
הוראות הרכבה לתומכי מגירות



דיקסון מזמינה אותך

 להתחבר לשיא הטכנולוגיה
של מגירות מטרו

מגירות מטרו מהוות את המילה האחרונה בעולם. תנועתיות מצויינת, יציבות מעולה ועמידות גבוהה 
צורך בתיקון  וסגירות ללא  ביותר: מעל 50,000 פתיחות  בהתאם לתקנים האירופאיים המחמירים 
או בשירות בגמר המבחן במעבדה. גלגלי המגירות מיוצרים מ-POM, הפולימר הפלסטי שזיכה את 
ממציאו בפרס נובל לכימיה. מדובר בחומר בעל דרגת קושי גבוהה במיוחד, שמייצר חיכוך מועט 

בלבד ולכן גורם לתנועה חלקה ויציבה מאין כמוה.

המסילות מיוצרות מפלדה מסיבית איכותית שעוברת 
תהליך גילוון וצביעה באפוקסי דפנות בצביעה איכותית,

עם כוונונים נוחים והרכבה קלה
מגוון מגירות בצבעים אפור פחם או לבן

פנינה, באורכים 300-550 מ"מ ובגבהים משתנים:
83-190 מ"מ ) בהוספת שגמים עם הגבהה (

ניתן לחבר דפנות הגבהה מזכוכית
) ללא צורך בהחלפת דופן כמו במגירות אחרות (

בעזרת המחבר הקיים
מבחר גדול של אבזרים לסידור פנימי של המגירות

12 שנות אחריות
כושר נשיאה 40 ק"ג

שליפה מלאה
מנגנון טריקה שקטה

מערכת בלימה על בסיס סיליקון
שמן ולא אוויר דחוס

מנגנון "דריכה" בלעדי 
מנגנון תיקון סטיות

מערכת סינכרון ויציבות אינטגרלית
שמבטיחה תנועה חלקה ויציבה

גם בעומס מלא
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פנים ארון פחות 87 מ"מ על גובה 
84 מ"מ

פנים ארון פחות 75 מ"מ

15.5 פלוס כיסוי קנט מהצד47.5 פלוס כיסוי קנט מלמטה

חלל שנדרש לארון  מידות להרכבת פאנל
למגירה רגילה ללא גלריה

מידות לקידוחים בפאנל מידות להתקנת פאנל אחורי

הרכבה של מגירה נמוכהפירוק של מגירה נמוכה

מינ.

מינ.

מינ.

אורכים: 270/300/350/400/450

פאנל אחורי
פאנל אחורי מעץ

 מידת )עומק( המגירה
פחות 24 מ"מ

מרחק חורים להתקנת מסילה

מבנה כללי מידות לחיתוך לוח תחתון בעובי 16 ממ 
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רוחב הארון
LWרוחב פנים הארון

NLמידת פנים הארון

פאנל אחורי

מידות קידוח:
קוטר 10 מ"מ, עומק 12 מ"מ



פאנל אחורי

פנים ארון פחות 87 מ"מ 
על גובה 167 מ"מ

פנים ארון פחות 75 מ"מ

15.5 פלוס כיסוי קנט מהצד47.5 פלוס כיסוי קנט מלמטה

חלל שנדרש לארון

מבנה כללי

מידות הרכבה לפאנל
מגירה עם גלריה נמוכה מידות לקידוחים בפאנל מידות להרכבה פנל אחורי

מרחק חורים להתקנת מסילה

הרכבה של מגירה בינוניתהסרה של מגירה בינונית

אורכים: 270/300/350/400/450אורכים: 500/550

מידות לחיתוך לוח תחתון בעובי 16 מ"מ 

פאנל אחורי
פאנל אחורי מעץ

NL מידת )עומק( 
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מידות קידוח:
קוטר 10 מ"מ, עומק 12 מ"מ
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KBרוחב הארון

LWרוחב פנים הארון

NLמידת פנים הארון



אורכים: 270/300/350/400/450 אורכים: 500/550

47.5 פלוס כיסוי קנט מלמטה
15.5 פלוס כיסוי קנט מהצד

מידות קידוח:
קוטר 10 מ"מ, עומק 12 מ"מ

מידות לחיתוך לוח תחתון בעובי 16 מ"מ

חלל שנדרש לארון

מבנה כללי

מידות קידוחים לפאנל

מרחקי חורים להתקנת מסילה

פירוק של מגירה גבוההפירוק של מגירה גבוהה

פאנל אחורי

מינ.

מינ.

מינ.

מינ.
מינ.

פנים ארון פחות 87 מ"מ על 
גובה 199 מ"מ

פנים ארון פחות 75 מ"מ

פאנל אחורי
פאנל אחורי מעץ

 מידת )עומק( המגירה
פחות 24 מ"מ

NL

מידות הרכבה לפאנל
למגירה עם גלריה גבוהה

KBרוחב הארון

LWרוחב פנים הארון

NLמידת פנים הארון

מידות להתקנת פאנל אחורי
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מידות קידוח:
קוטר 10 מ"מ, עומק 12 מ"מ

חלל שנדרש לארון מידות הרכבה לפאנל מגירה מידות להתקנת פאנל אחורי

מידות חיתוך ללוח תחתון בעובי 16 מ"מ

מטרו זכוכית 

מידות נדרשות

מידות קידוחים לפאנל

KBרוחב הארון

LWרוחב פנים הארון

NLמידת פנים הארון

פאנל אחורי

פאנל תחתון

פנים ארון פחות 87 מ"מ על 
גובה 199 מ"מ

פנים ארון פחות 75 מ"מ

פאנל אחורי מעץ

פאנל אחורי ממתכת

פחות 24 מ"מ

פחות 22 מ"מ

NL

NL

A

B

L

LW- 75

LW-87

19
9

10 9

8
32

32
32

64

מינ. מינ.

מינ.
22

4
21

2

4933

מינ.
47

.5

15.5

32
32

32

B

A

KB

LW

6



המלצה לסוגי חוצציםחוצץ

מידת הארון פחות 126 מ"מ

Aחוצץ

Bשגם חוצץ

Cכנף

מידות ארון למגירה גבוהה
רוחב ארון

400 ס"מ450 ס"מ550 ס"מ550 סמ

C- '4 יח + B- 'יח A + 4- '2 יח C- '2 יח + B- 'יח A + 2- '1 יח 
400 ס"מ

450 ס"מ

C- '4 יח + B- 'יח A + 4- '2 יח C- '2 יח + B- 'יח A + 2- '1 יח 
500 ס"מ

600 ס"מ

C- '6 יח + B- 'יח A + 4- '2 יח 

750 ס"מ

800 ס"מ

900 ס"מ

C- '8 יח + B- 'יח A + 4- '2 יח 
1000 ס"מ

1200 ס"מ

הרכבת מטרו זכוכית

הרכבת מטרו גלריה זכוכית

הרכבת אבזור פנים
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הרכבת מגירה פנימית גבוהה עם מוט גלריה קדמי

הרכבת מוט גלריה

הרכבת מגירה פנימית גבוהה עם פאנל קדמי

NLמידות פנים ארון

Xפנים ארון פחות 90 ס"מ

Yפנים ארון פחות 84 ס"מ

NLמידות פנים ארון

Xפנים ארון פחות 90 ס"מ

Yפנים ארון פחות 84 ס"מ
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11 22 3 4

ניתוק והוצאת המגירה

כיוונונים

נעילה ושחרור

שחרורנעילה

הכנסת המגירה הוצאת המגירה

כוונון התומך: צד ימין 2 מ"מ כוונון התומך: צד שמאל 2 מ"מ כוונון התומך: צד עליון 2 מ"מ כוונון התומך: צד תחתון 2 מ"מ

הרכבה של מגירה בינונית
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10

11 22 3 4

נעילה ושחרור

שחרורנעילה

ניתוק הוצאת המגירה

הרכבה של מגירה נמוכה

ניתוק והוצאת המגירה

כיוונונים

כוונון התומך: צד ימין 2 מ"מ כוונון התומך: צד שמאל 2 מ"מ כוונון התומך: צד עליון 2 מ"מ כוונון התומך: צד תחתון 2 מ"מ



תומך מטרו

מטרו פנימית גלריה 18.3מטרו גלריה 15.1/18.3

מטרו פנימית, גלריה 18.3 זכוכית 4 מ"מ

מטרו פנימית, 18.3 זכוכית 8 מ"מ מטרו 18.3 זכוכית 8 מ"מ

מטרו גלריה 18.3 זכוכית 4 מ"מ

מטרו פנימית
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את מוצרי דיקסון ניתן להשיג בנגריות ובחנויות הפרזול המובילות. למידע נוסף:
08-9980501 | פקס׳:   08-9980500 | טל׳:  11, מודיעין מכבים רעות  צלע ההר 

משווק בלעדית על ידי: קנטלי בע״מ


