TIOMOS
HINGE SYSTEM

TIOMOS

צירים של הדור החדש

 30%יותר יציבות

בלימה מושלמת
לכל הדלתות

חיבור חזק ושטח מגע
מוגדל של ציר-תושבת
הודות ללוחית ארוכה
יותר

 3דרגות בלימה רכה
ללא קפיצה חזרה של
הדלת
אפשרות לציר לא
בלימה

מרווחים מינמליים
בזכות טכנולוגיה
חדשה

כיוונון גובה עם
בורג חלזוני

יכולת תנועה חדשה
מאפשרת מרווחים צרים
מאוד של  0.9מ“מ עבור
דלת בעובי  19מ“מ.

כיוונון גובה ועומק עם
בורג חלזוני עם עצירה
עצמית
* יציבות דלת מתמשכת
וקבועה

לריהוט איכותי במיוחד
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טיומוס מציע פתרונות
למסגרות אלומיניום של
 20מ“מ
מכסה ציר למסגרת אלומיניום
אינו גלוי כלפי חוץ ,גם כאשר
מותקנת מע‘ סגירה רכה

טיומוס לזכוכית -
ייחודי!
בלימה מקסימלית ונוחה
לדתותו זכוכית ומראה.
תקנה מהירה מבלי
לקדוח בזכוכית

מידע נוסף

כיסוי מלא של דופן הארון
בשימוש דלת בעובי עד 24
מ“מ
כיסוי מלא בצירי ,120°,110°
 ,160°ניתן לכסות דפנות ארון
באופן מלא כסטנדרט עד  22מ“מ
מאפשר טווח עיצובים
רחב יותר

זווית רחבה :בלימה
נסתרת בכל הצירים
עומק זרוע ציר  10מ“מ
התקנה  ,45°הגנה על
אצבעות ,חפיפת דלת
של עד  36מ“מ

מערכת הבלימה אינה רגישה לשינויי טמפ‘ ואינה גלויה כלפי חוץ
ניתן להשיג כל ציר גם ללא מע‘ הבלימה
הגנה גבוהה מאוד מפני קורוזיה
עיצוב מושלם ללא חלקי פלסטיק גלויים
טריקה רכה נסתרת לכל שימושי הצירים )“פינה עיוורת“ ,צירים במעלות פלוס או מינוס ,160° ,120° ,זווית רחבה וכד‘(
סדרת צירים שלמה עם מערכת טריקה רכה ) ,(TTסגירה עצמית רגילה ) ,(TSוסיבוב חופשי )(T
טיומוס  - M9יציב וחזק באופן קבוע בכל המנחים לדתות בעובי החל מ 12-מ“מ
התקנה פשוטה של תופסנים-מנמיכי זווית לצירים ) 120° ,110°הנמכה ל (85° -ו) 160°-הנמכה ל(120° -
קיימים כיסויי ציר לסדרת חיבור בבורג ,חיבור בדיבל או אימפרסו )ללא כלים(
קיימים בסיסים ישרים ואלכסוניים  1Dעם כיוונון גובה וכן בסיסים  ECOללא כיוונון גובה
קיימים בסיסים בחיבור בורג ,בבורגי יורו מותקנים מראש וחיבורי דיבל מותקנים מראש
ציר לדלתות מאוד גדולות  -חפיפת דלת עד  36מ“מ וזווית פתיחה 95°
ציר טיומוס  120°עם בולם נסתר ייחודי בשוק לרהיטי איכות
הפעלת כח מינימלי לפתיחה
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מימד שני
כיוונון גובה  2מ“מ -/+
כיוון קל דרך הזרוע ,גם
עם מע‘ הטריקה הרכה

מימד שלישי
כיוונון חפיפה  2מ“מ -/+
עם עצירה

מימד ראשון
כיוונון עומק  -2 +3מ“מ
נעילה עצמית חלקה
ע“י בורג חלזוני

קינמטיקה חדשה
 כח מינימלי לפתיחה -חריצים מינימליים

נעילה בקליק

מימד רביעי
כיוונון תלת מימדי
בלימה נסתר

עומק מכסה  12.6מ“מ
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איכות ויציבות גבוהה
אורך חיים
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מערכת בלימה נסתרת
בזרוע הציר
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