
 

 :جک های باالبر کابینت ها

 ، بندها آرام ، لوالها نظیر بخشهایی.  میشوند محسوب کابینت مهم های بخش ازها  کابینت در کاررفته به آالت یراق

 های سیستم ، ها آشغال سطل یراق ، مارکت سوپر ، دار جک های سیستم ، کمد درب های سیستم ، کشو های سیستم

 اجناس از استفاده و آالت یراق به توجه عدم. میشوند محسوب کابینت آالت یراق جزو همگی. . .  و  ریلی دربهای

 .داشت نخواهند همراه به شما کابینت برای خوشایندی پیامدهای ، نامرغوب

 باز همان که ، محوله وظیفه انجام برای نخست: دارند سازی کابینت صنعت در زیادی مصارف جهت، دو به آالت یراق

  .کابینت به زیبایی افزودن جهت به دوم و است کابینت کشوهای یا قفسه درب کردن

 ی باالبر هستند می پردازیم.که مربوط به جک ها ها این مقاله به بخشی از آندر  

 جک های باال بر کابینت:

 ایی است.درب های کابینت های هو حرکت برای سهولت در  سیستمی ، کابینت باالبر جک

هداشتن بدون نیاز به نگدرب ها باز و بسته کردن در ردی بسزایی بلکه تاثیر عملکاین سیستم تنها برای زیبایی نیست 

 و به سادگی می توان در هر موقعیتی از آن ها استفاده کرد. دارددرب با یک دست 

آرامی و در سکوت بسته و  این سیستم یک ترکیب کامل از حرکت، طراحی مدرن و نصب و راه اندازی ساده است و به

 باز می شوند و دید کامل و مستقیم از فضای داخل کابینت در اختیار کاربر قرار می دهد.

  می پردازیم:در ادامه به مشخصات این جک ها 
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AVENTOS HF  

 طراحی در آزادی و حرکت در کیفیت : HF اونتوس

 بسیار دیواری های یونیت برای مناسبی حل راهو  است درب دو زمان هم کردن باز برای باالبری سیستم HF اونتوس

 همیشه دبای تر پایین های درب که است این شرط تنها و زندگی محل و آشپزخانه برای بایفولد سیستم با متوسط و بلند

 .باشد کوچکتر

 هب نیاز و سازد می فراهم آسانی به داخلی دکوراسیون برای طراحی و ریزی برنامه جهت پایانی بی امکانات سیستم این

 .داشت نخواهد نیز خاصی اندازی راه و نصب امکانات

 .کند می فراهم را حرکت آزادی و استفاده سهولت و کابینت به مستقیم دسترسی HF اونتوس 

 : HF اونتوس جک مشخصات

 سانتیمتر 408 تا 84  ارتفاع به کابینت -   

 سانتیمتر 440 عرض تا کابینت -   

 گردد استفاده ست هر در میتواند تلسکوپی بازوی 8 و جک مکانیزم 3 تنها -   

 گردند استفاده میتوانند قرینه صورت به ثابت براکت و جک مکانیزم -   

 شوند  استفاده میتواند آلومینیومی یا چوبی فریمهای با درب جهت -   
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AVENTOS HS  

 استفاده در سهولت : HS اونتوس

 .دهد می ارائه سنگین و بزرگ دربهای برای جور و جم مکانیزم یک HS جک

 سیستم تمام کاربران و مانند برای آسایش آوردن فراهم و طراحی در امکانات از انبوهی ارائه با دیواری کابینت برای 

 .باشد می زیبا بسیار طراحی دارای و است آسان و روان آن بسیار شدن بسته و دیگر، باز AVENTOS های

 : HS اونتوس مشخصات

 سانتیمتر 40 تا 33 از کابینت ارتفاع -

 سانتیمتر 440 تا کابینت عرض -

 باشد داشته اهرم هتدس یک و مختلف جک مکانیزم 9 همزمان تواند می  -

 شود استفاده تاج و کتیبه با تواند می -

 نمود استفاده قرینه صورت به توان می را  ثابت جلو براکت و جک -

  آلومینیومی یا چوبی قاب با بدردر استفاده  جهت -

  نصب کار سهولت در قطعات تثبیت جهت ابزار -
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AVENTOS HK 

 درجا  حرکت – هنر از ای مجموعه:  HK اونتوس

 HKانعطاف سیستم یک جکاین . اند داده قرار ستایش مورد را آن ،طراحی المللی بین طراحی داوران کهاست  جکی 

 .است ریزی برنامه و طراحی برای ها گزینه از گسترده طیف با پذیر

 به نیاز خود( محور حول) درجای چرخش باو  است مناسبی بسیار گزینه متوسط دیواری های یونیت برای HK اونتوس

 .گیرد قرار فریزر و یخچال یا شده نصب قبال کابینت های باالی در حتی تواند می و دارد کمی فضای

 ترینها است. صرفه به مقرون از یکی نیز و سفارش نظر از اونتوس سیستم ترین ساده این

 : HK اونتوس مشخصات

 سانتیمتر 00 تا کابینت ارتفاع -

 سانتیمتر 440 تا کابینت عرض -

 باشد ست یک در زمان هم جک چهار تا تواند می  -

 گردد استفاده تاج و کتیبه با تواند می  -

 نمود استفاده قرینه صورت به توان می را جلو ثابت براکت و جک  -

 آلومینیمی و چوبی قاب با بدردر ستفاده ا جهت   -

 .است دسترس در نیز( به منظور حذف دستگیره مکانیکی پشتیبانی سیستم)  Tip-on تکنولوژی با جک این  -
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AVENTOS HK-S  

 کوچک درهای در کاربر استفاده جهت پیشرفته راحتی : HK-S ونتوسا

 نصب شده است. قبل از حتی و کوچک دیواری های کابینت برای مناسب حل و راه  طراحی آزادی HK-S جک

 .فریزر و یخچال یا خوراکی گنجه : باالی مثال عنوان به 

 : HK-S اونتوس مشخصات 

 سانتیمتر 80 حداکثر تا کابینت ارتفاع -

 دارد بستگی( درب وزن) قدرت ضریب به کابینت عرض -

 شوند استفاده توانند می همزمان صورت به مکانیزم سه  -

 شود استفاده تواند می تاج و کتیبه با جک -

 نمود استفاده قرینه صورت به توان می را جلو ثابت براکت و جک -

 آلومینیمی و چوبی قاب با بدردر استفاده  جهت -

 گردد. نصب تواند می  نیز  (tip-on)فشاری بازکردن تکنولوژی با جک این -
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AVENTOS HL  

 حد نهایت سهولت و دسترسیHL : اونتوس 

 . است پیچیده کاربردهای در استفاده جهت مناسبی بسیار های حل راه  HL جک

AVENTOS HL  فضای و تورفتگی یونیت سر باالی که بزرگ نسبتا و متوسط دیواری کابینت دربهای برای آل ایده جک 

 جهت میتواند مثال عنوان به. محیا می سازند کابینت داخل فضای بهرا  آسان بسیار دسترسیو   ندارد وجود خالی

 . گیرد قرار استفاده مورد دیواری های یونیت در روویو(کالکتریکی)ما لوازم دادن قرار و سازی یکپارچه

 : HL اونتوس مشخصات

 سانتیمتر 34 تا 30 از کابینت ارتفاع -

 سانتیمتر 440 تا کابینت عرض -

 شود استفاده میتواند ست یک در اهرمی بازوی چهار و جک مکانیزمپنچ  -

 نمود استفاده قرینه صورت به میتوان را جلو ثابت براکت و جک -

 آلومینیومی یا چوبی قاب دربهایاستفاده در  جهت -

 نصب کار سهولت در قطعات تثبیت جهت ابزار -
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AVENTOS HK-XS 

 کوچک بسیار سایز ، درجا حرکت با جک:  HK-XS اونتوس

 .مناسب بسیار تحمل و کیفیت باو  قیمت ارزان های جک برای مناسب بسیار جایگزینی ، است HK جک نمونه کوچکترین

 .رود می باال به محور روی بر مقابل از

 .دنمائی استفاده آسان نصب با جکی از بتوانید نیز عمق کم بسیار های کابینت در تا میدهد اجازه شما به HK-XS جک

 : HK-XS اونتوس مشخصات

 سانتیمتر 00 تا 48 از کابینت ارتفاع -

 دارد بستگی( درب وزن) قدرت ضریب به کابینت عرض -

 شود استفاده تواند می تاج و کتیبه با جک -

 آسان بسیار نصب -

 فادهاست قرینه صورت به توان می را جلو ثابت براکت و جک - گردد استفاده میتواند دوتایی یا تکی بصورت جک -

 . نمود

 آلومینیمی و چوبی قاب با دربهای در استفاده جهت -

 است قدرت  تنظیم برای درجه 4 دارای -

 .گردد نصب تواند می  نیز(  tip-on)فشاری بازکردن تکنولوژی با جک این -
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 :نیروی الکتریکی برای حرکت جک ها

سیستم های نام برده برای باز و بسته شدن درب ها به صورت برقی، سطح جدیدی از کیفیت تمام دربا ترکیب این نیرو 

 میتوانیم با لمس مختصر و فشار ساده یک دکمه بازشوها را باز و بسته کنیم! در حرکت بازشو ها ایجاد شده است.
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 با استفاده از این محصوالت می توانیم راه حل مناسبی را جهت سهولت انجام کارهایمان در فضای مورد نیاز خود فراهم کنیم. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 محمد و کیا متین الهام مهندسین مدیریت با اجرا تا تولید ،از سابقه سال 43 با کیا متین داخلی طراحی و کابینت تخصصی استودیو

 "آتشسوزی" بیمه سال دو با را متفاوت و فرد به منحصر ای آشپزخانه سیستم خالق، و مجرب تیم کارگیری به ،و کیا متین

 .ماست خرسندی باعث شما با آشنایی ..کند می فراهم شما برای"کیفیت"و

 

  :ما با ارتباط های راه

 09334043493  تلگرام-

   matinkia_studio@ تلگرام کانال-

 09444144194 – 09444043493: همراه-

 40444409: ثابت-

  /website:http://www.matinkia.com :وبسایت-

 https://www.instagram.com/matinkia_studio  اینستاگرام-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


