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Divario P

Divario P-18

Технически параметри

Половината на канал P система ...5 × 16 × 9.7 mm

Половината с отвор .............Ø 8 × 9 mm, distance 32 mm

Изрез .........................................Ø 100.4 × 7 × 22

Материал ......................................фибростъкло подс. ПВЦ

Реглаж .................. надлъжно ± 1 mm

 

Товароносимост за 1 сглобка (кг)

 19 mm 22 mm 25 mm 30 mm

ПДЧ

MDF

Смърч

Бък

Издръжливост на опън (кг)

всички материали

Самозатваряща, невидима сглобка 

за поставяне с плъзгане

Самозатягаща се сглобка, невидима  

за поставяне с плъзгане

Предимства и свойства:

– Изцяло невидима сглобка за висококачествени мебели

– Едновременно съединяване и плъзгане

– Ефективна обработка и монтаж   

с CNC или Zeta P-2 машини

– Тънък елемент за използване на дебелини от 19 мм

– Минимално съпротивление по времето преди да се   

съединят

– Поставяне на рафтовете след като са на обекта,

ниски транспортни разходи
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Код: 270-145425
Цена: 1,80 лв с ДДС

Заб.: Фиксирана цена за България

Профил на отвораОт две части

Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД  София, ул. Тракия 48  тел.: 02/ 943 45 34   /e-mail: office@obkov.comwww.obkov.com



18 mm

Производство на мебели / 
вътрешно обзавеждане 
Вашите прдимства с Divario P-18

Ефективен монтаж 

– Монтиране и поставяне на ръка или с чук

– Закрепване на щифтове в дърво за ефикасно инсталиране

– Разпробиването е възможно със CNC машина  

без ъглови агрегати

– Монтаж, или на място, или в завода със CNC или Zeta P2

Пружинна сглобка

– Съединяване с висока якост на опън

– Укрепване на високи шкафове с фиксирани рафтове

– Перфектен външен вид със затворени фуги

– Не са необходими скоби или преси

Плъзгащо вмъкване - втори процес

– Основнияt шкаф може да бъде свързан предварително

– Транспортирайте празния шкаф, за да спестите тегло

– Възможност за сглобяване на цялостното обзавеждане  

на място (плоска опаковка)

– Поставяне на рафтовете без лепило или други средства

– Удобни за транспорт

Бърза инсталация

Здраво 

Надл. реглаж

Плитък разрез

Без усукване

Плъзгащо вмъкване

Невидимо

Притиска плоск.

Бързо поставяне 

Сглобяване с 

плъзгане

Divario P-18 – приложения

Hadzhidimitrov
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Машина Zeta P2 с диамантен диск

Код: 270-101402D
Цена: 3 310,00 лв с ДДС
Заб.: Фиксирана цена за България
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