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Partenerul ideal al bucătăriilor

În cursul proiectării ne-am axat pe consumatorul perceptiv. 

Triomax este esenţa eleganţei sofisticate. Funcţionarea este sim-

plă, eficienţa remarcabilă iar aria de utilizare variată. Calitatea şi 

siguranţa HARN conferă sertarelor triomax elementele necesare 

mobilierului rafinat. Sertarele triomax, cu rularea lor silenţioasa şi 

exteriorul lor atractiv, se integreaza perfect mobilierului căminelor 

contemporane.

Sylent- amortizare inclusă

Sylent este sistemul de amortizare care asigură o închidere lină 

şi silenţioasă. Sistemul Sylent se adoptează automat la diferite 

eforturi de închidere şi la sarcini variabile ale sertarului.

Stabilizator inteligent.

Autoreglare şi fixare fără scule. Este suficientă simpla aşezare a 

sertarului pe ghidaj şi împingerea lui către activarea stabilizatoru-

lui inteligent care asigură stabilitatea sertarului în orice poziţie.

Funcţionalitate optimă.

Capacitatea de încărcare normativă de 50 kg corespunde celor 

mai exigente cerinţe de depozitare. Funcţionarea lină a glisie-

relor asigură o deschidere şi închidere fără efort, indiferent de 

încărcătura sertarului. Posibilitatea de extragere totală a serta-

relor asigură o vizibilitate maximă asupra conţinutului sertarului. 

Designul ergonomic şi atractiv asigura o manipulare confortabilă 

a sertarelor triomax.
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TRIOMAX S sertar
•  sistem de ghidare invizibil

• extensie totală cu control sincron

•  lateral sertar cu 83 mm înălţime,vopsit electrostatic de cul. gri metalic 

RAL9006

• capacitate de incărcare 50 kg

• montare fără scule

• front reglabil  bidirectorial

• Sylent - sistem de autoretragere si amortizare la închidere

• sistem de stabilizare inteligent cu autoreglare si fixare

TRIOMAX M sertar cu lonjeron
• sistem de ghidare invizibil

• extensie totală cu control sincron

• lateral sertar cu 83 mm înălţime,vopsit electrostatic de cul. gri metalic RAL9006

• capacitate de incărcare 50 kg

• montare fără scule

• front reglabil  bidirectorial

• Sylent - sistem de autoretragere si amortizare la închidere

• sistem de stabilizare inteligent cu autoreglare si fi xare

1    Triomax şine de corp (st.+dr.)  

50kg

2    Triomax lateral sertar (st.+dr.)  

gri metalic

3   Triomax capac acoperitor, gri

4    Triomax cuplaj front, montare 

cu şuruburi

5    Triomax suport spate (S) st. ,gri 

metalic

      Triomax suport spate (S) dr. ,gri 

metalic

1    Triomax şine de corp(st.+dr.)  

50kg

2    Triomax lateral sertar(st.+dr.)  gri 

metalic

3    Triomax lonjeron  gri metalic

4   Triomax capac acoperitor, gri

5    Triomax cuplaj front, montare cu 

şuruburi

6    Triomax suport spate 

pt.lonjeron(M) st. ,gri metalic

      Triomax suport spate 

pt.lonjeron(M) dr. ,gri metalic
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Lungime Cod

270 mm TMAX.27S

350 mm TMAX.35S

400 mm TMAX.40S

450 mm TMAX.45S

500 mm TMAX.50S

550 mm TMAX.55S

Lungime Cod

350 mm TMAX.35M

400 mm TMAX.40M

450 mm TMAX.45M

500 mm TMAX.50M

550 mm TMAX.55M

Lungime Cod

350 mm TMAX.35MI

400 mm TMAX.40MI

450 mm TMAX.45MI

500 mm TMAX.50MI

550 mm TMAX.55MI

Lungime Cod

270 mm TMAX.27SI

350 mm TMAX.35SI

400 mm TMAX.40SI

450 mm TMAX.45SI

500 mm TMAX.50SI

550 mm TMAX.55SI

TRIOMAX SI  sertar interior
• sistem de ghidare invizibil

• extensie totală cu control sincron

• lateral sertar cu 83mm înălţime,vopsit electrostatic de cul. gri metalic RAL9006

• capacitate de incărcare 50 kg

• montare fără scule

• front reglabil bidirectorial

• Sylent - sistem de autoretragere si amortizare la închidere

• sistem de stabilizare inteligent cu autoreglare si fi xare

TRIOMAX MI sertar interior cu lonjeron
• sistem de ghidare invizibil

• extensie totală cu control sincron

• ateral sertar cu 83mm înălţime,vopsit electrostatic de cul. gri metalic RAL9006

• capacitate de incărcare 50 kg

• montare fără scule

• front reglabil bidirectorial

• Sylent - sistem de autoretragere si amortizare la închidere

• sistem de stabilizare inteligent cu autoreglare si fi xare

1    Triomax şine de corp(st.+dr.)  

50kg

2    Triomax lateral sertar(st.+dr.)  

gri metalic

3   Triomax capac acoperitor, gri

4    Triomax front-sertar interior gri 

metalic

5    Triomax cuplaj front-sertar 

interior(st.+dr.), gri

6    Triomax suport spate(S) st.,

gri metalic

      Triomax suport spate(S) dr.,

gri metalic

1   Triomax şine de corp(st.+dr.)  50kg

2    Triomax lateral sertar(st.+dr.)  gri metalic

3    Triomax lonjeron  gri metalic

4   Triomax capac acoperitor, gri

5    Triomax cuplaj front-sertar interior-pt. 

lonjeron(st.+dr.), gri

6    Triomax suport spate pt.lonjeron(M) 

st., gri metalic

      Triomax suport spate pt.lonjeron(M) 

dr., gri metalic

7   Triomax front-sertar interior gri metalic



TRIOMAX H  sertar cu lonjeron dublu
• sistem de ghidare invizibil

• extensie totală cu control sincron

•  lateral sertar cu 83 mm înălţime,vopsit electrostatic de cul. gri metalic 

RAL9006

• capacitate de incărcare 50 kg

• montare fără scule

• front reglabil  bidirectorial

• Sylent - sistem de autoretragere si amortizare la închidere

• sistem de stabilizare inteligent cu autoreglare si fi xare

1   Triomax şine de corp(st.+dr.)  50kg

2    Triomax lateral sertar(st.+dr.)  gri metalic

3   Triomax lonjeron  gri metalic

4   Triomax capac acoperitor, gri

5    Triomax cuplaj front, montare cu şuruburi

6    Triomax suport spate pt.lonjeron(M) st.,

gri metalic

      Triomax suport spate pt.lonjeron(M) dr.,

gri metalic

7   Triomax reazem pt. suport spate 

pt.lonjeron(M) st., gri metalic

     Triomax reazem pt. suport spate 

pt.lonjeron(M) dr., gri metalic
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Lungime Cod

350 mm TMAX.35H

400 mm TMAX.40H

450 mm TMAX.45H

500 mm TMAX.50H

550 mm TMAX.55H

Lungime Cod

350 mm TMAX.35HI

400 mm TMAX.40HI

450 mm TMAX.45HI

500 mm TMAX.50HI

550 mm TMAX.55HI

TRIOMAX HI sertar interior cu lonjeron dublu
•   sistem de ghidare invizibil

• extensie totală cu control sincron

• lateral sertar cu 83 mm înălţime,vopsit electrostatic de cul. gri metalic RAL9006

• capacitate de incărcare 50 kg

• montare fără scule

• front reglabil bidirectorial

• Sylent - sistem de autoretragere si amortizare la închidere

• sistem de stabilizare inteligent cu autoreglare si fi xare
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1   Triomax şine de corp (st.+dr.) 50kg

2   Triomax lateral sertar (st.+dr.)  gri metalic

3   Triomax lonjeron  gri metalic

4   Triomax capac acoperitor, gri

5    Triomax cuplaj front-sertar interior-pt. 

lonjeron dublu (st.+dr.), gri

6    Triomax suport spate pt.lonjeron(M) st., gri metalic

      Triomax suport spate pt.lonjeron(M) dr., gri metalic

7    Triomax reazem pt. suport spate pt.lonjeron(H) 

st., gri metalic

      Triomax reazem pt. suport spate pt.lonjeron(H) 

dr.,gri metalic

9    Triomax traversă-sertar interior pt.front sertar gri metalic

TRIOMAX HSE  sertar cu perete inaltator
•  sistem de ghidare invizibil

• extensie totală cu control sincron

• lateral sertar cu 83 mm înălţime,vopsit electrostatic de cul. gri metalic RAL9006

• capacitate de incărcare 50 kg

• montare fără scule

• front reglabil  bidirectorial

•  Sylent - sistem de autoretragere si amortizare la închidere

• sistem de stabilizare inteligent cu autoreglare si fi xare

1  Triomax şine de corp(st.+dr.)  50kg

2   Triomax lateral sertar(st.+dr.)  gri metalic

3   Triomax lonjeron  gri metalic

4   Triomax capac acoperitor, gri

5   Triomax cuplaj front, montare cu şuruburi

6    Triomax suport spate pt.lonjeron(H) st., gri 

metalic

      Triomax suport spate pt.lonjeron(H) dr., gri 

metalic

7  Triomax perete înălţător  ,gri metalic
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Lungime Cod

350 mm TMAX.35HSE

400 mm TMAX.40HSE

450 mm TMAX.45HSE

500 mm TMAX.50HSE

550 mm TMAX.55HSE

Lungime Cod

350 mm TMAX.35HSEI

400 mm TMAX.40HSEI

450 mm TMAX.45HSEI

500 mm TMAX.50HSEI

550 mm TMAX.55HSEI

TRIOMAX HSEI  sertar interior cu perete inaltator
•  sistem de ghidare invizibil

• extensie totală cu control sincron

• lateral sertar cu 83 mm înălţime,vopsit electrostatic de cul. gri metalic RAL9006

• capacitate de incărcare 50 kg

• montare fără scule

• front reglabil bidirectorial

• Sylent - sistem de autoretragere si amortizare la închidere

• sistem de stabilizare inteligent cu autoreglare si fi xare

1   Triomax şine de corp(st.+dr.)  50kg

2   Triomax lateral sertar(st.+dr.)  gri metalic

3   Triomax lonjeron  gri metalic

4   Triomax capac acoperitor, gri

5    Triomax cuplaj front-sertar interior-pt. 

lonjeron dublu(st.+dr.), gri

6   Triomax suport spate pt.lonjeron(H) st. ,gri metalic

     Triomax suport spate pt.lonjeron(H) dr. ,gri metalic

7   Triomax perete înălţător, gri metalic

8   Triomax front-sertar interior gri metalic

9    Triomax traversă-sertar interior pt.front 

sertar gri metalic
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TRIOMAX SINK  sertar pentru corp chiuveta
• sistem de ghidare invizibil

• extensie totală cu control sincron

•  lateral sertar cu 83 mm înălţime,vopsit electrostatic de cul. 

gri metalic RAL9006

• capacitate de incărcare 50 kg

• montare fără scule

• front reglabil bidirectorial

• Sylent - sistem de autoretragere si amortizare la închidere

• sistem de stabilizare inteligent cu autoreglare si fixare

Asistenţă de montare
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1   Triomax şine de corp(st.+dr.) 50kg

2   Triomax lateral sertar(st.+dr.) gri metalic

3   Triomax lonjeron gri metalic

4   Triomax capac acoperitor, gri

5   Triomax cuplaj front, montare cu şuruburi

6    Triomax suport spate pt.lonjeron(H) st.,

gri metalic

      Triomax suport spate pt.lonjeron(H) 

dr., gri metalic

7   Triomax perete înălţător, gri metalic

8   Triomax lateral sertar(st.+dr.) gri metalic

9   Triomax perete înălţător, gri metalic
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Lungime Cod

500 mm TMAX.50SINK

1X

1X

-11mm -11mmX2

X2

ICW -68mm

ISW +57

ISW -11mm
C

14
0

A

B1

 Lungime fund sertar = lungime 
 sertar – 24mm

53mm

Separator

 Fund sertar

B2 206mm

Spate

B1

B2
A

C

ICW

ISW

Laţime interioară corp

 Latime intre pereţii interiori

X min

X max

48 mm

225 mm

TRIOMAX panouri separatoare

1    Triomax panou separator 600mm 

gri metalic

      Triomax panou separator gri 

metalic

2    Triomax suport panou separator 

st., gri

Triomax suport panou separator 

dr., gri

3   Triomax separator lateral, gri

Descriere Cod 

Triomax panou separator 600mm gri metalic  RPD.478.22

Triomax panou separator 1000mm gri metalic  RPD.878.22

Triomax suport panou separator st., gri  RPC.6100L.24

Triomax suport panou separator dr., gri  RPC.6100R.24

Triomax separator lateral, gri  RLD.6600.24

Descriere      Cod 

Triomax traversă separatoare pt. lonjeron 600 mm gri metalic  RRF.509.22

Triomax traversă separatoare pt. lonjeron 1000 mm gri metalic  RRF.909.22

Triomax suport traversă, gri  RRC.7200.24

TRIOMAX traverse separatoare

1    Triomax traversă separatoare pt. lonjeron

600mm gri metalic

      Triomax traversă separatoare pt. lonjeron 

gri metalic

2   Triomax suport traversă, gri 

inovaţia în mişcare8 9inovaţia în mişcare



700

1200

1000

900

800

300-400

450-500

550-600

 

Organiseplus Suport tacâmuri 

latime sertar mm lungime 
sertar 

Cod: RCI.50S2.SS Cod: RCI.50D3.SS Cod: RCI.50T4.SS Cod: RCI.50U2.SS

500 mm RCI.50S2.SS  x 1

RCI.50D3.SS  x 1

RCI.50T4.SS  x 1

RCI.50S2.SS  x 1 RCI.50D3.SS  x 1

RCI.50D3.SS  x 1

RCI.50D3.SS  x 1 RCI.50T4.SS  x 1

RCI.50T4.SS  x 1

RCI.50T4.SS  x 1RCI.50D3.SS  x 1 RCI.50U2.SS  x 1

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

Spate
Lăţime = lăţime inferioară corp - 79 mm
Înălţime = 84 mm

Fund sertar
Lăţime = lăţime inferioară corp - 68 mm
Lungime = lungime corp - 24 mm

Acoperire front
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33

93

17.0
Lăţime fund + 34 mm

20

9.0

32

+1.0
-1.0

Adăncime minimă corp = lungime sertar + 3 mmlungime sertar

270 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm
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64

9.0

32

Acoperire front

34.034.0

64

93

m
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. 1
24

m
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. 3
3

32
47

.5

17.0
Lăţime fund + 34 mm

Spate
Lăţime = lăţime inferioară corp - 79 mm
Înălţime = 142 mm

+1.0
-1.0

Fund sertar
Lăţime = lăţime inferioară corp - 68 mm
Lungime = lungime corp - 24 mm

32

6
6

6

32
32

14

9.0

64

Spate
Lăţime = lăţime inferioară corp - 79 mm
Înălţime = 206 mm

Fund sertar
Lăţime = lăţime inferioară corp - 68 mm
Lungime = lungime corp - 24 mm

64
64

32
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.5

34.034.0
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. 1
96
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. 3
3

Lăţime fund + 34 mm
17.0 Acoperire front

93

+1.0
-1.0

Adăncime minimă corp = lungime sertar + 12 mm

32

352
288

256
224

192
128

96

9
37

14

TRIOMAX manual de montare 

Sertar interiorSertar normal
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                         DE LA HARN 

www.harn.ro

Stabilizator inteligent, amortizare în ambele di-
recţii, capacitate de încărcare 50 kg.

Introducere şi scoatere
 rapidă şi simplă a sertarului 
cu ajutorul agăţătorului din spate 
montat prin sudură în puncte.

Deschidere silenţioasă a sertarului cu ajutorul 
butucului de amortizare, înglobat în carcasa de 
role.

Stabilitate laterală mări-
tă, cu ajutorul unui profi l 
intermediar al şinei 
consolidate.

Sistem de amortizare nou 
dezvoltat, durată mai lungă 
de viaţă şi închidere mai 
lină cu apărătorul de praf 
nou montat.

Stabilizator intelligent. 
Autoreglare şi fi xare fără 
scule.

Scoatere uşoară a 
sertarului. Cu tragerea 
celor două braţe de 
ridicare, sertarul se 
scoate dintr-o singură 
mişcare.

Neted, elegant. Profi l nou 
arcuit, suprafaţă de 
depozitare maximă.

Elemente de fi xare a 
spatelui integrat cu o mare 
capacitate de încărcare.

Fixare mai uşoară şi rapidă a fundului de 
sertar cu ajutorul ghearelor înglobate.
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ISO 9001


