
 תכונות המוצר:

0  רכיב לכוונון הדלת למעלה-למטה: אין צורך להוריד את הדלת   

    ממקומה. כל שנחוץ לכוון הדלת מעלה-מטה הוא מברג צלב.

0  תנועה חלקה, יציבה ושקטה. פעולת בלימה בפתיחת הדלת   

    ובסגירתה.

0  מברשת מוכללת: מנקה את הלכלוך במסילות תוך כדי תנועה.

0  מעצור מתכוונן: ניתן לכוון את המעצור לצורך הפעלה נוחה, 

    הדלת נעה באופן בטוח ויציב.

0  מתאים ל: דלת אלומיניום, דלת עץ.

SHENZHOU סדרת דלתות פנים תלויות

C.05

במוצר זה כלולים ארבעה 
 פטנטים רשומים:

פטנט I:     רכיב לכוונון לוח הדלת  
                 למעלה ולמטה.

פטנט II:    מברשת ניקוי מובנה.

פטנט III:  עיצוב המבנה של 
                 גוף התליה.

פטנט IV:  מכלול המעצור.



SHENZHOU סדרת דלתות פנים תלויות

שם
רכיבי התקנה )דלת בודדת( רוחב דלת ≤ 300 מ"מ

דלת עץ

 דלת עץ
דלת אלומיניום

 דלת עץ
דלת אלומיניום

גלגלת עליונה

מעצור

גלגלת תחתונה

דלת זכוכית

דלת זכוכית

דלת זכוכית

גלגלת עליונה
מעצור

גלגלת תחתונה

מסילה עליונה
חיפוי דקורטיבי מסילה תחתונה

גלגל תלוי

מסילה

C.07
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שם
רכיבי התקנה )דלת בודדת(

רוחב דלת ≤ 560 מ"מ

דלת עץ

 דלת עץ
דלת אלומיניום

 דלת עץ
דלת אלומיניום

גלגלת עליונה עם בולם

גלגלת עליונה מעצור בולם

גלגלת תחתונה מעצור

דלת זכוכית

דלת זכוכית

דלת זכוכית

גלגלת עליונה עם בולם גלגלת עליונה

מעצור מעצור בולם גלגלת תחתונה

מסילה עליונה חיפוי דקורטיבי
מסילה תחתונה

גלגל תלוי עם בולם בודד

מסילה
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שם
רכיבי התקנה )דלת בודדת(

רוחב דלת ≤ 850      

דלת עץ   דלת אלומיניום

דלת עץ   דלת אלומיניום

גלגלת עליונה עם בולם

גלגלת עליונה עם בולם

מעצור בולם

מעצור בולם

גלגלת תחתונה

גלגלת תחתונה

מסילה עליונה חיפוי דקורטיבי
מסילה תחתונה

גלגל תלוי עם בולם כפול

מסילה

דלת עץ

דלת עץ

דלת זכוכית

דלת זכוכית

דלת זכוכית

C.09
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רכיבי התקנה )דלת בודדת( רוחב דלת ≤ 600 מ"מ

גלגלת עליונה - 1

גלגלת עליונה - 1

בולם

בולם

גלגלת עליונה

גלגלת עליונה

גלגלת תחתונה

גלגלת תחתונה

מסילה עליונה
חיפוי דקורטיבי מסילה תחתונה

גלגל תלוי עם בולם כפול

מסילה

דלת עץ

דלת עץ   דלת אלומיניום

דלת עץ

דלת עץ   דלת אלומיניום

דלת זכוכית

דלת זכוכית

דלת זכוכית

C.10 
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רכיבי התקנה )דלת בודדת(
רוחב דלת ≤ 580 מ"מ

גלגלת עליונה

גלגלת עליונה

גלגלת עליונה

מעצור בולם

מעצור בולם

גלגלת עליונה

מעצור

מעצור

גלגלת תחתונה

גלגלת תחתונה

מסילה

גלגל תלוי עם בולם בודד

שם

דלת עץ

דלת עץ   דלת אלומיניום

דלת עץ   דלת אלומיניום

דלת זכוכית

דלת זכוכית

דלת זכוכית

מסילה עליונה
חיפוי דקורטיבי מסילה תחתונה

C.11



SHENZHOU סדרת דלתות פנים תלויות

רוחב דלת ≤ 900 מ"מ

גלגלת עליונה

מעצור בולם

גלגלת תחתונה

גלגלת עליונה

מעצור בולם גלגלת תחתונה

מסילה

גלגל תלוי עם בולם כפול

דלת עץ

דלת עץ   דלת אלומיניום

דלת זכוכית

שם

דלת עץ

דלת עץ   דלת אלומיניום

דלת זכוכית

דלת זכוכית

מסילה עליונה
חיפוי דקורטיבי מסילה תחתונה

C.12 



SHENZHOU סדרת דלתות פנים תלויות

רכיבי התקנה )דלת בודדת(
רוחב דלת ≤ 520 מ"מ

גלגלת עליונה עם בולם

גלגלת עליונה עם בולם

גלגלת עליונה

גלגלת עליונה

מעצור בולם

מעצור בולם

מעצור

מעצור

גלגלת תחתונה

גלגלת תחתונה
דלת זכוכית

דלת זכוכית

מסילה

גלגל תלוי עם בולם בודד

מסילה עליונה חיפוי דקורטיבי מסילה תחתונה

שם

דלת עץ

דלת עץ   דלת אלומיניום

דלת עץ   דלת אלומיניום

דלת זכוכית

C.13
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רכיבי התקנה )דלת בודדת(
רוחב דלת ≤ 790 מ"מ

גלגלת עליונה עם מעצור

גלגלת עליונה עם מעצור

מעצור בולם

מעצור בולם

גלגלת תחתונה

גלגלת תחתונה

גלגל תלוי עם בולם כפול

שם

דלת עץ

דלת עץ

דלת עץ   דלת אלומיניום

דלת עץ   דלת אלומיניום

דלת זכוכית

דלת זכוכית

דלת זכוכית

מסילה עליונה חיפוי דקורטיבי מסילה תחתונה

C.14 
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מרווח בין דלתות 8-12

מעל 35

H-74 H-69

Gap between doors 8-12

Above 35

דלת עץ

דלת עץ

דלת עץ   דלת אלומיניום

דלת עץ   דלת אלומיניום

דלת עץ דלת עץ   דלת אלומיניום דלת זכוכית

דלת זכוכית

דלת זכוכית

עומק פינוי 15

מרווח בין דלתות 8-12

מעל 35

Groove height 15

Groove Width 31

H-61

Gap between doors 8-12

Above 35

רוחב פינוי 31

מרווח בין דלתות 8-12

מרווח בין דלתות 8-12

מעל 35

מעל 35

H-70 H-60

Gap between doors 8-12

Gap between doors 8-12

Above 35

Above 35

עומק פינוי 15

מרווח בין דלתות 8-12

מעל 35

Groove height 15

Groove Width 31

H-55

Gap between doors 8-12

Above 35

רוחב פינוי 31

עומק פינוי 15

מרווח בין דלתות 8-12

מעל 35

Groove height 15

Groove Width 31

H-61 H-74 H-69

Gap between doors 8-12

Above 35

רוחב פינוי 31

נתונים טכניים

C.15
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נתונים טכניים

דלת עץ דלת עץ   דלת אלומיניום דלת זכוכית

דלת עץ דלת עץ   דלת אלומיניום דלת זכוכית

H-78 H-74

עומק פינוי 15

מרווח בין דלתות 8-12 מרווח בין דלתות 8-12

מעל 35 מעל 35

Groove height 15

Groove Width 31

H-68

Gap between doors 8-12 Gap between doors 8-12

Above 35 Above 35

רוחב פינוי 31

עומק פינוי 15

מרווח בין דלתות 8-12 מרווח בין דלתות 8-12

מעל 35 מעל 35

Groove height 15

Groove Width 31

H-55 H-60 H-60

Gap between doors 8-12 Gap between doors 8-12

Above 35 Above 35

רוחב פינוי 31

C.16 


