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Τεχνικές πληροφορίες μεντεσέδων Hinges technical information
Τρόποι τοποθέτησης

Συναρμολόγηση

Ρυθμίσεις

Μounting options

Assembly

Adjusting facilities

Full overlay
The door is in front of the cabinet wall providing a 
small reveal at the side with - in which the door can 
open reliably

For screw fixing
With chipboard screws

Quick fixing system
Hinge arm is positioned and clipped onto mounting 
plate.
It can easily be removed from the mounting plate 
with clip - on system.

Half overlay
There are two doors in front of a centre panel, with 
the required overall reveal between them.

Insert
The door is located inside the cabinet, beside the 
cabinet wall. The distance is necessary, the door 
to open.

Πλήρης επικάλυψη
Η πόρτα είναι μπροστά από το ντουλάπι 
παρέχοντας μια μικρή οπή στο πλάι της πόρτας για 
να μπορεί να ανοίξει.

Στερέωση με βίδες
Με νοβοπανόβιδες System

Hinge arm is slided onto mounting plate and 
screwed in position

Σύστημα τοποθέτησης
Ο μεντεσές εισέρχεται στην πλάκα τοποθέτησης 
και βιδώνεται στη θέση του

Σύστημα γρήγορης τοποθέτησης
Ο μεντεσές είναι τοποθετημένος και αγκιστρωμένος 
στην πλάκα τοποθέτησης.
Μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί από την πλάκα 
τοποθέτησης με σύστημα clip on

Μισή επικάλυψη
Υπάρχουν δύο πόρτες μπροστά από ένα κεντρικό 
πάνελ, με την απαιτούμενη συνολική κάλυψη μεταξύ 
τους.

Εσωτερικός
Η πόρτα βρίσκεται μέσα στο ντουλάπι, δίπλα στον 
τοίχο του ερμαρίου. Απαραίτητη η απόσταση, ώστε 
να ανοίξει η πόρτα.

Depth adjustment
Adjusting distance on concealed hinge

Side adjustment
Adjusting distance on concealed hinge

Height adjustment
Via mounting plates adjusting distance

Number of hinges per door:
Door width, height and weight as well as the material quality of the door are key factors that 
determine the number of hinges required.
The factors are encountered in practice differ widely from case to case. For this reason, the 
number of hinges specified in the diagram must be understood as guide only. If in doubt, it is 
recommended to carry out a trial door mounting and adjust the number of hinges as necessary. 
For reasons of stability, distance x between the hinges must always be made as large as possible.

Ρύθμιση βάθους
Προσαρμογή απόστασης κρυφού μεντεσέ

Πλευρική ρύθμιση
Προσαρμογή απόστασης κρυφού μεντεσέ

Ρύθμιση ύψους
Ρύθμιση της απόστασης των πλακών τοποθέτησης

Αριθμός μεντεσέδων ανά πόρτα:
Το πλάτος, το ύψος και το βάρος της πόρτας, καθώς & η ποιότητα υλικού της πόρτας αποτελούν 
βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τον αριθμό των απαιτούμενων μεντεσέδων.
Οι παράγοντες που συναντώνται στην πράξη διαφέρουν σημαντικά από περίπτωση σε περίπτωση. 
Για το λόγο αυτό, ο αριθμός των μεντεσέδων που καθορίζονται στο διάγραμμα πρέπει να νοείται 
μόνο ως οδηγός. Εάν υπάρχει αμφιβολία, συνιστάται να πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση της πόρτας 
σε δοκιμαστική βάση και να προσαρμοστεί ο αριθμός των μεντεσέδων όπως απαιτείται. Για λόγους 
σταθερότητας, η απόσταση μεταξύ των μεντεσέδων πρέπει πάντοτε να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη.


