
Підйомник 



Простий і швидкий монтаж без 
використання інструментів, 
щоб ви могли легко закріпити 
підйомник до ваших меблів або 
демонтувати його

два розміри циліндрів 12 і 15 мм

сертифікація на 40 тисяч 
відкривань

Кріпиться невидимими 
естетичними заглушками

Дизайн йде рука  
об руку з 
функціональністю
Кухонні шафи сьогодні можна оформити по-різному. 
Дуже популярне рішення на даний момент це конструкція 
корпусу з передньою панеллю яка відкривається вгору,  вона 
підходить як для маленьких так і для великих кухонь.

У нашій пропозиції з’явилася новинка - мінімалістичний 
підйомник для фасадів NEO. Він своїм дизайном  
і функціональністю відповідає не тільки ергономічності, але  
і вимогам що до естетики в кухонному просторі.

Елегантний підйомник NEO був розроблений для 

елегантного інтер’єру, в якому кожна деталь відіграє 

важливу роль. Підйомник NEO також універсальний  

- він добре підійде не тільки в кухонних шафках,  

а й у вітальнях і офісах. Підйомник NEO доступний  

в класичному білому кольорі та антрациті.

Підйомник NEO НОВИНКИ



PD-GNEO12-50-60 50 N

12

антрацит

PD-GNEO12-60-60 60 N

PD-GNEO12-80-60 80 N

PD-GNEO15-50-60 50 N

15

PD-GNEO15-60-60 60 N

PD-GNEO15-80-60 80 N

PD-GNEO15-100-60 100 N

PD-GNEO15-120-60 120 N

PD-GNEO15-150-60 150 N

PD-GNEO12-50-10M 50 N

12

білий

PD-GNEO12-60-10M 60 N

PD-GNEO12-80-10M 80 N

PD-GNEO15-50-10M 50 N

15

PD-GNEO15-60-10M 60 N

PD-GNEO15-80-10M 80 N

PD-GNEO15-100-10M 100 N

PD-GNEO15-120-10M 120 N

PD-GNEO15-150-10M 150 N
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Підйомник газовий  
c амортизатором  
і регуляцією

Підйомник газовий 
стандартний

PD-GAM060-N02 60 N
сірий сталь

PD-GAM080-N02  80 N

PD-G0050-N02  50 N

сірий сталь

PD-G0060-N02  60 N

PD-G0080-N02  80 N

PD-G0100-N02  100 N

PD-G0120-N02  120 N

Більше про 
NEO на нашому 
YouTube каналі 



Широкий діапазон підйомної сили    
Доступні три рівні потужності: малий,
середній, сильний.

Універсальні кольори    
Два кольори на вибір:
антрацит та білий.

простий монтаж   
Не потребує використання петель. 

зрУчне використання   
Можливість затримати дверцята  
в будь-якому положенні. 

Орієнтовна
висота фронтів Показник коефіцієнту F Пружина

PD-LIFT-LIGHT-10
250-400 mm 580-1250 light

білий 

сталь

PD-LIFT-LIGHT-80 сірий

PD-LIFT-MEDIUM-10
400-500 mm 960-2040 medium

білий

PD-LIFT-MEDIUM-80 сірий

PD-LIFT-STRONG-10
500 mm 1800-3500 strong

білий

PD-LIFT-STRONG-80 сірий

Top Stays
Підйомник

зрУчне використання 
HEAVY DUTY не вимагає використання 
петель

високий коефіцієнт потУжності
Сучасний підйомник для великих та
важких дверцят.

фУнкціональний дизайн
Завдяки компактній конструкції
займає мало місця в шафі.

Універсальні кольори  
Два кольори на вибір: сірий та білий.

Орієнтовна
висота фронтів Показник коефіцієнту F

PD-LIFT-HEAVY_DUTY-10
400–700 mm 3200-9000

білий
сталь, пластик

PD-LIFT-HEAVY_DUTY-80 сірий

Коефіцієнт потужності F = висота фронту H (мм) × вага фронту, включаючи подвійну вагу рукоятки (кг)

Heavy Duty
Підйомник

Підйомник GTV   
Хіт продажів  
2020
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