30
KG
Peso máximo
30 kg**

Componentes (kit para duas portas):

Rolamento
Blindado

Trilho:

26 mm

x1

Trilho Aluminio 2m Sup DT
Double (024325.006)

2 unidades (dobradiça
com amortecedor)

x2

x1

1º Prenda os calços na lateral
do móvel, conforme posição
das dobradiças na porta.

y
100-y

x1

x1
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3 Encaixe e fixação das portas

20 mm

x1

** A capacidade de carga
total do sistema é 30 kg, ou
seja, 15 kg cada porta.

LA

Vista superior
do armário

*medidas em milímetros
*desconto 2mm (folga
entre as portas)

P2

P1

5

5
LP

1 Fixação dos trilhos

2

Calço de
borracha

1
1º Encaixe o rodízio e o calço no trilho superior,
observe a posição correta do carro. O calço do
rodízio vai na extremidade da porta 1 (lado das
dobradiças fixas na lateral do armário).

y

2

! Abertura
voltada p/
dentro do
armário

h

y

Atenção: a base
superior deve ser
recuada 3mm em
relação à lateral
do armário.

2º Posicione e fixe o
trilho na parte
superior do móvel
com a saliência do
trilho voltada para
frente.

2 Montagem das portas
Ø35mm
11mm (profundidade)

Use o gabarito que vem
no kit para posicionar as
dobradiças centrais.

± 100 mm

36+y

20

Porta
P1

Porta
P2

As abas dobradas do gabarito servem
como espaçamento entre as portas:

Porta
P1
Dobradiças
Porta P1
Parafuso 4x14
Cabeça panela

± 100 mm

Porta
P2

35

LP

3

Carro

LA = largura da base (largura
interna do armário)
LP = largura da porta
AP = altura da porta
h = altura interna do armário
y = cobertura da porta nas
bases superior e inferior

Parafuso 3,5x14
Cabeça rebaixada

100-y

LP=(LA +10 - 2) / 2
AP= h + 2y

Opção Instalação 1

2º Encaixe as dobradiças
da porta 1 nos calços do
móvel e fixe.

100 mm

Kit DT Double Aereo Cód. 024330.012

3º Encaixe a dobradiça da
porta 2 no rodízio.

Rodízio
superior
Dobradiça
Porta P2

Porta
P1

! Se as peças não estiverem alinhadas é
necessário regular a altura das portas
usando os calços das dobradiças.

4º Fixar o parafuso do kit
cuidando para alinhar a peça
mais para fora.

Por
ta

P1

! Essa peça possui
uma pequena
regulagem,
recomendado fixar
mais para fora, para
evitar da porta
raspar no trilho.

20

Porta P2

