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שולחן פלטה שלמה עם 2 מגירות הניפתחות בצידי השולחן ובתוכן הגדלות ספר הניפתחות
באמצעות סט צינור אלומיניום.

לראשונה בישראל- בזכות פיתוח משותף של מסילות חרפ וחברת POTTKER הגרמנית המגירות
נפתחות באמצעות מסילת ���KO מגירה �� � סטופר.

שולחן המגירות הינו הדגם הנמכר ביותר בישראל בזכות הפתיחה הקלה שלו.

שולחן מגירות - חדש
מסילת  ���KO מגירה �� � סטופר.
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אטרקטיבי ופונקציונלי
מסילת ���KO גרמניה הינה מנגנון פתיחת שולחנות אוכל המתקדם בעולם (פותח ומיוצר

במפעלי POTTKER בגרמניה.)
השילוב (קומבינציה) בין פרופיל פלדה חיצוני איכותי לפרופיל אלומיניום פנימי מקנה

כושר העמסה גבוה ותנועה שקטה במיוחד.
המסילה מצויידת בכבל בלימה.

מנגנון הסטופר אינטגרלי במסילה ומפיק יציבות כפולה שהייתה חסרה עד היום.
מסילת ���KO מגיר

ההגדלות).
מתאימה גם לשולחנות עם שיפועים.

פרופיל המסילה ���� מאפשר עיצוב שולחן עם קנט קטן מאוד.

37 0.5
z

y 

x

גובהפתיחהאורךמסילותמק״ט

0�01600mm

���

�10mm�8mm

�1סט צינור אלומיניום 0��60 
18סט צינור אלומיניום 0��60 

 ���KO מגירה 60 � סטופר
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שולחן פלטה שלמה עם 2 מגירות כפולות נשלפות מהצדדים, בכל מגירה כפולה 2 הגדלות ספר
(סה"כ  4 הגדלות לשולחן). 

ההגדלות נפתחות בסיבוב על גבי סט צינור אלומיניום. (כל ההגדלות באויר ללא רגלים
תומכות). 

לראשונה בישראל- בזכות פיתוח משותף של מסילות חרפ וחברת POTTKER הגרמנית המגירות
נפתחות באמצעות מסילות ���KO מגירות-�� � סטופר. 

חוזק ויציבות מסילות ה ���KO מאפשר את הפתיחה הגדולה של �מ� מכל צד באויר ללא רגלים
תומכות.

שולחן מגירות כפולות הנפתח באמצעות מסילת ���KO גרמניה הינו ללא ספק דגם שולחן 4
הגדלות הנפתח בקלות המירבית בבית הלקוח כל אחד, מילד�ה ועד מבוגר�ת יכול לפתוח

בביתו שולחן זה בקלות.

שולחן מגירות כפולות
מסילת  ���KO מגירות �� � סטופר.

מסילות שולחן
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 וחברת POTTKER הגרמנית המגירות

מסילת ���KO גרמניה הינה מנגנון פתיחת שולחנות אוכל המתקדם בעולם (פותח ומיוצר
במפעלי POTTKER בגרמניה).

השילוב (קומבינציה) בין פרופיל פלדה חיצוני איכותי לפרופיל אלומיניום פנימי מקנה
כושר העמסה גבוה ותנועה שקטה במיוחד.

מצויידת בכבל בלימה.
מנגנון הסטופר אינטגרלי במסילה ומפיק יציבות כפולה שהייתה חסרה עד היום.

גובהפתיחהאורךמסילותמק״ט

mm

�

�

�

�

�

�

1165mm66mm

�1סט צינור אלומיניום ����6 
18סט צינור אלומיניום ����6 

�

��������������������������
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שולחן פלטינום
מסילת  ����� פלטינום ��� � סטופר

ה
פעולת הסינכרון ש

של מסילות ה��
תומכות.

ההגדלות מאחר ומחציתן נשארות בתוך מסגרת השולחן ולא יוצאות החוצה.
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�1סט צינור אלומיניום 0��60 
18סט צינור אלומיניום 0��60 

גובהפתיחהאורךמסילותמק״ט

11011600mm

�

�

�

�

�

2158mm�6mm

יציבות ושינוי הודות להזזה מסונכרנת
מסילת ���KO גרמניה הינה מנגנון פתיחת שולחנות אוכל המתקדם בעולם (פותח ומיוצר

במפעלי POTTKER בגרמניה).
אפשרות� הגדלות בגודל עד � � 600 �� ללא רגל תמיכה.

השילוב (קומבינציה) בין פרופיל פלדה חיצוני איכותי לפרופיל אלומיניום פנימי מקנה
כושר העמסה גבוה ותנועה שקטה במיוחד.

מיקום הרגליים ניתן לכוונון אישי.
מצויידת בכבל בלימה.

מנגנון הסטופר אינטגרלי במסילה ומפיק יציבות כפולה שהייתה חסרה עד היום.
מאפשרת פתיחה חלקית של השולחן בהתאם לכמות הסועדים. (הגדלה אחת או שתים או כל

השלוש).

 

הערה� הכרחי להשתמש בהזזה מסונכרנת.

 ���KO פלטינום 160 � סטופר

�1������������������������

 7
6

0,
5 



1212

שולחן פלטה שלמה, 
(החצי השני קבוע

 ההגדלות ספר נפתחות בסיבוב באמצעות סט צינור אלומיניום.

שולחן רגל נגררת

שולחן רגל נגררת
מסילת  ����� נגררת ��� � סטופר
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גובהפתיחהאורךמסילותמק״ט

KO���1��0mm נגררת ��1 � סטופר01�1

�

�

�

�

�

�

2221mm66mm

�1סט צינור אלומיניום 0��60 
18סט צינור אלומיניום 0��60 

מסילת ���KO גרמניה הינה מנגנון פתיחת שולחנות אוכל המתקדם בעולם (פותח ומיוצר
במפעלי POTTKER בגרמניה).

השילוב (קומבינציה) בין פרופיל פלדה חיצוני איכותי לפרופיל אלומיניום פנימי מקנה
כושר העמסה גבוה ותנועה שקטה במיוחד.

מצויידת בכבל בלימה.
מנגנון הסטופר אינטגרלי במסילה ומפיק יציבות כפולה שהייתה חסרה עד היום.

מאפשרת פתיחה חלקית של השולחן בהתאם לכמות הסועדים. (הגדלה אחת או שתים או 
השלוש או כל הארבע).

מתאימה לשולחנות באורך 1.80מ' ומעלה.

טכנולוגיה חדשנית, מיושמת ביעילות
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שולחן מלבני פתיחת אמצע רגליים קבועות
 ����� �2����

2 פלטות השולחן ניפתחות באמצע ל2 מ� (4 הגדלות- �� ס�מ) 

והפלטות נשארות יציבות באויר ללא תמיכה בזכות מסילת ��-����� הנחשבת
למסילה היציבה והחזקה בעולם.

אפשרות נוספת לפתיחת 2 מ� באמצע ללא תמיכה, 

בתוך השולחן נמצאות ההגדלות (בדרך כלל 4 הגדלות) ומניחים אותן בצורה ידנית על
המסילות, ניתן להשתמש בהגדלות ספר הנפתחות בסיבוב באמצעות סט צינור אלומיניום.

פתיחת השולחן מסונכרנת - פותחים צד אחד והצד השני נפתח אוטומטי.

באמצעות מסילת ��-����� רגלי השולחן קבועות

באמצעות מסילת �4����-����� ����� אורך המסילה מקנה את חוזק ויציבות השולחן.

�������1�����
��������������1���4�
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גובהפתיחהאורךמסילותמק״ט

15011200mm

�

�

�

�

�

�

20��mm��mm  KO��� 120���
15021200mm20��mm��mm  KO��� 120���

מסילת ���KO גרמניה הינה מנגנון פתיחת שולחנות אוכל המתקדם בעולם (פותח ומיוצר
במפעלי POTTKER בגרמניה).

השילוב (קומבינציה) בין פרופיל פלדה חיצוני איכותי לפרופיל אלומיניום פנימי מקנה
כושר העמסה גבוה ותנועה שקטה במיוחד.

מצויידת בכבל בלימה.
מנגנון הסטופר אינטגרלי במסילה ומפיק יציבות כפולה שהייתה חסרה עד היום.
עקב גיאומטריית הפרופיל, כושר ההעמסה של המסילה גבוה במיוחד (115 ק"ג).

שילוב מיוחד� לנשיאת עומסים גבוהים

מסילת ���KO גרמניה הינה מנגנון פתיחת שולחנות אוכל המתקדם בעולם (פותח ומיוצר
במפעלי POTTKER בגרמניה).

השילוב (קומבינציה) בין פרופיל פלדה חיצוני איכותי לפרופיל אלומיניום פנימי מקנה
כושר העמסה גבוה ותנועה שקטה במיוחד.

מצויידת בכבל בלימה.
מנגנון הסטופר אינטגרלי במסילה ומפיק יציבות כפולה שהייתה חסרה עד היום.
עקב גיאומטריית הפרופיל, כושר ההעמסה של המסילה גבוה במיוחד (115 ק"ג).

שילוב מיוחד� לנשיאת עומסים גבוהים

150�1600mm2080mm��mm  ����� 160���
1�011�80mm2056mm��mm  ����� ����� 1�8���
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שולחן מלבני פתיחת אמצע רגליים מתפצלות
KOMBI 120/47

2 פלט
השולחן נפתח באמצאות מסילות KOMBI-120/47 או KOMBI-120/37  בתוך  

השולחן נמצאות ההגדלות (בדרך כלל 4 הגדלות) ומניחים אותן בצורה ידנית על המסילות.
ניתן להשתמש בהגדלות ספר הנפתחות בסיבוב באמצעות סט צינור אלומיניום. 

פתיחת השולחן מסונכרנת - פותחים צד אחד והצד השני נפתח אוטומטי. 
מנגנון הסטופר אינטגרלי במסילה ומאפשר פתיחה חלקית של השולחן בהתאם לכמות הסועדים.

KOMBI 120/37

ות השולחן נפתחות באמצע ל 2 מ׳ (4 הגדלות- 50 ס״מ) ביחד עם הרגלים המתפצלות (תומכות). 
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שולחן מלבני פתיחת אמצע רגליים מתפצלות
KOMBI 120/47

2 פלט
השולחן נפתח באמצאות מסילות KOMBI-120/47 או KOMBI-120/37  בתוך  

השולחן נמצאות ההגדלות (בדרך כלל 4 הגדלות) ומניחים אותן בצורה ידנית על המסילות.
ניתן להשתמש בהגדלות ספר הנפתחות בסיבוב באמצעות סט צינור אלומיניום. 

פתיחת השולחן מסונכרנת - פותחים צד אחד והצד השני נפתח אוטומטי. 
מנגנון הסטופר אינטגרלי במסילה ומאפשר פתיחה חלקית של השולחן בהתאם לכמות הסועדים.

KOMBI 120/37

ות השולחן נפתחות באמצע ל 2 מ׳ (4 הגדלות- 50 ס״מ) ביחד עם הרגלים המתפצלות (תומכות). 

17

גובהפתיחהאורךמסילותמק״ט

1200mm2055mmmm KOMBI 120/47

1200mm2055mm��mm KOMBI 120/37

CLOSE

OPEN

מסילת KOMBI גרמניה הינה מנגנון פתיחת שולחנות אוכל המתקדם בעולם (פותח ומיוצר

השילוב (קומבינציה) בין פרופיל פלדה חיצוני איכותי לפרופיל אלומיניום פנימי מקנה
כושר העמסה גבוה ותנועה שקטה במיוחד.

מצויידת בכבל בלימה.
מנגנון הסטופר אינטגרלי במסילה ומפיק יציבות כפולה שהייתה חסרה עד היום.

מחיר אטרקטיבי למסילת שולחן 4 הגדלות.

טכנולוגיה חדשנית� מיושמת ביעילות
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שולחן מלבני פתיחת אמצע רגליים מתפצלות

2 פלטות השולחן נפתחות באמצע ל3 מ׳ (6 הגדלות -50 ס״מ) ביחד עם הרגלים המתפצלות (תומכות).
KOMBI

ההגדלות נמצאות בתוך השולחן ומניחים אותן בצורה ידנית על המסילות.
פתיחת השולחן מסונכרנת - פותחים צד אחד והצד השני נפתח אוטומטי. 

מנגנון הסטופר אינטגרלי במסילה ומאפשר פתיחה חלקית של השולחן בהתאם לכמות הסועדים.

3 170/47
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גובהפתיחהאורךמסילותמק״ט

21011�00mm

�

�

�

�

�

�

�0��mm��mm KO��� ��   1�0���

מסילת ���KO גרמניה הינה מנגנון פתיחת שולחנות אוכל המתקדם בעולם (פותח ומיוצר
במפעלי POTTKER בגרמניה).

השילוב (קומבינציה) בין פרופיל פלדה חיצוני איכותי לפרופיל אלומיניום פנימי מקנה
כושר העמסה גבוה ותנועה שקטה במיוחד.

מצויידת בכבל בלימה.
מנגנון הסטופר אינטגרלי במסילה ומפיק יציבות כפולה שהייתה חסרה עד היום.

מסילת שולחן � הגדלות (��00���).

טכנולוגיה חדשנית, מיושמת ביעילות

CLOSE

OPEN
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שולחן עגול � מרובע פתיחת אמצע רגל �בועה
מסילות שולחן

����� �����
����� �����

2 פלטות השולחן ניפתחות ל2 הצדדים באמצעות מסילת �����-����� 
או �����-����� רגלי השולחן �בועות והפלטות נשארות יציבות באויר ללא תמיכה.

בתוך השולחן נמצאות ההגדלות (בדרך כלל 2 הגדלות) ומניחים אותן בצורה ידנית על המסילות.
פתיחת השולחן מסונכרנת - פותחים צד אחד והצד השני נפתח אוטומטי.

ניתן להשתמש בהגדלות ספר הנפתחות בסיבוב באמצעות סט צינור אלומיניום.

מסילה גרמנית איכותית המהווה תחלי� למסילת כוכב ע� הותי�ה.



21 20

שולחן עגול � מרובע פתיחת אמצע רגל �בועה

מסילות שולחן

����� �����
����� �����

2 פלטות השולחן ניפתחות ל2 הצדדים באמצעות מסילת �����-����� 
או �����-����� רגלי השולחן �בועות והפלטות נשארות יציבות באויר ללא תמיכה.

בתוך השולחן נמצאות ההגדלות (בדרך כלל 2 הגדלות) ומניחים אותן בצורה ידנית על המסילות.
פתיחת השולחן מסונכרנת - פותחים צד אחד והצד השני נפתח אוטומטי.

ניתן להשתמש בהגדלות ספר הנפתחות בסיבוב באמצעות סט צינור אלומיניום.

מסילה גרמנית איכותית המהווה תחלי� למסילת כוכב ע� הותי�ה.

21

גובהפתיחהאורךמסילותמק״ט

2301800mm

X

X

Y

Y

Z

Z

1040mm59mm KOMBI 80/47

2302800mm1040mm82mm KOMBI 80/47
2303800mm1040mm58mm KOMBI 80/37

2304800mm1040mm86mm KOMBI 80/37

CLOSE

OPEN

מסילת KOMBI גרמניה הינה מנגנון פתיחת שולחנות אוכל המתקדם בעולם (פותח ומיוצר
במפעלי POTTKER בגרמניה).

השילוב (קומבינציה) בין פרופיל פלדה חיצוני איכותי לפרופיל אלומיניום פנימי מקנה
כושר העמסה גבוה ותנועה שקטה במיוחד.

מצויידת בכבל בלימה.
מנגנון הסטופר אינטגרלי במסילה ומפיק יציבות כפולה שהייתה חסרה עד היום.

טכנולוגיה חדשנית, מיושמת ביעילות

Z

BH
 8

6
±0

,5
 B

H
 =

 5
7,

7 
±0

,5
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 ג מבו  
 סופר ג מבו  

2 פלטות השול

מוציאים את ההגדלות ומניחים אותן בצורה ידנית על המסילות.

24

�לומיניום �� � סטופרים 

פטנט רשום

לר�שונה בעולם מסילת ג�מבו �לומיניום �� � סטופר פטנט רשום
 משות� של חברת חרפ מסילות ו �������

מסילה חכמה לשולחנות קטנים הנפתחים לגדולים בעזרת מנגנון 
הסטופר השולחן מקבל ייציבות נוספת ומונע רעידות

�לומיניום �� � סטופרים 
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��

מסילותמק״ט

ג�מבו אלומיניום 69 � סטופרים

גובהפתיחהאורך

��01

�

�

�

�

�

690mm��500mm5�mm

סופר ג�מבו אלומיניום 89 � סטופרים ��0�890mm6�500mm5�mm

ההרחבות הנשלפות הסטנדרטיות מיועדות לעומסים של ,60 90 או 115 ק"ג

טכנולוגית שליפה טלסקופית שמעניקה אינסוף אפשרויות

זוויתן קיבוע אופציונלי לחלל האחסון של המכללים
אפשרות לחבר רגל תמיכה

שפות מעוגלות וגאומטריית פרופיל מדויקת ממטבים את השימוש ומציעים רמת בטיחות גבוהה
חומר בעל מאמ� מתיחה מוגדר, בעוביים 5�.1 ו�� מ"מ מקנה כושר העמסה גבוה

שליפה טלסקופית יחידה או מרובה
הסטופר אינטגרלי במסילה ומפיק יציבות כפולה שהייתה חסרה עד היום.

 690 

 ca. 2760 

 OPENING = ca. 2070 

CLOSE

OPEN
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 ג מבו  

2 פלטות השולחן נפתחות לשני הצדדים ביחד עם רגלי השולחן באמצעות מסילות ג'מבו.
במרכז השולחן נשארת תמיכה (בדרך כלל ארגז ובתוכו ההגדלות).
מוציאים את ההגדלות ומניחים אותן בצורה ידנית על המסילות.

24
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גובהפתיחהאורךמסילותמק״ט

2502
2501

650mm

X

X

Y

Y

Z

Z

2  500mm48mm POTTKER

POTTKER

POTTKER

POTTKER

2503650mm4  500mm58mm

2504
2505

650mm6  500mm58mm

Z

720mm2  500mm52mm

650mm8  500mm58mm

אפשרות לחבר רגל תמיכה
שפות מעוגלות וגאומטריית פרופיל מדויקת ממטבים את השימוש ומציעים רמת בטיחות גבוהה

חומר 
שליפה טלסקופית יחידה או מרובה

KOMBI
מנגנון הסטופר אינטגרלי במסילה ומפיק יציבות כפולה שהייתה חסרה עד היום.

סטופר  KOMBI

סטופר  KOMBI

חדש

חדש
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שולחן פינת אוכל נשלף ממגירה
��

יש לשים לב למידת העומק שלו (60 ס״מ) 
יכלת העמסה גבוהה הודות לרגלי התמיכה

כולל מערכת צירים הרשומה כפטנט, לקיפול החיפוי הקדמי
פריסה משולשת עד למידת לוח שולח� של 00�,� מ�מ

מסילת אלומניום  טלסקופית
אפשרות לכלול רגלי אלומניום

כושר העמסה המאפשרת הנעה קלילה

כולל הוראות הרכבה

עומק המגירה מק״ט

600mm

600mm

k-2701

k-2702900mm

900mm1300mm

1300mm19mm

16mm

עובי דופןפתיחהרוחב המגירה
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אינו תלוי במידות הרהיט
מצויד במנגנון נעילה ושחרור הרשום כפטנט

מיוצר עם הרחבה נשלפת טלסקופית מפרופיל אלומיניום מרסן רעידות

אפשרות להסב מגירות מטבח קיים  לשולחן נשל� עד לאור�  �����
כולל הוראות הרכבה

הגדלת אי במטבח

החיפוי הקדמי

רוחב המגירהמק״ט

600mm ����01

����0�

����0�

����0�

600mm

עובי דופןעומק המגירה

16mm900mm90��

900mm600mm16mm900mm90��

600mm600mm19mm900mm60��

900mm600mm19mm900mm60��

עומ�פתיחה 

שולחן

29

הגדלת אי   ���

�ור� מק״ט

1200mm k-2901

k-2902

k-2903

1�00mm600mm

600mm600mm

��0mm

1�00mm600mm900mm

k-290�2000mm600mm1000mm

פתיחהרוחב 

על בסיס הפרופיל האוניברסלי �� ��� 
הזזה על גבי גלגלים ממוסבים

שליפה מרבית עד למחצית הלוח
יכולת סיבוב ב�����

נעילה אוטומטית ב�� מצבים (במרווחים של ��9)
יכולת הזזה לכל מיקום

מקנה משטח עבודה נוסף
יכול להסתיר אלמנטים שונים באי (כריים אינדוקציה) ובכך להגדיל את משטח העבודה 

כולל הוראות הרכבה

גמישות אקסטרווגנטית
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הגדלת אי   ���

�ור� מק״ט

1200mm k-2901

k-2902

k-2903

1�00mm600mm

600mm600mm

��0mm

1�00mm600mm900mm

k-290�2000mm600mm1000mm

פתיחהרוחב 

על בסיס הפרופיל האוניברסלי �� ��� 
הזזה על גבי גלגלים ממוסבים

שליפה מרבית עד למחצית הלוח
יכולת סיבוב ב�����

נעילה אוטומטית ב�� מצבים (במרווחים של ��9)
יכולת הזזה לכל מיקום

מקנה משטח עבודה נוסף
יכול להסתיר אלמנטים שונים באי (כריים אינדוקציה) ובכך להגדיל את משטח העבודה 

כולל הוראות הרכבה

גמישות אקסטרווגנטית
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הגדלת פרפר אי במטבח

ניתנת לשילוב עם יחידות קדמיות מאלומיניום
כוללת מנגנון קיפול שטוח או סטנדרטי

מצוידת בשליפה מלאה מפרופיל אלומיניום
מאפשרת הגדלת פרפר נוחה ופשוטה של אי במטבח 

כולל הוראות הרכבה

הגדלת אי פשוטה ונוחה

��ח��ה�ימק״ט

930mm ��3�0�600mm

פתיחה
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הגדלת אי במטבח

מק״ט

900mm k-3201

k-3202900mm�00mm

�00mm16mm

19mm

פתיחה עובי דופןרוחב המגירה 

משטח עבודה נשלף ממגירה

משטח עבודה נשלף ממגירה 
מתוכנן לעומ� של 0� ק"ג

הרחבה נשלפת למשטחי עבודה, עד 500 מ"מ
שליפה מלאה עם פונקציית מעלית

כולל נעילה מרכזית במצב השלוף
מיוצר עם חלק נשלף במלואו העשוי פרופיל אלומיניום משכך רעידות

אין תלות ברוחב הארון
יש להביא בחשבון את עומק הארון

כולל הוראות הרכבה
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34 ��

שולחנות ומסגרות שולחן

שולחן דגם סטרצ�

STRÄCH דגם

פתיחה וסגירה ביד אחת, באמצעות מסילה אחת
על בסיס הפרופיל האוניברסלי �� ��� 

פלטת שולחן בטכנולוגיית חיתוך בלייזר הרשומה כפטנט
תמוכת מספריים מתחת ללוח מבטיחה סנכרון

ניתן לשילוב עם מגוון מערכות שליפה
יכולת נעילה רציפה בעזרת מערכת עצירה ביד אחת

��

שולחנות ומסגרות שולחן

לשולחנות בעלי יחידת רגל מרכזית ורגלי חלון
ניתנת לשילוב עם מנגנון הקיפול השטוח

מצוידת בכבל בלימה
מיקום הרגליים ניתן לכוונון אישי

כל הפרופילים עשויים אלומיניום וניתן להשיגם בגימור ע�רגו�ל ������ או בגווני א�ל�ג�ו�ן ����������� שונים
מיועדת לשולחנות הכוללים פונקציית "לוח-כלפי-מסגרת"

מבנה שטוח במיוחד מאפשר להשיג עיצוב אטרקטיבי

הערה� הכרחי להשתמש בהזזה מסונכרנת�

טכנולוגיה נסתרת � יתרונות גלויים

מסגרת לשולחן פתיחת פרפר
��� �����

אופציה להתקנה מראש של מנגנון הקיפול
יכולת לבצע הזמנה בעיצוב אישי על פי רצון הלקוח

ניתנת לשילוב עם כל מערכות הבסיס מאלומיניום
כוללת חיבור אוניברסלי� שמתאים ליחידות קדמיות מע�� מע� תעשייתי או מפלדת אל-חלד

פתרון אוניברסלי אישי
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שולחנות ומסגרות שולחן
לשולחנות בעלי יחידת רגל מרכזית ורגלי חלון

ניתנת לשילוב עם מנגנון הקיפול השטוח
מצוידת בכבל בלימה

מיקום הרגליים ניתן לכוונון אישי
כל הפרופילים עשויים אלומיניום וניתן להשיגם בגימור ע�רגו�ל ������ או בגווני א�ל�ג�ו�ן ����������� שונים

מיועדת לשולחנות הכוללים פונקציית "לוח-כלפי-מסגרת"
מבנה שטוח במיוחד מאפשר להשיג עיצוב אטרקטיבי

הערה� הכרחי להשתמש בהזזה מסונכרנת�

טכנולוגיה נסתרת � יתרונות גלויים

מסגרת לשולחן פתיחת פרפר
��� �����

אופציה להתקנה מראש של מנגנון הקיפול
יכולת לבצע הזמנה בעיצוב אישי על פי רצון הלקוח

ניתנת לשילוב עם כל מערכות הבסיס מאלומיניום
כוללת חיבור אוניברסלי� שמתאים ליחידות קדמיות מע�� מע� תעשייתי או מפלדת אל-חלד

פתרון אוניברסלי אישי
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שולחנות ומסגרות שולחן

עבור פלטות מע� מלא

מגן מפני פגיעה בפלטה כתוצאה מלחות
גובה התקנה של 16 מ"מ בלבד

מתאים לשימוש בפלטות ע� מלא בעובי של החל מ�0� מ"מ
סגירה שטוחה הודות לראשי ברגים פנימיים
ניתן להזמין בנוסף גם כרסום צורה משתלם

אפשרות להצמדה סופית של הפונקציה ולוח השולחן
10 יחידות לאריזה

מק״ט

60mm ����01

����0�60mm10�0mm

��0mm16mm

16mm

�ור� גובהרוחב

קו מתאר שטוח, לעיצוב יוצא דופן

ניתן להתקנה הן מעל לרגל מרכזית והן רק בצד אחד
התקנה שחוסכת המון מקום בצירי הגובה והרוחב

מונע לכידה של ההגדלה המתקפלת
ניתן לתפעול רק ביד אחת

מתאים להזזה אופקית של ההגדלת ספר 
 

עיצוב מתוכנן היטב

טכנולוגיית מנגנון הקיפול השטוח, הרשומה כפטנט, מתבטאת בעיצוב מעודן בכל מרכיבי השולחן� 
 הפלטה, המסגרת וכן התנועה והמסבים של ההגדלות

אטרקטיביים בזכות הקונסטרוקציה השטוחה והקווים המעודנים, מכל כיווני המבט
משכנע בזכות התקנה מסודרת של כל המרכיבים הפונקציונליים, בחו� ובפנים

כולל מסלול תנועה מוגדר במהלך כל התפעול

מנגנון שטוח לפתיחת הגדלה
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פלט� השולחן נ�ה ל�ד אחד �אמ��ו� מסיל� ספר�סטופר.
ה�דל� הפרטנט נשלפ� �אמ��ו� סט פרפטנט �מו�ן �פטנט רשו� ��0�20�.

הה�דלו� הסטנדרטיו� הן�
1.2 מ', 1.00 מ', 80 ס"מ

שולחן פרפטנט 
מסילו� ספר 120�100�85 ����� ���

אורךמסילותמק״ט

חלקי�הסטסטמק״ט

גובהפתיחה

��01120 ��

���

112���8�� ספר -120

��02100 ��80���8�� ספר-100

��0�85 ���5���8�� ספר -85

��0�

��05

 פרפטנט � מסילו� 0� � או�����סט פרפטנט

סט פרפטנט הידראולי פרפטנט הידראולי � מסילו� 0� � או�����
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