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יצבו וישרו את השולחנות הקיימים שלכם בעזרת 
FLAT® Equalizers מייצבי

המוצר מייצב שולחנות בלחיצה על המשטח העליון של השולחן.
מנגנוני נעילה פנימיים מבטיחים יציבות ללא פשרות.

המוצר מאפשר יישור (השוואת גובה) שולחנות זה לצד זה.
עמיד לאורך זמן! נבחן עצמאית על-ידי אגודת FIRA (אגודת המחקר של 

תעשיית הרהיטים) בבריטניה.
.(BS EN 581-1&3:2017) המוצר עולה על דרישות התקנים הבינלאומיים

התקנה פשוטה תוך שניות – אין צורך בכלים כלשהם.
חוסך זמן וכסף ומונע תסכולים.

טכנולוגיית ייצוב שזכתה בפרסים.

חברת FLAT מודעים לקשיים הכרוכים ביצירת חוויית הסעדה "מדהימה".  
.FLAT Stabilizers – לכן פיתחו את המייצבים פורצי הדרך

מייצבי FLAT Stabilizers מאפשרים למפעילי עסקים בתחום ההסעדה 
לייצב שולחנות בלחיצה קלה על חלקו העליון של השולחן. תחום הכוונון 
של המייצבים הוא עד "1/4 (6 מ"מ) והם ננעלים במקום שנקבע במטרה 

לייצב את השולחן.
.FLAT Stabilizers המשתמש יכול להפיק תועלת גם מיכולות היישור הייחודיות של מייצבי

על-ידי הטיה או הרמת חלקו העליון של השולחן לכיוון חלקו העליון של השולחן הצמוד אליו, 
רגלי השולחן מתכווננות, ומסייעות בכך ליצירת משטח מיושר ואחיד.

המגנים  ביותר  והחסינים  החזקים  מהחומרים  עשויים   FLAT Stabilizers מייצבי 
התקנים  דרישות  על  עולים  הם  (קורוזיה).  ושיתוך  חבטות  מפני  עליהם 
 BS EN (תקן  ובטיחות  עמידות  חוזק,  ליציבות,  הקשור  בכל  הבינלאומיים 

.(BS EN 581-1&3:2017 581-1:2006 ותקן
הרגלית, העשויה מפלסטיק מחוזק, מכילה תבריג פלדת אל-חלד (נירוסטה) אותו 
UNC), כך שניתן  ניתן לקבל במגוון רחב של מידות (מידות מילימטריות ומידות 
להתאים מייצבים כמעט לכל שולחן בו קיימות רגליות מתברגות. התבריג נדחס 

אל תוך הרגלית ומפעיל את טכנולוגיית הייצוב ההידרולית המותקנת בתוכה.
להתקנת המייצבים, כל שעליכם לעשות הוא להסיר את הרגליות הקיימות מן 

השולחנות שלכם ולהחליף אותן במייצבים שמידת התבריג שלהם זהה.
היעזרו במדריך מידות התבריג דלהלן אם אינכם בטוחים מהי מידת התבריג 
הציבו את התבריג של הרגלית הקיימת שלכם  בשולחנות שברשותכם. 

על גבי האיורים כדי לקבוע את מידת התבריג.
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FLAT Stabilizers מייצבי
בדקו מהי מידת התבריג בשולחנות שלכם
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