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דלת מתקפלת )הרמוניקה( דלת מרכזית  PL150C

משקל הדלת עובי הדלת

עד 

150 ק"ג

מינ' 34 מ"מ 
דלתות מתקפלות למחיצות בין אולמות  לדלתות כבדות במיוחד- המסילה 	 

        ממוקמת במרכז הדלת.

שרטוטתמונהתיאור פריט מק“ט

  KL33782’מוביל תחתון 2 מ

KL33783’מוביל תחתון 3 מ

   KL33785’מוביל תחתון 5 מ

 KL3629 מסילה הרמוניקה
כבדה 5 מ’

KL3702סט גלגל כפול מרכזי:

דגש: דלת ראשונה ברוחב 1/2 
דלת אין הגבלה למספר דלתות

הוראות הרכבה:תרשים למיקום גלגלים על המסילה:

מבט צד:קביעת מידת רוחב דלת:

גלגל

PL150E
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מסילה לדלת  הרמוניקה פנים החלל PL150E

משקל הדלת עובי הדלת

עד 

75 ק"ג

דלתות מתקפלות למחיצות בין אולמות  לדלתות כבדות במיוחד- המסילה 	 
        ממוקמת במרכז הדלת.

שרטוטתמונהתיאור פריט מק“ט

   KL33782
 KL33783
   KL33785

 KL3629

מוביל תחתון 2 מ’

מוביל תחתון 3 מ’ 

מוביל תחתון 5 מ’         
מסילה הרמוניקה 

כבדה 5 מ’

KL3703סט גלגל :

הוראות הרכבה:

נוסחא לחישוב רוחב דלת :

מינ' 34 מ"מ

מבט צד:

 אין הגבלה למספר דלתות	 

מיקום הגלגל
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דלת מתקפלת הרמוניקה במרכז החלל
 
PL40C

משקל הדלת עובי הדלת

עד 

40 ק"ג

מסילה במרכז הדלת 	 
חצי מהדלת ניפתחת לפנים החלל מצד אחד.	 

מינ' 25 מ"מ

שרטוטתמונהתיאור פריט מק“ט

KL8592’מסילה הרמוניקה עליונה 2 מ

KL8593’מסילה הרמוניקה עליונה 3 מ

KL8595  ’מסילה הרמוניקה עליונה 5 מ

KL33782  ’מסילה הרמוניקה תחתונה 2 מ

KL33783’מסילה הרמוניקה תחתונה 3 מ

KL33785’מסילה הרמוניקה תחתונה 5 מ

סט גלגלים  לדלת חיצונית:

KL3402

תמונת מוצר:קביעת מידת רוחב דלת:

תרשים למיקום גלגלים על המסילה:

מבט צד:

הוראות הרכבה:

??????????

 דלת ראשונה ברוחב 1/2 דלת. אין הגבלה 	 
למספר דלתות  
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מסילה לדלת הרמוניקה לצד החלל PL40E

משקל הדלת עובי הדלת

עד 

40 ק"ג

מינ' 25 מ"מ 
מסילה בצד הדלת 	 
כל הדלת ניפתחת לצד אחד של החלל	 

שרטוטתמונהתיאור פריט מק“ט

KL8592’מסילה הרמוניקה עליונה 2 מ

KL8593’מסילה הרמוניקה עליונה 3 מ

KL8595  ’מסילה הרמוניקה עליונה 5 מ

KL33782  ’מסילה הרמוניקה תחתונה 2 מ

KL33783’מסילה הרמוניקה תחתונה 3 מ

KL33785’מסילה הרמוניקה תחתונה 5 מ

KL3403סט גלגלים  לדלת חיצונית:

תמונת מוצר:קביעת מידת רוחב דלת:

תרשים למיקום גלגלים על המסילה

מבט צד:

שרטוט התקנה: 

 אין הגבלה למספר דלתות 	 
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דלת מתקפלת )הרמוניקה( לדלתות חיצוניות NK PAR25/NK PAR15

משקל הדלת עובי הדלת

עד 

15/25 ק"ג

מנגנון  הרמוניקה חיצוני לדלת עד 25/15 ק"ג פתיחה 2 דלתות מכל צד 	 
ריצפה נקייה ללא מסילה תחתונה 	 
מתאים גם כדלת לארון מטבח עליון 	 

מינ' 16 מ"מ 

שרטוטתמונהתיאור פריט מק“ט

  KL34622 ’מסילה אלומיניום  2 מ

KL34623’מסילה אלומיניום  3 מ

   KL34626’מסילה אלומיניום  6 מ

 

סט גלגל:

הוראות הרכבה:

מיקום צירים:מבט צד:

גג

דלת

גג

רצפה

סט גלגל לדלת במשקל עד 15 ק”ג

סט גלגל לדלת במשקל עד 25 ק”ג

מק”ט:

מק”ט:

 KL3521

 KL3522 

גלגל עליון

כנף 2
 

 כנף 1

 חיבור
 לדופן
הארון

PAR15PAR25
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שרטוטתמונהתיאור פריט מק“ט

ME AL042 'מסילה תחתונה 2 מ

ME AL043'מסילה תחתונה 3 מ

ME AL046'מסילה עליונה 6 מ

ME AL032'מסילה עליונה 2 מ

ME AL033'מסילה עליונה 3 מ

ME AL036'מסילה עליונה 6 מ

מערכת הזזה הרמוניקה דלת חיצונית  03MKK 2

משקל הדלת עובי הדלת

עד 
40 ק"ג

18 מ"מ

שרטוט הרכבה  חתך  צד:

סט גלגלים:

מיקום גלגלים:

הזזה לדלתות "מתקפלות" המכסות את החזית ודופן הארון 	 
מראה נקי וחלק	 
ניתן להתקין ללא מוביל תחתון בדלתות נמוכות                            	 

מידת רוחב כנף מקסימלי ממומלץ עד 60 מ"מ 	 

ציר פרפר לחיבור בין הכנפייםמוביל תחתוןגלגל עליון 

דלת שנייה

מיקום הגלגל

דלת קבועה לדופן

תמונת המחשה:

מידת חיתוך גובה הדלת= גובה הארון 	 
         ועוד 88 מ"מ

גג הארון

תחתית 
הארון

צוקלמוביל תחתון

חיבור 
לצד הארון
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הזזה פנימית ריצפה נקייה MKK2A/MKK2B

משקל הדלת עובי הדלת

עד 

40 ק"ג

40- 25 מ"מ

שרטוטתמונהתיאור פריט מק“ט

MEAL03K

MEMKK2A

MEMKK2B

מסילה אלומיניום  
עליונה 3 מטר 

סט גלגלים ל 2 כנפיים

סט גלגלים ל 4 כנפיים

MEMKK2A סט גלגלים ל-2 כנפיים

סט גלגלים:

MEMKK2B סט גלגלים ל-4 כנפיים

חיבור הדלת הראשונה לגלגל ריצפת הארון, ללא חיבור לדופן הארון 	 

רוחב דלת מקסימום 60 ס"מ לכנף.	 

כולל ציר מעצור עליון לסגירה הרמטית של הכנפיים.                  	 

ריצפה נקייה ללא מסילה תחתונה.               	 

רוחב דלת מקסימלי 60 מ"מ              	 

פין מרכזי
עליון/תחתון 

ציר מעצור לחיבור מעצורמפתח לכיוון 
כנפיים.

גלגל עליוןציר פיבוט תחתוןציר פיבוט עליון

ציר פרפר לחיבור 
כנפיים

ם
מו
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MEMKK2A סט גלגלים ל-2 כנפיים

רוחב דלת מקסימלי 60 מ"מ              	 

PANEL PAR12/PANEL PAR22 גלגל ובריח לדלתות הרמוניקה 

משקל הדלת עובי הדלת

עד 

22/12 ק"ג

מינ' 19-16 מ"מ 

שרטוטתמונהתיאור פריט מק“ט

KL3113

KL3112

KL3214

KL3126

 pvc מסילה
3 מ’  צבע לבן 

12 ק”ג 

 pvc מסילה
3 מ’ חום 12 ק”ג

  pvc מסילה

3 מ’ לבן 22 ק”ג
  pvc מסילה

3 מ’ חום 22 ק”ג

 

סט גלגל:

KL3527מק”ט:

KL3528

מערכת הזזה הרמוניקה לדלתות קלות.	 
מסילות במראה עדין שקועות בגג וברצפת הארון.	 

מיקום גלגלים:

הוראות הרכבה:

מבט צד:

דופן קבועה

כנף 2

כנף 1כנף 2

כנף 1
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סט גלגל לדלת במשקל עד 12 ק”ג

מק”ט:
סט גלגל לדלת במשקל עד 22 ק”ג


