
מוצרים נוספים לנגרות

מתקן אנכי סמוי מתכוונן לתליית ארונות, מבית ITALIANA FERRAMENTA, איטליה.

משמש לתליה של ספריות וארונות גדולים וכבדים על הקיר. המתלים מתאימים גם 	 
לתליה של ספריות ללא גב.

המתלה מורכב בתוך הדופן האנכית של הארון, עובי מינימלי לדופן 25 מ"מ.	 
כיוונון בשלושה מישורים:	 

רוחבי: לקיזוז סטיות קידוח בקיר.	 
אנכי: להתאמה מלאה של כל דפנות הארון, הכיוונון נעשה כשהדופן מורכבת.	 
עומק: הכיוונון נעשה באמצעות המחבר כדי להצמיד את הרהיט לקיר, 	 

ובאמצעות רגלית REKORD 14 נעשה פילוס אנכי )במידה והקיר עקום(.
עומס מירבי לכל מתלה 250 ק"ג.	 
החיבור לקיר באמצעות תושבת מתכת.	 
הרכבה קלה ומהירה באמצעות מנגנון "תליה עצמית" אשר מבטיח תליה ראשונית 	 

יציבה ובגמר העבודה אבטחה כנגד נפילה.
מוצר זוכה פרסי עיצוב.	 

הפינוי בחלקה העליון של הדופן הוא עבור מתקן התלייה LIKU. הפינוי בחלקה התחתון 
הוא עבור רגלית REKORD 14 לצורך פילוס אנכי. 

חיזוק המתקן עם 2  
ברגים 4X60 ראש פן.
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נתונים לתכנון

הכנה בדופן הארון

תכולת הקיט

עובי מינימלי לדופן אנכית: 25 מ"מ.	 
עומס מירבי למתלה: 250 ק"ג.	 

 LIKU מתקן
63801

תושבת 
LIKU P

רגלית 
REKORD 14

ברגים ראש פן 
4X60

כיסויי פלסטיק

מתקנים לתליית ארונות LIKU

להזמנה

תיאורדגם

LIKU
קיט מתקן סמוי אנכי מתכוונן 

לתליית ארונות

34 אפורגימור: 

בסרטון  לצפייה  סרקו 
המתאר  מפורט  הדגמה 
ההרכבה שלבי  כל  את 
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מוצרים נוספים לנגרות

חיבור באמצעות 4 דיבלים וברגים. ניתן להזיז את מיקום התושבת 
לצדדים ב- 3 מ"מ לכל צד.

באחריות המתקין להתאים את סוג ומידת הדיבלים והברגים בהתאם 
לסוג הקיר.

בצעו כיוונון לגובה להתאמה מלאה בין כל 
הדפנות האנכיות. הכיוונון באמצעות מפתח 

אלן 6.

סגרו את בורג האלן כמתואר בשרטוט עד 
להצמדה מלאה של הדופן לקיר. 

מפתח אלן 6.

אבטחה למניעת נפילה

 REKORD 14 הפילוס האנכי באמצעות רגלית
דרך הקדח שבתחתית הדופן.

 שלב ראשון: הלבשת הדופן על מתקן התלייה, תליה ראשונית בלבד.
שלב שני: ההצמדה לקיר עם הבורג מהצד העליון. 

אפשרות לכיוונון צידי נוסף ±1.5 מ"מ בין המתלה לתושבת.

חיבור התושבת לקיר

פילוס אנכיכיוונון לעומק )הצמדה לקיר(כיוונון אנכי

הרכבת הדופן על התושבת

LIKU מתקנים לתליית ארונות
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