
 

 משרד ראשי ומכירה סיטונאית     פקס: 803-5586731
המעיין 47, ת.ד. 385, מודיעין    טל': 03-5586795

כל המידות נתונות במילימטרים

מגירה עם דופן בגובה 63 מ"מ

תכולת הקיט
כמותתיאורדגםמס'
1SC100631זוג דפנות, גובה 63 מ"מ
2SC10170 / SC101401זוג מסילות, לעומס 40 / 70 ק"ג

2מחבר חזית לדופן 63, חיבור שתילה בלחיצה / חיבור ברגים3SC902008 / SC902010א' / 3ב'

לשולחנות כתיבה, 	  לכיריים, מגירות  כגון מגירה מתחת  נמוכים  לחללים  במיוחד  אידיאלית 
מגירות איים וכיוצ"ב. 

* בהזמנה מיוחדת.

מגירה עם דופן בגובה 90 מ"מ

המגירה,              לתחתית  תומך  להתקין  מומלץ  מ"מ   800 מעל  ברוחב  במגירות 
דגם 6970 )אינו כלול בקיט(, ראו עמוד 44.

להזמנת קיט המגירה

 70
ק"ג  40

ק"ג

500
550

*400
*450
 500 
 550

מידות להזמנה

לנתונים טכניים מפורטים - ראו עמוד 28.

3ב'

2 1

3א'21

תיאורדגם

SC463R1
קיט למגירה עומס 40 ק"ג, 

חיבור ברגים

SC463R2
קיט למגירה עומס 40 ק"ג, 

חיבור שתילה בלחיצה

SC763R1
קיט למגירה עומס 70 ק"ג, 

חיבור ברגים

SC763R2
קיט למגירה עומס 70 ק"ג, 

חיבור שתילה בלחיצה

30 לבןגימור: 
77 גרפיט



 

כל המידות נתונות במילימטרים14  משרד ראשי ומכירה סיטונאית     פקס: 03-5586731
המעיין 47, ת.ד. 385, מודיעין    טל': 03-5586795

מגירות עם גלריה

ניתן להוסיף קיט גלריה בכל סוגי המגירות:

להזמנת קיט הגלריה
קיט מוטות גלריה

כמותתיאורדגםמס'
1קיט גלריה מלבנית, חיבור שתילה / חיבור ברגים3SCG1 / SCG2א' / 3ב'

קיט גלריה עם מתאם גב חופשי, ניתן להוסיף בכל סוגי המגירות.	 
יש להזמין בנפרד:	 

 קיט למגירה 	 
קיט מוטות גלריה	 

3א'

3א'

3ב'

3ב'

מגירות גלריה עם חיזוק לחזית גבוהה

SC_90

SC_122

SC_186

SC_250

לנתונים טכניים מפורטים - ראו עמוד 32-34.

תיאורדגם
SCG1קיט גלריה מלבנית, חיבור ברגים
SCG2קיט גלריה מלבנית, חיבור שתילה

מידות:
 

 ,550  ,500  ,450  ,400  ,350  ,270
650 ,600

30 לבןגימור: 
77 גרפיט



 

15  משרד ראשי ומכירה סיטונאית     פקס: 03-5586731כל המידות נתונות במילימטרים
המעיין 47, ת.ד. 385, מודיעין    טל': 03-5586795

מגירות גלריה עם חיזוק לחזית גבוההמגירות עם גלריה

ניתן להוסיף קיט גלריה בכל סוגי המגירות:

להזמנת קיט הגלריה

קיט גלריה עם מתאם גב חופשי, ניתן להוסיף בכל סוגי המגירות.	 
מתאימה למגירות עם חזיתות גבוהות במיוחד.	 
יש להזמין בנפרד:	 

קיט למגירה	 
קיט מוטות גלריה עם חיזוק לחזית גבוהה	 

קיט מוטות גלריה עם חיזוק
כמותתיאורדגםמס'
1SCGH11קיט גלריה מלבנית עם חיזוק לחזית גבוהה, חיבור ברגים

SC_90

SC_122

SC_186

SC_250

1

1

1

1

לנתונים טכניים מפורטים - ראו עמוד 32-34.

תיאורדגם

SCGH1
קיט גלריה עם חיזוק לחזית 

גבוהה, חיבור ברגים

270, 350, 400, 450, 500, 550מידות:
30 לבןגימור: 

77 גרפיט



 

17  משרד ראשי ומכירה סיטונאית     פקס: 03-5586731כל המידות נתונות במילימטרים
המעיין 47, ת.ד. 385, מודיעין    טל': 03-5586795

יש להזמין בנפרד
כמותתיאורדגםמס'
4SCG1 1קיט גלריה מלבנית, חיבור ברגים

5SC902186 1160
F8 פנל חזית למגירה פנימית בעובי 8 מ"מ, גובה 186 מ"מ, 

אורך 1160 מ"מ
1

6SCP1861שקית אביזרים לפנל חזית מגירה פנימית, גובה 186 מ"מ

יש להזמין בנפרד:	 
קיט למגירה 	 
F8 פנל חזית למגירה פנימית, גובה 186 מ"מ 	 
שקית אביזרים למגירה פנימית	 
קיט גלריה	 

42

2

4

3

13

1

5

6

6

4

4

תכולת הקיט
כמותתיאורדגםמס'
1SC100901זוג דפנות, גובה 90 מ"מ
2SC10170 / SC101401זוג מסילות, לעומס 40 / 70 ק"ג
3 SC9020012מחבר חזית, חיבור ברגים

בנוסף לקיט, יש להזמין בנפרד

מידות להזמנה

 70
ק"ג  40

ק"ג

500
550
600
650

270
350
400
450
500
550

קיט למגירה SCALA, גובה דופן 90 מ"מ
להזמנה

מגירה פנימית גבוהה עם דופן בגובה 90 מ"מ וגלריה

ניתן להזמין בהתאם לצורך

המגירה,             לתחתית  מחבר  להתקין  מומלץ  מ"מ,   600-800 ברוחב  למגירות 
דגם SC902220 )אינו כלול בקיט(. 

במגירות מעל רוחב 800 מ"מ, מומלץ להתקין 2 מחברים. ראו עמוד 44.

לנתונים טכניים מפורטים - ראו עמוד 35.

תיאורדגם

SC490R1
קיט למגירה עומס 40 ק"ג, 

חיבור ברגים

SC790R1
קיט למגירה עומס 70 ק"ג, 

חיבור ברגים

30 לבןגימור: 
77 גרפיט

תיאורדגם
SCG1*קיט גלריה מלבנית, חיבור ברגים

SC902186
1160

F8 פנל חזית למגירה פנימית,  
גובה 186 מ"מ, אורך 1160 מ"מ

SCP186
שקית אביזרים לפנל חזית מגירה 

פנימית, גובה 186 מ"מ

30 לבןגימור: 
77 גרפיט

תיאורדגם

SC902220
מחבר תחתית מגירה פנימית 

 F8 לחזית



 

21  משרד ראשי ומכירה סיטונאית     פקס: 03-5586731כל המידות נתונות במילימטרים
המעיין 47, ת.ד. 385, מודיעין    טל': 03-5586795

SCALA MATCH - חיפויים מעוצבים לדפנות המגירהSCALA MATCH - חיפויים מעוצבים לדפנות המגירה

* ייתכנו הבדלים בגווני העץ

להזמנת חיפוי MDF בציפוי פורנירלהזמנת חיפוי MDF לצביעה

אלון מבוקע אלון לבן צרפתי אגוז אמריקאי אגוז אפריקאי

הכנה
לצבע

אורך )מ"מ(כמותגובה דופןדגם

SCMF

63

550זוג
90
122
186
250
63

2,440יחידה
90
122
186
250

FO1 פורניר אגוז אפריקאיגימור: 
FO2 פורניר אגוז אמריקאי

FO3 פורניר אלון לבן צרפתי
FO4 פורניר אלון מבוקע

אורך )מ"מ(כמותגובה דופןדגם

SCM

63

550זוג
90
122
186
250
63

2,440יחידה
90
122
186
250



 

כל המידות נתונות במילימטרים26  משרד ראשי ומכירה סיטונאית     פקס: 03-5586731
המעיין 47, ת.ד. 385, מודיעין    טל': 03-5586795

נתונים לתכנון
חזית המגירה

בצורה  מורכבות  והחזיתות  במידה 
להשתמש  מומלץ  ברגים  עם  ידנית 
.)46 עמ'  )ראו  חזית  סימון  בשבלונות 

קדחים לחיבור בדיבל נפתח: Ø10 X12 מ"מ.

גב המגירה תחתית המגירה
• רוחב גב המגירה = רוחב תחתית המגירה = LW - 58 )רוחב פנים הארון פחות 58 מ"מ(.	
• 	.RAL 7011 או גרפיט RAL 9003 לבן :SCALA צבע דפנות מגירת
• כל המידות כוללות את עובי הקנט המודבק.	
• סימון להדבקת קנט על גב המגירה:  	
• עובי חומר: 16 מ"מ.	

• 	.LW - 58 :רוחב התחתית
• 	.NL - 19 :אורך התחתית
• עובי חומר: 16 מ"מ.	

NL.)650 ...400 ,350 ,270( מידת אורך המסילה 

LW.)*רוחב פנים הארון )רוחב מגירה מירבי: 1200 מ"מ

D.**)המידה בה החזית מכסה על דופן הארון )עליונה, תחתונה או דופן צד

H.מינימום. ראו פירוט בעמודים הבאים H גובה החלל המינימלי הדרוש מגירה. לכל מגירה נתוני

h.גובה מינימלי של חזית המגירה - נקבע בהתאם לסוג המגירה, לצרכים ולמיקומה

G.המידה שבין תחתית המגירה לתחתית החזית - מינימום 16 מ"מ

K.הרווח שנשאר בין חזית המגירה לבין תחתית משטח העבודה. מקובל בין 3-5 מ"מ

M.הרווח בין חזית מגירה תחתונה לקצה התחתון של הארון. עבור כיסוי מלא: 0-3 מ"מ

R.הרווח בין חזיתות המגירות, המידה המקובלת 2-5 מ"מ

B.רוחב חזית המגירה - המידה המקובלת 4-6 מ"מ פחות מרוחב חיצוני של יחידת הארון

כל המידות כוללות את עובי הקנט.•

NL

NL+3 = עומק נטו של הארון

G

מגירה פנימית

K

R

R

M

h

h

h

H חלל

D

D

LW
רוחב פנים הארון

B

תחתית המגירה
)עבור כל סוגי המגירות(

LW-58

אורך התחתית

רוחב התחתית

NL-19

.)D( הנתונים מתייחסים למגירות חיצוניות בהן קיים כיסוי דופן **
     במקרה שנעשה שימוש במגירה פנימית, יש להתייחס למידות ללא D כמידות מינימום.

*  בשימוש עם קיט מייצב מגירה )דגם SC905515( רוחב מגירה מירבי: 1500 מ"מ.

LW-58
רוחב הגב

116

גב למגירה
גובה 122

LW-58
רוחב הגב

185

גב למגירה 
גובה 186

LW-58
רוחב הגב

248

גב למגירה 
גובה 250

LW-58
רוחב הגב

84

גב למגירה 
גובה 90

LW-58
רוחב הגב

57 גב למגירה 
גובה 63

D = המידה בה חזית המגירה מכסה את דופן הארון.

105+D50+D

21.5+D 21.5+D

32 גובה חזית
50מינימלי חזית מגירה

 דופן 90 מ"מ

140+D50+D

21.5+D 21.5+D

32 גובה חזית
50מינימלי חזית מגירה

 דופן 122 מ"מ

21.5+D 21.5+D

209+D

50+D
32

96  גובה חזית
מינימלי

50

32

חזית מגירה
 דופן 186 מ"מ

270+D

50+D
32

96
 גובה חזית
מינימלי

21.5+D 21.5+D

50

32

64

חזית מגירה
 דופן 250 מ"מ

78+D32+D

21.5+D 21.5+D

20
גובה חזית
חזית מגירהמינימלי

 דופן 63 מ"מ



 

27  משרד ראשי ומכירה סיטונאית     פקס: 03-5586731כל המידות נתונות במילימטרים
המעיין 47, ת.ד. 385, מודיעין    טל': 03-5586795

נתונים לתכנון
מיקום המסילה על דופן הארון

מומלץ לחבר את המסילות עם ברגי יורו Ø6.3 )קדחים בקוטר 5 מ"מ(.
.Ø3.5 ניתן לחבר גם עם ברגי סיבית

הרכבת המסילה

 מיקום לברגי יורו 

 מיקום לברגי יורו 

מסילות לעומס 70 ק"ג

F8 - מגירה פנימית עם חזית בעובי 8 מ"מ

קצה קדמי 
של הארון

חור שני 37 מ"מ מקצה הארון
18.5

3732
52*

*52 = מידה מומלצת. 49.5 = מידה מינימלית.
.TIPMATIC SOFT CLOSE 58 = בהתקנת מנגנון 

מגירה עם חזית חיצונית

קצה קדמי 
של הארון

חור שלישי 37 מ"מ מקצה הארון
9.5

3732
52*

*52 = מידה מומלצת. 49.5 = מידה מינימלית.
.TIPMATIC SOFT CLOSE 58 = בהתקנת מנגנון 

קצה קדמי של הארון

3 + )NL( עומק פנים ארון מינימלי = אורך מסילה

NL+3 = עומק פנים ארון מינימלי

37

קצה קדמי של הארון

NL+12 = עומק פנים ארון מינימלי

37

מסילות לעומס 40 ק"ג



 

כל המידות נתונות במילימטרים28  משרד ראשי ומכירה סיטונאית     פקס: 03-5586731
המעיין 47, ת.ד. 385, מודיעין    טל': 03-5586795

נתונים לתכנון

• גובה פנים המגירה: 43 מ"מ	
• גובה חלל הארון הדרוש: מינ' 78 מ"מ	
• גובה גב המגירה: 57 מ"מ )כולל עובי קנט(	

מגירה עם דופן בגובה 63 מ"מ

מגירה עם דופן בגובה 90 מ"מ

תחתית מגירה
אורך

התחתית
NL-19

*52 = מידה מומלצת. 49.5 = מידה מינימלית.
.TIPMATIC SOFT CLOSE 58 = בהתקנת מנגנון 

• גובה פנים המגירה: 70 מ"מ	
• גובה חלל הארון הדרוש: מינ' 105 מ"מ	
• גובה גב המגירה: 84 מ"מ )כולל עובי קנט(	

LW-58

תחתית מגירה
אורך

התחתית
NL-19

*52 = מידה מומלצת. 49.5 = מידה מינימלית.
.TIPMATIC SOFT CLOSE 58 = בהתקנת מנגנון 

57
גובה הגב

LW-58
רוחב הגב והתחתית

3241

10 Ø10X13

גב מגירה

78+D32+D

21.5+D 21.5+D

20
גובה חזית
חזית מגירהמינימלי

 דופן 63 מ"מ

105+D50+D

21.5+D 21.5+D

32
גובה חזית
50מינימלי חזית מגירה

 דופן 90 מ"מ

84
גובה הגב

רוחב הגב והתחתית

5573

10 Ø10X13

גב מגירה

נתונים לתכנון

D = המידה בה חזית המגירה מכסה את דופן הארון.

D = המידה בה חזית המגירה מכסה את דופן הארון.

LW = רוחב פנים הארון

LW-58 = 29רוחב התחתית

ינ'
מ
 2

6
52

*

43

42
.5

9.
5

D

21.5

 9.
5+

D
20

22
.5

D

16
LW-58 = רוחב גב המגירה

LW-58 = רוחב גב המגירה
LW = רוחב פנים הארון

LW-58 = רוחב התחתית

ינ'
מ
 5

3

70

52
*

42
.5

9.
5

16

29

D

21.5

 9.5
+

D
32

40
.5

D

50



 

37  משרד ראשי ומכירה סיטונאית     פקס: 03-5586731כל המידות נתונות במילימטרים
המעיין 47, ת.ד. 385, מודיעין    טל': 03-5586795

התקנה וכיוונון
הרכבת המגירה במקומה

הוצאת המגירה

1. הניחו את המגירה על גבי המסילות השלופות.

1. שילפו את המגירה.

2. הכניסו את המגירה עד הסוף. המגירה תינעל על גבי המסילות    
   באופן אוטומטי.

כלפי מעלה.  סוף מהלך השליפה הרימו את המגירה  2. לקראת 
   המגירה תשתחרר מהמסילה.

"קליק"

 הרכבת המגירה
ופירוקה מהמסילה

1. השחילו את תחתית מחבר החזית לתוך החריץ בחזית 
הדפנות. יישרו את חזית המגירה על גבי הדפנות.

2. לחצו לאחור את הידיות בתחתית מחברי הדופן.  
   חזית המגירה תיצמד לדפנות ותינעל במקומה.

הכנסת חזית המגירה למקומה

2. הזיזו את חזית המגירה כלפי מעלה לניתוק ממחברי החזית ולשחרורה.1. דחפו לאחור את הידיות בתחתית מחברי החזית.

שחרור חזית המגירה

 הרכבה ופירוק 
של חזית המגירה
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כיוונון אנכי - מגירה עם דופן בגובה 63 מ"מ

CRYSTAL PLUS כיוונון אנכי - מגירה  עם דופן בגובה 186 מ"מ ומגירת

1. בעזרת מברג פיליפס, שחררו נעילת החזית
בצידן     והאמצעיים  העליוניים  הברגים  עם    

   הפנימי של דפנות המגירה.

2. באמצעות הברגים התחתוניים כווננו את גובה 
   החזית למיקום הרצוי.

באמצעות  במקומה  החזית  את  נעלו   .3
    הברגים העליוניים והאמצעיים בצידן הפנימי 

   של דפנות המגירה.

3 12

כיוונון אנכי - מגירה עם דופן בגובה 90 ו-122 מ"מ

עם . 1 החזית  נעילת  שחררו  מברג,  בעזרת 
הברגים העליוניים בצידן הפנימי של דפנות 

המגירה.

2. באמצעות הברגים התחתוניים כווננו את גובה 
   החזית למיקום הרצוי.

באמצעות  במקומה  החזית  את  נעלו   .3
      הברגים העליוניים בצידן הפנימי של דפנות 

    המגירה.

3 12

נעילת . 1 שחררו  פיליפס  מברג  בעזרת 
3. נעלו בחזרה את הברגים.2. הזיזו את החזית למיקום הרצוי.הברגים בצידן הפנימי של דפנות המגירה.

3 12

התקנה וכיוונון
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התקנה וכיוונון

כיוונון אופקי

בתחתית . 1 הידית  את  לאחור  לחצו 
מחבר החזית.

3. דחפו קדימה את הידית במחבר החזית 2. הזיזו את החזית למיקום הרצוי.
  לנעילת מיקום החזית.

23 1

כיוונון גובה, צד והטיית החזית 
גבוהה דופן  עם  במגירות 

בצעו כיוונון באמצעות סיבוב הברגים הממוקמים בתחתית מחבר הגלריה לחזית המגירה.

בצעו כיוונון באמצעות ברגי הכיוונון בצידן הפנימי של דפנות המגירה.

בצעו כיוונון באמצעות סיבוב הברגים הממוקמים בתחתית מחבר הגלריה ובחיבור הגבוה לחזית המגירה.

CRYSTAL PLUS-כיוונון הטיית החזית - מגירות  עם דופן בגובה 122, 186, 250 מ"מ  ו

כיוונון הטיית החזית - מגירה עם גלריה

כיוונון הטיית החזית - מגירת גלריה עם חיזוק לחזית גבוהה

 כיוונון גובה, צד
והטיית החזית
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אביזרים משלימים

להזמנה

.SCALA אבזור לחלוקה פנימית של מגירות מסדרת

מתאים לכל סוגי המגירות.
התקנה פשוטה על גבי מוט הגלריה או דופן הזכוכית.	 
ניתן להסרה בכל עת.	 
כיוונון ללא צורך בכלים.	 

יש לחתוך את המוט ב-102 מ"מ פחות ממידת רוחב הארון.

רוחב ארון פחות 102

להזמנה

ליחידה ברוחב 600-800 מ"מ, מומלץ 
להתקין מחבר נוסף.

ליחידה מעל רוחב 800 מ"מ, מומלץ 
להתקין שני מחברים.

SC902050

SC902045

F8 מחבר תחתית מגירה פנימית לחזית

12

ø15

ø1
0ø8812
.516

21
13

תומך קידמי לתחתית המגירה

התומך מקשר בין תחתית לחזית המגירה.	 
התומך מקשיח את מבנה המגירה ומונע את שקיעת התחתית.	 
מומלץ לשימוש בעיקר במגירות רחבות-מעל 800 מ"מ, או מגירות הנושאות משקל רב.	 
שימוש בתומך מחייב קידוח מקדים בתחתית המגירה )ראו מידות לקידוח בשרטוט(.	  להזמנה

תיאורדגם

SC902040 
1150

לחיתוך,      מלבני  חלוקה  מוט 
אורך 1150 מ"מ

SC902045תפס למוט גלריה מלבני
SC902050תפס לדופן זכוכית

30 לבןגימור: 
77 גרפיט

תיאורדגם

SC902220
מחבר תחתית מגירה פנימית 

F8 לחזית

תיאורדגם
תומך לתחתית המגירה6970




