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Încă nivelezi astfel?

DE CE UTILIZĂM NIVELATOARE

OFERTA NOASTRĂ DE NIVELATOARE :
NIVELATOARE

LATERALE

Nivelatoarele laterale Camar sunt rapide și ușor de montat, reprezintă soluția
perfectă pentru nivelarea plăcii laterale. Nivelarea se face din interiorul corpului.

Nivelarea mobilierului este
necesară înainte de montarea
ușilor, atât în cazul ușilor
culisante cât și în cazul
ușilor cu balamale.

Seria 300

Folosirea nivelatoarelor este
mult mai eficientă decât
folosirea penelor improvizate.

Seria 302

Seria 301

Nivelatoarele ofera precizie.
Nivelatoarele sunt invizibile.

NIVELATOARE

Oferă posibilitatea nivelării
în cele 4 colțuri.

INFERIOARE

Nivelatoarele Camar pentru placa inferioară sunt soluția ideală pentru tipul de
mobilier cu placă de fund joasă. Disponibile în mai multe tipuri pentru diferite soluții.
Nivelarea se face din interiorul corpului.

Nivelatoarele ridică
mobilierul de pe podea.

Seria 304

Unele tipuri de nivelatoare
sunt ajustabile și sub sarcină.

Seria 310

Seria 305

Seria 308

NIVELATOARE
Nivelatoarele fac viața mai ușoară.
Soluțiile de nivelare de azi te ajută să lucrezi mai repede și mai bine.
La montajul unui mobilier poți întâlni o podea neregulată, care la rândul ei
poate crea o problemă pentru uși. Nu contează dacă acestea sunt culisante
sau dotate cu balamale aruncătoare.

Nivelatoarele invizibile Camar sunt montate în placa laterală și sunt complet
invizibile. Portanța fiind foarte mare, pot nivela și cele mai grele corpuri de
mobilier. Pot fi acționate și cu mașina de înșurubat electrică. Este sistemul de
nivelare cel mai evoluat de pe piață.

Seria 306
Ø 14

Chiar dacă sistemul de uși culisante oferă un reglaj mare, uneori acesta
nu este suficient pentru a oferi reglajul dorit.
Înainte de a regla ușile, este nevoie de nivelarea mobilierului,
alfel, ușile vor fi aliniate dar mobilierul va sta strâmb.

INVIZIBILE

Seria 306
Ø 12
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