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M011

M313

M090

M013

M014

M017

M092

M413

M214

M091

M113
M213

M114

M117

M093

M513

M094

اتصال الیت  

پایه کابینت مثلثی )ریگالژ 20-10 سانتیمتری ( 

پایه کابینت تمام اســتیل رزوه پالستیکی 6 سانتیمتری 

پایه کابینت بلند )ریگالژ 14-18 ســانتیمتری ( سری 1

 MDF کلیپس پاخور

دستگیره پاخور رنگ سفید  

پایه کابینت تمام اســتیل رزوه پالستیکی 10 سانتیمتری 

پایه کابینت کوتاه 10 سانتیمتری سری 3

کلیپس پاخور مخصوص پایه سری 3

پایه کابینت تمام اســتیل رزوه پالستیکی 8 سانتیمتری 

پایه کابینت بلند )ریگالژ 14-18 ســانتیمتری ( سری 2

پایه کابینت کوتاه )ریگالژ 10-14 ســانتیمتری ( سری 2

کلیپس پاخور استیل

دستگیره پاخور رنگ مشکی

پایه کابینت تمام اســتیل رزوه پالستیکی 12 سانتیمتری 

پایه کابینت کوتاه 14 سانتیمتری سری 3

پایه کابینت تمام اســتیل رزوه پالستیکی 14 سانتیمتری 

اتصال الیت 

پایه کابینت 

دستگیره پاخور
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M020

M123

M121

M125

M120

M124

M122

M126

M127

F1 خار طبقه مدل

F5 خار طبقه مدل

F3 خار طبقه مدل

F7 خار طبقه مدل

F2 خار طبقه مدل

F6 خار طبقه مدل

F4 خار طبقه مدل

F8 خار طبقه مدل

F9 خار طبقه مدل

 (F) خار طبقه / کف تخت
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M128

M221

M130

M223

M129

M222

M220

M224

M225

F10 خار طبقه مدل

F14 خار طبقه مدل

F12 خار طبقه مدل

F16 خار طبقه مدل

F11 خار طبقه مدل

F15 خار طبقه مدل

F13 خار طبقه مدل

F17 خار طبقه مدل

F18 خار طبقه مدل

 (F) خار طبقه / کف تخت
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M320

M324

M322

M321

M325

M323

G1 خار طبقه شیشه مدل

G5 خار طبقه شیشه مدل

G3 خار طبقه شیشه مدل

G2 خار طبقه شیشه مدل

G6 خار طبقه شیشه مدل

G4 خار طبقه شیشه مدل

 (G) خار طبقه / شیشه
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M330

M334

M332

M338

M331

M335

M336

M337

M333

M350

M351

A1 بست نگهدارنده شیشه مدل

A5 بست نگهدارنده شیشه مدل

A3 بست نگهدارنده شیشه مدل

A7 بست نگهدارنده شیشه مدل

A2 بست نگهدارنده شیشه مدل

A6 سایز مدل S بست نگهدارنده شیشه

A6 سایز مدل M بست نگهدارنده شیشه

A6 سایز مدل L بست نگهدارنده شیشه

A4 بست نگهدارنده شیشه مدل

S1 بست پشت شیشه ویترین مدل

S2 بست پشت شیشه ویترین مدل

 (A) بست نگهدارنده شیشه

بست پشت شیشه ویترین (S) / بی رنگ )ترنسپرنت (
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M352

M360

M354

M353

M361

M370

M371

M355

گردگیر کنج صفحه

Z1 لوال زیرو پایوت شیشه مدل

S11 ضربه گیر کنج جهت بســته بندی مدل

ضربه گیر و صداگیر

Z2 لوال زیرو پایوت شیشه مدل

صداگیر کف کشو سفید

صداگیر کف کشو طوسی

S12 ضربه گیر کنج جهت بســته بندی مدل

ضربه گیر و گردگیر / بی رنگ )ترنسپرنت( 

 (Z) لوال زیرو اکس شیشه

صداگیر کف کشو 
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M018

M418

M518

M218

M618

M118

M318

M082

M084

M083

M085

مگنت جهت درب های فشاری سری 1

مگنت جهت درب های فشاری سری 5

مگنت جهت درب های فشاری سری 6

مگنت جهت درب های فشاری سری 3

مگنت جهت درب های فشاری سری 7

مگنت جهت درب های فشاری سری 2

مگنت جهت درب های فشاری سری 4

مگنت با سر پالستیکی مخصوص لوال ساده

دمپر مدادی توکار ) بدون پایه (

مگنت با ســر فلزی مخصوص لوال خالص و معکوس

دمپر مدادی روکار ) با پایه (

 ( PUSH TO OPEN) مگنت / مکانیزم درب های فشاری

دمپر مدادی / آرامبند 
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M023

M151

M152

M025

M153

M024

M150

M154

M155

J1 اتصال فیتینگ مدل

گونیا تخت مدل J5 مشکی

گونیا تخت مدل J6 قهوه ایی

اتصال فیتینگ مدل J3 )دو طبقه(

گونیا تخت مدل J7 مشکی

اتصال فیتینگ مدل J2 )دو طبقه(

گونیا تخت مدل J4 سفید

گونیا مثلثی مدل J8 چهار پیچ 

گونیا مثلثی مدل J9 چهار پیچ با درپوش 

  (J) گونیا و اتصاالت
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M156

M104

M102

M101

M170

M171

M103

گونیا مثلثی مدل J10 دو پیچ ریگالژی

فیتینگ مدل H4 قابل ریگالژ

فیتینگ مدل H2 قابل ریگالژ

فیتینگ مدل H1 قابل ریگالژ

دریچه هوا pvc سایز 8 -30 سانتیمتر

دریچه هوا آلومینیومی سایز 5-60سانتیمتر

فیتینگ مدل H3 قابل ریگالژ

(H) فیتینگ / قابل ریگالژ

دریچه هوا / مخصوص یخچال توکار 
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M600

M200

M610

M201

M230

M233

M231

M234

M232

M235

M202

M236
M237

M240

M241

M242

M203

قرنیز صفحه رنگ سیلور 4 متری

پایه چرخ پالستیکی ساده

پک اتصاالت قرنیز صفحه رنگ سیلور

پایه چرخ پالستیکی ترمزدار

پایه ال مبلی قابل ریگالژ 6 سانتیمتری

پایه ال مبلی قابل ریگالژ 12 سانتیمتری

پایه ال مبلی قابل ریگالژ 8 سانتیمتری

پایه ال مبلی قابل ریگالژ 14 سانتیمتری

پایه ال مبلی قابل ریگالژ 10 سانتیمتری

پایه ال مبلی قابل ریگالژ 20 سانتیمتری

پایه فیکس کروم میز اداری

پایه شفتی کوتاه

پایه شفتی بلند

پایه هنگر دیواری 10 سانتیمتری

پایه هنگر دیواری 15 سانتیمتری

پایه هنگر دیواری 20 سانتیمتری

پایه صداگیر مبل

پایه و چرخ مبلی و اداری 

پایه هنگر دیواری / توکار / مخصوص شلف دیواری 

قرنیز /مخصوص آب بندی کابینت 
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M243

M700

M703

M701

M704

M702

M705

M211

M210

M081

مکانیزم صفحه گردان

پیچ MDF کروم 1/5

پیچ MDF کروم 4

پیچ MDF کروم 1/8

پیچ MDF کروم 5

پیچ MDF کروم 2/5

پیچ MDF کروم 7

قفل کلیدی یک کشو

قفل کلیدی سه کشو

نردبان دو پله تاشو

قفل کلیدی

نردبان دو پله / تاشو 

مکانیزم صفحه گردان  
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M022240 کمربند تاب گیر پشت درب کمدی

کمربند تاب گیر / مخصوص پشت درب های بلند و کمدی 
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