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מתאים לדלתות עץ.

מסילת המנגנון מורכבת על הדלת והגלגלים מורכבים על הקיר.

"הקסם" מתרחש בעת פתיחת הדלת - המשתמש אינו רואה את המסילה או הגלגלים.

מתאים לדלתות ברוחב 850-1800 מ"מ.

מתאים לדלתות במשקל עד 80 ק"ג.

מנגנון הזזה סמוי לדלת בניין תלויה



                          מבית TERNO איטליה

• •מנגנון•הזזה•סמוי	 מנגנון•נעילה•למניעת•נפילת•הדלת.	

• •מהלך•בלימה•של•יותר•מ-50•מ"מ.	 מוביל•תחתון•שקט.	

• •בולמים•חדשים•עם•אפשרות•שינוי•מיקום.	 מערכת•כוונון•חדשה•שהיא•פטנט•רשום•	

המאפשרת•כוונון•גובה•דלת,•מרחק•מן•

הקיר•ומישור.

• גלגלים•תחתונים•חדשים•חזקים•וגמישים,•	

לא•משאירים•סימנים•על•הריצפה,•מעוצבים•

לתנועה•חלקה•ונעימה.

מנגנון הזזה סמוי לדלת בניין תלויה
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

MAGIC2

למידע•נוסף סרטון•הדרכה

מנגנון הזזה סמוי לדלת בניין תלויה

עומס•מירבי:
80•ק"ג

מרחק•מהרצפה:
10•מ"מ

850-1800•מ"מ מינ'•35•מ"מ

דלת

כוונון•גובה:
±2•מ"מ

.מנגנון הגנה למניעת נפילת הדלת

מיקרא

H•-•גובה•דלת
Y•-•גובה•מפתח•קיר

D -•מרחק•מהדלת•לקיר

לאחר•התקנת•הדלת•על•המסילה•ונצירתה•
יש•להסיר•את•מוטות•ההפעלה.

תיאורדגם

MAGIC2.1800

MAGIC2•מנגנון•נסתר
לדלת•הזזה•בניין•80•ק''ג

לרוחב•מקסימום
1800•מ''מ

להזמנה

אפשרויות הרכבת המסילה
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מתאים לדלתות זכוכית בעוביים 8,10,12 מ"מ.

מסילת המנגנון מורכבת על הדלת והגלגלים מורכבים על הקיר.

"הקסם" מתרחש בעת פתיחת הדלת - המשתמש אינו רואה את המסילה או הגלגלים.

מתאים לדלתות ברוחב 850-1800 מ"מ.

מתאים לדלתות במשקל עד 80 ק"ג.

 מנגנון הזזה סמוי לדלת בניין תלויה מזכוכית 



מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

                          מבית TERNO איטליה

• •מנגנון•הזזה•סמוי	 מנגנון•נעילה•למניעת•נפילת•הדלת.	

• •מהלך•בלימה•של•יותר•מ-50•מ"מ.	 מוביל•תחתון•שקט.	

• •בולמים•חדשים•עם•אפשרות•שינוי•מיקום.	 מערכת•כוונון•חדשה•שהיא•פטנט•רשום•	

המאפשרת•כוונון•גובה•דלת,•מרחק•מן•

הקיר•ומישור.

• גלגלים•תחתונים•חדשים•חזקים•וגמישים,•	

לא•משאירים•סימנים•על•הריצפה,•מעוצבים•

לתנועה•חלקה•ונעימה.
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

מנגנון הזזה סמוי לדלת בניין תלויה מזכוכית

עומס•מירבי:
80•ק"ג

מרחק•מהרצפה:
10•מ"מ

מ"מ •850-1800 8/10/12•מ"מ
בהתאם•לדגם

דלת

כוונון•גובה:
±2•מ"מ

אפשרויות הרכבת המסילה

.מנגנון הגנה למניעת נפילת הדלת

מיקרא

H•-•גובה•דלת
Y•-•גובה•מפתח•קיר

לאחר•התקנת•הדלת•על•המסילה•ונצירתה•
יש•להסיר•את•מוטות•ההפעלה.

תיאורדגם

MAGIC2V.8.1800

MAGIC2•VETRO•מנגנון•
נסתר

לדלת•הזזה•בניין•80•ק''ג•
מזכוכית••8•מ''מ•לרוחב•

מקסימום•1800•מ''מ

MAGIC2V.10.1800

MAGIC2•VETRO•מנגנון•
נסתר

לדלת•הזזה•בניין•80•ק''ג•
מזכוכית••10•מ''מ•לרוחב•

מקסימום•1800•מ''מ

MAGIC2V.12.1800

MAGIC2•VETRO•מנגנון•
נסתר

לדלת•הזזה•בניין•80•ק''ג•
מזכוכית••12•מ''מ•לרוחב•

מקסימום•1800•מ''מ

להזמנה

MAGIC2 VETRO 

1010

1212

למידע•נוסף סרטון•הדרכה
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

973 מהלך הדלת

653

486

230

173

להזמנה

תיאורדגם

LINX1000W.2980מנגנון•לדלת•אוטובוס•לבן
LINX1000B.2980מנגנון•לדלת•אוטובוס•שחור

LIN-X1000

רוחב•דלת
•750-1100•מ"מ

פתיחה•
וסגירה•רכה

גובה•דלת
2400-2980•מ"מ

עומס•מירבי
90•ק"ג

כיוונון•24-40•מ"מ
ב-4•מימדים

מנגנון לדלת אוטובוס 90 ק''ג לרוחב 1100 - 750 מ''מ

• תנועת•דלת•ברדיוס•קטן•המהווה•פתרון•אידיאלי•לחללים•צפופים•במיוחד•כמו•	
מסעדות,•משרדים,•חדרי•אירוח•וכו'.

מוצר•זוכה•פרסי•עיצוב.	•

כל•המידות•נתונות•במילימטרים.

למידע•נוסף

A משקל
דלת

20•ק"ג2•מ"מ
30•ק"ג3.5•מ"מ
40•ק"ג5•מ"מ

50•ק"ג6.5•מ"מ
60•ק"ג8•מ"מ

70•ק"ג9.5•מ"מ
80•ק"ג11•מ"מ

90•ק"ג12.5•מ"מ

10
+A

5
גובה דלת

750-1100

10 5

המרחק הנדרש לפתיחת הדלת

סרטון•הדרכה

דלת

סגירה•שקטה



11

מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

רוחב•דלת
•750-850•מ"מ

פתיחה•
וסגירה•רכה

גובה•דלת
מקס'•2400•מ"מ

עומס•מירבי
40•ק"ג

כיוונון•24-40•מ"מ
ב-4•מימדים

778 מהלך הדלת

535

431

220

169

להזמנה

תיאורדגם

LINX800W.2400מנגנון•לדלת•אוטובוס•לבן
LINX800B.2400מנגנון•לדלת•אוטובוס•שחור

LIN-X800 מנגנון לדלת אוטובוס 40 ק''ג לרוחב 850 - 750 מ''מ

• תנועת•דלת•ברדיוס•קטן•המהווה•פתרון•אידיאלי•לחללים•צפופים•במיוחד•כמו•	
מסעדות,•משרדים,•חדרי•אירוח•וכו'.

מוצר•זוכה•פרסי•עיצוב.	•

למידע•נוסף

 1
5

5

גובה דלת

750-850

10 5

המרחק הנדרש לפתיחת הדלת

סרטון•הדרכה

דלת

סגירה•שקטה
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

נתונים לתכנון הארון

הכנת פנל הקיר / הארון

DW+80•מינ' DW-18

DW-107

DW-55

)DW(•רוחב•הדלת
800-1000•מ"מ
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5

45˚

3 פרט

להזמנה

יח'תיאורמק"ט

MFU1000 DX1דלת•ימין

MFU1000 SX1דלת•שמאל

MONOFLAT -  מנגנון לדלת הזזה במישור אחד

*•ניתן•להתקין•בדלת•עבה•יותר•מ-30•מ"מ,•
••בתנאי•שמפנים•את•ההפרש•מעובי••הדלת•

••בעת•התקנת•המנגנון.

MFU1000

כיוונון•
ב-3•מימדים

*28-30•מ"מ

דלת

עד•30•ק"ג800-1,000•מ"מ עד•2,500•מ"מ

• מראה•נקי•ואחיד•של•הקיר•עם•הדלת,•אין•כל•מסילות•או•פרזול•שנראה•מסביב•	
לדלת•או•על•הרצפה.

• פתרון•אידיאלי•להפרדה•בין•חדרים•או•לחדרי•ארונות.	
• הדלת•נמצאת•במישור•אחד•עם•הקיר•ובהתאמה•מלאה.	
• תנועה•ייחודית•למערכת,•בדחיפה•קלה•הדלת•מחליקה•פנימה•ואז•נעה•הצידה.	

למידע•נוסף

צד שמאל

 העתיד של מנגנוני ההזזה כבר כאן

סרטון•הדרכה



מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
 העתיד של מנגנוני ההזזה כבר כאןהזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

2
0

2
11

יתרונות הטכנולוגיה:

נסיעה חלקה, אחידה ושקטה בזכות פיתוח נוזל חדשני.	 
חדשנות במבנה הגלגלים - נסיעה מושלמת ללא רטט בתנועת הדלת- גלגלי המנגנון מצוידים 	 

במיסבים גדולים ובבולמי אינרציה )משיכה( עצמאיים המוחדרים בין המיסבים המאפשרים נסיעה 
חלקה, אחידה בתוך המסילה, גם במקרים של פגמים בקיר או בתקרה.

הפעלה שקטה במפגש עם הנגדית - וו הגרירה של הבולם מצויד במערכת טעינה אוטומטית 	 
המאובזרת בחומרים אלסטיים מתקדמים וחדשניים. 

הפרופיל המלבני של הבולם עשוי אלומיניום ומסתיר בתוכו את כל הרכיבים המכניים ומשמש כחיזוק 	 
של מבנה הבולם.

מאפשרת לעבוד גם עם דלתות צרות ברוחב מינימלי של 740/810 מ"מ בלבד!                      	 
בסדרות classic/hide בהתאמה.

מאפשרת לעבוד עם רוחב דלת מינימלי של 600 מ"מ בלבד! בשתי הסדרות כאשר בצד אחד של 	 
הדלת משולב מנגנון עם בולם אינטגרלי מובנה ובצד השני בולם זעזועים.

מיועדת לדלתות במשקלים 50, 80, 120 ק"ג.	 
Fluid Technology מורכבת משלושה פטנטים בינלאומיים שונים שיחדיו מייצרים                          	 

את העתיד של מנגנוני ההזזה לדלתות בניין.



מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

מערכת הבלימה מחוברת ישירות לגלגל מנגנון הדלת והופכת אותן ליחידה אחת 	 
בעלת מנגנון הזזה עם בולם אינטגרלי מובנה.

מהלך סגירת הדלת מתבצע באמצעות הבוכנה ההידרואלית בתוספת שני קפיצים 	 
הממוקמים בחלקה העליון והתחתון של המסילה המאפשרים כניסה חלקה ורכה 

במיוחד של המגנון אל מהלך הסגירה.

הטכנולוגיה בבולם האינטגרלי המובנה



 .FLUID TECHNOLOGY הדור הבא של בולמי הזעזועים - פיתוח מבריק של
למעצור-בולם המסורתי נוספו "פיסטון" עצירה ושתי פחיות קפיציות.

הבולם החדשני מאפשר עבודה עם דלתות צרות במיוחד החל מרוחב 600 מ"מ.
ניתן לשלב עם בולם אינטגרלי מובנה והוא יכול להיות מותקן בשני צידי הדלת.



מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

.fluid technology מנגנוני בלימה אינטגרליים מובנים בטכנולוגיה מתקדמת

בולמי זעזועים ומעצורים מסורתיים

מתאים לדלתות  במשקלים 50, 80, 120 ק"ג

ניתן להרכיב שני בולמים אינטגרליים מובנים ברוחב דלת מינימלי של 810 מ"מ.

ניתן לשלב בולם זעזועים בצדדים ברוחב דלת מינימלי של 600 מ"מ. 

המרחק בין דלת למסילה הוא 9.5 מ"מ בלבד!.

סדרת מנגנוני הזזה לדלת בניין תלויה 
עם חיבור נסתר השקוע בדלת

Hide
FL

UI

D TECHNOLOGY             FLUID TECHNOLOGY
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

8 מ"מ

16 מ"מ

1

3

5

2

4

6

HIDEתהליך ההתקנה
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

HIDE

תיאורדגם

50SCFD2.810

מנגנון•HIDE•לדלת•הזזה•
בניין•50•ק''ג•עם•2•בולמי•
שמן•אינטגרליים•מובנים•
לרוחב•מינימום•810•מ''מ

80SCFD2.810

מנגנון•HIDE•לדלת•הזזה•
בניין•80•ק''ג•עם•2•בולמי•
שמן•אינטגרליים•מובנים•
לרוחב•מינימום•810•מ''מ

120SCFD2.810

מנגנון•HIDE•לדלת•הזזה•
בניין•120•ק''ג•עם•2•בולמי•
שמן•אינטגרליים•מובנים•
לרוחב•מינימום•810•מ''מ

להזמנה

מנגנונים נסתרים לדלת תלויה עם שני בולמי שמן אינטגרליים מובנים

סרטן•הדרכהלמידע•נוסף

120 / 80 / 50  ק"ג 120 / 80 / 50  ק"ג

עומס•מירבי:
50/80/120•ק"ג
)בהתאם•לדגם(

מרחק•מהרצפה:
12.5•מ"מ

רוחב•דלת
מינ'•810•מ"מ

מינ'•30•מ"מ

דלת

כוונון•גובה:
±4•מ"מ

מרחק•בין•דלת•
למסילה•9.5•מ''מ

סגירה•ופתיחה•
שקטה

מסילה.• כולל• ואינו• בודדת• לדלת• הוא• הסט•
יש•להזמין•מסילה•עליונה•לפי•הצורך.

להזמנת מסילה עליונה

תיאורדגם
1280ALU 2000'מסילה•עליונה•אורך•2•מ
1280ALU 3000'מסילה•עליונה•אורך•3•מ
1280ALU 4000'מסילה•עליונה•אורך•4•מ
1280ALU 6000'מסילה•עליונה•אורך•6•מ

להזמנת מסילה עליונה

תיאורדגם
1263ALU 3000'מסילה•עליונה•אורך•3•מ
1263ALU 6000'מסילה•עליונה•אורך•6•מ

כמות מחברים L בכל סט

כמות מחבריםדגם
50SCFD2.8104
80SCFD2.8105
120SCFD2.8106

כמות מחבריםאורך
15004 מ"מ
16505 מ"מ
20005 מ"מ
25006 מ"מ
30007 מ"מ

1380ALU

1380ALU

 1380ALU 150  

ניתן להזמין בנפרד

תיאורדגם

127DV
מחבר•L•לחיבור•לקיר•עבור•מסילה•

1280ALU

1380ALU 150
מ''מ•••••• •150 אלומיניום• פלח•
מסילה• עבור• קרניז• להרכבת•

•1280ALU

155
מחבר•L•לחיבור•לקיר•עבור•מסילה•

1263ALU

1380ALU•מק"ט

מספר מחברי L מומלץ

1280ALU•מק"ט

1263ALU•מק"ט

מק"ט•155
*יש להזמין בנפרד

127DV•מק"ט
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

סרטן•הדרכהלמידע•נוסף

120 / 80 / 50  ק"ג120 / 80 / 50  ק"ג

מרחק•בין•דלת•
למסילה•9.5•מ''מ

סגירה•ופתיחה•
שקטה

להזמנת מסילה עליונה

תיאורדגם
1280ALU 2000'מסילה•עליונה•אורך•2•מ
1280ALU 3000'מסילה•עליונה•אורך•3•מ
1280ALU 4000'מסילה•עליונה•אורך•4•מ
1280ALU 6000'מסילה•עליונה•אורך•6•מ

להזמנת מסילה עליונה

תיאורדגם
1263ALU 3000'מסילה•עליונה•אורך•3•מ
1263ALU 6000'מסילה•עליונה•אורך•6•מ

כמות מחברים L בכל סט

כמות מחבריםדגם
50SCFD1SA1.6004
80SCFD1SA1.6005
120SCFD1SA1.6006

כמות מחבריםאורך
15004 מ"מ
16505 מ"מ
20005 מ"מ
25006 מ"מ
30007 מ"מ

1380ALU

1380ALU

 1380ALU 150  

ניתן להזמין בנפרד

תיאורדגם

127DV
מחבר•L•לחיבור•לקיר•עבור•מסילה•

1280ALU

1380ALU 150
פלח•אלומיניום•150•מ''מ••••••
להרכבת•קרניז•עבור•מסילה•

•1280ALU

155
מחבר•L•לחיבור•לקיר•עבור•מסילה•

1263ALU

תיאורדגם

50SCFD1SA1.600

מנגנון•HIDE•לדלת•הזזה•
בניין•50•ק''ג•עם•בולם•

שמן•אינטגרלי•מובנה•ובולם•
זעזועים•לרוחב•מינימום•

600•מ''מ

80SCFD1SA1.600

מנגנון•HIDE•לדלת•הזזה•
בניין•80•ק''ג•עם•בולם•

שמן•אינטגרלי•מובנה•ובולם•
זעזועים•לרוחב•מינימום•

600•מ''מ

120SCFD1SA1.600

מנגנון•HIDE•לדלת•הזזה•
בניין•120•ק''ג•עם•בולם•

שמן•אינטגרלי•מובנה•ובולם•
זעזועים•לרוחב•מינימום•

600•מ''מ

להזמנה

עומס•מירבי:
50/80/120•ק"ג
)בהתאם•לדגם(

מרחק•מהרצפה:
12.5•מ"מ

רוחב•דלת
מינ'•600•מ"מ

מינ'•30•מ"מ

דלת

כוונון•גובה:
±4•מ"מ

HIDE מנגנונים נסתרים לדלת תלויה עם בולם שמן אינטגרלי מובנה ובולם זעזועים

1380ALU•מק"ט

מספר מחברי L מומלץ 1263ALU•מק"ט

1280ALU•מק"ט

מק"ט•155
*יש להזמין בנפרד

127DV•מק"ט
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

HIDE

תיאורדגם

80SCST2.600
מנגנון•HIDE•לדלת•הזזה•
80•ק''ג•עם•2•מעצורים•
לרוחב•מינימום•600•מ''מ

להזמנה

מנגנון נסתר לדלת תלויה עם שני מעצורים

עומס•מירבי:
80•ק"ג

מרחק•מהרצפה:
10•מ"מ

רוחב•דלת
מינ'•600•מ"מ

מינ'•30•מ"מ

דלת

כוונון•גובה:
±3•מ"מ

מסילה.• כולל• ואינו• בודדת• לדלת• הוא• הסט•
יש•להזמין•מסילה•עליונה•לפי•הצורך.

להזמנת מסילה עליונה

תיאורדגם
1280ALU 2000'מסילה•עליונה•אורך•2•מ
1280ALU 3000'מסילה•עליונה•אורך•3•מ
1280ALU 4000'מסילה•עליונה•אורך•4•מ
1280ALU 6000'מסילה•עליונה•אורך•6•מ

מרחק•בין•דלת•
למסילה•8•מ''מ

כמות מחברים L בכל סט

כמות מחבריםדגם
80SCST2.6005

להזמנת מסילה עליונה

תיאורדגם
1263ALU 3000'מסילה•עליונה•אורך•3•מ
1263ALU 6000'מסילה•עליונה•אורך•6•מ

כמות מחבריםאורך
15004 מ"מ
16505 מ"מ
20005 מ"מ
25006 מ"מ
30007 מ"מ

ניתן להזמין בנפרד

תיאורדגם

127DV
מחבר•L•לחיבור•לקיר•עבור•מסילה•

1280ALU

1380ALU 150
פלח•אלומיניום•150•מ''מ••••••
להרכבת•קרניז•עבור•מסילה•

•1280ALU

155
מחבר•L•לחיבור•לקיר•עבור•מסילה•

1263ALU

מספר מחברי L מומלץ

סרטן•הדרכהלמידע•נוסף

120 / 80 / 50  ק"ג 120 / 80 / 50  ק"ג

1380ALU

1380ALU

 1380ALU 150  

1380ALU•מק"ט

1280ALU•מק"ט

127DV•מק"ט

1263ALU•מק"ט

מק"ט•155
*יש להזמין בנפרד
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

מסילה.• כולל• ואינו• בודדת• לדלת• הוא• הסט•
יש•להזמין•מסילה•עליונה•לפי•הצורך.

להזמנת מסילה עליונה

תיאורדגם
1280ALU 2000'מסילה•עליונה•אורך•2•מ
1280ALU 3000'מסילה•עליונה•אורך•3•מ
1280ALU 4000'מסילה•עליונה•אורך•4•מ
1280ALU 6000'מסילה•עליונה•אורך•6•מ

תיאורדגם

120SCSA2.600

מנגנון•HIDE•לדלת•
הזזה•בניין•120•ק''ג•עם•
2•בולמי•זעזועים•לרוחב•

מינימום•600•מ''מ

להזמנה

עומס•מירבי:
120•ק"ג

מרחק•מהרצפה:
12.5•מ"מ

רוחב•דלת
מינ'•600•מ"מ

מינ'•30•מ"מ

דלת

כוונון•גובה:
±4•מ"מ

HIDE מנגנון נסתר לדלת תלויה עם שני בולמי זעזועים

סגירה•ופתיחה
•שקטה

מרחק•בין•דלת•
למסילה•9.5•מ''מ

כמות מחברים L בכל סט

כמות מחבריםדגם
120SCSA2.6006

להזמנת מסילה עליונה

תיאורדגם
1263ALU 3000'מסילה•עליונה•אורך•3•מ
1263ALU 6000'מסילה•עליונה•אורך•6•מ

כמות מחבריםאורך
15004 מ"מ
16505 מ"מ
20005 מ"מ
25006 מ"מ
30007 מ"מ

ניתן להזמין בנפרד

תיאורדגם

127DV
מחבר•L•לחיבור•לקיר•עבור•מסילה•

1280ALU

1380ALU 150
פלח•אלומיניום•150•מ''מ••••••
להרכבת•קרניז•עבור•מסילה•

•1280ALU

155
מחבר•L•לחיבור•לקיר•עבור•מסילה•

1263ALU

מספר מחברי L מומלץ

סרטן•הדרכהלמידע•נוסף

120 / 80 / 50  ק"ג120 / 80 / 50  ק"ג

1380ALU

1380ALU

 1380ALU 150  

1380ALU•מק"ט

1280ALU•מק"ט

127DV•מק"ט

1263ALU•מק"ט

מק"ט•155
*יש להזמין בנפרד



מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

חיבור סטנדרטי שאינו דורש פינוי בדלת

מנגנוני בלימה אינטגרליים מובנים בטכנולוגיה מתקדמת

בולמי זעזועים ומעצורים מסורתיים

מתאים לדלתות  במשקלים 50, 80, 120 ק"ג

ניתן להרכיב שני בולמים אינטגרליים מובנים ברוחב דלת מינימלי של 740 מ"מ

ניתן לשלב בולם זעזועים בצדדים ברוחב דלת מינימלי של 600 מ"מ. 

Classic
סדרת מנגנוני הזזה לדלת בניין תלויה 

ללא צורך בפינוי עם בולמי שמן אינטגרליים מובנים

FL
UI

D TECHNOLOGY             FLUID TECHNOLOGY
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

CLASSICמנגנונים לדלת תלויה עם שני בולמי שמן אינטגרליים מובנים

עומס•מירבי:
50/80/120•ק"ג
בהתאם•לדגם

מרחק•מהרצפה:
10•מ"מ

רוחב•דלת:
מינ'•740•מ"מ

מינ'•30•מ"מ

דלת

כוונון•גובה:
±4•מ"מ

1380ALU 15050 ק"ג80/120 ק"ג

1380ALU

1380ALU

סגירה•ופתיחה•
שקטה

תיאורדגם

50NRFD2.740

מנגנון•CLASSIC•לדלת•
הזזה•בניין•50•ק''ג•עם•2•
בולמי•שמן•אינטגרליים•
מובנים•לרוחב•מינימום•

740•מ''מ

80NRFD2.740

מנגנון•CLASSIC•לדלת•
הזזה•בניין•80•ק''ג•עם•2•
בולמי•שמן•אינטגרליים•
מובנים•לרוחב•מינימום•

740•מ''מ

120NRFD2.740

מנגנון•CLASSIC•לדלת•
הזזה•בניין•120•ק''ג•עם•
2•בולמי•שמן•אינטגרליים•
מובנים•לרוחב•מינימום•

740•מ''מ

להזמנת

מרחק•בין•דלת•
למסילה•24/30•מ"מ

בהתאם•לדגם

מסילה.• כולל• ואינו• בודדת• לדלת• הוא• הסט•
יש•להזמין•מסילה•עליונה•לפי•הצורך.

להזמנת מסילה עליונה

תיאורדגם
1280ALU 2000'מסילה•עליונה•אורך•2•מ
1280ALU 3000'מסילה•עליונה•אורך•3•מ
1280ALU 4000'מסילה•עליונה•אורך•4•מ
1280ALU 6000'מסילה•עליונה•אורך•6•מ

כמות מחברים L בכל סט

כמות מחבריםדגם
50NRFD2.7404
80NRFD2.7405
120NRFD2.7406

כמות מחבריםאורך
15004 מ"מ
16505 מ"מ
20005 מ"מ
25006 מ"מ
30007 מ"מ

ניתן להזמין בנפרד

תיאורדגם

127DV
מחבר•L•לחיבור•לקיר•עבור•מסילה•

1280ALU

1380ALU 150
פלח•אלומיניום•150•מ''מ••••••
להרכבת•קרניז•עבור•מסילה•

•1280ALU

מספר מחברי L מומלץ

1380ALU•מק"ט

סרטן•הדרכהלמידע•נוסף

1280ALU•מק"ט
1280ALU•מק"ט

127DV•מק"ט
127DV•מק"ט

סדרת מנגנוני הזזה לדלת בניין תלויה 
ללא צורך בפינוי עם בולמי שמן אינטגרליים מובנים
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

CLASSIC

תיאורדגם

50NRFD1SA1.600

מנגנון•CLASSIC•לדלת•
הזזה•בניין•50•ק''ג•עם•בולם•
שמן•אינטגרלי•מובנה•ובולם•

זעזועים•לרוחב•מינימום•
600•מ''מ

80NRFD1SA1.600

מנגנון•CLASSIC•לדלת•
הזזה•בניין•80•ק''ג•עם•בולם•
שמן•אינטגרלי•מובנה•ובולם•

זעזועים•לרוחב•מינימום•
600•מ''מ

120NRFD1SA1.600

מנגנון•CLASSIC•לדלת•
הזזה•בניין•120•ק''ג•עם•

בולם•שמן•אינטגרלי•מובנה•
ובולם•זעזועים•לרוחב•

מינימום•600•מ''מ

להזמנת

מסילה.• כולל• ואינו• בודדת• לדלת• הוא• הסט•
יש•להזמין•מסילה•עליונה•לפי•הצורך.

להזמנת מסילה עליונה

תיאורדגם
1280ALU 2000'מסילה•עליונה•אורך•2•מ
1280ALU 3000'מסילה•עליונה•אורך•3•מ
1280ALU 4000'מסילה•עליונה•אורך•4•מ
1280ALU 6000'מסילה•עליונה•אורך•6•מ

כמות מחברים L בכל סט

כמות מחבריםדגם
50NRFD1SA1.6004
80NRFD1SA1.6005
120NRFD1SA1.6006

כמות מחבריםאורך
15004 מ"מ
16505 מ"מ
20005 מ"מ
25006 מ"מ
30007 מ"מ

ניתן להזמין בנפרד

תיאורדגם

127DV
מחבר•L•לחיבור•לקיר•עבור•מסילה•

1280ALU

1380ALU 150
פלח•אלומיניום•150•מ''מ••••••
להרכבת•קרניז•עבור•מסילה•

•1280ALU

מנגנונים לדלת תלויה עם בולם שמן אינטגרלי מובנה ובולם זעזועים

עומס•מירבי:
50/80/120•ק"ג
בהתאם•לדגם

מרחק•מהרצפה:
10•מ"מ

רוחב•דלת:
מינ'•600•מ"מ

מינ'•30•מ"מ

דלת

כוונון•גובה:
±4•מ"מ

1380ALU 150 50 ק"ג80/120 ק"ג

1380ALU

1380ALU למידע•נוסף

סגירה•ופתיחה•
שקטה

מרחק•בין•דלת•
למסילה•24/30•מ"מ

בהתאם•לדגם

מספר מחברי L מומלץ

סרטן•הדרכה

1380ALU•מק"ט

1280ALU•מק"ט

127DV•מק"ט

1280ALU•מק"ט

127DV•מק"ט



הצטרפו למאות הנגרים בווטסאפ העסקי של דומיסיל ותהיו הראשונים לדעת על 
כל החידושים והפתרונות בתחום, תוכן מקצועי ומידע רב.

איך מצטרפים:
1. שומרים את המספר 052-3157621 בזכרון הטלפון. 

2. שולחים הודעת ווטסאפ עם שמכם ושם הנגריה למספר 052-3157621 וממתינים לאישור.
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

מנגנון לדלת תלויה עם שני מעצורים CLASSIC

עומס•מירבי:
80•ק"ג

בהתאם•לדגם

מרחק•מהרצפה:
10מ"מ

רוחב•דלת:
מינ'•600•מ"מ

מינ'•30•מ"מ

דלת

כוונון•גובה:
±5 מ"מ

תיאורדגם

80NRST2.600
מנגנון•CLASSIC•לדלת•

הזזה•80•ק''ג•עם•2•מעצורים•
לרוחב•מינימום•600•מ''מ

להזמנת סט עם מעצורים

1380ALU 150 80 ק"ג

1380ALU

1380ALU
למידע•נוסף

מרחק•בין•דלת•
למסילה•30•מ"מ

מסילה.• כולל• ואינו• בודדת• לדלת• הוא• הסט•
יש•להזמין•מסילה•עליונה•לפי•הצורך.

להזמנת מסילה עליונה

תיאורדגם
1280ALU 2000'מסילה•עליונה•אורך•2•מ
1280ALU 3000'מסילה•עליונה•אורך•3•מ
1280ALU 4000'מסילה•עליונה•אורך•4•מ
1280ALU 6000'מסילה•עליונה•אורך•6•מ

כמות מחברים L בכל סט

כמות מחבריםדגם
80NRST2.6005

כמות מחבריםאורך
15004 מ"מ
16505 מ"מ
20005 מ"מ
25006 מ"מ
30007 מ"מ

ניתן להזמין בנפרד

תיאורדגם

127DV
מחבר•L•לחיבור•לקיר•עבור•מסילה•

1280ALU

1380ALU 150
פלח•אלומיניום•150•מ''מ••••••
להרכבת•קרניז•עבור•מסילה•

•1280ALU

מספר מחברי L מומלץ

1380ALU•מק"ט

1280ALU•מק"ט

127DV•מק"ט
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

תיאורדגם

120NRSA2.600

מנגנון•CLASSIC•לדלת•
הזזה•בניין•120•ק''ג•עם•2•

בולמי•זעזועים•לרוחב•מינימום•
600•מ''מ

להזמנת סט עם מעצורים

1380ALU

1380ALU

CLASSICמנגנון לדלת תלויה עם שני בולמי זעזועים

עומס•מירבי:
120•ק"ג

מרחק•מהרצפה:
10•מ"מ

רוחב•דלת:
מינ'•600•מ"מ

מינ'•30•מ"מ

דלת

כוונון•גובה:
±4•מ"מ

1380ALU 150120 ק"ג

למידע•נוסף

מרחק•בין•דלת•
למסילה•30•מ"מ

מסילה.• כולל• ואינו• בודדת• לדלת• הוא• הסט•
יש•להזמין•מסילה•עליונה•לפי•הצורך.

להזמנת מסילה עליונה

תיאורדגם
1280ALU 2000'מסילה•עליונה•אורך•2•מ
1280ALU 3000'מסילה•עליונה•אורך•3•מ
1280ALU 4000'מסילה•עליונה•אורך•4•מ
1280ALU 6000'מסילה•עליונה•אורך•6•מ

כמות מחברים L בכל סט

כמות מחבריםדגם
120NRSA2.6006

כמות מחבריםאורך
15004 מ"מ
16505 מ"מ
20005 מ"מ
25006 מ"מ
30007 מ"מ

ניתן להזמין בנפרד

תיאורדגם

127DV
מחבר•L•לחיבור•לקיר•עבור•מסילה•

1280ALU

1380ALU 150
פלח•אלומיניום•150•מ''מ••••••
להרכבת•קרניז•עבור•מסילה•

•1280ALU

מספר מחברי L מומלץ

1380ALU•מק"ט

1280ALU•מק"ט

127DV•מק"ט



מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

מנגנון חדשני מכני לדלתות הזזה לבניין עם סגירה עצמית ללא שימוש בציוד חשמלי.

בתוך מסילת האלומיניום מושחל פרופיל מגלשה המספק הטייה לכיוון הרצוי.

לחצן פוש מגנטי שומר את הדלת במצב פתוח. בלחיצה עליו הדלת מתחילה את דרכה לכיוון 

הסגירה.

טריקה שקטה נעשית על ידי בולם אינטגרלי מובנה בטכנולוגיה מתקדמת.

מתאים לדלתות ברוחב 650-1200 מ"מ.

מתאים לדלתות במשקל עד 80 ק"ג.

מתאים להתקנה על קיר ותקרה.

מנגנון הזזה עם סגירה עצמית )אוטומטית(
ללא צורך בפינוי בדלת עם בולם אינטגרלי מובנה
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

תיאורדגם

80NRFD1PM1

מנגנון•SELFIE••סגירה•
עצמית•לדלת•הזזה•בניין•
80•ק''ג•עם•בולם•שמן•
אינטגרלי•מובנה•ולחצן•

פוש•מגנטי•לרוחב
•650-1200•מ''מ

להזמנה

חיבור לתקרהחיבור לקיר

SELFIEמנגנון הזזה עם סגירה עצמית )אוטומטית(

עומס•מירבי:
80•ק"ג

מרחק•מהרצפה:
15•מ"מ

רוחב•דלת:
650-1200•מ"מ

34-45•מ"מ

דלת

כוונון•גובה:
±4•מ"מ

למידע•נוסף

הסט•הוא•לדלת•בודדת•ואינו•כולל•מסילה•וכיסויים.•
יש•להזמין•מסילה•וכיסויים.

להזמנת קיט מסילות וכיסויים

תיאורדגם

SELFIEKITALU.2400
קיט•מסילות•וכיסויים•

•SELFIE••עבור•מנגנון
אורך•2400

מרחק•בין•דלת•
למסילה•29•מ"מ

מנגנון הזזה עם בולםלחצן פוש מגנטי
אינטגרלי מובנה

סגירה•שקטה
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

HIDE

תיאורדגם

30SCSD2.600

מנגנון•HIDE•לדלת•הזזה•
בניין•30•ק''ג•עם•2•בולמי•
אוויר•אינטגרליים•מובנים•
לרוחב•מינימום•של•600•

מ''מ

30SCSD1ST1.600

מנגנון•HIDE•לדלת•הזזה•
בניין•30•ק''ג•עם•בולם•
אוויר•אינטגרלי•מובנה•
ומעצור•לרוחב•מינימום•

600•מ''מ

30SCST2.600

מנגנון•HIDE•לדלת•
הזזה•בניין•30•ק''ג•עם•2•
מעצורים•לרוחב•מינימום•

600•מ''מ

להזמנה

מנגנונים נסתרים לדלת תלויה עם בולמים אינטגרליים מובנים ומעצורים

למידע•נוסף

30  ק"ג

עומס•מירבי:
30•ק"ג

מרחק•מהרצפה:
10•מ"מ

רוחב•דלת
מינ'•600•מ"מ

מינ'•25•מ"מ

דלת

כוונון•גובה:
±2

סגירה/פתיחה•שקטה
בהתאם•לדגם

לדלת•הזזה•עם•2•בולמי•אוויר•

לדלת•הזזה•עם•בולם•אוויר•ומעצור

לדלת•הזזה•עם•2•מעצורים

מסילה.• כולל• ואינו• בודדת• לדלת• הוא• הסט•
יש•להזמין•מסילה•עליונה•לפי•הצורך.
להזמנת מסילה עליונה לסט

תיאורדגם
2660ALU 2000'מסילה•עליונה•אורך•2•מ
2660ALU 3000'מסילה•עליונה•אורך•3•מ

מרחק•בין•דלת•
למסילה•6••מ"מ

טבלת התאמה בין אורך המסילה לכמות המחברים

כמות מחבריםאורך
15004 מ"מ
16505 מ"מ
20005 מ"מ
25006 מ"מ
30007 מ"מ

כמות•המחברים•L•בכל•סט•היא•3

2660ALU•מק"ט

מק"ט•126
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

תיאורדגם

30NRSD2.600

מנגנון•CLASSIC•לדלת•
הזזה•בניין•30•ק''ג•עם•2•
בולמי•אוויר•אינטגרליים•
מובנים•לרוחב•מינימום•

של•600•מ''מ

30NRSD1ST1.600

מנגנון•CLASSIC•לדלת•
הזזה•בניין•30•ק''ג•עם•
בולם•אוויר•אינטגרלי•
מובנה•ומעצור•לרוחב•

מינימום•600•מ''מ

30NRST2.600

מנגנון•CLASSIC•לדלת•
בניין•30•ק''ג•עם•2•

מעצורים•לרוחב•מינימום•
600•מ''מ

להזמנה

30  ק"ג

לדלת•הזזה•עם•2•בולמי•אוויר•

לדלת•הזזה•עם•בולם•אוויר•ומעצור

לדלת•הזזה•עם•2•מעצורים

CLASSICמנגנונים לדלת תלויה עם בולמים אינטגרליים מובנים ומעצורים

עומס•מירבי:
30•ק"ג

מרחק•מהרצפה:
8•מ"מ

רוחב•דלת:
מינ'•600•מ"מ

מינ'•25•מ"מ

דלת

כוונון•גובה:
±2•מ"מ

למידע•נוסף

מסילה.• כולל• ואינו• בודדת• לדלת• הוא• הסט•
יש•להזמין•מסילה•עליונה•לפי•הצורך.

להזמנת מסילה עליונה לסט

תיאורדגם
2660ALU 2000'מסילה•עליונה•אורך•2•מ
2660ALU 3000'מסילה•עליונה•אורך•3•מ

מרחק•בין•דלת•
למסילה•19••מ"מ

טבלת התאמה בין אורך המסילה לכמות המחברים

כמות מחבריםאורך
15004 מ"מ
16505 מ"מ
20005 מ"מ
25006 מ"מ
30007 מ"מ

כמות•המחברים•L•בכל•סט•היא•3

2660ALU•מק"ט

מק"ט•126
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

HIDE

מסילה.• כולל• ואינו• בודדת• לדלת• הוא• הסט•
יש•להזמין•מסילה•עליונה•לפי•הצורך.

תיאורדגם

160SC
מנגנון•HIDE•לדלת•הזזה•בניין•
160•ק''ג•עם•2•מעצורים•לרוחב•

מינימום•700•מ''מ

240SC
מנגנון•HIDE•לדלת•הזזה•

בניין•240•ק''ג•עם•2•מעצורים•
לרוחב•מינימום•700•מ''מ

להזמנה

מנגנונים נסתרים לדלת תלויה כבדה עם שני מעצורים 160/240ק"ג

מספר מחברי L מומלץ

אורך מסילה דגם
)במ"מ(

מס' יח' 
L מחברי

160SC
240SC

4עד•1500
20005
25006
20007

להזמנת מסילה עליונה 160 ק"ג

להזמנת מסילה עליונה 240 ק"ג

תיאורדגם

1160ALU 5000'מסילה•עליונה•אורך•5•מ

תיאורדגם

201ALU 6000'מסילה•עליונה•אורך•6•מ
700

100

58

100

120

למידע•נוסף

160 ק"ג 240 ק"ג

עומס•מירבי:
160/240•ק"ג
)בהתאם•לדגם(

מרחק•מהרצפה:
14•מ"מ

רוחב•דלת
מינ'•700•מ"מ

מינ'•30•מ"מ

דלת

כוונון•גובה:
±4

מרחק•בין•דלת•
למסילה•4.5/7.5•מ"מ

בהתאם•לדגם כמות•המחברים•L•בתוך•הסט•היא•6

כמות•המחברים•L•בתוך•הסט•היא•7

201ALU•1160מק"טALU•מק"ט

760N•מק"ט

להזמנת מסילה תחתונה

תיאורדגם

760N 3000
מסילת•PVC•אורך•3•מ'•

שחור
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

HIDE מנגנונים נסתרים לדלתות הזזה תלויות עם שני מעצורים 30/60/120 ק"ג

תיאורדגם

30SC
מנגנון•HIDE•עד•30•ק"ג•לדלת•

הזזה•בניין•הרכבה•נסתרת

60SC
מנגנון•HIDE•עד•60•ק"ג•לדלת•

הזזה•בניין•הרכבה•נסתרת

100SC
מנגנון•HIDE•עד•120•ק"ג•

לדלת•הזזה•בניין•הרכבה•נסתרת

תיאורדגם

127DV
מסילה• עבור• לקיר• לחיבור• •L מחבר•

1280ALU

1380ALU 
150

להרכבת• מ''מ• אלומיניום•150• פלח•
ALU•1280•קרניז•עבור•מסילה

תיאורדגם
1280ALU 2000'מסילה•עליונה,•2•מ
1280ALU 3000'מסילה•עליונה,•3•מ
1280ALU 4000'מסילה•עליונה,•4•מ
1280ALU 6000'מסילה•עליונה,•6•מ

MAX•20

MIN•11

22

16

16

25

10

5.5

22
.5

•6
±
2

29
.5

8

B מינ'

D

C

8

A מינ'

מספר מחברי L מומלץ

אורך מסילה )במ"מ(
מס' יח' 
L מחברי

3עד•1200
4עד•1500
20005
25006
30007

MAX•25
MIN•16

31

16

14

3010

6

33
6.
5•
±
3

25

8

1380ALU

1380ALU

עומס•מירבי:
30/60/120•ק"ג
בהתאם•לדגם

מרחק•מהרצפה:
10•מ"מ

רוחב•דלת
מינ'•600/700•מ"מ
בהתאם•לדגם

מינ'•25/30•מ"מ
בהתאם•לדגם

דלת

כוונון•גובה:
±2/±3

בהתאם•לדגם

מסילה.• כולל• ואינו• בודדת• לדלת• הוא• הסט•
יש•להזמין•מסילה•עליונה•לפי•הצורך.

להזמנה

EDC 'מינ B'מינ A

18

118.5

90480600

32100500700

ניתן להזמין בנפרד

למידע•נוסף

1380ALU 150120/60 ק"ג30 ק"ג

CC

E

להזמנת מסילה עליונה 30 ק"ג

תיאורדגם
1030ALU 2000'מסילה•עליונה•אורך•2•מ
1030ALU 3000'מסילה•עליונה•אורך•3•מ

2660ALU•ניתן•להשתמש•גם•במסילה*

להזמנת מסילה עליונה 60/120 ק"ג

מרחק•בין•דלת•
למסילה•6/6.5•מ"מ

בהתאם•לדגם

1380ALU•מק"ט

1030ALU•מק"ט

מק"ט•126

מק"ט•
1280ALU

מק"ט•
127DV
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

תיאורדגם

160NR

מנגנון•CLASSIC•לדלת•
הזזה•בניין•160•ק''ג•עם•2•
מעצורים•לרוחב•מינימום•

700•מ''מ

240NR

מנגנון•CLASSIC•לדלת•
הזזה•בניין•240•ק''ג•עם•2•
מעצורים•לרוחב•מינימום•

700•מ''מ

להזמנה

58

240 ק"ג 160 ק"ג

מסילה.• כולל• ואינו• בודדת• לדלת• הוא• הסט•
יש•להזמין•מסילה•עליונה•לפי•הצורך.

מספר מחברי L מומלץ

אורך מסילה דגם
)במ"מ(

מס' יח' 
L מחברי

240NR

4עד•1500
20005
25006
30007

CLASSIC מנגנונים לדלת תלויה כבדה עם שני מעצורים 160/240 ק"ג

עומס•מירבי:
240/160•ק"ג
בהתאם•לדגם

מרחק•מהרצפה:
14•מ"מ

רוחב•דלת:
מינ'•700•מ"מ

מינ'•35•מ"מ

דלת

כוונון•גובה:
±5/ ±4•מ"מ•
בהתאם•לדגם

מינ'•700

130 130

120 120

למידע•נוסף

להזמנת מסילה עליונה 160 ק"ג

להזמנת מסילה עליונה 240 ק"ג

תיאורדגם

1160ALU 5000'מסילה•עליונה•אורך•5•מ

תיאורדגם

201ALU 6000'מסילה•עליונה•אורך•6•מ

מרחק•בין•דלת•
למסילה•29/30•מ"מ

בהתאם•לדגם

להזמנת מסילה תחתונה

תיאורדגם

760N 3000
מסילת•PVC•אורך•3•מ'•

שחור

201ALU•מק"ט 1160ALU•מק"ט

760N•מק"ט
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

CLASSICמנגנון לדלת תלויה עם שני מעצורים 30/60/120 ק"ג 

עומס•מירבי:
30/60•ק"ג
בהתאם•לדגם

מרחק•מהרצפה:
8/10•מ"מ
בהתאם•לדגם

רוחב•דלת:
מינ'•600/700•מ"מ
בהתאם•לדגם

מינ'•25/30•מ"מ
בהתאם•לדגם

דלת

כוונון•גובה:
±5/±2•מ"מ
בהתאם•לדגם

מסילה.• כולל• ואינו• בודדת• לדלת• הוא• הסט•
יש•להזמין•מסילה•עליונה•לפי•הצורך.

B•מינ'

A•מינ'

C

E

DD
C

תיאורדגם

30NR
מנגנון•CLASSIC•עד•30•ק"ג•
לדלת•הזזה•בניין•הרכבה•רגילה

60NR
מנגנון•CLASSIC•עד•60•ק"ג•
לדלת•הזזה•בניין•הרכבה•רגילה

100NR
מנגנון•CLASSIC•עד•120•ק"ג•
לדלת•הזזה•בניין•הרכבה•רגילה

להזמנה

ED'מינ C'מינ B'מינ A

189660480600

3296100500700

60112100400600

להזמנת מסילה עליונה לסט 60/120 
ק"ג

תיאורדגם
1280ALU 2000'מסילה•עליונה•אורך•2•מ
1280ALU 3000'מסילה•עליונה•אורך•3•מ
1280ALU 4000'מסילה•עליונה•אורך•4•מ
1280ALU 6000'מסילה•עליונה•אורך•6•מ

להזמנת מסילה עליונה לסט 30 ק"ג

תיאורדגם
1030ALU 2000'מסילה•עליונה•אורך•2•מ
1030ALU 3000'מסילה•עליונה•אורך•3•מ

ניתן להזמין בנפרד

תיאורדגם

127DV
מחבר•L•לחיבור•לקיר•עבור•מסילה•

1280ALU

1380ALU 
150

פלח•אלומיניום•150•מ''מ•להרכבת•
1280ALU•קרניז•עבור•מסילה

1380ALU 150 60 ק"ג30 ק"ג

1380ALU

1380ALU

למידע•נוסף

2660ALU•ניתן•להשתמש•גם•במסילה*

120 ק"ג

מרחק•בין•דלת•למסילה•
19/24/29•מ"מ
בהתאם•לדגם

מספר מחברי L מומלץ

אורך מסילה )במ"מ(
מס' יח' 
L מחברי

3עד•1200
4עד•1500
20005
25006
30007

1380ALU•מק"ט

מק"ט
1280ALU

מק"ט
1030ALU

מק"ט
מק"ט126

127DV
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

סט לדלת גוררת דלת DRAG

 • מאפשר•בניה•של•דלתות•"אוספות":•משיכת•הדלתות•בפתיחה•ואיסופן•בסגירה.	
סט•זה•מתאים•לשימוש•עם•המנגנונים•של•סדרת•-•CLASSIC•המתבססת•על•	•

מסילה•1280ALU•במשקלים•של•50/60/80•ק"ג

משיכת הדלתות בפתיחה

איסוף הדלתות בסגירה

לקביעת המרחק בין מסילה למסילה )X( נא לעיין בטבלה

להזמנה

תיאורדגם
סט•מוביל•תחתון•מתכוונן•לדלתות•הזזה711032

מוביל•תחתון•24X60X31•לדלת•הזזה•בניין65

עבור•2•דלתות•יש•להזמין:•
711032X1•)אחד(,•65X1•)אחד(

עבור•3•דלתות•יש•להזמין:•
711032X2•)שתיים(,•65X1•)אחד(

20

20
18

18

64.5

64.5

רוחב•דלת:•50/60/80•ק"ג
מינ'•700•מ"מ

30-45•מ"מ

דלת

למידע•נוסף

מרחק•מהרצפה:
13•מ"מ

מסילה•
1280ALU

מק"ט•1032 מק"ט•71 

מק"ט•65

XXX

מרחק בין המסילות 
)X(

עובי דלת

1.525
6.530
11.535
16.540
21.545
26.550

לקביעת מרחק בין המסילה למסילה

25-50 25-5025-50

252525 25 25
505050 50 50

25-5025-50
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

הכנת הדלת

ACCORDION

נתונים לתכנון

• 	.)2A( שווה• ברוחב• הינן• השלמות• הכנפיים•
• עם••••••••	 דלתות• להכין• גם• ניתן• הצורך• במידת•

4.5•או•עם•5.5•כנפיים.•לצורך•זה•יש•להזמין•
סט•נוסף.

מנגנון לדלת הרמוניקה כבדה

להזמנה

תיאורדגם
מנגנון•לדלת•הרמוניקה•3.5•כנפיים11881187

יש•להזמין•מנגנון•ומסילה•באורך•המתאים.

להזמנת מסילה עליונה

תיאורדגם
1080ALU 2000•'מסילה•עליונה,•אורך•2•מ
1080ALU 3000'מסילה•עליונה,•אורך•3•מ

Aמס' כנפיים
3.5(V - 31) : 7

4.5(V - 33) : 9

5.5(V - 35) : 11

20

15 35 •A+35

5

2 2 2

5

A A A

V

A A A

ה(
וע
קב
ה•
יד
מ
(•3

ה(
וע
קב
ה•
יד
מ
(•3

27

למידע•נוסף

עומס•מירבי:
40•ק"ג•לכנף

רוחב•המפתח:
V••ערך

מינ'•30•מ"מ

דלת

מרחק•מהרצפה:
7•מ"מ

דלת•עם•
חיבור•למשקוף

כוונון•גובה:
מרחק•בין•דלת•למסילה•8•מ"מ

25-33•מ"מ

1080ALU מסילה



38

מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

נתונים לתכנון - כנפיים סימטריות

נתונים לתכנון - כנפיים אסימטריות

הכנת דלת עם 2 כנפיים סימטריות

הכנת דלת עם 2 כנפיים אסימטריות

• רוחב•כנף•)P(•=•חצי•מהמפתח•)V(•ועוד•5•מ"מ.	
• 	.)SP(•55•מ"מ•פחות•חצי•עובי•הדלת•=•Y•מידה
• מידת•מפתח•הדלת•)V(•=•מינימום•400•מ"מ.	

• 	.)V-17(/3•=•A•מידה
• 	.)X-SP(/2•=•Y•מידה
• מידת•מפתח•הדלת•)V(•=•מינימום•600•מ"מ.	

מנגנון לדלת הרמוניקה קלה FOLDY

להזמנה

תיאורדגם

11331137
סט•לדלת•הרמוניקה•30•ק"ג•

עם•שתי•כנפיים•זהות

יש•להזמין•מנגנון•ומסילה•באורך•המתאים.
2660ALU•אפשר•להשתמש•גם•במסילה

להזמנת מסילה עליונה

תיאורדגם
1030ALU 2000•'מסילה•עליונה,•אורך•2•מ
1030ALU 3000'מסילה•עליונה,•אורך•3•מ

60

20S
P

Y
Y

X

60117 117

13

13 13

13

P P

V

5 5

2
66

6•מינ'21

40•מינ' 40•מינ'

ה(
וע
קב
ה•
יד
מ
(•1
3

ה(
וע
קב
ה•
יד
מ
(•1
5

20

60

16

16

S
P

Y
Y

X

60

117117

13
13

13 13

A+21 A+A+6

AA A

V

5

2 66

6•מינ'21

40•מינ' 40•מינ'

ה(
וע
קב
ה•
יד
מ
(•1
3

ה(
וע
קב
ה•
יד
מ
(•1
5

2020

עומס•מירבי:
30•ק"ג

)15•ק"ג•לכנף(

רוחב•המפתח:
V••ערך

מינ'•32•מ"מ

דלת

מרחק•מהרצפה:
5•מ"מ

דלת•עם•
חיבור•למשקוף

למידע•נוסף

תיאורדגם
2670ALU 3000'מסילה•עליונה,•אורך•3•מ

2660ALU מסילה

2670ALU מסילה
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מנגנונים לדלתות הזזה, אוטובוס, 
הזזה במישור אחד והרמוניקה לבניין

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

M00002מנגנון הזזה חיצוני לדלת אסם נגררת

הכנת הדלת

להזמנה

תיאורדגם

M00002.2000
מנגנון•הזזה•חיצוני•לדלת•אסם•

נגררת,•עם•מסילה•באורך•
2000•מ"מ

ניתן להזמין בנפרד בהתאם לצורך

תיאורדגם

SC01
לדלת• הזזה• למנגנון• טריקה• בולם•

אסם

גימור: 

10

רוחב•דלת:
עד•1000•מ"מ

משקל•דלת:
עד•50•ק"ג

עד•45•מ"מ

דלת

מרחק•מהרצפה:
10•מ"מ

2000

H
•=
ת•
דל
ה•
וב
ג

למידע•נוסף

32•שחור


