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 יחידות כוח אמינות, עיצובים רזים, 
ביצועים חזקים
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הנדסה אינטליגנטית:
משפחת פרי-ליפט
בליגה בפני עצמה

פרי-פולדפרי-סלייד

FREEslideFREEfold



ביותר  המתקדמת  ההרמה  אביזרי  משפחת  מדויק.  רזה,  מתקדם, 
בשוק עומדת בכל הקריטריונים של מראה ופונקציונליות.

חייבים  טכניים  מוצרים  שאפילו  אמוציונלי  קריטריון  הנה  אסתטיקה 
להשיג היום. עליהם לתפקד באופן מושלם וגם להיראות יפים.

המראה הרזה והאלגנטי של פריטי משפחת פרי-ליפט מדגישים את 
היתרונות הברורים של הטכנולוגיה בעלת הדיוק הגבוה של קסבומר. 

מומחים במראה העכשיווי.

כמשי  חלקות  וסגירה  פתיחה  פעולות  מספקת  פרי-ליפט  משפחת 
עבור ארונות עליונים במגוון רחב של גדלי ומשקלי דלתות. התנועות 
הקלות וההרמוניות נטולות רעש, רכות, וללא כל מאמץ - מאפיינים 

מצוינים המייצגים תועלות מהממות למשתמש.

ונטולת  יעילה  הנו הפעלה  והמיוחד במחברים הללו,  הדבר החדשני 
השינה  בחדרי  השירותים,  בחדרי  גם  אלא  במטבח  רק  לא  מאמץ; 

ובאזורי המגורים.
עיצוב רזה, בעל פרופיל נמוך של כל אביזרי ההרמה, פירושו של דבר 
שהם תופסים מעט מאוד מקום בתוך יחידות הקיר. כך, הם מותירים 
מקום רב ככל האפשר לאחסון, ומאפשרים למשתמש גישה נוחה אל 

התכולה שבפנים.

וסגירה הרמוניות.  - בתנועות פתיחה  וטלטול  גלישה  פתיחה, קיפול, 
ללא מאמץ. חווייה של תנועה זורמת!
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פרי-סווינגפרי-פלאפ

  »   kesseboehmer.com/freelift

FREEflapFREEswing
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תנועה רציפה רכה וגמישה
אפילו חזיתות רחבות וכבדות נפתחות ונסגרות 

ללא מאמץ ועם בלימה מושלמת

תכנון קומפקטי, הרכבה קלה:
קליק-פיקס – ClickFixx, לשוניות מיקום 

וברגים המותקנים במקומם מראש, הופכים את 
ההרכבה לפשוטה ונטולת שגיאות

פרופיל שטוח: יחידות כוח שטוחות 
„  מאפשרות חלל אחסון רב יותר

יחידת קיר הנפתחת ונסגרת 
בשקט וברכות תהיה פופולרית 

אפילו בחדר השינה



משפחת פרי-ליפט, עם חמש גרסאות אביזרי הרמה מהירי הרכבה, 
מכסה את כל היישומים הביתיים העכשוויים.

חזיתות.  ומשקלי  עוביי  גובהי,  של  עצום  למגוון  מתאימים  האביזרים 
היצרנים  של  הלוגיסטי  המאמץ  את  מצמצמת  פרי-ליפט  משפחת 

מיקום  לשוניות  אופטימיזציה.  בו  ועושה 
מבטיחים  מראש  מורכבים  יורו  וברגי 
מיקום מדויק והתקנה מהירה בגוף הארון.

וללא  בקלות  במהירות,  נעשה  הכיוון 
טעויות; כוח הפתיחה והסגירה מכוון הישר 
על גבי האביזר, וכוון המרווחים הקדמיים 
נמצאים על המחברים הקדמיים. מערכת 
ה'קליקפיקס' הופכת את הרכבת המחבר 
כלים  ונטולת  מהירה  לפשוטה,  והחזית 

כמעט.
פרי- פרי-פלאפ,  שאביזרי  בלבד  זו  לא 

ופרי-לייט  פרי-סווינג  פרי-סלייד,  פולד, 

עומדים בדרישות המחמירות ביותר לפונקציונליות וביצועים בהפעלה, 
אם  בין  מודרניות.  קיר  ליחידות  האסתטיות  בציפיות  עומדים  גם  הם 
הפתרון  את  גדול,  למטבח  אם  ובין  קטן  למטבח  פתרונות  חיפשתם 
המושלם תמצאו כל פעם באופציות הרבות המוצעות על ידי משפחת 

פרי-ליפט החזקה.
בצירוף  שלנו  הכוח  יחידות  התקנת 
אי- החשמלית  הפתיחה  מערכת 

מפני  וחסינה  קלה  מהירה,  הנה  טאץ' 
ידידותיות  פירושה  אי-טאץ'  שגיאות. 
המשתמש  למשתמש.  מוחלטת 
פשוט לוחץ קלות על פנל החזית כדי 
כאילו  המתבצעת  פתיחה,  להפעיל 

בידי יד נעלמה.
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 מהלכי תנועה חלקים, 
 נטולי מאמץ עבור כל סוגי החזיתות. 

 מיקום מדויק, הרכבה 
וכיוון חסכוניים בזמן.

  » kesseboehmer.com/freelift
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יישומים גמישים והרכבה לא מסובכת. משפחת פרי-ליפט 
פותחת אפשרויות תכנון חדשות, לא רק במטבח אלא גם בחדר 

השירותים, במשרד ובאזור המגורים
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מאפיינים ותועלות:
■  פותח במיוחד עבור יחידות קיר גבוהות

■  מתאים גם לתקרות נמוכות ולחזיתות כבדים
?■  אידיאלי עבור חזיתות זכוכית שקופות 

     ויחידות עם תאורה פנימית
?■  הגנה מפני צביטת אצבע הודות 

     לציר מרכזי עם מגן בטיחות
■  מעצור רב-מצבי

■  זכה בפרס העיצוב הגרמני
     ציון מיוחד לשנת 2015



נוחות מודרנית:

 פתרון אופנתי 
ליחידות קיר גבוהות

פרי-פולד
Kesseböhmer        13

בעת  החזית  פנל  את  מקפל  האינטליגנטי  פרי-פולד  ההרמה  אביזר 
ההרמה, למען פתרון חסכוני במקום. האביזר מציע בסיס אינטליגנטי, 
עליו ניתן פתרונות ליחידות קיר עבור תקרות נמוכות, יחידות קיר בעלות 
גבהים שונים, ודלתות גדולות וכבדות. אביזר זה מציע למתכנן המטבח 
למטבחים  יעילים  תנועה  מהלכי  התכנון;  לתהליך  מרובות  אופציות 
מיד  תיעצר  שהדלת  מבטיח  המשולב  הרב-מצבי  המעצור  עכשוויים. 
ובבטחה בכל מצב. צירי בטיחות בקיפול הדלת מונעים כל סיכון לצביטת 
מחוללת  היא  שם  זכוכית,  לחזיתות  אידיאלי  הנו  פרי-פולד  אצבעות. 

רשמים מדהימים של שקיפות ותאורה.
  » kesseboehmer.com/freefold

FREEfold



חיבור החזית לגוף הארון

מחובר לארון עם צירים סטנדרטיים עם פרי-פולד, חלקו העליון של החזית...             תלוי ברוחב הארון    

123
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מאמץ הרכבה מינימלי

יקר. פינים מובילים משולבים לצורך מיקום מהיר  חוסך זמן הרכבה 
היורו  ברגי  ומאמץ.  זמן  חוסכים  מראש  מורכבים  יורו  ברגי  ומדויק. 
של  גבוהה  יציבות  שמבטיח  מה  הבסיס,  בפלטת  ישירות  נאחזים 
הפרי  משפחת  של  האחרים  האביזרים  בכל  כמו  התנועה.  מערכת 
מבית קסבומר, האביזר ננעל בקליק לחזית באמצעות מערכת קליק-

 מכאן, נותר רק לחזק פיקס.
 את ברגי היורו 

שני חלקי פנל החזית מחוברים 
באמצעות צירי בטיחות בשילוב 

הגנה מפני צביטה

מיצוב נכון מובטח: הודות לפינים המובילים, 
האביזר מחובר בצורה מדויקת לדופן הצדדי, 

ותומך בעצמו



123

כיוון מדויק נעשה קל יותר

חיבור פנל החזית מתבצע באופן טבעי - באמצעות קליק-פיקס

החזית,  משקל  לפי  הקפיץ  כוח  את  לכוון  כדי  במברגה  השתמש 
עבור פעולת הרמה קלה ונטולת מאמץ.
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הדלת ממוקמת כנגד האביזר...                                               ואז מונמכת למקומה...     ופשוט ננעלת למקומה בקליק
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סט אביזרי פרי-פולד
מצופה ניקל )0006(

סט מורכב מהפריטים הבאים:
2 אביזרי פרי-פולד )ימין ושמאל(

 2 פלטות חיבור לחזית
שבלונה לקידוח

KVK71994                                       סט חיפויים דקורטיביים
)ימין ושמאל(

צבע:

לבן )9966(

ציר אמצעי
מצופה ניקל )0006(

      

 KVK70033           עבור ברגי ספקס

 

KVK71958                                  מגביל זווית פתיחה
אפור )7040(

KVK71851                                                          מתאם
עבור מסגרת אלומיניום 20 מ"מ

מצופה ניקל )0006(

 גובה הארון       משקל החזית*            סוג  
ק"ג                פריט מס' מ"מ  

 גובה הארון       משקל החזית*            סוג  
ק"ג                פריט מס' מ"מ  

*משקל החזית כולל ידית

271857
271858
271859

271861
271862
271863

271865
KVK71866
KVK71867
KVK71868

271869
KVK71870
KVK71871
KVK71872

271873
271874
KVK71875
KVK71876

271857
KVK71879
KVK71880

271882
KVK71883
KVK71884

KVK71887
KVK71888

271891
271892

271895
KVK71896

271899
KVK71900

2.8  -  5.7
5.6  -  11.3
8.3  -  16.3

2.6  -  5.2
5.2  -  10.6
7.8  -  15.1

2.4  -  4.9
4.8  -  9.8
7.2  -  14.1
11.8 - 23.3

2.2  -  4.4
4.3  -  8.8
6.0  -  12.2
10.6 - 20.9

1.9  -  4.0
3.9  -  7.9
5.8  -  11.6
9.5 - 18.7

3.5  -  7.2
5.2  -  10.3
8.7  -  17.2

3.2 -  6.7
4.9  -  9.8
8.0  -  15.5

4.5  -  9.0
7.3  -  14.6

2.2  -  4.4
4.3  -  8.8

3.9  -  7.6
6.5 - 12.8

3.7  -  7.0
6.2  -  12.3

450-480 

450-530 

520-590 

590-650 

650-730

710-790 

770-840 

840-910 

960-1010
 

B1fo
B3fo
B4fo

C1fo
C3fo
C4fo

D1fo
D3fo
D4fo
D5fo

E1fo
E3fo
E4fo
E5fo

F1fo
F3fo
F4fo
F5fo

G3fo
G4fo
G5fo

H3fo
H4fo
H5fo

I4fo
I5fo

E1fo
E3fo

K4fo
K5fo

L4fo
L5fo

*פריט שמופיע כמספר הינו בהזמנה בלבד!

* *



מאפיינים ותועלות
 ■  לארונות גבוהים ולארונות מכשירים, 

     כגון ארונות למיקרוגל
■  הרמה מדויקת ומקבילה לגוף הארון

 ■  יישומים מיוחדים רבים במטבח, 
     חדרי שירותים ואזורי מגורים

■  גישה נוחה יותר לתכולה
■  מעצור רב-מצבי

■  זכה פרס עיצוב גרמני
     זכה לאזכור מיוחד לשנת 2015
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  »

 אביזר 
הרמה מקבילי

מוטה פתרונות
רב-שימושי

  kesseboehmer.com/freeslide

העיצוב בעקבות התפקוד - ובצורה יפיפייה. פרי-סלייד מרים 
את פנל החזית באופן אנכי, ובכך הוא פותח אפשרויות עיצוב 
חדשות לגמרי עבור תכנון המטבח. פרי-סלייד הנו הבחירה 
המשולמת למצב שבו יחידות מוערמות זו על גבי זו או ליחידות 
קיר עם תאורה עילית או קרניזים. המעצור הרב מצבי מבטיח 
הדבר  משמעות  מצב.  בכל  ובבטחה  מייד  תיעצר  שהחזית 
היא, שיש הרבה נוחות למשתמש החבויה מאחורי החזיתות 

מבחינה ויזואלית, לא רק במטבח אלא בכל מקום בבית.

פרי-סלייד

FREEslide
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מאמץ הרכבה מינימלי

מיצוב נכון מובטח: הודות ללשוניות המיקום, 
האביזר מתחבר בצורה מדויקת לדופן הצדדי 

ותומך בעצמו

 מכאן, נותר רק לחזק 
את ברגי היורו המורכבים 

מראש, וגמרנו!
לצורך  משולבים  מובילים  פינים  יקר.  הרכבה  זמן  חוסך 
בפלטת  ישירות  נאחזים  היורו  ברגי  ומדויק.  מהיר  מיקום 
הבסיס, מה שמבטיח יציבות גבוהה של מערכת התנועה. 
מבית  הפרי  משפחת  של  האחרים  האביזרים  בכל  כמו 
קסבומר, האביזר ננעל בקליק לחזית באמצעות מערכת 

קליק-פיקס.

חיבור פנל החזית מתבצע באופן טבעי - באמצעות קליק-פיקס

הדלת ממוקמת כנגד האביזר...              ואז מונמכת למקומה...    ופשוט ננעלת למקומה בקליק
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כיוון מדויק הופך קל יותר

השתמש במברגה כדי לכוון את כוח הקפיץ לפי משקל 
החזית, עבור פעולת הרמה קלה ונטולת מאמץ.

 כיוון המרווחים
 הצדדיים
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סט אביזרי פרי-סלייד
מצופה ניקל )0006(

סט מורכב מהפריטים הבאים:
2 אביזרי הרמה פרי-סלייד )ימין ושמאל(

2 פלטות חיבור לחזית
2 שרוולים

שבלונת קידוח

סט חיפויים דקורטיביים

)ימין ושמאל(

צבע:

לבן )9966(

מתאם

עבור מסגרת אלומיניום 20 מ"מ

מצופה ניקל )0006(

KVK71915

KVK71687
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גובה הארון        גובה פנימי פנוי         משקל החזית*                   סוג                                                   גובה פנימי                            רוחב פנימי 

*משקל החזית כולל ידית

שימושי )NB(            שימושי )NH(         פריט מס'ק"גמ"ממ"מ

KB - 2xK - 2x36                ca. 240-800 mm              271901                      01us                     3,0   -   5,7                     ≥280                   320-360 
     KVK71902                02us              4,8  -   9,3 
     KVK71902                03us                     8,7  - 16, 5 

KB - 2xK - 2x36                ca. 265-340 mm              KVK71904                 P1us                    2,4   -   4,8                    ≥308                   345-420 
                     KVK71905  P2us              4,1  -   8,0 
     KVK71906  P3us              7,4  - 14, 0 
     271907                   P4us              11,0   -  19,6 

KB - 2xK - 2x36                ca. 300-420 mm              271908                      Q1us                    2,0   -  3,8                     ≥343                   380-500 
     KVK71909  Q2us              3,4   -  6,7 
     KVK71910  Q3us              6,3   -  11,8 
     KVK71911  Q4us              9,3   -  17,4 

KB - 2xK - 2x36                ca. 350-520 mm              271912                      R1us                    1,6   -   3,3                    ≥388                   430-600 
     KVK71913  R2us              2,6   -   5,5 
     KVK71914  R3us              5,0   -   9,7 
     KVK71915  R4us              7,4   -  14,6 

מוט חיבור

אלומיניום אנודייז )0038(

KVK71918
KVK71920

KVK71922
KVK71924
KVK71926

16/19
16/19

16/19
16/19
16/19
16/19

600
900

1200
1600
1800
KB

474
774

1074
1470
1674

*פריט שמופיע כמספר הינו בהזמנה בלבד!

*

ארון           דופן הארוןארון           דופן הארון

רוחב          עובי                       אורךרוחב          עובי                       אורך

מ"מ            מ"מ                       מ"מ                     פריט מס'מ"מ            מ"מ                       מ"מ                   פריט מס'

KB-(2 x K)-88
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מאפיינים ותועלות:
■  טווח מרשים של יישומים לחזיתות בינוניות     

     וגדולות
■  מהלכי תנועה נטולי מאמץ

■  גישה אופטימלית לכל חלל האחסון
■  מעצור רב-מצבי

■  זכה בפרס העיצוב הגרמני
    ציון מיוחד לשנת 2015
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בעל ביצועים 
חזקים:

 אידיאלי לחזיתות 
בינוניות וגדולות

  »   kesseboehmer.com/freeswing

פרי- ה-21  במאה  ומעשיים  נוחים  לחיים  הנכונה  הבחירה 
סווינג מרים חזיתות בינוניות וגדולות באלגנטיות וללא מאמץ. 
לא חשוב מה גודל החזית, אביזרי פרי-סווינג תוכננו על מנת 
למקסם את החלל הזמין לאחסון ולתת גישה חופשית לכל 
טבעי  באופן  מצוידים  פרי-סווינג  הרמה  אביזרי  התכולה. 
חזקים,  וביצועים  קומפקטי  עיצוב  עם  רב-מצבי.  במעצור 
רחב  למגוון  המושלם  הפתרון  הם  פרי-סווינג  הרמה  אביזרי 
אי- מגורים.  ואזורי  שירותים  חדרי  במטבחים,  יישומים  של 

טאץ' מספק פתיחה וסגירה חשמליות קלות.

פרי-סווינג

FREEswing



 מכאן, נותר רק לחזק 
את ברגי היורו המורכבים 

מראש, וגמרנו!

מיצוב נכון מובטח: הודות לפינים המובילים, האביזר 
מחובר בצורה מדויקת לדופן הצדדי, ותומך בעצמו

מאמץ הרכבה מינימלי

לצורך  משולבים  מובילים  פינים  יקר.  הרכבה  זמן  חוסך 
בפלטת  ישירות  נאחזים  היורו  ברגי  ומדויק.  מהיר  מיקום 
הבסיס, מה שמבטיח יציבות גבוהה של מערכת התנועה. 
מבית  הפרי  משפחת  של  האחרים  האביזרים  בכל  כמו 
קסבומר, האביזר ננעל בקליק לחזית באמצעות מערכת 

קליק-פיקס.

כיוון מדויק נעשה קל יותר
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השתמש במברגה כדי לכוון את כוח הקפיץ לפי משקל החזית, 
עבור פעולת הרמה קלה ונטולת מאמץ.
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חיבור פנל החזית מתבצע באופן 
טבעי באמצעות קליק-פיקס

הדלת ממוקמת כנגד האביזר...

ואז מורמת למקומה...

ואז מונמכת למקומה בקליק
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  6,5

 B min. =   7,0
  B max. = 13,5
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סט חיפויים דקורטיביים
)ימין ושמאל(

צבעים:
אפור )7035(

לבן )9966(

מתאם
עבור מסגרת אלומיניום 20 מ"מ

מצופה כרום )0006(

KVK71990

KVK71687

מוט חיבור
אלומיניום אנודייז )0038(

סט אביזרי פרי-סווינג
מצופה ניקל )0006(

סט מורכב מהפריטים הבאים:
2 אביזרי הרמה פרי-סווינג )ימין ושמאל(

2 פלטות חיבור לחזית
2 שרוולים

שבלונת קידוח

 גובה הארון       משקל החזית*            סוג  
ק"ג                פריט מס' מ"מ  

 גובה הארון       משקל החזית*            סוג  
ק"ג                פריט מס' מ"מ  

*משקל החזית כולל ידית

271924
KVK71927
KVK71930

271924
KVK71927
KVK71930

271925
KVK71928
KVK71931

271925
KVK71928
KVK71931

271925
KVK71928
KVK71931

271925
KVK71928
KVK71931

271923
KVK71926
KVK71929

271923
KVK71926
KVK71929

271923
KVK71926
KVK71929

271923
KVK71926
KVK71929

271923
KVK71926
KVK71929

271923
KVK71926
KVK71929

2.5  -  5.3
4.7  -  9.3
7.5  -  14.5

2.5 -  4.8
4.5  -  8.8
7.0  -  13.5

3.2  -  6.5
5.7  -  11.3
8.5  -  17.1

3.1  -  6.3
5.6  -  11.1
8.4  -  16.7

3.0  -  6.0
5.4  -  10.7
8.2  -  16.0

2.9  -  5.7
5.3  -  10.3
8.0  -  15.3

1.8  -  4.0
3.4  -  6.5
5.2  -  10.3

1.8  -  3.9
3.3  -  6.3
5.0  -  10.0

1.8  -  3.7
3.2  -  6.1
4.8  -  9.4

1.9  -  3.5
3.0  -  5.8
4.5  -  8.9

2.5  -  5.9
5.0  -  10.0
8.2  -  15.9

2.5  -  5.6
4.8  -  9.6
7.8  -  15.2

600 

670

670

700

750

800
 

370 

400

450

500

500

550
 

S2sw
S5sw
S8sw

S2sw
S5sw
S8sw

S3sw
S6sw
S9sw

S3sw
S6sw
S9sw

S3sw
S6sw
S9sw

S3sw
S6sw
S9sw

S1sw
S4sw
S7sw

S1sw
S4sw
S7sw

S1sw
S4sw
S7sw

S1sw
S4sw
S7sw

S2sw
S5sw
S8sw

S2sw
S5sw
S8sw

*פריט שמופיע כמספר הינו בהזמנה בלבד!

* *

KVK71918
KVK71920

KVK71922
KVK71924
KVK71926

16/19
16/19

16/19
16/19
16/19
16/19

600
900

1200
1600
1800
KB

474
774

1074
1470
1674

ארון           דופן הארוןארון           דופן הארון

רוחב          עובי                       אורךרוחב          עובי                       אורך

מ"מ            מ"מ                       מ"מ                     פריט מס'מ"מ            מ"מ                       מ"מ                   פריט מס'

KB-(2 x K)-88
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מאפיינים ותועלות:
■  עומק התקנה מינימלי )118 מ"מ(

■  מחולל כוח להרמת 27 ק"ג
■  זוויות פתיחה 90° ו-107°

■  מעצור רב-מצבי
■  זכה בפרס העיצוב הגרמני

■  ציון מיוחד לשנים 2014 ו-2015



 קומפקטי 
ומסיבי

אביזרי הרמה מיני
תועלות מקסי!
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  »   kesseboehmer.com/freeflap

"הקטן  הנו  מיני/פורטה  פרי-פלאפ  וקומפקטי.  מאוזן  פרקטי, 
של  התקנה  עומק  עם  ההרמה.  אביזרי  שבמשפחת  הקשוח" 
חזיתות  להרים  יכול  מיני/פורטה  הפרי-פלאפ  בלבד,  מ"מ   118
מבטיח  המשולב  הרב-מצבי  המעצור  ק"ג.   27 עד  השוקלות 
מאושרים  ממש  ואנחנו  מצב.  בכל  החזית  של  בטוחה  עצירה 

מפרס העיצוב הגרמני 2015!

פרי-פלאפ מיני/פורטה

FREEflap mini/forte
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 מכאן, נותר רק לחזק 
את ברגי היורו המורכבים 

מראש, וגמרנו!

מיצוב נכון מובטח: הודות לפינים המובילים, 
האביזר מחובר בצורה מדויקת לדופן הצדדי, 

ותומך בעצמו

פרי-פלאפ מיני

מאמץ הרכבה מינימלי

לצורך  משולבים  מובילים  פינים  יקר.  הרכבה  זמן  חוסך 
בפלטת  ישירות  נאחזים  היורו  ברגי  ומדויק.  מהיר  מיקום 
הבסיס, מה שמבטיח יציבות גבוהה של מערכת התנועה. 
מבית  הפרי  משפחת  של  האחרים  האביזרים  בכל  כמו 
קסבומר, האביזר ננעל בקליק לחזית באמצעות מערכת 

קליק-פיקס.

חיבור פנל החזית מתבצע באופן טבעי - באמצעות קליק-פיקס

פרי-פלאפ פורטה

הדלת ממוקמת כנגד האביזר...              ואז מונמכת למקומה...    ופשוט ננעלת למקומה בקליק.  



הכלי היחיד הדרוש 
לכיוון תלת-ממדי 

PZ2 שלם הנו מברג

את כוח הקפיץ ניתן לכוון בקלות 
מהחזית כדי להרים משקלי חזית 

שונים ללא מאמץ

כיוון הטיית פנל חזית

כיוון המרווחים הצדדיים

קביעת כוח הקפיץ

כיוון אנכי לפנל החזית

כיוון מדויק נעשה קל יותר
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מיצוב נכון מובטח: הודות לפינים 
המובילים, האביזר מחובר בצורה 

מדויקת לדופן הצדדי, ותומך בעצמו

יקר. פינים מובילים משולבים לצורך מיקום  חוסך זמן הרכבה 
הבסיס,  בפלטת  ישירות  נאחזים  היורו  ברגי  ומדויק.  מהיר 
בכל  כמו  התנועה.  מערכת  של  גבוהה  יציבות  שמבטיח  מה 
האביזרים האחרים של משפחת הפרי מבית קסבומר, האביזר 

ננעל בקליק לחזית באמצעות מערכת קליק-פיקס.

מכאן, נותר רק לחזק את ברגי 
היורו המורכבים מראש, וגמרנו!

מאמץ הרכבה מינימלי

חיבור הפנל הקדמי מתבצע באופן טבעי - באמצעות קליק-פיקס

הדלת ממוקמת כנגד האביזר...               ואז מונמכת למקומה...    ופשוט ננעלת למקומה בקליק

פרי-פלאפ מיני

פרי-פלאפ פורטה
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כיוון מדויק נעשה קל יותר

כיוון הטיית פנל חזית
כיוון המרווחים הצדדיים

כיוון אנכי לפנל החזית

קביעת כוח הקפיץ

את כוח הקפיץ ניתן לכוון בקלות מהחזית כדי להרים 
משקלי חזית שונים ללא מאמץ

קביעת זווית הפתיחה 
לפרי-פלאפ פורטה: 90° 
או 107°

הכלי היחיד הדרוש לכיוון 
תלת-ממדי שלם הנו 

PZ2 מברג
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מידות במ"מ
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18
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130  

מבט מימין )אביזר ימני(

מבט מימין )אביזר ימני(

פרי-פלאפ מיני

פרי-פלאפ פורטה

34  
38

  
32

  
32

  
32

  
32

  
38

  

מבט מהחזית

מבט מהחזית

אביזר שמאלי עם חיפוי דקורטיבי

אביזר שמאלי עם חיפוי דקורטיבי

חיבור חזיתות מעץ וחזיתות של מסגרות אלומיניום רחבותחיבור מסגרות אלומיניום 20 מ"מ



Kesseböhmer        37

פרי-פלאפ פורטה

מתאם
עבור מסגרת אלומיניום 20 מ"מ

מצופה ניקל )0006(

מגביל זווית פתיחה 90°
עבור פרי-פלאפ מיני

אפור )7035

סט מורכב מהפריטים הבאים:
2 אביזרי פרי-פלאפ מיני )ימין ושמאל(

2 פקקים דקורטיביים לאביזר )ימין ושמאל(
2 פלטות חיבור לחזית

שבלונה לקידוח

זווית פתיחה כוללת: 107°

צבעים:
אפור )7035(

לבן )9966(

סט מורכב מהפריטים הבאים:
2 אביזרי פרי-פלאפ פורטה )ימין ושמאל(

2 כיסויים דקורטיביים לאביזר )ימין ושמאל(
2 פלטות חיבור לחזית

שבלונה לקידוח

זווית פתיחה כוללת: 107°
מגביל זווית פתיחה 90° מובנה באביזר

צבעים:
אפור )7035(

לבן )9966(

*משקל החזית כולל ידית

*משקל החזית כולל ידית

פרי-פלאפ מיני

KVK71661

KVK71664

KVK71662

KVK71665

KVK71663

KVK71666

KVK71687

KVK71688

KVK71667

 פרי-פלאפ 
A - מיני

 פרי-פלאפ 
D - פורטה

 פרי-פלאפ 
B - מיני

 פרי-פלאפ 
E - פורטה

 פרי-פלאפ 
C - מיני

 פרי-פלאפ 
F - פורטה

 פרי-פלאפ 
G - פורטה

 פריט מס'
 גובה הארון

מ"מ

 פריט מס'
 גובה הארון

מ"מ

 משקל
  החזית*

ק"ג

 משקל
  החזית*

ק"ג

 משקל
  החזית*

ק"ג

 משקל
  החזית*

ק"ג

 משקל
  החזית*

ק"ג

 משקל
  החזית*

ק"ג

 משקל
  החזית*

ק"ג

6.8 - 14.7                3.7  -  7.9                          1.7 -  4.6                       ≥200 

6.0 - 13.1                3.1  -  7.1                          1.5  -  4.1                      ≤225 

5.4 - 11.8                2.9  -  6.4       1.3  - 3.8          ≤250 

4.8 - 10.6                2.5  -  5.7       1.2 -  3.3          ≤275 

4.4  -  9.6                2.4  -  5.1       1.1 -  3.1          ≤300 

4.0  -  8.8                2.1  -  4.6       1.0  - 2.8          ≤325 

3.7  -  8.1                2.0  -  4.2        0.9  - 2.6          ≤350 

3.5  -  7.5                1.9  -  3.8        0.9  - 2.3           ≤375 

3.2  -  7.0                1.7  -  3.6        0.8  - 2.1          ≤400 

2.9  -  6.5                1.5  -  3.4        0.7 -  1.9          ≤425 

2.7  -  6.1                1.4  -  3.2        0.6  - 1.7          ≤450 

13.5 - 27.3            10.1 - 21.4             6.7 -  14.3             5.2 -  11.0                 ≥350 

12.5 - 25.2            9.4  -  19.8             6.3  -  13.1             4.9 -  10.2                ≤375 

11.8 - 23.3             8.9  -  18.6        5.9  -  12.4   4.7  -   9.6                 ≤400 

11.0 - 21.8             8.3  -  17.4        5.6  -  11.6   4.4  -   9.0                 ≤425 

10.4 - 20.5             7.8  - 16.3        5.2  -  10.9   4.1  -   8.4                 ≤450 

9.8  -  19.3            7.4  -  15.4        4.9  -  10.3   3.9  -   8.0                 ≤475 

9.2  -  18.3            7.0  -  14.6        4.7  -  9.7   3.7  -   7.5                 ≤500 

8.8  -  17.3            6.6  -  13.9        4.4  -  9.2    3.5  -   7.1                 ≤525 

8.3  -  16.5             6.3  -  13.2        4.2  -  8.8   3.3  -   6.8                 ≤550 

8.0  -  15.6             6.0  -  12.5        4.0  -  8.4   3.2  -   6.5                 ≤575 

7.6  -  15.0            5.7  -  12.0        3.8  -  8.0   3.0  -   6.2                 ≤600 

7.2  -  14.4             5.4  -  11.5        3.6  -  7.6   2.8  -   5.9                 ≤625 

6.9  -  14.0            5.3  -  11.0        3.4  -  7.3   2.6  -   5.6                 ≤650 

 

 פריט מס'

 פריט מס'
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רב-גוני וידידותי למשתמש 
אף יותר:

אידיאלי לחזיתות ללא ידיות

אידיאלי לחזית קדמית ללא ידיות. פשוט ללחוץ...

 לאחר מכן, פתח כרגיל באופן ידני ללא מאמץ. מרווח נוח לאצבעות
בעל מעצור רב-מצבי

החזית נפתחת באופן אוטומטי

פרי-פלאפ פתיחה בדחיפה

FREEflap push to open
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  250

  275

  300

  325

  350

  375

  400

 A
 B
 C

 A
 B
  C

 A
 B
 C

 A
 B
  C

 A
 B
 C

 A
 B
 C

 A
 B
  C

פריט מס’

2 x 
27 1934  

2 x 
27 1937 

  400

  450

  500

  550

  600

 D
 E
 F
 G

 D
 E
 F
  G

 D
 E
 F
 G

 D
 E
 F
  G

 D
 E
 F
  G

פריט מס’ 

2 x 
27 1933  

2 x 
27 1936 

     4,7 - 9,0 
     5,9 - 7,9                

     - 
     -      

    5,0 - 8,4 
    5,2 -7,9               

     -        
     -      

    4,9 - 7,5 
    4,7 - 7,8               

   -     
   -      

    4,9 - 6,8 
     4,5 - 7,5 
     6,3 - 6,8                

     -      

     4,7 - 6,2 
     4,2 - 7,2 
     5,7 - 6,7            

- 

פריט מס’

1 x 
27 1934  

1 x 
27 1937 

           -      
     5,1 - 6,4 
     5,4 - 6,9                     
           -      

     5,0 - 5,7           

     4,8 - 6,8                              

           -      
     4,6 - 5,1 
     4,4 - 6,6                   
           -      
     4,2 - 4,6 
     4,0 - 6,0                    

           - 
           -      
     3,9 - 5,9             

           - 
           -      
     3,9 - 5,7             

           - 
           -      
     3,8 - 5,6  

     9,0 - 9,6       
      7,9 -11,6 
      8,9 -10,7 
   11,8 -12,3             

     -      
      7,9 -10,9 
      7,8 -10,2 
   10,4 -10,8             

     -      
     7,8 - 9,7 

      7,0 -10,0 
      9,2 -10,7                

     -      
     7,5 - 8,8            
     6,8 - 9,7        

       8,3 -10,4                

      -      
      7,2 - 8,0          
     6,7 - 9,2 

      7,6 -10,2  

פריט מס’ 

1 x 
27 1933  

1 x 
27 1936 

-  

-      

6,9 -10,5            

- 

 -      

6,8 -10,0            

-  

 -      

6,6 - 9,6            

-    

-      

6,0 - 8,8            

- 

 -      

5,9 - 8,1            

- 

 -      

5,7 - 7,5            

-    

-      

5,6 - 7,0  

פריט מס’ 

1 x 
27 1932  

1 x 
27 1935 

 -    
10,5 - 11,8            

-    
-    

10,0 - 10,6            
- 

            
-    
-    
-   
 
-   
- 

           - 
           - 
           - 

           - 
           - 
           - 

           - 
           - 
           - 

 - 
 -    

17,2 -18,6 
17,9 -23,3            

-     
 -    
 -    

16,7 -20,5            

-      
-    
-    

16,0 -18,3            

- 
- 
-    

15,3 -16,5            

- 
           - 
           - 
           - 

אפור )7035(

אפור )7035(

     1,3 - 3,1                  
     - 
     -      

    1,2 - 3,0 
     2,5 - 3,3                

     - 

     1,1 - 2,7 
     2,4 - 3,0                  

     -     

     1,0 - 2,6 
     2,1 - 3,0                

     -     

     0,9 - 2,4         
     2,0 - 2,9                   

     -      

     0,9 - 2,3 
     1,9 - 2,7                 

    -      

     0,8 - 2,1 
     1,7 - 2,7                 

     - 

 3,1 - 3,8      
2,9 - 5,1            

-     

3,0 - 3,3 
 3,3 - 5,0               

- 

 2,7 - 3,1 
 3,0 - 4,6               

-      

2,6 - 2,8 
3,0 - 4,2              

-      

2,4 - 2,6  

2,9 - 4,2  
3,7 - 3,9            

-      
2,7 - 3,8 

 3,5 - 3,9            

-      
2,7 - 3,6 

3,2 - 3,8  

 - 
 - 
 -     
 -      

 4,1- 5,0                
 -      
 - 
 -      

3,7 -4,9                 
 - 
 -         
 -      

3,3- 4,9 
4,2- 4,5            

-      
-      

3,0 -4,7 
3,8 -4,2                

 -    
 - 

 -    
11,6 -12,4 
10,7 -17,2 
12,3 -17,9            

-     
-    

10,2 -16,3 
 10,8 -16,7            

-      
-    

10,0 -14,6 
 10,7 -16,0                 

-   
-      

9,7 - 13,2    
10,4 -15,3            

- 
-      

9,2 - 12,0    
10,2 -15,0  

פרי-פלאפ מיני

פרי-פלאפ פורטה

 גובה הארון
מ"מ

 גובה הארון
מ"מ

 משקל החזית*
ק"ג

 משקל החזית*
ק"ג

מקדחה

 מברגה
37 מ"מ
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אי-טאץ' פותח ארונות מטבח וגם פוטנציאל חדש. מעולם לא היה קל 
יותר לפתוח ארונות, בצורה מסוגננת ונטולת מאמץ.

לחץ קל על החזית מפעיל פתיחה אוטומטית, מבוקרת והרמונית. 
פתיחת אי-טאץ' בסיוע חשמל, אמינה ושקטה מאוד

 בדחיפה קלה 
בלבד

eTouch
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מאפיינים ותועלות:
■  פתיחת החזית באופן אוטומטי בלחיצה קלה בלבד

■  מנוע אחד בלבד עבור פרי-פולד, סווינג וסלייד
 ■  ניתן להתקין ללא הגבלה לצורך שדרוג 

    עבור הדגמים המוכרים
 ■  תנועה חופשית עם התנועה החלקה המוכרת 

    של משפחת הפרי-ליפט
■  אין צורך בעיבוד או טיפול נוסף של החזיתות

■  משולב בזיהוי מכשולים 
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  »

אי-טאץ'.  באמצעות  לפתיחה  שודרגה  פרי-ליפט  משפחת  כל 
הבולטים  ההיכר  סימני  המשתמש.  נוחיות  לטובת  אחד-אפס 
הקלה,  פעולתם  הם  קסבומר  מתוצרת  ההרמה  אביזרי  כל  של 
משקלם הנמוך, תנועתם החלקה ועיצובם הקומפקטי. התמיכה 
של אי-טאץ' פתיחה וסגירה אלקטרונית מסייעת במיידי להפיכת 
הדלת  על  עדינה  נגיעה  יותר.  הרבה  לקלים  המשתמשים  חיי 
מפעילה את התנועה הזורמת. גם חזיתות כבדות ביותר מורמים, 
המשתמש;  מצד  נוסף  מאמץ  כל  ללא  ואלגנטי,  אוטומטי  באופן 
מאמץ−בנגיעה  והיעדר  חלקות  של  מידה  שוב−באותה  ונסגרים 

במפסק הפנימי של החיישן.

המנוע החשמלי מחליף את המאמץ המופעל בדרך כלל על ידי 
וסגירה  פתיחה  על  כלשהן  מגבלות  מטיל  אינו  אך  המשתמש, 
ידנית. לדוגמא, במקרה של הפסקת חשמל, ניתן לפתוח ולסגור 
את יחידת הקיר באופן ידני. עם האי-טאץ‹ החדש ליחידות קיר, 
האלקטרונית  הפתיחה  מערכת  את  להרחיב  ממשיכה  קסבומר 

המנוסה והאמינה.

קלות השימוש הנה 
בעדיפות עליונה:

 מהלכי תנועה אלגנטיים, 
נטולי מאמץ

  kesseboehmer.com/etouch

פרי-ליפט אי טאצ׳

FREElift eTouch



 שדרוג נוח
 ומתאים 

ללא דמעות...
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אי-טאץ' אינו דורש אביזרי הרמה ייעודיים מיוחדים אלא הוא עובד עם 
אביזרי קסבומר שיש עמם ניסיון רב ורכשו אמינות רבה. אי-טאץ' הוא 
מערכת  קסבומר.  מבית  פרי-ליפט  למשפחת  האלקטרוני  השדרוג 
הנע אחת מכסה שלושה אביזרי הרמה: פרי-פולד, פרי-סווינג ופרי-

שתי  פרי-פלאפ.  אביזרי  את  משמשת  אחרת  הנע  מערכת  סלייד. 
הגרסאות ניתנות ליישום בקלות רבה על אביזרים המותקנים.

   כל אביזרי ההרמה משתמשים בשבלונה לקידוח המוכר. אביזר 
נוספים.  ברגים  שני  בעזרת  רק  מחוברים  ההנע  ומערכת  ההרמה 
המאמץ הנוסף היחיד הוא קדיחת החורים לחיישן ולכבל. שבלונות 

הקידוח הדרושות מצורפות בכל אריזה.

  »   kesseboehmer.com/etouch

הנע אחד לשלושה אביזרי הרמה:
פרי-פולד, פרי-סווינג ופרי-סלייד

כחוליה מקשרת בין אביזר ההרמה וההנע 
משמשות בכל מקרה שני ברגים מותקנים 

מראש, ושני ברגים נוספים
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מידות במ"מ
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אין הגבלה של תנועה חלקה בזמן הפעלה ידנית 
)במקרה של הפסקת חשמל וכו'(

ההנע האלקטרוני מחליף את 
הכוח הידני הסטנדרטי

חשבנו כבר על הכול – בקרת תאורה משולבת

24V הכנס את כבל החיבור והתאורה תדלוק ותכבה כשתפתח ותסגור את הדלתאפשרות חיבור למערכת תאורה



סט הנע אי-טאץ'         
פרי-פולד/פרי-סווינג/פרי-סלייד

1 יח' הנע )עם 2 ברגים קבועים מראש מסוג ספקס 10x 4 מ"מ(
M4x 12 '1 יח

1 יח' ספקס 4x 35 מ"מ
1 יח' ספק כוח

2 יח' כפתור שליטת רדיו
1 יח' שבלונה לקידוח

סט אי-טאץ' פיבוט
פרי-סלייד )זרוע הרמה להחלפה שמאל(

מצופה ניקל (0006)

סט אי-טאץ' פיבוט 
פרי-סווינג )זרוע הרמה להחלפה  שמאל(

מצופה כרום (0006)

כבל חשמל אי-טאץ'    
פרי-פולד/פרי-סווינג/פרי-סלייד/פרי-פלאפ

שחור )9005(

מוט חיבור
אלומיניום אנודייז )0038(

 סט אי-טאץ' חיפוי מגן 
פרי-פולד

סט אי-טאץ' חיפוי מגן
פרי-סווינג

סט אי-טאץ' חיפוי מגן 
פרי-סלייד

אפור )7035(
לבן )9966(

אפור )7035)
לבן )9966(

אפור )7035(
לבן )9966(

אורך אביזר הרמה
סוג:

O

P

Q

R

וריאציות לפי מדינות:

EU

פריט מס'
KVK71962

KVK71968

KVK71973

KVK71969

KVK71970

KVK71971

KVK71964

KVK71965

KVK71966

KVK71967

271981
271983

27197916/19
16/19

+ 25   900
 1200
 KB

= 600749 + 25
1049 + 25

449

ארון           דופן הארון ארון           דופן הארון

רוחב          עובי                       אורך רוחב          עובי                       אורך

מ"מ            מ"מ                       מ"מ                     פריט מס' מ"מ            מ"מ                       מ"מ                     פריט מס'

KB-(2 x K)-88-25

*יש להוריד 25 מ״מ מאורך המוט!
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סט הנע אי-טאץ'
פרי פלאפ

אפור )7035(

1 יח' הנע 1 יח' אי טאץ' חיבור חזית )להחלפה(
1 יח' M4x 12 מ"מ

1 יח' ספקס 4x 55 מ"מ
1 יח' ספקס 4x 60 מ"מ

1 יח' ספק כוח
2 יח' כפתור שליטת רדיו
KS 1 יח' שבלונת קידוח

סט אי-טאץ' חיפוי מגן
פרי פלאפ

לבן )9966(

פריט מס'

כבל חשמל אי-טאץ'    
פרי פולד/פרי סווינג/פרי סלייד/פרי פלאפ

שחור )9005(

שינויים לארצות שונות

EU

KVK71970

KVK71972

KVK71973

ניתן לשדרג ללא קושי

ההנע האלקטרוני מחליף את 
הכוח הידני הסטנדרטי

אין הגבלה של פעולה 
חלקה במהלך הפעלה 
ידנית )במקרה של הפסקת 
חשמל וכו'(
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מאפיינים ותועלות:
■  טכנולוגיה פשוטה ובדוקה

■  מראה של איכות גבוהה
■  הרכבה פשוטה

■  הזדמנויות גמישות לשימוש
■  ניתן להרכיב מימין או משמאל

בקרוב
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מציע  פרי-ליפט;  ממשפחת  למתחילים  הדגם  הוא  החדש,  פרי-לייט 
ובאותה איכות שאתה מצפה למצוא  ערך מעולה במחיר אטרקטיבי, 
אצל קסבוהמר. הפרי-לייט החדש הנו אביזר הרמה רב-תכליתי שניתן 
כך.  כל  הנפוצים  דלתות  צירי  או  מדפים  צירי  עם  יחד  בו  להשתמש 
יישומים. פרי-לייט מסוגל  משלב מחיר אטרקטיבי עם מגוון רחב של 
גבוהות אחרות.  ויחידות  קיר  יחידות  על  פנל קדמיים  ולהוריד  להרים 

החזיתות יכולות לשקול עד 5.5 ק"ג ובגובה עד 400 מ"מ.

     הפרי-לייט מתאים במיוחד חזיתות ללא ידיות. ההרכבה אינה יכולה 
להיות פשוטה יותר או חסינה יותר מפני שגיאות – הודות לקליק-פיקס! 

האביזר פשוט נתפס למקומו, ללא צורך בכלי עבודה.
ועד  ממטבחים  החל  שימושים,  של  רחב  מגוון  יש  החדש  הפרי-לייט 

לחדרי מגורים.

פשוט טוב!

פרי-לייט אביזר ההרמה הפשוט
מוצר מצוין במחיר מצוין

  »   kesseboehmer.com/freelight
פרי-לייט

FREElight



איכות
אנו חשים שכנוע עמוק 
באשר למוצרים שלנו.

חיי  מהלך  כל  במשך  מהם  שתהנו  רוצים  אנו 
השירות שלהם. זו הסיבה שאנו מעבירים אותם בדיקות 

איכות  משיגים  אנו  ובטיחות.  עמידות  איכות,  של   − מפרכות 
עם  קפדני,  איכות  ניהול  באמצעות  זמן,  לאורך  המחזיקה  גבוהה 

ייצור  סבולות  האפקטיביים,  הכוחות  מתמשכים.  ובדיקות  מעקב 
הדוקות, ומרחקי תנועה נבדקים כולם באמצעות חיישנים. כוחות הקפיצים 

הנוצרים באביזרים מנוטרים, כדי להבטיח שמהלכי התנועה המדויקים ודיוק 
המידות בתוך טווח הכיוון נשארים בתוך סבולות צפופות. רק אז אנו סמוכים 

ובטוחים כי המוצרים שלנו יכולו לקיים את מה שהבטחנו עבורם.

תהליכי הייצור שלנו מאושרים לתקנים בינלאומיים, ומעידים על כך שאנו מסוגלים 
לעמוד במפרטי המוצר. אנו נותנים עדיפות גבוהה לחומרים עמידים ואיכותיים, ולדיוק 
גבוה בתהליכי הייצור שלנו. דגימות מכל מנת ייצור נלקחות לבדיקות עמידות. בנוסף, 
על  לשמור  ומקפידים  מצלמות,  באמצעות  תהליכים  אחר  במעקב  משתמשים  אנו 

סטנדרטים גבוהים של בטיחות בעבודה עבור כל העובדים שלנו.

מהנדסי הפיתוח שלנו משתמשים באמצעי העזר הטכנולוגיים המתקדמים ביותר, 
ומפתחים מוצרים שייוצרו תוך שימוש בטכנולוגיות  התהליכים החדישים ביותר. 
ונוחות השימוש הנן בעדיפות  ידידותיות למשתמש  ביותר של  הרמה הגבוהה 

גבוהה מאוד מההתחלה. זהו אתגר מתמשך עבורנו, לשלב הנדסה מעולה 
יחד עם עיצוב אלגנטי, ונאה מבחינה אסתטית. באופן טבעי, אנו שבעי רצון 

עד מאוד אם בזכות החיבור הזה אנו זוכים בפרסים.
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