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LIBRA H7
מתכוונן  סמוי  מתקן 

לתליית ארונות
112

19 מגולווןגימור: 

LIBRA H7

טבלה למציאת משקל נשיאה מירבי בהתאם לגודל הארון

התקנה LIBRA H7 ללא שוכב עליוןהתקנה LIBRA H7 עם שוכב עליון

נתונים לתכנון

משקל מירבי לארון )זוג מתלים(: ראו טבלה.• 
רוחב ארון חיצוני: 450-1200 מ"מ.• 
עומק ארון חיצוני: 340-590 מ"מ.• 

להזמנה

משפחת מוצרים חדשנית מבית ITALIANA FERRAMENTA איטליה, אשר הופכת את 
תליית הארונות לקלה, מהירה ומדוייקת.

• מערכות LIBRA הן מערכות נסתרות בגב הארון המחוזקות על דפנות הארון.
מאפשר תליית ארונות ללא גב או שוכב עליון.• 
כיוונון ייחודי לגובה ולעומק )אל הקיר וממנו( המתבצע באופן קל ומדוייק מתוך הארון • 

ובעת שהוא כבר תלוי.
פטנט ייחודי למנגנון נעילה ואבטחה המונע נפילה של הארון.• 
הודות למחבר צד צר במיוחד, מערכת התליה אינה מפריעה למסילות המגירה.• 
התקנה קלה, נוחה ומהירה.• 
מוצר זוכה פרס חדשנות בעיצוב.• 

מתקן סמוי מתכוונן לתליית ארונות "מרחפים"

בסרטון  לצפייה  סרקו 
המתאר  מפורט  הדגמה 
ההרכבה שלבי  כל  את 

תכולת הקיט

340-590

מומלץ להתקין עם
M6X10-13 מופה

מומלץ להתקין עם בורג 
M6X12 ראש שטוח
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LIBRA H7

הרכבת מחברי הצד לתושבות בקיר תושבת הקיר

הכנת הארון

מתקן סמוי מתכוונן לתליית ארונות "מרחפים"

84 39

109.4

19.8

80
.5

36

הכנת הפינוי בגב הארון הכנת הקדחים בדפנות הארון

כיוונונים

כיוונון גובה

כיוונון עומק

בורג אבטחה

גישה נוחה לכיוונון מהיר מתוך הארון

כיוונון עומק כיוונון גובה

כיוונון באמצעות מברג פוזי מס' 2

בורג אבטחה

הבריגו את בורג האבטחה האדום 
עד לנגיעתו בתושבת הקיר. 

12 מ"מ13 מ"מ

* יש לוודא כי הקיר באיכות המתאימה להחזקת היחידה המותקנת.
* יש להשתמש בפרזול מתאים לסוג הקיר עליו תתליה היחידה.

שימו לב!

יש לשבור את התושבת הכפולה במרכזה על 
מנת להפריד בין שתי התושבות.
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LIBRA H7

מידת חיתוך פרופיל אלומיניום

חיבור מחבר הצד לפרופיל

הוספת נקודות עיגון בהתאם לרוחב ארון חיצוני

הכנת הארון בהתקנה LIBRA H7 עם פרופיל אלומיניום

מתקן סמוי מתכוונן לתליית ארונות "מרחפים"
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רוחב ארון חיצוני
EDCBA)מ"מ(

-עד 450

451-600V

601-950VV

951-1200VVV

VVVVמעל 1200

ניתן להזמין בנפרד בהתאם לצורך

הוספת נקודות עיגון נוספות לפרופיל האלומיניום מפחיתה את העומס מהתושבות הצדדיות.

חיבור מחבר הצד לפרופיל

ØX

Y

YØX
10.88
9.810

דיבל עץ )אופציונאלי(

4.2X45 בורג

L = רוחב פנים הארון

L-72

יש לקדוח חורים בפרופיל כמספר החורים 
הרצוי בהתאם לשרטוט משמאל.

יש להשתמש בפרזול התואם את סוג הקיר.

מחיר תיאורדגם
)₪(

  7110920
1092

פרופיל אלומיניום למתלה 
LIBRA H7, גובה 80.5 מ"מ
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