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a harntól
Tervezésénél a legjobb itélôképességû felhasználóra gondoltunk. A triomax a kifinomult elegancia
esszenciája. Mûködtetése egyszerû, teljesítménye
kimagasló, felhasználási területe változatos. A
triomax fiókok a Harn minôség és megbízhatóság
iránti elhivatottságával párban az igényes bútorok
nélkülözhetetlen elemei. A triomax fiókok finom
gördülésükkel és attraktív külsejükkel kitûnôen
illeszkednek a modern otthonok bútoraihoz.

Intelligens stabilizátor
Szerszám nélküli önbeállítás és rögzítés.
Csak rá kell helyezni a fiókot a fióksínekre és betolni
az intelligens stabilizátor aktiválásához, mely biztosítja
a fiók stabilitását bármely pozícióban.

Beépíttet tompító a görgôházban.
Teljesen kihúzott pozícióban csillapít.
Elôsegíti a halk mûködtetést.

S
Normál és belsô fiók
fiókmagasság – 83 mm

M
Magasító korlátos normál és belsô fiók
technológia
A triomax sínrendszer 2 acélcsatorna görgôfészekben futó 3-3 teherhordó görgôbôl áll melyeket a
közöttük elhelyezett acél I profil sín köt össze.

fiókmagasság – 140 mm

Sylent : beépített csillapítás
A sylent automatikusan alkalmazkodik a különbözô zárási erôhöz és a fiók terheléséhez.
Hoszabb élettartamot és lágyabb záródást
kínál a továbfejlesztett csillapítórendszer és az
új porvédô kialakítás.

H
Dupla magasító korlátos
normál és belsô fiók
fiókmagasság 209 mm

HSE
Minimális méretû és negatív szögû
profil a fiókfenéknél a könnyû
tisztíthatóság és maximális
higénia érdekében.

Oldalmagasítós normál
és belsô fiók
fiókmagasság 209 mm

Fiókelválasztó panelek és korlátok
Egyszerûbb és gyorsabb összeszerelés a
fiókoldalba integrált tüskékkel. Nincs szükség csavarozásra.
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Intelligens stabilizátor, csillapítás mindkét
irányban, 50 kg-os teherbírás
Megnövelt oldalstabilitás a megerôsített
közbülsô sínprofillal

Továbfejlesztett csillapítórendszer. Hoszabb élettartam és lágyabb záródás
az új porvédô kialakítással.

Egyszerû fiók behelyezés
és kivétel a pontheggesztett
hátsó akasztóval.
Zajmentes fióknyitás a görgôházba integrált
gumi csillapítótuskóval.

Intelligens stabilizátor.
Szerszám nélküli önbeállítás és rögzítés.

Könnyed fiókkiemelés.
A két kiemelôkar meghúzásával a fiók egy
mozdulattal kivehetô.

Sima és elegáns.
Új ívelt profil, maximális
rakfelület.

Könnyebb és gyorsabb fenéklap
rögzítés a beépíttett tüskékkel.
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Nagy teherbírású integrált
hátlaprögzítô.

