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КРАТКО ОПИСАНИЕ 

Интелигентното решение за компактни помещения: благодарение на плъзгащите се елементи, които 

могат да бъдат плъзгани един пред друг, Rima прави оптимално използването на съществуващото 
пространство. 

Подвижната система, произведена от ПДЧ 25 мм (качество Е1), може да носи тежест до 260 кг, което я 
прави идеално решение за всички приложения, при които товароносимостта е ключова. 

Всеки плъзгащ се модул се състои от: 
1. Единична горна релса и двойна долна релса (лепи се върху повърхност със силикон). 
2. Плъзгащ се модул с индивидуални размери включващ 4 регулируеми полици. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМАТА 

+ приложимо / - неприложимо 

ПЛАНИРАНЕ  - САМО 4 СТЪПКИ 

Стъпка 1_започнете с определяне на външните размери - широчина, дълбочина и височина. 
 
Стандартни размери RIMA: 
Широчина:  от 850 до 1250 мм 
Височина: от 2100 до 2700 мм 

Дълбочина: от 363 до 490 мм 

Затваряне на ниша +

Дрешник/ Гардеробна стая +

Ъглово решение -

Странично скосени тавани -

Задно скосени тавани -

Преграждане на помещение -
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Стъпка 2_изберете оптималната конфигурация на модулите  

Определете широчината на плъзгащите се модули на основа на размера на помещението. Изчислете  
височината на модула (височина на помещението -72 мм). 

За оптимален достъп при комбиниране с фиксирани елементи, напр. Система Ecoline или Legno, 
уверете се, че отделните ширини на модулите са правилно координирани (виж фигури 2а и 2b). 

Моля, имайте предвид, че трябва да планирате минимално разстояние от 50 мм между фиксираните и 
плъзгащите се модули. 

Необходимите горни и долни релси са включени в цената за дължина двойна ширина на модул. 
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Фиг. 1   _плъзгащ се модул

Фиг. 2a_ не се препоръчва Фиг. 2b_ препоръчително
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Стъпка 3_изберете допълнителни елементи 

Можете да добавите още регулируеми полици към плъзгащия се модул в допълнение към 
съществуващите четири регулируеми полици, включени в цената. 

Необходимо е да се уверите, че не превишавате максималната товароносимост от 260 кг. на един 
плъзгащ се модул. Натоварването зависи от теглото на полиците. На таблицата по долу може да 
видите теглото на полиците и максимално допустимото натоварване, използвайки DIN A4 папки като 

пример за дълбочина от 363 мм. Моля, обърнете внимание, че товароносимостта на по-дълбоките 
полици съответно ще намалее. 

Размери на стандартна папка DIN A4 (Ш x Д x В): 285 x 80 x 318 мм  
Тегло на пълна папка: приблизително 3 кг 
Максимална товароносимост на всяка регулируема полица: приблизително 40 кг 

Вътрешен размер на 
плъз. модул (Ш х Д х В) Тежест в кг Товаримост в кг Брой папки

800 х 363 х 2500 ~ 80 ~ 280 63

900 х 363 х 2500 ~ 85 ~ 275 70

1000 х 363 х 2500 ~ 90 ~ 270 77
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Стъпка 4_изберете декоративен метериал  

Освен стандартната ни повърхност в бяло декор, предлагаме декоративните повърхности, показани в 
таблицата по долу: 

Прeдлагаме и други материали по поръчка, като МДФ боя или фурнир. 

Корпус Доплащане %

Дървесен декор

ПДЧ EGGER ламинирано H 1277 ST9 акация лейкленд 
светла 

0

ПДЧ EGGER ламинирано H 1145 ST10 дъб бардолино 
натур 

0

ПДЧ EGGER ламинирано H 3331 ST10 дъб небраска 
натур 

0

ПДЧ EGGER ламинирано H 3704 ST15 орех аида табак 0
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Едноцветен декор

ПДЧ Egger ламинирано U222 ST9 крем-беж 0

ПДЧ EGGER ламинирано U 156 ST9 пясъчно бежово 0

ПДЧ EGGER ламинирано F 501 ST2 титан 0

ПДЧ EGGER ламинирано U 961 ST2 графитно черно 0
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* Всички цени са без ДДС и не включват транспорт и монтаж.  
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Стандартни модули (основен цвят - бяло) BGN без ДДС

Широчина Широчина
Височина 2100 мм  - 2400 мм   850 – 1050  мм  1051 – 1250  мм
Дълбочина    363 мм - 490 мм 1 257 лв 1 411 лв

Височина 2401 мм  - 2700 мм   850 – 1050  мм  1051 – 1250  мм
Дълбочина 363 мм - 490 мм  1 327 лв 1 488 лв

Регулируеми полици BGN без ДДС

Четири регулируеми полици са включени в цената на плъзгащия модул. За всяка допълнителна регулируема полица
цените са както следва:

Широчина 800 – 1000 мм Широчина 1001 – 1200 мм 
Дълб. 363 – 490 мм 58 лв 69 лв

Допълнителни горни и долни релси  BGN без ДДС

В цената на плъзгащия модул е включена единична горна релса и двойна долна релса (върху повърхност) 
за два пъти широчината на един модул. Пример: широчина 850 мм - горна и долна релса 1700 мм
За всеки допълнителен метър, цената е както следва:

Горна релса
Единична за линеен метър 25 лв

Долна релса
Двойна релса върху повърхност за линеен метър 23 лв
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