(	
• אחת•ממערכות•ההזזה•המתקדמות•מסוגה•להפרדה•בין•חללים.	

KL010

לצפיה בסרטון הסבר לחץ כאן
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משקל הדלת עובי הדלת

מני'•12-10•מ"מ

סט ל- 3 דלתות מסוכרנות.סט ל- 2 דלתות מסוכרנות.

סט ל- 4 דלתות מסוכרנות.

עד•

100 ק"ג

1

34

2 שלב•ראשון-•מעבר•סגור

אפשריות התקנה:

שלב•רבעי-•מעבר•פתוח•ברוחב•4•מטר.שלב•שלישי-•פתיחה•כמעט•מלאה.

שלב•שני-•עם•פתיחחת•דלת•אחת•ימינה•
נפתחות•באופן•אוטומטי•כל•שאר•הדלתות•

במערכת•בצורה•מסונכרנת.

EXTENDO
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לצפיה בסרטון הסבר לחץ כאן
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EXTENDO

משקל הדלת עובי הדלת

מני'•10-12•מ"מ

חיבור לתקרת בטון 4 דלתותחיבור לתקרה בטון  3 דלתותחיבור לצד קיר 3 דלתות

עד•

100 ק"ג

אפשריות חיבור לתקרה/קיר.

לצפיה בסרטון הסבר לחץ כאן
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EXTENDO

משקל הדלת עובי הדלת

עד•

100 ק"ג אקסטנדו- מערכת דלתות זכוכית מסונכרנת

דגם•A •4•דלתות•זזות•בחיבור•קבוע•לקיר•.

דגם•B •4•דלתות•זזות•בחיבור•לדלת•זכוכית•נוספת•קבועה.

מני'•10-12•מ"מ
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לצפיה בסרטון הסבר לחץ כאן
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משקל הדלת עובי הדלת

עד•

150 ק"ג

מני'•12-10•מ"מ

שרטוטתמונהתיאור פריט מק“ט

KL0102•מערכת•הזזה
לדלתות•
נערמות

• מערכת•דלתות•להפרדה•בין•חללים,•דלת•לצד•דלת.•הדלתות•ניכנסות•	
לתוך•כיס•פנימי•ניסתר,•באופציה•אנכית/אופקית.

• מתאים•במיוחד•בכניסה•לחנויות.	

חיבור מסילה:

תמונת המחשה:מבט צד:

מיקום דלתות אפשרי:

מערכת הזזה נסתרת למחיצות זכוכית STOCK GLASS150
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SLID TOP 90/SLID TOP 130מסילה מוסתרת בתוך הנמכת תקרה

משקל הדלת עובי הדלת

עד•

90/130 ק"ג

מינ'•35•מ"מ

שרטוטתמונהתיאור פריט מק“ט

    KL2712
   KL2713

KL2716
  KL2722
KL2723
KL2726

מסילת•אלומיניום•2•מ’•
מסילת•אלומיניום•3•מ’•

מסילת•אלומיניום•6•מ’•••
מסילה+•כיסוי•2•מ’••••••••••

מסילה+•כיסוי•3•מ’•••
מסילה+•כיסוי•6•מ’

 

KL2705KL2725/סט גלגל 90 ק“ג                  130 ק“ג

הוראות הרכבה:

התקנה בהנמכת תקרה: מבט צד:

• מנגנון•לדלתות•עץ/אלומיניום	
• מסילה•עליונה•שקועה•בתקרה•למראה•רווח•מינימלי•בין•התקרה•לדלת.	

פרופיל•מותאם•
להנמכת•גבס.

התקנה על צד הקיר.

בטון

דלת

הנמכת•גבס
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מסילת הזזה לדלתות כיס SLID INTRA 90/SLID INTRA 130

משקל הדלת עובי הדלת

עד•

90/130 ק"ג

מינ' 35 מ"מ•

תמונה:שרטוט:תיאור פריט מק“ט

    KL2702
   KL2703
 KL2704

   KL2706
  KL2707
KL2708

סט•גלגלים•90•ק”ג•מסילה•2•מ’•
סט•גלגלים•90•ק”ג•מסילה•3•מ’•
סט•גלגלים•90•ק”ג•מסילה•4•מ’•

סט•גלגלים•130•ק”ג•מסילה•2•

מ’•סט•גלגלים•130•ק”ג•מסילה•

3•מ’•סט•גלגלים•130•ק”ג•

מסילה•4•מ’

• התקנה•קלה	
• מרווח•מינמלי•בין•הדלת•למסילה	
• •מנגנון•כיוונון•חזית•הדלת,•בתחתית•הדלת.	

מבט צד:

הוראות הרכבה:

גג

כיס

מנגנון כיונון חזית

כיס

דלת

התקנה סמויה בגג הארון
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מאסטר סלייד- הזזה בכיס נסתר. MASTERSLIDE

• מערכת•הזזה•עם•כיס•פנימי•חבוי•בתוך•קיר.	
• כיס•עשוי•רשת•מתכת,•מוסתר•בזמן•בניית•הקיר,•מסילה•עליונה•שקועה.	
• ללא•מסילה•בריצפה.	
• מסילה•מסיבית•למשקל•כבד	
• נסיעה•שקטה•ואמינה	

גלגל••מסיבי•לנסיעה•שקטה•ואמינה

שלבים בבנית הכיס:

גלגל••מסיבי•לנסיעה•שקטה•ואמינה
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