
3 |  NOVA PRO SCALA מגירות | www.hgt.co.il | | HGTrading ח.ג.סחר פרזול וחומרים לריהוט ולבנין

מקרא שרטוטים
NL עומק	
RW לוח	אחורי	
RWB רוחב	לוח	אחורי	
RWH גובה	לוח	אחורי	

FST כיסוי	חזית	
KV חזית	דופן	ארון	
LWK רוחב	פנים	ארון	
MET מינימום	עומק	התקנה	

B	 לוח	תחתית				
BB רוחב	תחתית	
BL אורך	תחתית	
FAS כיסוי	חזית	לדופן	

עמוד

6מגירת	נובה	פרו	סקאלה	גובה	63	מ”מ

7מגירת	נובה	פרו	סקאלה	גובה	90	מ”מ

8מגירת	נובה	פרו	סקאלה	גובה	122	מ”מ

9מגירת	נובה	פרו	סקאלה	גובה	186	מ”מ

10מגירת	סקאלה	קריסטל

11מגירת	סקאלה	קריסטל	פלוס

TIPMATIC SOFT CLOSE12-13	עבור	מגירות	נובה	פרו

14מגירת	סנסומטיק

15-19אביזרים	למגירות	סקאלה

20-21מכונות	הרכבה

22אביזרי	עזר	להרכבה

תוכן	עניינים
NOVA PRO SCALA

הדור החדש של המגירות הוא שילוב מושלם של 
עיצוב ופונקציונליות אשר פותח מגוון רחב של אפשרויות
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העיצוב החדש 
של מגירות העתיד 

כבר כאן!

השראה בזווית הנכונה - אסתטיקה, השראה ויצירתיות
NOVA PRO SCALA
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NEW
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מחירגרפיטלבן	מטעומק
400G69-40PRW-SCG69-40PR-SC334.21₪	מ״מ
450G69-45PRW-SCG69-45PR-SC334.21₪	מ״מ
500G69-50PRW-SCG69-50PR-SC334.21₪	מ״מ
550G69-55PRW-SCG69-55PR-SC334.21₪	מ״מ

NOVA PRO SCALA מגירת
גובה 63 מ״מ

ראה מקרא שרטוטים עמ’ 3

גב אחורי
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מחירגרפיטלבן	מטעומק
270G19-27PRW-SCG19-27PR-SC310.00₪	מ״מ
350G19-35PRW-SCG19-35PR-SC310.00₪	מ״מ
400G19-40PRW-SCG19-40PR-SC310.00₪	מ״מ
450G19-45PRW-SCG19-45PR-SC310.00₪	מ״מ
500G19-50PRW-SCG19-50PR-SC310.00₪	מ״מ
550G19-55PRW-SCG19-55PR-SC310.00₪	מ״מ

600G19-60PRW-SCG19-60PR-SC424.54₪	מ״מ*
650G19-65PRW-SCG19-65PR-SC630.78₪	מ״מ*

NOVA PRO SCALA מגירת
גובה 90 מ״מ

ראה מקרא שרטוטים עמ’ 3

*	מתאים	למשקל	כבד

גב אחורי
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NOVA PRO SCALA מגירת
גובה 122 מ״מ

ראה מקרא שרטוטים עמ’ 3

מחירגרפיטלבן	מטעומק
450G29-45PRW-SCG29-45PR-SC324.13₪	מ״מ
500G29-50PRW-SCG29-50PR-SC324.13₪	מ״מ
550G29-55PRW-SCG29-55PR-SC324.13₪	מ״מ

600G29-60PRW-SCG29-60PR-SC467.63₪	מ״מ*

*	מתאים	למשקל	כבד

גב אחורי
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NOVA PRO SCALA מגירת
גובה 186 מ״מ

ראה מקרא שרטוטים עמ’ 3

מחירגרפיטלבן	מטעומק
400G39-40PRW-SCG39-40PR-SC426.00₪	מ״מ
450G39-45PRW-SCG39-45PR-SC426.00₪	מ״מ
500G39-50PRW-SCG39-50PR-SC426.00₪	מ״מ
550G39-55PRW-SCG39-55PR-SC426.00₪	מ״מ
600G39-60RRW-SCG39-60PR-SC604.10₪	מ״מ
650G39-65RRW-SCG39-65PR-SC829.66₪	מ״מ

גב אחורי
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מגירת סקאלה קריסטל  

ראה מקרא שרטוטים עמ’ 3

מחירגרפיטלבן	מטעומק
270G49-27PRW-SCG49-27PR-SC516.61₪	מ״מ
300G49-30PRW-SCG49-30PR-SC516.61₪	מ״מ
350G49-35PRW-SCG49-35PR-SC516.61₪	מ״מ
400G49-40PRW-SCG49-40PR-SC516.61₪	מ״מ
450G49-45PRW-SCG49-45PR-SC516.61₪	מ״מ
500G49-50PRW-SCG49-50PR-SC516.61₪	מ״מ
550G49-55PRW-SCG49-55PR-SC516.61₪	מ״מ

600G49-60PRW-SCG49-60PR-SC647.96₪	מ״מ*
650G49-65PRW-SCG49-65PR-SC865.51₪	מ״מ*

מידות חיתוך זכוכית

*	מתאים	למשקל	כבד

גב אחורי
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מגירת סקאלה קריסטל פלוס  

ראה מקרא שרטוטים עמ’ 3

מחירגרפיטלבן	מטעומק
300G59-30PRW-SCG59-30PR-SC517.00₪	מ״מ
350G59-35PRW-SCG59-35PR-SC517.00₪	מ״מ
400G59-40PRW-SCG59-40PR-SC517.00₪	מ״מ
450G59-45PRW-SCG59-45PR-SC517.00₪	מ״מ
500G59-50PRW-SCG59-50PR-SC517.00₪	מ״מ
550G59-55PRW-SCG59-55PR-SC517.00₪	מ״מ

600G59-60PRW-SCG59-60PR-SC677.14₪	מ״מ*
650G59-65PRW-SCG59-65PR-SC910.92₪	מ״מ*

מידות חיתוך זכוכית

*	מתאים	למשקל	כבד

גב אחורי
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איזור	הפעלה	רחב	
בזכות	מוט	סינכרון

כוונון	עוצמת	פתיחה	
בשלוש	רמות.	

לחצן	אחד	שמתאים	
לכל	האורכים	

והמשקלים

כוונון	עומק	אינטגרלי.	
רווח	מינימלי	בחזית	2.5	מ”מ

התקנה	פשוטה	של	מפעיל	
למגירות	נובה	פרו	

ללא	צורך	באביזרים	נוספים

פתרון	מכני	חדש	המאפשר	גם	פתיחת	מגירה	בלחיצה	ללא	צורך	בידיות		וגם	סגירה	עם	בלימה	שקטה.	

לחיצה	עדינה	על	חזית	המגירה	מאפשרת	פתיחה	מכנית,	ובעת	הסגירה	מנגנון	SOFT CLOSING	גורם	למגירה		

להיסגר	בצורה	מהירה,	עדינה	ושקטה	על	ידי	בולם	נוזלי.

האביזר	מותאם	ומורכב	על	גבי	מגירות	נובה	פרו	-	דהלקס,	קלאסיק	וסקאלה	ומתאים	לגובה	התקנה	מינימלי	של	

58	מ”מ.	השליטה	בעוצמת	הפתיחה	המאפשרת	התאמת	אביזר	לכל	גודל,	

רוחב	ומשקל	של	מגירה.

חדש! TIPMATIC SOFT-CLOSE עבור מגירות נובה פרו

מידע	טכני

מתאים	למגירות	קלאסיק,	 	-

דהלקס	וסקאלה 	

גובה	התקנה	מינימלי	58	מ”מ 	-

כוונון	חזית	1-/3+	מ”מ 	-

רוחב	מינימום	ארון	300	מ”מ 	-

אינו	מתאים	לשימוש	עם	 	-

תופסני	משיכה	למגירה	פנימית 	

מוט	סינכרון	חובה 	-

NE
W

מגירות NOVA PRO SCALA | ח.ג סחר נותנים לך חומר למחשבה
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TIPMATIC NOVA PRO סט בולם

TIPMATIC מוט סנכרון

TIPMATIC תומך מוט סנכרון

TIPMATIC SOFT-CLOSE

*שים	לב!	
מידת	קידוח	
שונה	מהרגיל

מחירמק”טאורך
962GF10210939320727.90₪	מ”מ

מחירמק”טתיאור
GF102109293207216.83₪סט	בולם

מחירמק”טרוחב	מגירה
GF1021080212073.50₪מעל	800	מ”מ	
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NOVA PRO SCALA מגירות

מחירמק”טתיאור
GF1211002696071,142.00₪עד	30	מגירות

מחירמק”טתיאור
750GF121100285207452.00₪	מ”מ	+	כבל

מחירמק”טתיאור
GF121100272207450.00₪חיבור	עליון	תחתון

מחירמק”טתיאור
GF1211002682171,114.00₪דוחפן	למגירה

מחירמק”טתיאור
1600GF121100290207125.00₪	מ”מ
1000GF121100289207113.00₪	מ”מ

מחירמק”טתיאור
GF12110027021118.00₪עליון	תחתון

מחירמק”טתיאור
5GF1211002952233.00₪	מ”מ

מחירתיאורמק”ט

GF121100983201
הדוחפן	מאפשר	להפוך	רק	מגירה	אחת	

לחשמלית	ולהשאיר	את	יתר	המגירות	בארון
1,050.00₪

מחירמק”טתיאור
GF12110028221111.00₪פלסטיק

שנאי לסנסומטיק

פרופיל מסגרת

מסגרת לדוחפן יחיד

דוחפן חשמלי

כבל חיבור

זוית חיבור למסגרת

מרחיק קפיצי לחור

דוחפן סנסומטיק למגירה בודדת

מחבר מסגרת

3

מחירמק”טתיאור
G12-ELECTRONIC4,250.00₪מגירת	סנסומטיק

מגירה סנסומטיק

ניתן להפוך את כל המגירות למגירות חשמליות
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אביזרים

זוג דפנות זכוכית למגירת SCALA קריסטל

זוג דפנות זכוכית למגירת SCALA קריסטל פלוס

מחיראסידעומק
300G00030-CR-S73.00₪	מ״מ
350G00035-CR-S73.00₪	מ״מ
400G00040-CR-S73.00₪	מ״מ
450G00045-CR-S73.00₪	מ״מ
500G00050-CR-S73.00₪	מ״מ
550G00055-CR-S73.00₪	מ״מ
600G00060-CR-S73.00₪	מ״מ
650G00065-CR-S73.00₪	מ״מ

מחיראסידעומק
300G00030-CR-SP73.00₪	מ״מ
350G00035-CR-SP73.00₪	מ״מ
400G00040-CR-SP73.00₪	מ״מ
450G00045-CR-SP73.00₪	מ״מ
500G00050-CR-SP73.00₪	מ״מ
550G00055-CR-SP73.00₪	מ״מ
600G00060-CR-SP73.00₪	מ״מ
650G00065-CR-SP73.00₪	מ״מ

מחיראפור

G00030G-CR-S64.00₪

G00035G-CR-S64.00₪

G00040G-CR-S64.00₪

G00045G-CR-S64.00₪

G00050G-CR-S64.00₪

G00055G-CR-S64.00₪

G00060G-CR-S64.00₪

G00065G-CR-S64.00₪

מחיראפור

G00030G-CR-SP64.00₪

G00035G-CR-SP64.00₪

G00040G-CR-SP64.00₪

G00045G-CR-SP64.00₪

G00050G-CR-SP64.00₪

G00055G-CR-SP64.00₪

--

--

מחירשקוף

G00030T-CR-S60.00₪

G00035T-CR-S60.00₪

G00040T-CR-S60.00₪

G00045T-CR-S60.00₪

G00050T-CR-S60.00₪

G00055T-CR-S60.00₪

G00060T-CR-S60.00₪

G00065T-CR-S60.00₪

מחירשקוף

G00030T-CR-SP60.00₪

G00035T-CR-SP60.00₪

G00040T-CR-SP60.00₪

G00045T-CR-SP60.00₪

G00050T-CR-SP60.00₪

G00055T-CR-SP60.00₪

G00060T-CR-SP60.00₪

G00065T-CR-SP60.00₪

 NOVA PRO SCALA סט גלריה למגירת
זוג מוטות מלבניות + תופסנים

מחירגרפיטלבןעומק
270GF102103525507GF10210351650770.76₪	מ״מ
300GF102103526507GF10210351750771.51₪	מ״מ
350GF102103527507GF10210351850772.25₪	מ״מ
400GF102103528507GF10210351950773.00₪	מ״מ
450GF102103529507GF10210352050773.74₪	מ״מ
500GF102103530507GF10210352150774.49₪	מ״מ
550GF102103531507GF10210352250781.94₪	מ״מ
600GF102103532507GF102103523507100.56₪	מ״מ
650GF102103533507GF102103524507111.73₪	מ״מ

גב אחורי



מגירות NOVA PRO SCALA | ח.ג סחר נותנים לך חומר למחשבה16 | 

אביזרים

גלריה עם חיזוק פנימי 
 NOVA PRO SCALA למגירת

מחירגרפיטלבן	מטעומק
400GF102103564507GF102103555507128.68₪	מ״מ
450GF102103565507GF102103556507129.99₪	מ״מ
500GF102103566507GF102103557507131.31₪	מ״מ
550GF102103567507GF102103558507144.44₪	מ״מ
600GF102103568507GF102103559507177.26₪	מ״מ
650GF102103569507GF102103560507196.96₪	מ״מ

מחירגרפיטלבן	מטתאור
GF102105357211GF102101371211163.39₪חזית	פנימית	לחיתוך	אורך	120	מ״מ

GF102109511517GF10210951051746.74₪סט	תופסנים	וכיסויים

חזית פנימית 
 NOVA PRO SCALA למגירת

גובה 90 מ״מ

גב אחורי
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אביזרים

מחירגרפיטלבן	מטתאור
GF102105358207GF102101379207277.86₪חזית	פנימית	לחיתוך	אורך	120	מ״מ

GF102109517517GF10210951651783.18₪סט	תופסנים	וכיסויים

 NOVA PRO SCALA חזית פנימית למגירת
גובה 186 מ״מ

גובה
186 מ״מ

קריסטל

קריסטל
פלוס
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אביזרים

מחירגרפיטלבן	מט

GF102104688233GF1021046772337.48₪

מחירגרפיטלבן	מט

GF102108654207GF10210865320769.41₪
מחירגרפיטלבן	מט

GF102104689233GF1021046782337.48₪

תופסן זכוכית למוט חלוקהמוט חלוקה לחיתוך 1150

תופסן גלריה למוט חלוקה

 NOVA PRO SCALA חלוקה רוחבית למגירת
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אביזרים

מק״ט

GF102108430217

מחירמק״ט

GF10206261622310.40₪

מחירמק״ט

GF14802674422310.92₪

מחירמק״ט

GF07104435114743.68₪

סוגר קליפ און לוח נסתר

תופסן הרחקה לבן- 
פרו 25 מ״מ

מחבר קידמי תחתון
עם בורג

בולם רעש קדח

מחירמק״ט

GF1451179932236.13₪

מחבר קדמי תחתון
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מק״ט

GF146102461201

מכונת פרס פנאומטי 
להרכבת מגירות

נובה פרו/סקאלה

מכונות הרכבה

מתאים ל:

יתרונות:

משפחת נובה פרו דלהקסמשפחת נובה פרו סקאלה

כיוונון פשוט תודות לתופסנים פנאומטייםתפעול נוח של רכיבי המערכתמבנה המסגרת מאפשרת יציבות

מק״ט

GF146120463201מעץ	אחורי	פנל	עבור	אביזר

GF146088918299סקאלה	)עץ(	אחורי	מגירה	לגב	מעצור

GF146092604299סקאלה	מגירת	אחורי	לגב	מעצור

GF146095520299סקאלה	מגירת	אחורי	לגב	מעצור

GF146102470201Holding device for Nova Pro Scala drawe

אביזרים פרס מגירות
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כיוונון פשוט תודות לתופסנים פנאומטיים

מק״ט

GF146120463201מעץ	אחורי	פנל	עבור	אביזר

GF146088918299סקאלה	)עץ(	אחורי	מגירה	לגב	מעצור

GF146092604299סקאלה	מגירת	אחורי	לגב	מעצור

GF146095520299סקאלה	מגירת	אחורי	לגב	מעצור

GF146102470201Holding device for Nova Pro Scala drawe

מכונת הרכבה  

מק״ט

GF146108668201

פרס הרכבת מגירות
Tecmator ZMV-TP4

מתאים ל:

יתרונות:
מסגרת בסיסית מסיבית עם מנגנון מתאים לעבודה עם המגירות של גראס

סגירה פנאומטי
ללא צורך באבזור נוסף

מכשיר קידוח אנכי ואופקי

תיאורמק”ט
GF146094770למגירה	שבלונה	סט

GF148026744223תחתון	קדמי	מחבר

GF146094755מ”מ	8	רזרבי	מקדח

GF146094757מ”מ	15	רזרבי	מקדח

*	עבור	מחבר	לחיזוק	וחזית	מגירה	רחבה	מאוד
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מסמן חזית

אביזרי עזר להרכבה
NOVA PRO למגירות 

מקדח לברגי אירושבלונה 4 מסילות

תוספת בודדה 
לשבלונה 4 מסילות

שבלונה פלסטיק למסילה

מחירמק”ט
GF1460947303,956.20₪

מחירמק”ט
GF1460925940.431.6₪

מחירמק”ט
GF1460947211,106.70₪

מחירמק”ט
GF14610134650758.24₪

מכשיר לשתילת מחבר 
קדמי תחתון

מכשיר לשתילת מחברים

שתלן להרכבה 
מקדח לבורג קוטר 35של תופסני חזית

מחירמק”ט
GF146083271		289.00₪

סוג	מחברמק”ט
GF146102472101קידמי	מחבר

GF146102473101מסילה	מחבר

מחירתיאורמק”ט
  GF146095456CRYSTAL1,661.80₪

  GF146094035H63598.50₪

  GF146091555H90 + H122381.68₪

מחירמק”ט
GF146035692350.48₪

*GF14609056163.95₪

*	מקדח	רזרבי	2.78	מ”מ

שבלונה לקביעת מיקום 
מנגנון אחורי טאצ’ לאצ’

שבלונה עבור 
מגירות פנימיות

מחירמק”ט
GF1460955302,059.20₪

מחירמק”ט
GF146101056		1,415.00₪

שבלונת קידוח סנסומטיק

מחירמק”ט
GF1461098502993,199.00₪

מחירתיאורמק”ט
GF146094036299H63128.00₪

GF146092050H90 + H12299.84₪

GF146100591סימון	שבלונת
CRYSTAL326.00₪


