
מערכות חיפוי בקליק

*3275מערכות אלומיניום מתקדמות   

מ"הגליל בע פרופילי  



1שלב 

|  9884015-04פקס | הפרופילים מוגנים כמדגמים רשומים  3275* 

נתונים טכניים 

 פרופיל 'מס תיאור סקיצה משקל

275 
g/m

מסילת בסיס 60121

מ בצורה אנכית בין "ס 70ג הקיר מפולס במרחק של "ע 60121פרופיל קיבוע . 1
.ניצב לניצב

.מ"ס 30י בורג ודיבל כל "חיבור ע. 2

.מ "ס 15קצה קיר עד * 
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2שלב 

|  9884015-04פקס | הפרופילים מוגנים כמדגמים רשומים  3275* 

נתונים טכניים 

.פרופיל אלכס 62300י פרופיל "ע 60121חביקת פרופיל 
.הנחת פלס וקיבוע ברגים מצד ימין ושמאל

.מ"ס 30מרחק בין כל בורג 

 פרופיל 'מס תיאור סקיצה משקל

g/m 0.8 פרופיל אלכס 62300

62300פרופיל אלכס   

60121פרופיל   
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3שלב 

|  9884015-04פקס | הפרופילים מוגנים כמדגמים רשומים  3275* 

נתונים טכניים 

1:1 מ"קנ

62301

.התקנת פרופיל קליק
.ג הפרופיל ומפלסים"מניחים פלס ע

 פרופיל 'מס תיאור סקיצה משקל

600 
g/m

בסיס שיניים 62301  
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4שלב 

|  9884015-04פקס | הפרופילים מוגנים כמדגמים רשומים  3275* 

.מ"ס 30ג השיניים בצורה אנכית לאורך "סיליקון ע
.מקליקים שלבים במרווח הנדרש 

.מ"ס 1כל שן מייצרת מרווח 

ניתן גם לשנות מרווחים בין הפרופילים  
.מ "ס 1לפי בסיס כל מרווח מייצר   

 
Uוניתן גם לשלב  שחור בין הפרופילים    
 שאוטם מרווח אוויר ומציג מראה אטום 
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5שלב 

|  9884015-04פקס | הפרופילים מוגנים כמדגמים רשומים  3275* 

נתונים טכניים 

.פ המרחק של החיפוי מקצה הקיר"זווית סגירת דופן החיפוי משתנה ע
.מ מרחק מהקיר כולל חיפוי"מ 76מ עד "מ 56-מ לכיוונוןהחיפוי ניתן 

 פרופיל 'מס תיאור סקיצה משקל

309 
g/m

60*18זווית  03023
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מעלות 90חיבור פינות 

|  9884015-04פקס | הפרופילים מוגנים כמדגמים רשומים  3275* 

נתונים טכניים 

פרופיל קליק

פרופיל קליקזוית1.5*25

  קוקייק לוקל

זוית 30*30    

פרופיל קליק                        סיליקון  

1:2 מ"קנ- מבט על 

.בפינה 30*30זווית  7מדביקים באמצעות סילקון סופר 

).גירונג(מעלות  45חותכים את הפרופילים בזווית 
).00112( 1.5*25*25משחילים לתוך הפרופיל זווית 

 פרופיל קליק

 פרופיל 'מס תיאור סקיצה משקל

196 
g/m

1.5*25*25זווית  00112

417  
g/m

2*30*30 זווית 00103
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מעלות פרופיל קליק אטום 90חיבור פינות 

|  9884015-04פקס | הפרופילים מוגנים כמדגמים רשומים  3275* 

פרופיל קליק אטום 20 זוית

פרופיל קליק אטום

בורג                    

מבט על –קנ"מ 1:2
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הוראות הרכבה בקליל לדלת וקיר במישור אחד–0דלת קו 

|  9884015-04פקס | הפרופילים מוגנים כמדגמים רשומים  3275* 

כנף כולל פרופיל שיניים+ ג משקוף "התקנת זווית ע
התקנת פרופיל שיניים באותו מישור של פרופיל השיניים  

שמעל הדלת עם פלח הגבהה
הקלקה

 פלח

פרט טכני חתך מבט על
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מישור האותוהוראות הרכבה בקליק לדלת וקיר לא –0דלת קו 

|  9884015-04פקס | הפרופילים מוגנים כמדגמים רשומים  3275* 

  3מומלץ להתקין את משקוף הדלת מובלט 
מ מקו הקיר"ס

התקנת בסיס בקו אחד עם המשקוף
 U+Hבקיר מתקינים מערכת אלכס 

.הקלקת חיפוי

פרט טכני חתך מבט על
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פרופילים חיפוי בקליקרשימת –מידע טכני 
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