
 

 

 

 

 דנמרק BCIמידוף טכני מפרט 

 תרגום מאתר רשמי של החברה

 ים כלשהם.ברגים או חיבורים גלויכל המערכת היא ללא  1.1

 

 צבע: 1.1

 מיקרון, 60טרוסטטית מפוליאסטר. עובי: קכל מרכיבי המתכת מצופים באבקת צבע אל

 שלבים של טיפול וצביעה בתנור. שלושהשהוקשחה בחום, ועוברים 

טיפול היוצר בקצוות, פינות, ובכל החלקים החופשיים )סיומות( עובי צבע עבה יותר, 

 למניעת פינות וסיומות חדות.

 כל חלקי המתכת הם במראה אחיד ושלם וחלק למגע של הצבע.

 פות(, וללא שריטות.ללא התקלפויות, חספוס, כתמים, סימני נזילה )טי

 לכל מקרה של דפורמציה וקורוזיה בחלקי המתכת.שנים  5אחריות של 

 

 מדפים: 1.1

 מ"מ 50כוללים גב אחורי מאקריליק בגובה מ"מ.  1.5מיוצרים ממתכת מעוגלת בעובי 

מ"מ מכופפת בתצורת קופסא עם  25חזית המדף בגובה  המיועד לתמיכה בספרים.

 מעלות. 90קיפולים בזוית של  3כיפוף בעל 

 ס"מ. 40, 30, 25עומק המדפים נטו: 

)עובי העמוד( על מנת לקבל את מידות הברוטו של  ס"מ 6יש להוסיף לעומק המדף 

 .ס"מ 56דו צדדית מידות הברוטו:  25כוננית עם מדף בעומק  -הכוננית 

 ס"מ לעומק המדף. 2בכוננית בתליה על הקיר תוספת הברוטו היא רק 

 

 ברקטים )מנשא המדף(: בצבע המדפים. 1.1

מעלות  180 -ס"מ מכופף בצד אחד ב  15מ"מ, בגובה  1.5מוצרים מלוח מתכת בעובי 

ליצירת בית למדף. כל מדף יושב על שני ברקטים החובקים את צידי המדף לכל עומק 

זיז תלייה במערכות  4 -המדף, מצב זה יוצר מסגרת שבתוכה יושב המדף )בניגוד ל

 אחרות!(.

הברקט בקצהו הפנימי חתוך בצורת זיזים הנכנסים לתוך חריצי העמוד בתנועה חלקה 

 משמעות: ניתן לשנות גובה המדף גם כשהמדף מלא ספרים! -ללא הפעלת כוח רב 

 בכל חריץ בעמוד ניתן להכניס שני ברקטים מימין ומשאל ללא קושי במידת הצורך.

 

 צלבי חיזוק: 1.1

מ"מ,  1.5חברים בין העמודים ליצירת יציבות המערכת. מיוצרים מלוח מתכת בעובי מ

קשירה בקצוות. החלק העליון והתחתון של כל צלב הינם שקועים כדי לאפשר -הכולל ווי

 אמצעי )לוח מודעות...וכו'(. ללא צורך בכלים או חיבורים מיוחדים. -הרכבת פנל

 בכל המערכת אין שימוש בברגים.



 

 

 

 

 

 :עמודים 1.1

 3מ"מ. היחידות האנכיות הן בעובי של  30X60העמודים מיוצרים מצינורות מתכת מרובעים 

מ"מ. כוללים חריצים בגודל מספקי )ראה ברקט( למיקום  2מ"מ, והאופקיות בעובי של 

 מ"מ. 25מדפים כל 

 

 :רגליות הפילוס 1.1

 מ"מ. 17מ"מ ויותר. רגלית הפילוס מורכבת מבורג  25מ"מ עם יכולת כיוונון של  50בקוטר 

 מ"מ. 50שבקצהו מולבשת פלטת פלסטיק בקוטר 

 מסתובבת על ציר. מאפשר כיוונון גם כשהכוננית מלאה בספרים.

 ס"מ 122,152,182,212גבהים סטנדרטים: 

ניתן להגיבה על פי צורך בעתיד כל עמוד ללא צורך בפירוק הכוננית )גם כשהיא מלאה 

 פרים(.בס

רגליים(. ניתן  2צדדי )-)רגל אחת( ודו -העמודים מותאמים לפי הגדרת הכוננית: חד צדדי

 ס"מ קוטר גלגל. 10להרכיב גלגלים מאסיביים לעמודים במקום רגל הפילוס לפי דרישה. 

 תחזוקה גבוהה!

 

 תליה )במידה והכוננית תלויה על הקיר(:-פסי 1.1

. פסי התליה מיוצרים ממתכת מעוגלת הקירויה על במידה והמערכת תלס"מ  30/15

מ"מ. שיטה זו מומלצת במיוחד  25". כוללים חריצים כל Cמ"מ בפרופיל בצורת " 2בעובי 

לכונניות נמוכות ביותר או לכל כוננית על הקיר בגובה מיוחד )מתחת לחלון, מעל לחלון, 

ין הצטברות של נוח לניקוי, א-מעל לתעלת תקשורת וכו'( הרצפה/שטיח נקיים מרגליים

 לכלוך.

 

 פנלים: 1.1

ניתן לחבר לצדי המערכת פנלים לסגירה, על מנת "לשבור" את מראה המתכת 

 מודעות או אלמנט שילוט, פרזול נשלף ונסתר בצבע המדפים.-ולהשתמש בצד כלוח

 

 

 


