Maxifix на Häfele
Maxifix на Häfele за работни плотове и легла Разглобките с висока
товароносимост Maxifix 35/19 и Maxifix 35/24 на HÄFELE са предназначени за
съединяване на работни плотове и конструктивни елементи на легла. Новите
болтове, с които се окомплектоват, създават възможности за съединяване на
конструктивни плочести елементи с дебелини по-големи от 19 mm. Комбинацията
между Maxifix и специалния стоманен болт е перфектно решение за съединяване на
дебели плочи под прав ъгъл или под герунг. Получената работна повърхност е
абсолютно равна и без видими фуги. Идеално решение за кухнятаКухненските
плотове с П- и Г-образна форма се изграждат от отделни елементи, които трябва да
са прецизно съединени по начин, който не допуска разместване и проникване на
влага. Бързият и лесен монтаж е друго допълнително условие, което винаги се
адмирира от специалистите. За това HÄFELE предлага изгодно и надеждно решение,
което удовлетворява всички изброени изисквания. То е базирано на универсалната
разглобка Maxifix 35/19, която от години се използва при изграждане на корпусни
мебели, легла, маси, панаирни конструкции и др. Тази разглобка е доказала своята
надеждност при производството на големогабаритни мебели, подложени на високи
експлоатационни натоварвания. Тя е много подходяща за монтаж на място, тъй като
отворите, в които се вгражда, не са по-сложни от обичайните. Новост е двойния
стоманен болт, който от едната страна се притяга към ексентрика, а от другата влиза
в стоманена планка. Едва ли има по-лесен начин за присъединяване на два
кухненски плота: ексцентрика се поставя в отвора, болтът в нута, а планката във
втория отвор. Достатъчно е само едно завъртане на ексцентрика на 180° за да бъдат
двата плота плътно присъединени. Стоманеният болт се предлага в два варианта: за
отвори на разстояние от 32 до 41 mm и от 75 до 84 mm. Дългата му резбована част
без проблем изравнява толерансите при пробиване. Връзката между ексцентрика и
болта гарантира, че съединението няма да се разхлаби. Разглобки за леглаПри
изграждане на легла най-често се използват разглобки за съединение под герунг. И
за този случай HÄFELE има отлично решение. Използва се стоманен двоен шарнирен
болт, с който без проблем могат да се съединяват плочи с дебелини по-големи от 19
mm. Ставата на болта осигурява безстепенно съединяване под ъгли от 90 до 180°.
Модните в момента легла от по-дебели плочи се изграждат чрез сглобки с “формат
ХХL”. Те имат двойно по-дълги от стандартните болтове за герунг и осъществяват
стабилно и надеждно съединение на рамки от плочести материали с дебелина до 40
mm. Maxifix и целият асортимент от болтове се използват от много години с голям
успех в мебелното производство. Фиг. 1: Универсалната сглобка Maxifix на HÄFELЕ,
комбинирана със специалния болт със стоманена планка свързват бързо, лесно и
надеждно кухненски плотове Фиг. 2: Ненадминати при изграждането на спални:
Maxifix и болтът за съединение под герунг осигуряват стабилност при много тежки
рамкови конструкции

