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 ארונית מגירות .1
 

 תקנים כללי .1.1
 

 אישור שימוש בחו"ג לוחות עץ דקורטיביים ללא פליטת חומרים רעילים 

  של האיחוד האירופי למשטחי עבודהחו"ג לעץ לתקני מעיכה אישור 

  של האיחוד האירופי למשטחי עבודה תקני שחיקהאישור 

  עמידות למחשבי לאפטופ( בפרוק טרמיאישור לעמידות משטחי העבודה( 

  בפני קרני  עמידות בדהיית פילם הציפוי העליוןתקןUV 
 

          

 חומרים וציפויים .1.2
מ"מ בעלי ציפוי דקורטיבי    28שבבית לוחות עץ בעובי   -משטח עליון 

(Decorative Wooden Panel הלוחות עומדים בתקנים  .)

 הבאים:

 מ"מ                           18צד, גב, תחתית וחזית עשויים מלוחות עץ בעובי   -דפנות 

 (. על   Decorative Wooden Panelבעלי ציפוי דקורטיבי )                      

 הלוחות לעמוד בתקנים הבאים:                                            

 

מ"מ, עמיד בפני שריטות ודהייה.  1.5קשיח בעובי  PVC  - קצוות גימור          

הקצוות מודבקים בתהליך מבוקר של טמפרטורה      

 ולחץ   

 יות היצרן. ובדבק עפ"י הנח                                           

 גווני הקצוות זהים לגווניי הציפוי הדקורטיבי.    

 -מגירות  

 קשיח.  PVCמסגרת מפרופיל שבבית דחוסה, עטוף בציפוי  -מגירה תקנית   
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המגירה מפח פלדה תואמת במידותיה את שיטת התיוק  -מגירת תיוק      
התקנית בארץ. ציפוי הפח באיבוק אפוקסי אלקטרוסטטי.     
 המגירה ניתנת לשילוב עם מגירה תקנית.     
  מסילות לעומס כבד ולשליפה כפולה ומלאה.     

 

 המסילות עם כדוריות פלדה לעומס  מסילות סגירה רכה -מסילות                    

   מרבי, פעולה חלקה שליפה מלאה.                                            

 

 גלגל דו גלילי לתנועה קלה על גבי שטיחים. הגלגל מהודק  -גלגלים                   

 אל תחתית הארונית בעזרת אום נעילה עצמית פנימית.                                            

 

 מערכת מנעולים לנעילה יחידנית בשונות רנדומאלית. בסיסי  -מנעולים               

המפתחות הינם בעלי צירי קיפול למניעת פגיעה במשתמש                                            

 כולל אופציה למסטר ולרב מסטר.     

 ונתמכים הן במפתח  LGAהמנעולים יעמדו בתקן איכות 

 מסטר והן במפתח שליפת ליבה להחלפת ליבת הצילינדר

 

 מ"מ. הידיות מפלדה עם   96, במפתח  ם'בצורת קשת  -ידיות                     

 כירסום סמוי למפתח משיכה, בגוון לפי בחירת האדריכל.                                           

 

  בעלת עם מגירה צרה ומגירה עמוקה, יחידת מגירות ניידת          –יחידת מגירות מתכת 

 ק"ג לגלגל(. על  70ק"ג ) 280ב עמידות לישיבה של עד מרכ                                           

 גבי היחידה מוצמדת כרית ישיבה בחיבור מגנטי ברת שליפה                                           

 והחלפה.                                           
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 מנגנוני : אנטי טילט למניעת התהפכות יחידת המגירות בעלת                                          

 נעילה מלאה לכל המגירות                                           

 שליפה מלאה                                           

 ובעלת תקן איכות הן לעמידות והן לאיכות הצביעה                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 ארונות .2
 

 תקנים כללי .2.1
 

 אישור שימוש בחו"ג לוחות עץ דקורטיביים ללא פליטת חומרים רעילים 

  של האיחוד האירופי למשטחי עבודהתקני מעיכה אישור 

  של האיחוד האירופי למשטחי עבודה תקני שחיקהאישור 

  עמידות ללאפטופים( בפרוק טרמיאישור לעמידות משטחי העבודה( 

  בפני קרני  פילם הציפוי העליוןעמידות בדהיית תקןUV 
 

 

 חומרים וציפויים             

מ"מ בעלי ציפוי דקורטיבי    28שבבית לוחות עץ בעובי   -משטח עליון 

(Decorative Wooden Panel  .) 
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 מ"מ                           18צד, גב, תחתית וחזית עשויים מלוחות עץ בעובי  -דפנות וגב  

 (.  Decorative Wooden Panelבעלי ציפוי דקורטיבי )                      

 כמו דפנות וגב. -מדפים                

מ"מ, עמיד בפני שריטות ודהייה.  1.5קשיח בעובי  PVC  -קצוות גימור                        

הקצוות מודבקים בתהליך מבוקר של טמפרטורה                

   ולחץ 

 ובדבק עפ"י הנחיות היצרן.                                            

  גווני הקצוות זהים לגווניי הציפוי הדקורטיבי.    

 בחלקי הארונות מושתלים תותבים.           - הרכבה            

 ה  התותבים עמידים בפני שליפה משבבית. אופן ההרכב                               

 יבוצע בהדבקה מתועשת, כך שהארונות מורכבים בתהליך                                  

 הייצור ומסופקים בשלמותם.                                

  

 "ממ בעל ציפוי         28בתחתית הארון, מסד מלוח עץ בעובי           -מסד                        

 דקורטיבי, כמו הדפנות והגב.                                           

 מ"מ, ובעל ארבע רגליות לפילוס.  42המסד בגובה כולל של            

 

מגירה כפולה מפח פלדה תואמת במידותיה את שיטת תיוק   - מגירות תיוק          

התקנית בארץ. ציפוי הפח באיבוק אפוקסי אלקטרוסטטי.     

 מסילות המגירה לעומס כבד ולשליפה כפולה.     

 

 ונעות על כדוריות פלדה לעומס  בסגירה רכההמסילות   -       מסילות           

 מרבי, פעולה חלקה שליפה מלאה. המסילות הנן סמויות או                                            
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 ועות בצד מגירה. שק                                           

 

 צירים גיאומטריים סמויים. הצירים  סגירה רכה ושקטה -        צירים              

 ממתכת יצוקה וניתנים  לכוונון בשלושה מישורים. בצירים                                           

  200,000מותקן בולם זעזועים והם עומדים בתקן של                                           

 פתיחות.                                           

 

 מערכת מנעולים לנעילה יחידנית בשונות רנדומאלית. בסיסי   -    מנעולים             

המפתחות הינם בעלי צירי קיפול למניעת פגיעה במשתמש                                            

 כולל אופציה למסטר ולרב מסטר.     

 ונתמכים הן במפתח  LGAהמנעולים יעמדו בתקן איכות 

 מסטר והן במפתח שליפת ליבה להחלפת ליבת הצילינדר

 

 יות מפלדה עם  מ"מ. היד 96, במפתח  ם'בצורת קשת   -ידיות                            

 כירסום סמוי למפתח משיכה, בגוון לבחירת האדריכל.                                           


