




Prezado Cliente,

A experiência adquirida ao longo dos anos de trabalho consolida a nossa presença no mercado 
e serviço ao cliente.
Isso incentiva-nos a melhorar e progredir para manter a sua confiança.
Acreditamos que este novo catálogo facilitará cada vez mais nossas relações de trabalho; 
e o conhecimento das suas necessidades é a base para constantes pesquisas e inovações.

         

        Arturo Salice S.p.A.



História

Salice é detentora da liderança mundial consolidada em virtude de sua 
predisposição inata à inovação, da atenção rigorosa à Qualidade e da 
credibilidade adquirida ao longo de 80 anos de experiência. 
Com 430 funcionários e uma gama de 3.000 produtos, exportação 
que chega a 75% da produção, e distribuição atingindo a 65 países, 
6 filiais e uma rede de agentes e representantes que cobre todos os 
países industrializados do mundo, são dados que explicam as razões 
pelas quais a Salice é uma das marcas mais apreciadas da indústria 
de móveis de grandes, médias e pequenas dimensões. 
As raízes históricas desta primazia têm origem distante no ano de 
1926, quando o fundador, Arturo Salice, empreendeu em Cantù (Como) 
a atividade de venda a varejo de ferragens de produção 
italiana e estrangeira, transformando a distribuição inicial, de caráter 
local, em um crescente comércio que, com habilidade e tenacidade 
estendeu à totalidade do território nacional.

Laboratório Salice no fim dos anos 50. 
Embalagem dos produtos para envio.

Ao final dos anos Cinquenta, Arturo Salice iniciou a produção de uma 
linha própria de ferragens para móveis, no novo estabelecimento 
construído em Cantù. Contemporaneamente, ingressam na empresa 
os filhos Giorgio e Luciano, começando a colaborar com o pai na 
gestão de sua nova atividade, dividindo com ele os mesmos valores 
de tenacidade, laboriosidade e inventividade. 
Nesses anos foi tomada a decisão, visando ao futuro, da 
especialização de maneira exclusiva na produção de dobradiças 
para móveis. Em 22 de fevereiro de 1957, a Salice deposito uma 
primeira patente mundial de dobradiça invisível com fechamento 
automático: um evento que, para todo o setor especializado, 
representou uma imbatível inovação tecnológica.
Nascia assim a Arturo Salice S.p.A.”.

Arturo Salice no fim dos anos 50.

Com o rápido desenvolvimento da empresa e o sucesso atingido pelos 
produtos Salice, seja na Itália ou no exterior, houve a necessidade da 
construção de novas instalações produtivas.
Em Novedrate com uma área de 240.000 m², inaugura-se em 1975 
um moderno estabelecimento que gradativamente vem sendo ampliado; 
atualmente temos 60.000 m² de área coberta construída.

Desde o ano 2000, a empresa ADAR S.p.A. atualmente SALICE GUIDE 
S.p.A., especializada na produção de corrediças e laterais metálicas, e a 
partir de 2010 a empresa BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A., especializada na 
produção de sistemas de correr, completam a ampla gama de produtos.
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As Filiais

A Salice está presente em todos os países industrializados do mundo através de uma rede 
de  agentes e representantes exclusivos. Em 1971, abriu as duas primeiras filiais, sendo na 
Alemanha em Neckarwestheim e na França em Antibes. Entretanto a empresa continuou a 
sua evolução e em 1985 abre a sua terceira filial, na Inglaterra en Huntingdon, e entres os 
anos de 1988 e 1989 a Salice inaugura no Canadá em Mississauga e nos Estados Unidos 
em Charlotte. No ano de 1993 com a necessidade de sustentar o crescimento no mercado 
alemão e americano, a Salice decide potencializar os serviços ofertados inaugurando também 
as filiais de Löhne e Los Angeles. Já na península Ibérica, a Salice consolida a sua presença 
em 2011 com a abertura da Salice Espanha em Barcelona.

As Certificações:

O certificado para o “SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE ISO 9001” 
obtido pela Salice em 1993 e somando-se a ele, em 1998 o de 
“SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL ISSO 14001”.
Isso comprova a plena adesão da empresa as normas que asseguram 
a proteção do meio ambiente.
Os certificados emitidos após a conclusão das auditorias efetuadas 
pelos importantes organismos de certificação, os quais a Salice é 
espontaneamente submetida, garantem a conformidade conforme as 
normas redigidas pelo Sistema Internacional de Padronização (ISO) e 
Cômite Europeu de Padronização (CEN).
E o instituto certificador escolhido pela Salice é o DNV-Det Norske Veritas, 
organismo de controle norueguês fundado em 1864 e internacionalmente 
conhecido pela sua seriedade, profissionalismo e competência.

Salice France fundada em 1971

Salice America, Charlotte fundada em 1989

Salice Canada fundada em 1988Salice UK fundada em1985

Deutsche Salice, Löhne fundada em 1993

Deutsche Salice, Neckarwestheim fundada em 1971

Salice America, Los Angeles fundada em 1993

Salice España, fundada em 2011
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L’Azienda

Pesquisa e desenvolvimento

O ponto altíssimo do estabelecimento de Novedrate é o Centro 
Tecnológico Salice, onde se concentra o setor mais avançado de 
pesquisas experimentais. A unidade emprega uma equipe de setenta 
técnicos que, operando com sofisticados sistemas informatizados, 
está empenhada no estudo e na pesquisa de novas soluções formais 
e funcionais, no desenvolvimento de produtos inovadores, na melhoria 
e no aperfeiçoamento daqueles já em produção, bem como no projeto 
de máquinas e utensílios mais específicos para sua fabricação.

Centro Tecnológico Salice na sede di Novedrate (Como ).

Centro Tecnológico: Departamento TécnicoCentro Tecnológico: Pesquisa e Desenvolvimento

Produção

A decisão tomada em 1957 de concentrar a produção exclusivamente 
nas dobradiças automáticas invisíveis para móveis permitiu à Salice 
alcançar um elevado nível de especialização. O objetivo prioritário 
de nossa empresa, oriundo da capacidade adquirida ao longo dos 
anos, permanece sempre a Qualidade, obtida com o emprego de 
novas tecnologias e assegurada por meio de mão de obra de 
comprovada habilidade e competência. A produção moderna é 
constituída de uma vastíssima gama de ferragens destinadas ao setor 
mobiliário: uma oferta articulada e completa, capaz de satisfazer 
todas as exigências construtivas, das mais simples às mais 
complexas. Tais características, unidas à articulação dos produtos, 
a elevada Qualidade, a distribuição capilar e a previsão nas entregas, 
levaram a Salice à ser considerada uma parceira segura e confiável 
pelas indústrias mais prestigiosas de móveis de grandes, médias e 
pequenas dimensões.

Ferramentaria:

Opera internamente ao Centro Tecnológico. Produz os meios de 
produção, estamparia e máquinas de montagem, resultado da 
pesquisa e projetos tecnológicos do Departamento Técnico. 
Isto permite a empresa responder prontamente as necessidades 
dos clientes e oferecer ao mercado, rodutos sempre inovadores e 
com qualidade. 
A proximidade entre este setor e o ciclo proutivo, assegura a Salice 
a possibilidade de produção em série com a máxima automatização 
mantendo um total e constante controle de padronização e qualidade.
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Assistência aos clientes

O objetivo primário de Salice reside na Qualidade com inovação, 
no entanto dá prioridade à vontade de oferecer ao Cliente, seja ele 
já conquistado ou em potencial, um serviço rápido e eficiente para 
ajudá-lo a resolver qualquer problema construtivo. 
Todos os quesitos técnicos levantados pelo Cliente, até mesmo de 
natureza complexa e particular, são atentamente respondidos por 
uma equipe especialmente preparada, que opera com os sistemas 
mais modernos de informática. 
Ao Cliente é solicitado simplesmente que submeta seu 
questionamento ao Serviço de Assistência ao Cliente, 
acompanhado do esboço do projeto no qual está interessado. 
Dentro de curto espaço de tempo, o Cliente recebe sua resposta 
por meio de um desenho técnico, sugerindo e especificando o tipo 
de dobradiça mais adequada a resolver o seu problema, completo 
com indicações relativas à disposição da furação.

Logística

As múltiplas máquinas, operando em ciclo contínuo e dispostas de 
forma racional no estabelecimento de Novedrate, produzem 
diariamente quantidades notáveis de produtos semi-elaborados 
e acabados, que são sucessivamente enviados aos respectivos 
armazéns automatizados. A organização logística da empresa vale-se 
de um sistema informatizado completamente automatizado, que 
assegura o desenvolvimento rigoroso de cada fase da produção. 
Isto se traduz na possibilidade de realizar as encomendas com 
a máxima previsão, garantindo a rapidez de entregas que se constitui 
em outro ponto forte dos serviços ofertados pela Salice para sua 
própria clientela.
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Nomenclaturas

Aplicação com porta externa

Aplicação com portas gêmeas 

Aplicação com porta interna

S = Espessura da lateral
D = Recobrimento da porta sobre a lateral
T = Espessura da porta
K = Distância da borda da porta até a borda do furo do caneco
A = Giro
L = Distância da porta até a lateral
H = Altura do calço
G = Característica da dobradiça

Qualquer que seja o recobrimento da porta solicitado sobre a lateral, 
pode contar com a ampla gama de: vários tipos de dobradiças e alturas 
de calços que possibilitam obter a construção desejada, controlando de 
modo racional o seu estoque.

S = Espessura da lateral
T = Espessura da porta
K = Distância da borda da porta até a borada do furo do caneco
A = Giro
L = Distância interna da porta/Elemento interno ao móvell 
      (prateleiras, gavetas, etc.)
H = Altura do calço
G = Característica da dobradiça

Qualquer que seja o recobrimento da porta solicitado sobre a lateral, 
pode contar com a ampla gama de: vários tipos de dobradiças e alturas 
de calços que possibilitam obter a construção desejada, controlando de 
modo racional o seu estoque.
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Notas explicativas - Instruções de montagem

Simulação do movimento de abertura de uma dobradiça 110° com 
porta externa.

Simulação do movimento de abertura de uma dobradiça 110° com 
portas gêmeas.

Para soltar a dobradiça, 
forçar nos locais indicados

Engate de segurança.

Pressionar no local
indicado

No final da montagem,
a porta e o lado encontra-se 
um  L de 0,7 mm

Rodar no local indicadoApertar o parafuso 
de fixação

Encostar os dois pontos 
conforme indicado pela 
seta

Colocar a dobradiça no 
calço 

Colocar na posição com 
o final de percurso 
pré-estabelecido

Montagem encaixe rápido com calço Domi. 
Para dobradiças Série 100, 200, F, 400, B, M e Silentia.
Montagem tradicional com calço Série 200. 
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Aggancio di sicurezza.

Para dobradiças Série 600 e 900.
Montagem tradicional com calço Série 200. 

Para dobradiças Série 800.
Montagem tradicional com calço Série 200. 

Para dobradiças Série 300.
Montagem tradicional com calço Série 300.  

Engate de segurança. Para soltar a dobradiça, 
forçar nos locais indicados

Aplicar uma leve 
pressão.

No final da montagem,
a porta e o lado encontra-se 
um L de 0,7 mm

Encaixar nos locais indicadosApertar o parafuso 
de fixação

Encostar os dois pontos 
conforme indicado pela 
seta

Colocar a dobradiça no 
calço 

Colocar na posição com 
o final de percurso 
pré-estabelecido

No final da montagem,
a porta e o lado encontra-se 
um L de 0,7 mm

Apertar o parafuso 
de fixação

Colocar a dobradiça no 
calço 

Colocar na posição com 
o final de percurso 
pré-estabelecido
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-1.5 + 4.5  
-0.5 + 5.5  
-1.5 + 3  

-1.5 + 4 
       + 5 

L=0.7

-1.5  +4.5

L=0.7 L=0.7

-3 + 3  (Série M)

Regulagem lateral

Regulagem lateral da porta com dobradiças Série 100, 200, 300, F, 400, B, M 
e Silentia.

Com esta solução técnica de regulagem, permite um deslocamento no recobrimento da porta na lateral, 
inalterando o valor de 0,7 mm. O parafuso de regulagem no braço da dobradiça, movimenta a porta sobre 
a lateral e sem haver a necessidade de ajustes posteriores.

(Série 100, 200, B e Silentia)
(Série F e 400)
(Série 300)

Regulagem lateral da porta com dobradiças Série 800 e Silentia Série 800.

A regulagem lateral da dobradiça é utilizada no parafuso indicado. Utilizando o clip de montagem presente 
no braço da dobradiça, é possível retornar, em qualquer posição de regulagem, o valor L inicial de 0,7 mm.

Regulagem lateral da porta com dobradiças Série 900, 600 e Silentia 
Série 900.

A regulagem lateral da dobradiça é utilizada no parafuso indicado, obtendo desta forma o valor desejado. 
Através da cavidade no braço da dobradiça é possível retornar, em qualquer posição de regulagem, o valor 
“L” inicial de 0,7 mm.
Após a operação finalizada, o parafuso deve ser novamente apertado.

(Série 900)
(Série 600)

L=0,7
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L=0.7 -1.5  +3

+2.8L=0.7

-0.5  +2.8

(Série M)

Regulagem frontal

Regulagem frontal tradicional

É possível regular frontalmente a porta em + 2,8 mm. A cavidade oval permite o movimento frontal
da dobradiça. Após a operação finalizada, o parafuso deve ser novamente apertado.

Regulagem frontal com calço Domi modelo BAV

Utilizando o calço Domi, é possível regular frontalmente a porta em -0,5 mm a + 2,8 mm mediante 
excêntrico, sem a necessidade de soltar o parafuso.

Regulagem frontal tradicional Série 800

É possível regular frontalmente a porta de -1,5 mm a + 3 mm. A cavidade oval permite o movimento frontal
da dobradiça. Após a operação finalizada, o parafuso deve ser novamente apertado.
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L=0.7
-0.5  +2.8

Regulagem frontal

Regulagem frontal com calço Domi - modelo BAPXR E BARXR

É possível regular frontalmente a porta em - 0,5 mm a + 2,8 mm mediante excêntrico, sem a necessidade
de soltar o parafuso.
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+2

-2

+2

-2

+2

-2

Regulagem vertical 

Regulagem vertical da porta com calços Domi - modelo BAPXR e BARXR

É possível regular verticalmente a porta em +- 2 mm mediante o excêntrico, sem a necessidade 
de soltar nenhum parafuso.

Regulagem vertical da porta com calços Domi - modelo BAV e Série 200

Soltando os dois parafusos de fixação, è possivel regular verticalmente a porta em  ±2 mm. 
O furo oval permite o movimento do calço nos dois sentidos, a última operaçáo, deve ser 
apertar os parafusos para fixar o calço.

Regulagem vertical da porta com calços Série 200 - modelo B2RXE e B2PXE

É possível regular verticalmente a porta em +- 2 mm mediante o excêntrico, sem a necessidade
de soltar nenhum parafuso.
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Silentia - Série 100
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Largura da porta mm Peso da porta (N)

A
lt

u
ra

 d
a 

po
rt

a 
m

m

Dobradiças com sistema de amortecimento 
integrado no caneco.

Braço e caneco em aço niquelado opaco.
Dimensões de caneco ø 35 mm.

Valor constante “L” 0,7 mm, não se altera com a regulagem lateral 
da dobradiça.

Número indicativo de dobradiças corretas em função das dimensões 
e do peso da porta.

Regulagem

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm.
Regulagem vertical ± 2 mm.
Regulagem frontal com calço da Série 200 +2,8 mm.
Regulagem frontal com calço Domi de -0,5 a +2,8 mm.
Clip de segurança anti - destravamento.

Calços

Calços simétricos e assimétricos em aço ou em zamak niquelado 
opaco da Série 200.
Encaixe rápido sobre calços Domi.
Posicionamento com final do curso pré-estabelecido sobre calços
tradicionais Série 200.

Nota: Utilizar chave POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

Silentia - Série 100 Características técnicas
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Logica

Tabela de furação e fixação

Atenção: 
É necessário furar a porta conforme descrito para o
correto funcionamento da dobradiça.

Parafusos para madeira

Buchas

Abertura 105°
e dobradiças complementares

Utilizar as tabelas para identificar as furações e as fixações disponíveis.
Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou o número 
correspondente à escolha realizada. Exemplo: C1_6AD9.

Inserir neste espaço a letra ou o número selecionado.

Encaixe rápido
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T= 15 16 17 18 19 20

K=3 A= 1.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9

K=4 A= 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8

K=5 A= 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8

K=6 A= 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.7

T= 15 16 17 18 19 20

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3

K=4 L= 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2

K=5 L= 1.0 1.0 1.2 1.8 2.0 2.0

K=6 L= 1.6 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5

C = 20.5 + K + A

Espaço necessário para abertura da porta

Um possível engrossamento na porta (Ex.: moldura), 
diminui os valores de “A” e de “L”.

Silentia - Série 100 - Abertura 105°

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.

Dobradiças para portas de peso e espessura reduzidas. 
Profundidade do caneco 12 mm.
Abertura 105°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral e o vão interno do móvel, 
na posição de máxima abertura. O valor indicado é obtido com a 
dobradiça braço 0, altura da base H= 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta 
aberta sem interferir com as laterais, portas ou paredes 
adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela de valores 
L - K - T.
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H = 15 + K - (D)

H = 6 + K - (D)

H = 10 + K - (D)

C1_6AD9

C1_6GD9

C1_6DD9

C1_6PD9H = -2 + K + A

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de dobradiça, a furação
da porta “K” e a altura do calço “H”, necessários para resolver 
todos os problemas de montagem.

Utilizar as tabelas de “furação e fixação” da página 21 para 
completar o código da dobradiça desejada.
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C1_6ZD9

C1_6ED9

C1_6UD9

Informações Técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.

Para portas de madeira, com montagem em ângulo positivo. 
Dobradiças para portas de peso e espessura reduzidas. 
Profundidade do caneco 12 mm.
Abertura 105°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

A solução dos problemas de montagem com um ângulo positivo 
necessita de verificação, mediante uma prova prática, das distâncias 
de furação. O nosso serviço de assistência técnica está à disposição 
para todos os esclarecimentos necessários.

Usar a tabela de “furação e fixação” na página 21 para completar 
o código da dobradiça desej ada.

Embalagem
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Silentia - Série 100 - Dobradiças complementares

Braço 15°

Braço 24°

Braço 30°
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C1_6KD9

C1_6VD9

C1_6MD9AC

C1_6MD9

C1_6TD9

Braço 45°

Braço 30°

Braço 37°

Braço 45°

Braço 45°
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H = 0 H = 3 H = 6

C1_6ND9AC

* A=1   K=3

Altura dos calços para todas as montagens.

E mínimo: 
Para calços Série 200 - 61 mm
Para calços Domi - 70 mm
Para calços Domi com posterior excêntrico - 74 mm

Utilizar a tabela de “furação e fixação” da página 21 para completar 
o código da dobradiça desejada.

Embalagem
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.

Em linha para laterais com furação padrão 37 x 32 mm.
Dobradiças para portas de peso e espessura reduzidas. 
Profundidade do caneco 12 mm.
Abertura 105°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

Silentia - Série 100 - Dobradiças complementares
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Silentia - Dobradiças para portas de 
grandes espessuras
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Largura da porta mm Peso da porta (N)
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m
Silentia - Série 200 para grandes espessuras

Dobradiças com sistema de amortecimento 
integrado no caneco.

Braço e caneco em aço niquelado opaco.
Dimensões de caneco ø 35 mm.

Valor constante “L” 0,7 mm, não se altera com a regulagem lateral 
da dobradiça.

Número indicativo de dobradiças corretas em função das dimensões 
e do peso da porta.

Regulagem

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm.
Regulagem vertical ±2 mm.
Regulagem frontal com calço da Série 200 +2,8 mm.
Regulagem frontal com calço Domi de -0,5 a +2,8 mm.
Clip de segurança anti - destravamento.

Calços

Calços simétricos e assimétricos em aço ou em zamak niquelado 
opaco da Série 200.
Encaixe rápido sobre calços Domi.
Posicionamento com final do curso pré-estabelecido sobre calços
tradicionais Série 200.

Nota: Utilizar chave POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.
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Logica

Parafusos para 
madeira

Encaixe rápido

Buchas

Atenção: 
É necessário furar a porta conforme descrito para 
o correto funcionamento da dobradiça.

Abertura 94°, 155° 
e dobradiças complementares

Utilizar as tabelas para identificar as furações e as fixações disponíveis.
Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou o número 
correspondente à escolha realizada. Exemplo: C2_BAD9.

Inserir neste espaço a letra ou o número selecionado.

Tabela de furação e fixação
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C = 23 + K + A

T= 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

K=4 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.6

K=5 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.2 3.1 4.1 5.0 5.9 6.9 7.8

K=6 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 7.2

K=7 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 2.1 3.0 3.8 4.7 5.6 6.5

K=8 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.5 3.3 4.2 5.1 6.0

k=9 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4

K 3 4 5 6 7 8 9

L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

Silentia - Série 200 para grandes espessuras - Abertura 94° 

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.

Dobradiças para portas de espessura mínima 18 mm.
Profundidade do caneco 15,5 mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para a abertura da porta

Entrada da porta

Entrada da porta em relação à lateral, na posição de máxima 
abertura. O valor indicado é obtido com dobradiça braço 0, altura 
da base H= 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta 
regulada, que pode ser aberta sem interferir com as laterais, portas 
ou paredes adjacentes. Levar em conta as tabelas dos valores 
L - K - T.

Um possível engrossamento na porta (Ex.: moldura), 
diminui os valores de “A” e de “L”.

30



H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

C2_BAD9

C2_BGD9

C2_BPD9

C2_BDD9

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de braço da dobradiça, 
a furação da porta “K” e a altura do calço “H” necessárias para 
resolver todos os problemas de montagem.

Utilizar a tabela de “furação e fixação” da página 29 para completar 
o código da dobradiça desejada.

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças
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T= 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 3.0 4.8 7.1 11.7 16.4 20.7

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 2.5 4.0 6.2 10.6 15.0 19.7

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 2.0 3.4 4.8 9.8 14.1 18.4

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 1.5 2.8 4.2 8.7 13.2 17.8

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 1.4 2.3 3.0 7.8 12.0 16.7

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.9 2.7 7.0 11.2 15.7

K=9 A= 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.5 2.1 5.9 10.4 15.0

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.

Dobradiças para portas de espessura mínima de 18 mm.
Profundidade do caneco 15,5 mm.
Abertura 155°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para a abertura da porta

Entrada da porta

Um possível engrossamento na porta (Ex.: moldura), diminui os valores de “A”.

Silentia - Série 200 para grandes espessuras - Abertura 155°

32



H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H=  10 + K - (D)

C2_DAD9

C2_DGD9

C2_DDD9

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de braço da dobradiça. 
A furação da porta “K” e a altura do calço “H” necessárias para 
resolver todos os problemas de instalação.

Para limitar a abertura da dobradiça, verificar o capítulo “Acessórios” 
na página 354.

Utilizar as tabelas de Furação e Fixação na página 29 para 
completar o código da dobradiça desejada.

Embalagens
Caixa com 100 peças
Pallet com 2.400 peças
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C2_BZD9

C2_BED9

C2_BUD9

Braço 15°

Braço 24°

Braço 30°

Silentia - Série 200 para grandes espessuras - Dobradiças complementares

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco. 

Para portas de madeira, com montagem em ângulo positivo. 
Dobradiças para portas de espessura mínima 18 mm.
Profundidade do caneco 15,5 mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

A solução dos problemas de montagem com um ângulo positivo 
comporta a verificação, mediante uma prova prática, das distâncias 
de furação. O nosso serviço de assistência técnica está à disposição 
para todos os esclarecimentos necessários.

Usar a tabela de “furação e fixação” na página 29 para completar 
o código da dobradiça desejada.

Embalagem
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças
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C2_BKD9

C2_BVD9

C2_BMD9AC

C2_BMD9

C2_BTD9

Braço 45°

Braço 30°

Braço 37°

Braço 45°

Braço 45°
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H = 0 H = 3 H = 6

C2_BND9AC

* A=1   K=3

Silentia - Série 200 para grandes espessuras - Dobradiças complementares

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.

Em linha para laterais com furação standard 37 x 32 mm.
Dobradiças para portas com espessura mínima de 18 mm.
Profundidade do caneco 15,5 mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

E mínimo: 
Para calços Série 200 = 61 mm
Para calços Domi = 70 mm
Para calços Domi com excêntrico posterior = 74 mm

Utilizar a tabela de “furação e fixação” da página 29 para completar 
o código da dobradiça desejada.

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Altura dos calços para todas as possibilidades de montagens.
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C2_BND9

* A=1   K=3

H = 0 H = 9 H = 12

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.

Em linha para pequenos espaços. 
Furação das laterais 15x32 mm.
Dobradiças para portas com espessura mínima de 18 mm.
Profundidade do caneco 15,5mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200,
furação 28x32 mm.
NÃO ADAPTÁVEL aos calços Domi de encaixe rápido.

Utilizar a tabela de “furação e fixação” da página 29 para completar 
o código da dobradiça desejada.

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Altura dos calços para todas as possibilidades de montagens.
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Silentia - Dobradiças para perfis metálicos
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C1Z6AD9

C1Z6GD9

C1Z6PD9

C1Z6DD9

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Silentia - Para perfis metálicos

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.

Dobradiça projetada para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105°.
Para a fixação das dobradiças C1Z6, é aconselhável o emprego 
dos parafusos autofiletante V283X115.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças
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C1Z6ED9

C1Z6MD9

D1Z6HSK

Braço 30°

Braço 45°

Acabamento para o caneco da dobradiça, 
deve ser encomendado à parte.

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.

Para portas com montagem em ângulo positivo.
Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105°.
Para a fixação das dobradiças C1Z6, é aconselhável o emprego 
dos parafusos autofiletante V283X115.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

Dobradiças complementares
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C1Z6ND9AC

C1Z6ND9

D1Z6HSK

D1Z6HSK

E mínimo: 
Para calços Série 200 = 61 mm
Para calços Domi = 70 mm
Para calços Domi com excêntrico posterior = 74 mm

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco. 

Em linha para laterais com furação padrão 37 x 32 mm.
Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105º.
Para a fixação das dobradiças C1Z6, é aconselhável o emprego 
dos parafusos autofiletante V283X115.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento combinado junto 
ao caneco.

Em linha para pequenos espaços.
Furação da lateral 15 x 32 mm.
Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105º.
Para a fixação das dobradiças C1Z6, é aconselhável o emprego dos 
parafusos autofiletante V283X115.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos os 
calços Domi de encaixe rápido.
NÃO ADAPTÁVEL aos calços Domi de encaixe rápido.

Silentia - Para perfis metálicos - Dobradiças complementares

Acabamento para o caneco da dobradiça deve 
ser encomendado à parte.

Acabamento para o caneco da dobradiça deve 
ser encomendado à parte.
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Furação do perfil metálicos.
Parafusos com cabeça vazada plana diâmetro 2,8 x 6,5 UNI 6955 - DIN 7982 (parafuso autofiletante V283X115).
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Silentia - Série  700
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Dobradiças com sistema de amortecimento
integrado no caneco.

Braço e caneco em aço niquelado opaco.
Dimensões de caneco ø 35 mm.

Valor constante “L” 0,7 mm, não se altera com a regulagem lateral 
da dobradiça.

Número indicativo de dobradiças corretas em função das dimensões 
e do peso da porta.

Largura da porta mm Peso da porta (N)

A
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m

Regulagem

Regulagem lateral compensada de -1,5 mm a +4,5 mm.
Regulagem vertical ±2 mm.
Regulagem frontal com calço da Série 200 +2,8 mm.
Regulagem frontal com calço Domi de -0,5 a +2,8 mm.
Clip de segurança anti - destravamento.

Calços

Calços simétricos e assimétricos em aço ou em zamak niquelado 
opaco da Série 200.
Encaixe rápido sobre calços Domi.
Posicionamento com final do curso pré-estabelecido sobre calços
tradicionais Série 200.

Nota: Utilizar chave POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

Silentia - Série 700 Características técnicas
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Logica

Tabela de furação e fixação

Parafusos para 
madeira

Buchas

Encaixe rápido

Atenção: 
É necessário furar a porta conforme descrito 
para o correto funcionamento da dobradiça.

Abertura 110°, 155° 
e dobradiças complementares. 

Utilizar as tabelas para identificar as furações e as fixações disponíveis.
Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou o número
correspondente à escolha realizada. Exemplo: C7_6AD9.

Inserir neste espaço a letra ou o número selecionado.
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C=22.5 + K + A

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.2 4.4 5.7

K=4 A= 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2 2.5 2.9 3.4 4.7

K=5 A= 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.2 3.7

K=6 A= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.6

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8

K=5 L= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8

K=6 L= 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 2.9 3.1 3.3 3.6 3.8

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.

Dobradiças para portas com espessura mínima de 16 mm.
Profundidade do caneco 13,5 mm.
Abertura 110°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para abertura da porta

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral e o vão interno do móvel, 
na posição de máxima abertura. O valor indicado é obtido com a 
dobradiça braço 0, altura da base H = 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta 
aberta sem interferir com as laterais, portas ou paredes adjacentes. 
É preciso sempre levar em conta a tabela de valores L - K - T. 

Um possível engrossamento na porta (Ex.: moldura), diminui os valores de “A” e de “L”.

Silentia - Série 700 - Abertura 110°
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H=  10 + K - (D)

C7_6AD9

C7_6GD9

C7_6DD9

H= -2 + K + A C7_6PD9

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de dobradiça, a furação
da porta “K” e a altura do calço “H”, necessárias para resolver todos 
os problemas de montagem.

Utilizar as tabelas de “furação e fixação” da página 47 para 
completar o código da dobradiça desejada.

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças
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T= 16 18 20 22

K=3 A= 0.0 0.0 0.3 1.2

K=4 A= 0.0 0.4 0.4 1.3

K=5 A= 0.0 0.1 0.5 1.6

K=6 A= 0.0 0.1 1.2 3.0

K=7 A= 0.0 0.1 0.7 2.5

K=8 A= 0.0 0.0 0.6 1.9

Silentia - Série 700 - Abertura 155°

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.

Dobradiça para portas de espessura mínima 16 mm.
Profundidade do caneco metálico 13,5 mm.
Abertura 155°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 8 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para abertura da porta

Contenção

Para vãos com elementos extraíveis. A porta a 90° de abertura em relação a lateral, fica 2 mm com calço H= 0 e com a dobradiça 
à direita (braço 0).

Um possível engrossamento na porta (Ex.: moldura), diminui os valores de “A”
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H = 6 + K - (D)

H = 10 + K - (D)

C2_MAD9

C2_MGD9

C2_MDD9

H = -2 + K + A C2_MPD9

H = 15 + K - (D)
Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de dobradiça, a furação
da porta “K” e a altura do calço “H”, necessárias para resolver todos
os problemas de montagem.

Para limitar a abertura da dobradiça, verificar o capítulo “Acessórios” 
na página 354.

Utilizar as tabelas de “furação e fixação” da página 47 para 
completar o código da dobradiça desejada.

Embalagens
Caixa com 100 peças
Pallet com 2.400 peças
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C7_6ZD9

C7_6ED9

C7_6UD9

Braço 30°

Braço 24°

Braço 15°

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.

Para portas de madeira, com montagem em ângulo positivo. 
Dobradiças para portas de espessura mínima 16 mm.
Profundidade do caneco 13,5 mm.
Abertura 110°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

A solução dos problemas de montagem com um ângulo positivo 
necessita de verificação, mediante uma prova prática, das distâncias 
de furação. O nosso serviço de assistência técnica está à disposição 
para todos os esclarecimentos necessários.

Usar a tabela de “furação e fixação” na página 47 para completar 
o código da dobradiça desejada.

Embalagem
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Silentia - Série 700 - Dobradiças complementares
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C7_6KD9

C7_6VD9

C7_6MD9AC

C7_6MD9

C7_6TD9

Braço 30°

Braço 45°

Braço 37°

Braço 45°

Braço 45°
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C7_6WD9

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.

Para portas de madeira, com montagem em ângulo negativo.
Dobradiças para portas de espessura mínima 16 mm.
Profundidade do caneco 13,5 mm.
Abertura 110°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

A solução dos problemas de montagem com um ângulo negativo 
necessita de verificação, mediante uma prova prática, das distâncias 
de furação. O nosso serviço de assistência técnica está à disposição 
para todos os esclarecimentos necessários.

Usar a tabela de “furação e fixação” na página 47 para completar 
o código da dobradiça desejada.

Embalagem
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Braço -30°

Silentia - Série 700 - Dobradiças complementares
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H = 0 H = 3 H = 6

C7_6ND9AC

* A=1   K=3

E mínimo:
Para calços Série 200 - 61mmm
Para calços Domi - 70 mm
Para calços Domi com posterior excêntrico - 74 mm

Utilizar a tabela de “Furação e Fixação” na página 47 para completar 
o código da dobradiça desejada.

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.

Em linha para laterais com furação padrão 37 x 32 mm.
Dobradiças para portas de espessura mínima 16 mm.
Profundidade do caneco 13,5 mm.
Abertura 110°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

Altura dos calços para todas as montagens.
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H = 0 H = 3 H = 6

C7_6ND9AM

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.
Em linha longa.
Dobradiças para portas de espessura mínima 16 mm.
Profundidade do caneco 13,5 mm.
Abertura 110°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

E mínimo: 
Para calços Série 200 – 61mmm
Para calços Domi - 70 mm
Para calços Domi com posterior excêntrico – 74 mm

Utilizar a tabela de “Furação e Fixação” na página 47 para completar 
o código da dobradiça desejada.

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Altura dos calços para todas as montagens.

Silentia - Série 700 - Dobradiças complementares
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C7_6ND9

* A=1   K=3

H = 0 H = 9 H = 12

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.

Em linha para pequenos espaços. 
Furação da lateral 15 x 32 mm.
Dobradiças para portas de espessura mínima 16 mm.
Profundidade do caneco 13, 5 mm.
Abertura 110°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200, 
furação 28x32 mm.
NÃO ADAPTÁVEL aos calços Domi de encaixe rápido.

Utilizar as tabelas de “Furação e Fixação” na página 47 para 
completar o código da dobradiça desejada.

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Altura dos calços para todas as montagens.
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Silentia - Série 800
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Largura da porta mm Peso da porta (N)
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Regulagem

Regulagem lateral compensada de -1,5 mm a +4,5mm.
Regulagem vertical ±2 mm.
Regulagem frontal de -1,5 a + 3mm.

Calços

Calços simétricos e assimétricos em aço ou em zamak niquelado 
opaco da Série 200.
NÃO ADAPTÁVEL aos calços tradicionais Série 200 com altura 
negativa.

Nota: Utilizar chave POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

Silentia - Série 800

Dobradiças com sistema de amortecimento 
integrado no caneco.

Braço e caneco em aço niquelado opaco.
Dimensões de caneco ø 35 mm.

Valor constante “L” 0,7 mm, não se altera com a regulagem lateral 
da dobradiça.

Características técnicas
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Tabela de furação e fixação

Inserir neste espaço a letra ou o número selecionado.

Utilizar as tabelas para identificar as furações e as fixações disponíveis.
Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou o número 
correspondente à escolha realizada. Exemplo: C8_6CD9. 

Abertura 105°.

Atenção: 
É necessário furar a porta conforme descrito para 
o correto funcionamento da dobradiça.

Parafusos para madeira

Buchas

Encaixe rápido
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T= 15 16 17 18 19 20

K=3 A= 1.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9

K=4 A= 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8

K=5 A= 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8

K=6 A= 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.7

T= 15 16 17 18 19 20

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3

K=4 L= 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2

K=5 L= 1.0 1.0 1.2 1.8 2.0 2.0

K=6 L= 1.6 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5

C = 20.5 + K + A

Espaço necessário para abertura da porta

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral e o vão interno do móvel, 
na posição de máxima abertura. O valor indicado é obtido com 
a dobradiça braço 0, altura da base H = 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta aberta 
sem interferir com as laterais, portas ou paredes adjacentes. 
É preciso sempre levar em conta a tabela de valores L - K - T.

Um possível engrossamento na porta (Ex.: moldura), diminui os valores de “A” e de “L”.

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.

Dobradiças para portas de peso e espessura reduzidas. 
Profundidade do caneco 12 mm.
Abertura 105°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 em aço.

Silentia - Série 800 - Abertura 105°
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

C8_6CD9

C8_6LD9

C8_6JD9

C8_6SD9

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de dobradiça, a furação
da porta “K” e a altura do calço “H”, necessários para resolver todos 
os problemas de montagem.

Utilizar a tabela de “furação e fixação” da página 61 para completar 
o código da dobradiça desejada.

63



64



Silentia - Série 900
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Silentia - Série 900

Dobradiças com sistema de amortecimento 
integrado no caneco.

Braço e caneco em aço niquelado opaco.
Dimensões de caneco ø 35 mm.

Valor constante “L” 0,7 mm, não se altera com a regulagem lateral 
da dobradiça.

Largura da porta mm Peso da porta (N)
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Regulagem

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4 mm.
Regulagem vertical ±2 mm.
Regulagem frontal +2,5 mm.

Calços

Calços simétricos e assimétricos em aço ou em zamak niquelado 
opaco da Série 200.
NÃO ADAPTÁVEL aos calços tradicionais Série 200 com altura 
negativa.

Nota: Utilizar chave POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

Características técnicas
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Tabela de furação e fixação

Inserir neste espaço a letra ou o número selecionado.

Utilizar as tabelas para identificar as furações e as fixações disponíveis.
Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou o número 
correspondente à escolha realizada. Exemplo: C9_6CD9.

Abertura 105°.

Atenção: 
É necessário furar a porta conforme descrito para 
o correto funcionamento da dobradiça.

Parafusos para madeira

Buchas

Encaixe rápido
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T= 15 16 17 18 19 20

K=3 A= 1.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9

K=4 A= 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8

K=5 A= 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8

K=6 A= 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.7

T= 15 16 17 18 19 20

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3

K=4 L= 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2

K=5 L= 1.0 1.0 1.2 1.8 2.0 2.0

K=6 L= 1.6 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5

C=20.5 + K + A

Silentia - Série 900 - Abertura 105°

Espaço necessário para abertura da porta

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral e o vão interno do móvel, 
na posição de máxima abertura. O valor indicado é obtido com 
a dobradiça braço 0, altura da base H = 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta aberta 
sem interferir com as laterais, portas ou paredes adjacentes. 
É preciso sempre levar em conta a tabela de valores L - K - T.

Um possível engrossamento na porta (Ex.: moldura), 
diminui os valores de “A” e de “L”.

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de amortecimento integrado 
no caneco.

Dobradiças para portas de peso e espessura reduzidas. 
Profundidade do caneco 12 mm.
Abertura 105°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200.
Não se adapta aos calços Domi de encaixe rápido.
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

C9_6CD9

C9_6LD9

C9_6JD9

C9_6SD9

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de dobradiça, a furação
da porta “K” e a altura do calço “H”, necessários para resolver todos 
os problemas de montagem.

Utilizar a tabela de “furação e fixação” da página 67 para completar 
o código da dobradiça desejada.
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Valor constante “L” 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente 
a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das 
dimensões e do peso da porta.

Largura da porta mm Peso da porta (N)
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Regulagens

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5mm.
Regulagem vertical ± 2 mm.
Regulagem frontal com calço nas séries 200 +2,8 mm.
Regulagem frontal com calço Domi, de -0,5 a +2,8 mm.
Fecho anti-deslizante de segurança.

Calço

Calço simétricas e assimétricas em aço ou em zinco niquelado
opaco da série 200.
Encaixe rápido sobre calço Domi.
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calço 
tradicionais da série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos 
os parafusos.

Dobradiças Série 100 Características técnicas

Dobradiças para portas com espessuras reduzidas.

Braço e caneco em aço niquelado opaco.
Dimensões de caneco Ø 35 mm.
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Utilizar a tabela para identificar as furações e fixações disponíveis. 
Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou número correspondente 
à escolha feita. Exemplo: C1_6A99.

Inserir nesta posição a letra ou número selecionado.

Tabelas de furação e fixação

Parafusos para 
madeira

Buchas
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 C = 20.5 + K+ A

T= 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K=3 A= 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.3 2.7

K=4 A= 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6

K=5 A= 0.1 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5

K=6 A= 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4

T= 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3

K=4 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2

K=5 L= 0.5 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.2

K=6 L= 1.5 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.7 2.9 3.1 3.2

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A” e de “L”.

Série 100 - Abertura 105°

Informações técnicas

Dobradiças para portas com espessura de até 10 mm.
Profundidade do caneco metálica 8 mm.
Abertura 105°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima 
abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura 
da base H = 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta 
regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou 
paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela 
de valores L – K – T .
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H = 15 + K - (D)

H = 6 + K - (D)

H = 10 + K - (D)

CA - C1_6A99
CL - C1_4A99

CA - C1_6G99
CL - C1_4G99

CA - C1_6D99
CL - C1_4D99

H = -2 + K + A CA - C1_6P99
CL - C1_4P99

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo 
de braço da dobradiça, a furação da porta 
“K” e a altura da calço “H”, necessárias para 
resolver todos os problemas de instalação.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 73 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

CA Fechamento automático 
CL Fechamento livre
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T= 16 18 20 22

K=3 A= 0.0 0.0 0.3 1.2

K=4 A= 0.0 0.4 0.4 1.3

K=5 A= 0.0 0.1 0.5 1.6

K=6 A= 0.0 0.1 1.2 3.0

K=7 A= 0.0 0.1 0.7 2.5

K=8 A= 0.0 0.1 0.6 1.9

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A” e de “L”.

Série 100 – Abertura 155°

Informações técnicas

Dobradiças para portas com espessura de até 10 mm.
Profundidade da caixa em metálica 8 mm.
Protrusão 0 mm somente com a porta reta.
Abertura 155°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 8 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

Contenção

Para vãos com elementos extraíveis. A porta a 90° de abertura em relação a lateral, fica 2 mm com calço H= 0 e com a dobradiça 
à direita (braço 0).

76



H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H=  10 + K - (D)

CA - C2_MA99

CA - C2_MG99

CA - C2_MD99

H = -2 + K + A CA - C2_MP99

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os 
problemas de instalação.

Para limitar a abertura da dobradiça, verificar 
o capítulo “Acessórios” na página 354.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 73 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

CA Fechamento automático 
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CA - C1_6U99

CA - C1_6E99

CA - C1_6Z99

Braço 30°

Braço 24°

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Série 100 - Complementares

Informações técnicas

Dobradiças para portas de madeira com montagem em ângulo 
positivo.
Dobradiças para portas com espessura de até 10 mm.
Profundidade do caneco 8 mm.
Abertura 105°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

A solução dos problemas de montagem com 
um ângulo positivo comporta a verificação, 
mediante um teste prático, das distâncias 
de furação. O nosso serviço de assistência 
técnica está à disposição para os 
esclarecimentos necessários.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 73 para completar os códigos 
desejados para dobradiças.

Bras 15°

CA Fechamento automático 
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CA - C1_6K99

CA - C1_6V99

CA - C1_6M99AC

CA - C1_6M99

CA - C1_6T99

Braço 45°

Braço 45°

Braço 45°

Braço 37°

Braço 30°
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CA - C1_6N99AC

H = 0 H = 3 H = 6

* A=1   K=3

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

Em linha para laterais com furação standard 37x32 mm.
Dobradiças para portas com espessura de até 10 mm.
Profundidade do caneco metálica 8 mm.
Abertura 105°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

E mínimo: 
Para calço série 200 = 61 mm
Para calço Domi = 70 mm
Para calço Domi com excêntrico 
posterior = 74 mm

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 73 para completar os códigos 
desejados para dobradiças.

Altura dos bases para todas as montagens.

Série 100 - Complementares

CA Fechamento automático 
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Valor constante “L” 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente 
a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das 
dimensões e do peso da porta.

Largura da porta mm Peso da porta (N)
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Regulagens

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5mm.
Regulagem vertical ± 2 mm.
Regulagem frontal com base nas séries 200 +2,8 mm.
Regulagem frontal com base Domi, de -0,5 a +2,8 mm.
Fecho anti-deslizante de segurança.

Calço

Calço simétricas e assimétricas em aço ou em zinco niquelado
opaco da série 200.
Encaixe rápido sobre calço Domi.
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calço 
tradicionais da série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos 
os parafusos.

Série 200 Características técnicas

As dobradiças da série 200 constituem-se em um 
sistema único e orgânico, projetado para resolver todos 
os problemas do emprego de dobradiças invisíveis.
Caixa e braço em aço niquelado opaco.
Dimensões da caixa ø 35 mm.
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Logica

Utilizar a tabela para identificar as furações e fixações disponíveis. 
Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou número correspondente 
à escolha feita. Exemplo: C2_BA99.

Inserir nesta posição a letra ou número selecionado.

Tabelas de furação e fixação

Parafusos para 
madeira

Buchas

Encaixe rápido
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C=23 + K + A

T= 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0  1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

K=4 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.6

K=5 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.2 3.1 4.1 5.0 5.9 6.9 7.8

K=6 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 7.2

K=7 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 2.1 3.0 3.8 4.7 5.6 6.5

K=8 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.5 3.3 4.2 5.1 6.0

K=9 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4

K= 3 4 5 6 7 8 9

L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A” e de “L”.

Série 200 para portas de grandes espessuras - Abertura 94°

Informações técnicas

Para portas de grande espessura, até 35 mm, com ajustes 
especiais.
Profundidade do caneco 11 mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima 
abertura. O valor indicado é obtido com a ddobradiça braço 0, altura 
da base H = 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta 
regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou 
paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela 
de valores L – K – T.
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

CA - C2_BA99
CL - C2_AA99

CA - C2_BG99
CL - C2_AG99

CA - C2_BP99
CL - C2_AP99

CA - C2_BD99
CL - C2_AD99

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os 
problemas de instalação.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 83 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

CA Fechamento automático 
CL Fechamento livre
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C=20 + K+ A

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.7 5.1 6.5 7.8

K=4 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.7 4.1 5.5 6.8

K=5 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.6 3.1 4.1 5.4

K=6 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 3.5 4.4

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6

K=5 L= 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.6

K=6 L= 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.3 3.6 3.8 4.1 4.3 4.6

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A” e de “L”.

Série 200 – Abertura 110°

Informações técnicas

Quando necessário que se possua uma grande ângulo 
de abertura da porta.
Profundidade do caneco 11 mm.
Abertura 110°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima 
abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura 
da base H = 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta 
regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou 
paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela 
de valores L – K – T.
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

CA - C2_6A99
CL - C2_4A99

CA - C2_6G99
CL - C2_4G99

CA - C2_6P99
CL - C2_4P99

CA - C2_6D99
CL - C2_4D99

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os problemas 
de instalação.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 83 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

CA Fechamento automático 
CL Fechamento livre
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 C=20 + K+ A

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2 3.5 5.0 6.5 8.1 9.6 11.2

K=4 A= 1.0 1.3 1.5 1.9 2.2 2.5 4.0 5.5 7.1 8.6 10.2

K=5 A= 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 4.5 6.1 7.6 9.2

K=6 A= 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.5 5.1 6.6 8.1

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5

K=4 L= 0.0 0.0 0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.1 3.5

K=5 L= 0.3 0.7 1.1 1.5 1.9 2.3 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4

K=6 L= 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.3 3.7 4.1 4.5 4.9 5.3

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A” e de “L”.

Série 200 – Abertura 120°

Informações técnicas

Quando é necessário um grande ângulo de abertura da porta.
Profundidade do caneco 11 mm.
Abertura 120°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima 
abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura 
da base H = 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta 
regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou 
paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela 
de valores L – K – T .
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H=  10 + K - (D)

CA - C2_9A99
CL - C2_8A99

CA - C2_9G99
CL - C2_8G99

CA - C2_9D99
CL - C2_8D99

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os problemas 
de instalação.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 83 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

CA Fechamento automático 
CL Fechamento livre
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T= 16 18 20 22

K=3 A= 0.0 0.0 0.3 1.2

K=4 A= 0.0 0.4 0.4 1.3

K=5 A= 0.0 0.1 0.5 1.6

K=6 A= 0.0 0.1 1.2 3.0

K=7 A= 0.0 0.1 0.7 2.5

K=8 A= 0.0 0.1 0.6 1.9

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A”.

Série 200 – Abertura 155°

Informações técnicas

Dobradiças para portas com espessura de até 10 mm.
Profundidade do caneco 8 mm.
Abertura 155°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 8 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

Contenção

Para vãos com elementos extraíveis. A porta a 90° de abertura em relação a lateral, fica 2 mm com calço H= 0 e com a dobradiça 
à direita (braço 0).
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H= 15 + K - (D) CA - C2_MA99

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

CA - C2_MG99

CA - C2_MP99

CA - C2_MD99

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os 
problemas de instalação.

Para limitar a abertura da dobradiça, verificar 
o capítulo “Acessórios” na página 354.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 83 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

CA Fechamento automático 

91



T= 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 3.0 4.8 7.1 11.7 16.4 20.7

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 2.5 4.0 6.2 10.6 15.0 19.7

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 2.0 3.4 4.8 9.8 14.1 18.4

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 1.5 2.8 4.2 8.7 13.2 17.8

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 1.4 2.3 3.0 7.8 12.0 16.7

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.9 2.7 7.0 11.2 15.7

K=9 A= 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.5 2.1 5.9 10.4 15.0

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A”.

Série 200 para portas de grandes espessuras - Abertura 155°

Informações técnicas

Para portas de grande espessura, até 35 mm, com ajustes 
especiais.
Dobradiça com grande ângulo de abertura, ocupando espaço 
reduzido.
Profundidade do caneco em zinco é de 11 mm.
Abertura 155°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

Contenção
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

CA - C2_DA99

CA - C2_DG99

H=  10 + K - (D) CA - C2_DD99

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os 
problemas de instalação.

Para limitar a abertura da dobradiça, verificar 
o capítulo “Acessórios” na página 354.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 83 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

CA Fechamento automático 
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T= 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

K=3 A= 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 1.0 1.4 1.9 2.3 3.0

K=4 A= 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 1.0 1.4 1.9 2.3 3.0

K=5 A= 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 1.1 1.5 1.9 2.5 3.2

K=6 A= 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 1.2 1.6 1.9 2.5 3.8

K=7 A= 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 1.3 1.7 2.1 2.7 3.9

K=8 A= 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 1.4 1.7 2.1 2.7 4.0

K=9 A= 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 1.4 1.7 2.1 3.0 4.0

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A”.

Série 200 para portas de grande espessuras - Abertura 155°

Informações técnicas

Para portas de grandes espessuras, até 36 mm.
Dobradiça com grande ângulo de abertura, utilizando espaço 
reduzido.
Profundidade do caneco em zinco é de 11 mm.
Abertura 155°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

Contenção

Para vãos com elementos removíveis. Distanciamento da porta a 90º. de abertura semelhante a 2 mm, o valor indicado está destacado
com a dobradiça reta e com calço H = 0.
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H= 15 + K - (D) CA - C2_HA99

Embalagens
Caixa com 100 peças
Pallet com 2.400 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os 
problemas de instalação.

Para limitar a abertura da dobradiça, verificar 
o capítulo “Acessórios” na página 354.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 83 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

CA Fechamento automático 
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T= 16 18 20 22 24 26 28

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.7 2.7 4.6 7.9

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 3.8 6.9

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 3.0 5.9

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 2.5 4.9

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 2.0 3.9

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.7 3.2

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A”.

Série 200 - Abertura 165

Informações técnicas

Dobradiças com grande ângulo de abertura e ocupação reduzida 
de espaço.
Profundidade do caneco 11 mm.
Abertura 165°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 8 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

Contenção

Para vãos com elementos extraíveis. A porta quando aberta ficará afastada da lateral o equivalente a 5,5 mm.
Este valor indicado considera dobradiça collo 0, calço H=0 e K=3.
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

CA - C2_FA99
CL - C2_EA99

CA - C2_FG99
CL - C2_EG99

CA - C2_FP99
CL - C2_EP99

CA - C2_FD99
CL - C2_ED99

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os problemas 
de instalação.

Para limitar a abertura da dobradiça, verificar 
o capítulo “Acessórios” na página 354.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 83 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

CA Fechamento automático 
CL Fechamento livre
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P2CTA

P2CBA

P2CQA

Informações técnicas

Para portas em vidro
Diâmetro de furação do caneco 26 mm. 
Abertura 94°. 
Espessura de vidro utilizada de 4 a 6mm.
Possibilidade de furação da porta “K” de 5,5 a 6,5 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

Série 200 - Para portas em vidro 

Placa de acabamento

Para acabamentos disponíveis, veja cupítulo 
“Acessórios” na página 352.

98



H= 12.5 + K - (D)

H= 7.5 + K - (D)

CA - C2C7A39

CA - C2C7D39

H= 3.5+ K - (D) CA - C2C7G39

H= - 4.5 + K + A CA - C2C7P39

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura do calço “H”, 
necessárias para resolver todos os problemas 
de instalação.

CA Fechamento automático 
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CA - C2C7E39

CA - C2C7N39

CA - C2C7M39

H = 0 H = 9 H = 12

Série 200 - Complementares

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

CA Fechamento automático 

A solução dos problemas de montagem com um ângulo positivo 
comporta a verificação, mediante um teste prático, das distâncias 
de furação. O nosso serviço de assistência técnica está à disposição 
para os esclarecimentos necessários.

Informações técnicas

Dobradiças para portas em vidro com montagem em ângulo 
positivo.
Diâmetro de furação do caneco 26 mm. 
Abertura 94°. 
Espessura de vidro utilizada de 4 a 6mm 
Possibilidade de furação da porta “K” de 5,5 a 6,5 mm. 
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos
os calços Domi de encaixe rápido.

Trabalhando oportunamente a dobradiça com calço para montagem 
angular, é possível resolver problemas construtivos com porta de 
vidro com inclinações de -7,5° a +70°.

Braço 30°

Em lihha

Braço 45°

A dobradiça em linha é utilizada somente 
com calço tradicional Série 200 de furação 
28x32 mm.
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CA - C2_BF99
H = 13 + K - (D)

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

Para geladeria.
Profundidade do caneco 11 mm. 
Abertura 94°. 
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm. 
Adaptável a todos os calços tradicionais da série 200.
NÃO ADAPTÁVEL aos calços Domi de encaixe rápido.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 83 para completar os códigos 
desejados para dobradiças.

CA Fechamento automático

Dobradiças complementares
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CA - C2_BU99

CA - C2_BE99

CA - C2_BZ99

A solução dos problemas de montagem com 
um ângulo positivo comporta a verificação, 
mediante um teste prático, das distâncias 
de furação. O nosso serviço de assistência 
técnica está à disposição para os 
esclarecimentos necessários.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 83 para completar os códigos 
desejados para dobradiças.

Braço 15°

Braço 24°

Braço 30°

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Série 200 - Complementares

Informações técnicas

Dobradiças para portas de madeira com montagem em ângulo 
positivo.
Profundidade do caneco 11 mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

CA Fechamento automático 
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CA - C2_BK99

CA - C2_BV99

CA - C2_BM99AC

CA - C2_BM99

CA - C2_BT99

Braço 45°

Braço 30°

Braço 37°

Braço 45°

Braço 45°
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CA - C2_BH99

CA - C2_BW99

Série 200 - Complementares

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

Dobradiças para portas de grandes espessuras de madeira 
com montagem em ângulo negativo.
Profundidade do caneco 11 mm.
Abertura 120°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

A solução dos problemas de montagem com 
um ângulo negativo comporta a verificação, 
mediante um teste prático, das distâncias 
de furação. O nosso serviço de assistência 
técnica está à disposição para os 
esclarecimentos necessários.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 83 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

CA Fechamento automático

Braço -30°

Braço -45°
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H = 0 H = 3 H = 6

CA - C2_BN99AC

* A=1   K=3

E mínimo: 
Para calço série 200 = 61 mm
Para calço Domi = 70 mm
Para calço Domi com excêntrico 
posterior = 74 mm

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 83 para completar os códigos 
desejados para dobradiças.

Altura dos calço para todas as montagens.

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

Em linha para laterais com furação standard 37x32 mm.
Profundidade do caneco 11 mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

CA Fechamento automático
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H = 0 H = 9 H = 12

CA - C2_BN99

* A=1   K=3

Série 200 - Complementares

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 83 para completar os códigos 
desejados para dobradiças.

Altura dos calço para todas as montagens.

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

Em linha para pequenos espaços.
Furação da lateral 15x32 mm.
Profundidade do caneco 11 mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200, com furação
de 28x32 mm.
NÃO ADAPTÁVEL as calço Domi de encaixe rápido.

CA Fechamento automático
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CA - C2_6N99AM

H = 0 H = 3 H = 6

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

Em linha longa
Profundidade do caneco 11 mm.
Abertura 110°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

E mínimo: 
Para calço série 200 = 61 mm
Para calço Domi = 70 mm
Para calço Domi com excêntrico 
posterior = 74 mm

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 83 para completar os códigos 
desejados para dobradiças.

Altura dos calço para todas as montagens.

CA Fechamento automático
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CA - C2_YA99

T

20

16

19

18

K

5

6

3

4

H

26 - 20 - 5 = 1 mm

26 - 16 - 6 = 4 mm

26 - 19 - 3 = 4 mm

26 - 18 - 4 = 5 (H = 4 + 1 mm   ....  .       .......

X

 47 - 20 = 27 mm

 47 - 16 = 31 mm

 47 - 19 = 28 mm

 47 - 18 = 29 mm

 

X

 31 - 20 = 11 + 32 mm

 31 - 16 = 15 + 32 mm 

 31 - 19 = 12 + 32 mm 

 31 - 18 = 13 + 32 mm

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Série 200 - complementares - Móveis angulares

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 83 para completar os códigos 
desejados para dobradiças.

CA Fechamento automático

Informações técnicas

Dobradiças para móveis em ângulo.
Profundidade do caneco 11 mm. 
Abertura da primeira porta a 70°.
Espessura máxima da porta até 23 mm. 
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm. 
Adaptável a todos os calços tradicionais da série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido. 
Para portas com espessura maior, favor solicitar especificação 
ao nosso serviço de assistência técnica.

Fórmula para cálculo do calço e a distância de furação

H*= 26 - T - K
* A altura do calço não disponível, 
obtém-se com altura do calço inferior + 
regulagem lateral

Distância de furação:
Calço em cruz = 47 - T

Distância de furação:
Calço longitudinal = (31 - T) + 32

Exemplos de portas com bordas em 90°:

T = Espessura da porta com bordas em 90°

de regulagem)
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Movimento e posição de máxima abertura da dobradiça C2AYA99

Espaço ocupado pela dobradiça

Com calço Série 200

O espaço máximo que a dobradiça ocupa 
na porta de 16mm é de 52mm. 
Aumentando a espessura da porta, o espaço 
ocupado diminui.

Com calço Domi

Com porta de 16mm de espessura, o espaço ocupado pela dobradiça, com o calço Domi, 
é de 64mm; o espaço ocupado se altera para 68mm utilizando o calço com regulagem 
excêntrica posterior. Aumentando a espessura da porta,o espaço ocupado diminui.
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C2ABH99
B2V3B09/15

C2ABW99
B2V3B09/15

C2ABW99
B2V3BW9R/15

CFA7A99
B2V3BW9/15

C2ABA99
B2V3BW9R/15

C2ABA99
B2V3BW9R/15

C2ABA99
B2V3BW9S/15

C2ABZ99
B2V3B09/15

C2ABU99
B2V3B09/15

C2ABE99
B2V3B09/15

C2ABK99
B2V3B09/15

C2ABM99
B2V3B09/15

C2ABM99
B2V3BW9R/15

C2ABM99
B2V3BW9/15

C2ABM99
B2V3BW9S/15

Série 200 - Soluções para montagens em ângulos especiais.
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Série F

S
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Valor constante “L” 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente 
a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das 
dimensões e do peso da porta.

Largura da porta mm Peso da porta (N)

A
lt

u
ra
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a 

po
rt

a 
m

m

Regulagens

Regulagem lateral compensada de - 0,5 a + 5,5mm.
Regulagem vertical ± 2 mm.
Regulagem frontal com base nas séries 200 + 2,8 mm.
Regulagem frontal com base Domi, de - 0,5 a + 2,8 mm.

Calço

Calço simétricas e assimétricas em aço ou em zinco niquelado 
opaco da série 200.
Encaixe rápido sobre calço Domi.
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calço 
tradicionais da série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos 
os parafusos.

Série F

Braço em zamak, caneco em aço niquelado opaco. 
Dimensões de caneco ø 40 mm, para portas com 
moldura e de grandes espessuras.
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Utilizar a tabela para identificar as furações e fixações disponíveis. 
Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou número correspondente 
à escolha feita. Exemplo: CF_7A99.

Inserir nesta posição a letra ou número selecionado.

Parafusos para 
madeira

Buchas
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 C=28.5 + K+ A

T= 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 L=

K=3 A= 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.2 2.5 2.8 3.1 3.5 4.1 5.0 6.0 6.9 7.8 8.8 9.7 0.0

K=4 A= 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 2.7 3.0 3.4 3.8 4.4 5.3 6.3 7.2 8.1 9.0 0.0

K=5 A= 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.7 4.1 4.8 5.7 6.6 7.5 8.4 0.0

K=6 A= 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.3 3.6 4.0 4.4 5.2 6.0 6.9 7.8 0.0

K=7 A= 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3 2.6 2.9 3.2 3.6 3.9 4.3 4.8 5.5 6.4 7.3 0.0

K=8 A= 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8 3.1 3.5 3.8 4.2 4.7 5.1 5.9 6.8 0.0

K=9 A= 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 5.5 6.3 0.0

K=10 A= 0.3 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0 3.4 3.7 4.1 4.5 4.9 5.4 6.0 0.0

K=11 A= 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 5.7 0.0

K=12 A= 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.9 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 0.4

K=13 A= 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.2 4.5 4.9 5.4 1.2

K=14 A= 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 3.2 3.5 3.8 4.2 4.5 4.9 5.4 2.2

K=15 A= 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 3.2 3.5 3.8 4.2 4.5 4.9 5.4 3.2

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A” e de “L”.

Série F – Abertura 94°

Informações técnicas

Para portas com molduras ou grandes espessura, até 40 mm. 
Profundidade do caneco 13 mm. 
Diâmetro do caneco 40mm. 
Abertura 94°. 
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 15 mm. 
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima 
abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura 
da base H = 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta 
regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou 
paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela 
de valores L – K – T.
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H= 19 + K - (D)

H= - 3 + K + A

H= 8 + K - (D)

CA - CF_7A99
CL - CF_5A99

CA - CF_7P99
CL - CF_5P99

CA - CF_7G99
CL - CF_5G99

Reta - Braço 0

Curva - Braço 22

Semi Reta - Braço 11

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os problemas 
de instalação.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 113 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

CA Fechamento automático 
CL Fechamento livre
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Série F - Exemplos de aplicações

Vidro
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Série 300
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Valor constante “L” 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente 
a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das 
dimensões e do peso da porta.

Largura da porta mm Peso da porta (N)

A
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m
Dobradiças Série 300 Características técnicas

Regulagens

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +3 mm.
Regulagem vertical ± 1,5 no parafuso excêntrico
Regulagem frontal com base série 300 +2,8 mm.
Fecho anti-deslizante de segurança.

Calço

Calço assimétricas em aço ou em zinco niquelado opaco 
da série 300.
Posicionamento com curso pré-estabelecido 

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos 
os parafusos.

Dobradiças com comprimento de braço reduzido.
Braço e caneco em aço niquelado opaco. 
Dimensões de caneco ø 35 mm.
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Utilizar a tabela para identificar as furações e fixações disponíveis. 
Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou número correspondente 
à escolha feita. Exemplo: C3_BA99.

Inserir nesta posição a letra ou número selecionado.

Parafusos para 
madeira

Buchas
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C=22.5 + K + A

T= 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0  1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

K=4 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.6

K=5 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.2 3.1 4.1 5.0 5.9 6.9 7.8

K=6 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 7.2

K=7 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 2.1 3.0 3.8 4.7 5.6 6.5

K=8 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.5 3.3 4.2 5.1 6.0

K=9 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4

K= 3 4 5 6 7 8 9

L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A” e de “L”.

Série 300 - Abertura 94°

Informações técnicas

Dobradiças com braço reduzido para profundidade de 45 mm.
Profundidade da caixa metálica 11 mm. 
Abertura 94°. 
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm. 
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 300.

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima 
abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura 
da base H = 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta 
regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou 
paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela 
de valores L – K – T .
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H= 13 + K - (D) CA - C3_BA99

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo 
de braço da dobradiça, a furação da porta 
“K” e a altura da calço “H”, necessárias para 
resolver todos os problemas de 
instalação.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 119 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

Reta - Braço 0

CA Fechamento automático 
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Valor constante “L” 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente 
a dobradiça.

Largura da porta mm Peso da porta (N)

A
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m
Série 800 Características técnicas

Regulagens

Regulagem lateral de - 1,5 a + 4,5 mm.
Regulagem vertical ± 2 mm.
Regulagem frontal de + 1,5 a +3 mm.

Calço

Calços simétricas e assimétricas em aço ou em zinco 
niquelado opaco da série 200. 
NÃO ADAPTÁVEL aos calços Série 200 com altura negativa

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos 
os parafusos.

Braço e caneco em aço niquelado opaco. 
Dimensões de caneco ø 35 mm.
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Logica

Utilizar a tabela para identificar as furações e fixações disponíveis. 
Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou número correspondente 
à escolha feita. Exemplo: C8_6C99.

Inserir nesta posição a letra ou número selecionado.

Parafusos para 
madeira

Buchas

Encaixe rápido
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C=20 + K + A

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.7 5.1 6.5 7.8

K=4 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.7 4.1 5.5 6.8

K=5 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.6 3.1 4.1 5.4

K=6 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 3.5 4.4

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6

K=5 L= 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.6

K=6 L= 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.3 3.6 3.8 4.3 4.3 4.6

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A” e de “L”.

Informações técnicas

Quando é necessário um ângulo maior de abertura da porta. 
Profundidade do caneco 11 mm.
Abertura 110°. 
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm. 
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 em aço.

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima 
abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura 
da base H = 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta 
regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou 
paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela 
de valores L – K – T.

Série 800 - Abertura 110°
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

CA - C8_6C99
CL - C8_4C99

CA - C8_6L99
CL - C8_4L99

CA - C8_BS99
CL - C8_AS99

CA - C8_6J99
CL - C8_4J99

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os problemas 
de instalação.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 125 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

CA Fechamento automático 
CL Fechamento livre

Abertura 94°
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Valor constante “L” 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente 
a dobradiça.

Largura da porta mm Peso da porta (N)

A
lt

u
ra

 d
a 

po
rt

a 
m

m
Série 900 Características técnicas

Regulagens

Regulagem lateral de - 1,5 a + 4 mm.
Regulagem vertical ± 2 mm.
Regulagem frontal + 2,5 mm.

Calços 

Calços simétricas e assimétricas em aço ou em zinco niquelado 
opaco da série 200.
NÃO ADAPTÁVEL aos calços Série 200 com altura negativa

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos 
os parafusos.

Braço e caneco em aço niquelado opaco
Dimensões de caneco ø 35 mm.
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Logica 

Utilizar a tabela para identificar as furações e fixações disponíveis. 
Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou número correspondente 
à escolha feita. Exemplo: C9_6C99.

Inserir nesta posição a letra ou número selecionado.

Parafusos para 
madeira

Buchas

Encaixe rápido
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 C=20 + K+ A

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.7 5.1 6.5 7.8

K=4 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.7 4.1 5.5 6.8

K=5 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.6 3.1 4.1 5.4

K=6 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 3.5 4.4

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6

K=5 L= 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.6

K=6 L= 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.3 3.6 3.8 4.3 4.3 4.6

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A” e de “L”.

Informações técnicas

Para portas com espessura mínima de 13mm, 
ou com molduras especiais.
Profundidade da caixa metálica 11 mm.
Abertura 110°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todas os calços tradicionais da Série 200.
NÃO ADAPTÁVEL aos calços Domi de encaixe rápido.

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima 
abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura 
da base H = 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta 
regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou 
paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela 
de valores L – K – T.

Série 900 - Abertura 110°
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

CA - C9_6C99

CA - C9_6L99

CA - C9_BS99

CA - C9_6J99

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os problemas 
de instalação.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 131 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

CA Fechamento automático 

Abertura 94°
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Dobradiças para perfis metálicos
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H=  6 + 6 - (D)

H= -2 + 6 + A 

H=  10 + 6 - (D)

CA - C206A99

CA - C206G99

CA - C206P99

CA - C206D99

H= 15 + 6 - (D)
Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

As dobradiças do sistema Practical foram projetadas para 
serem inseridas em perfis metálicos especiais.
O sistema de fixação especial não requer nenhum trabalho 
sobre o perfil.
A dobradiça pode assim ser fixada em quase qualquer ponto 
do painel.
Abertura 105°.
Adaptável a todas as calço tradicionais da série 200 e a todas 
as calço Domi de encaixe rápido.

Practical - Abertura 165°

CA Fechamento automático 
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CA - C206E99

CA - C206M99

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Complementares

Informações técnicas

Dobradiças para portas com montagem em ângulo positivo. 
As dobradiças do sistema Practical foram projetadas para 
serem inseridas em perfis metálicos especiais. 
O sistema de fixação especial não requer nenhum trabalho 
sobre o perfil. 
A dobradiça pode assim ser fixada em quase qualquer ponto 
do painel. 
Abertura 105°. 
Adaptável a todos os calços tradicionais da série 200 e a todos os 
calços Domi de encaixe rápido.

Pescoço 30°

Braço 45°

Fixação 
elemento móvel.

Espessura com vidro:
4mm com guarnição – 5mm sem guarnição.

CA Fechamento automático 

Perfil de cobertura
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CA - C206N99AC

H = 0 H = 3 H = 6

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

E mínimo:
Para calço série 200 = 61 mm
Para calço Domi = 70 mm
Para calço Domi com excêntrico posterior = 74 mm

Informações técnicas

Em linha para laterais com furação standard 37x32 mm.
As dobradiças do sistema Practical foram projetadas para 
serem inseridas em perfis metálicos especiais. 
O sistema de fixação especial não requer nenhum trabalho 
sobre o perfil. 
A dobradiça pode assim ser fixada em quase qualquer ponto 
do painel. 
Abertura 105°.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos
os calço Domi de encaixe rápido.

Practical - Complementares

Altura dos calço para todas as montagens.

CA Fechamento automático 
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CA - C206N99

H = 0 H = 9 H = 12

Informações técnicas

Em linha para pequenos espaços.
Furação da lateral 15 x 32 mm.
As dobradiças do sistema Practical foram projetadas para 
serem inseridas em perfis metálicos especiais. 
O sistema de fixação especial não requer nenhum trabalho 
sobre o perfil. 
A dobradiça pode assim ser fixada em quase qualquer ponto 
do painel. 
Abertura 105°.
Adaptável a todos os calço tradicionais Série 200, furação 
28x32 mm.
NÃO ADAPTÁVEL os calço Domi de encaixe rápido.Embalagens

Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Altura dos calço para todas as montagens.

CA Fechamento automático 
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D206LP3000 

D206BS5

D206HS5

D206BS5L

D206AG3000

D206BL5 

D206AA3000

Embalagens
Caixa com 600 peças

Embalagens
Caixa com 600 peças

Embalagens
Caixa com 12 peças

Embalagens
Caixa com 120 peças

Embalagens
Caixa com 600 peças

Embalagens
Caixa com 120 peças

Embalagens
Caixa com 150 peças

Practical - 

Embalagens
Caixa com 600 peças

Practical - Practical - Acessórios para a montagem dos perfis

Perfil para portas pequenas, 
vidro encaixado.

Barras de 3 metros.

Esquadro de fixação com dois 
parafusos para montagem do 
perfil.

Esquadro adicional para 
montagem do perfil.

Esquadro de fixação com quatro 
parafusos para montagem do 
perfil.

Guarnição para vidro.

Barras de 3 metros.

Adaptador para ribalta, frente de 
gavetas e aplicações especiais.

Perfil de acabamento interno em 
plástico.

Barras de 3 metros.

140



1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10) 11)

Os perfis que compõem a porta são 
cortados, na medida desejada, a 45° 
conforme o ângulo.

Inserir o esquadro de união na parte 
interna do perfil e fixar os parafusos 
pré - montados. Para portas de grandes 
dimensões, utiliza-se o esquadro 
complementar (foto menor).

Repetir a mesma operação nos outros 
perfis que compõem a porta. O vidro 
será aplicado antes de fixar o quarto e 
último perfil.

Aplicar a dobradiça na portae após esta 
operação, fixar a dobradiça não necessita 
de nenhuma usinagem na porta, com 
isto a dobradiça pode fixada em qualquer 
posição do perfil.

Com esta forma de fixação da dobradiça, 
ela se encaixará facilmente na posição do 
calço aplicado no móvel.

Na posição correta, fixar a dobradiça sobre 
o perfil rotacionando o parafuso excêntrico 
a 90°.

O perfil de acabamento interno deve tam-
bém ser cortado a 45°. 

Completar a preparação da porta 
inserindo com uma simples pressão 
o perfil de acabamento interno.

Cortado o perfil de acabamento interno 
em função da posição da dobradiça.

Perfil de acabamento modelo chanfrado. A dobradiça do sistema Practical 
apresenta umas solução prática, rápida 
e elegante para todos os modelos de 
móveis.
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CA - C2Z6A99

CA - C2Z6G99

CA - C2Z6P99

CA - C2Z6D99

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Dobradiças para perfis metálicos - Série 200 - Abertura 105°

Informações técnicas

Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105°.
Para a fixação das dobradiças C2Z6, aconselha-se o emprego 
de parafusos B 3,5x9,5 DIN 7982 autofiletantes.
Adaptáveis a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de inserção rápida.

CA Fechamento automático 

142



CA - C2Z6E99

CA - C2Z6M99

W = min. 17 mm
       max. 24 mm

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Dobradiças complementares

Informações técnicas

Dobradiças para portas com montagem em ângulo positivo.
Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105°.
Para a fixação das dobradiças C2Z6, aconselha-se o emprego 
de parafusos B 3,5x9,5 DIN 7982 autofiletantes.
Adaptáveis a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de inserção rápida.

Braço 30°

Braço 45°

CA Fechamento automático 
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CA - C2Z6N99AC

H = 0 H = 9 H = 6

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Dobradiças para perfis metálicos - Série 200 - Complementares

E mínimo:
Para calço série 200 = 61 mm
Para calço Domi = 70 mm
Para calço Domi com excêntrico posterior = 74 mm

Informações técnicas

Em linha para laterais com furação standard 37x32 mm.
Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105°.
Para a fixação das dobradiças C2Z6, aconselha-se o emprego 
de parafusos B 3,5x9,5 DIN 7982 autofiletantes.
Adaptáveis a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de inserção rápida.

Altura dos calço para todas as montagens.

CA Fechamento automático 
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CA - C2Z6N99

H = 0 H = 12H = 9

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

Em linha para pequenos espaços.
Furação da lateral 15 x 32 mm.
Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105º.
Para a fixação das dobradiças C2Z6, aconselha-se o emprego 
de parafusos B 3,5 x 9,5 DIN 7982 autofiletantes.
Adaptáveis a todos os calço tradicionais da Série 200.
NÃO ADAPTÁVEL as calço Domi de encaixe rápido.

Altura dos calço para todas as montagens.

CA Fechamento automático 
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CA - C4Z7A99

CA - C4Z7G99

CA - C4Z7P99

CA - C4Z7D99

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Dobradiças para perfis metálicos - Série 400 - Abertura 94°

Informações técnicas

Dobradiças com caneco projetadas para inserção em perfis 
metálicos.
Abertura 94°.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

CA Fechamento automático 
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CA - C4Z7E99

CA - C4Z7N99

CA - C4Z7M99

W = min. 12,35
       max. 16 mm

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Dobradiças complementares

Braço 30°

Em linha

Braço 45°

Informações técnicas

Para portas com montagem em ângulo positivo e em linha.
Dobradiças com caneco projetado para inserção em perfis 
metálicos. 
Abertura 94°.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos 
os calços Domi de encaixe rápido.

CA Fechamento automático.

Em ilnha. Adaptável a todos os calços 
tradicionais Serie 200, furação 28 x 32 mm

CA Fechamento automático 
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Valor constante “L” 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente 
a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das 
dimensões e do peso da porta.

Largura da porta mm Peso da porta (N)
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Regulagens

Regulagem lateral compensada de -0,5 a +5,5mm.
Regulagem vertical ±2 mm.
Regulagem frontal com calço nas séries 200 +2,8 mm.
Regulagem frontal com calço Domi, de -0,5 a +2,8 mm.

Calço

Calço simétricas e assimétricas em aço ou em zinco niquelado
opaco da série 200.
Encaixe rápido sobre calço Domi.
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calço 
tradicionais da série 200.
NÃO ADAPTÁVEL aos calços Série 200 com altura negativa

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos 
os parafusos.

Série 400 Mini Características técnicas

Mini dobradiça Série 400: pequena, elegante 
e reforçada.
Braço em zamak.
Caneco em aço niquelado opaco.
Dimensão do caneco Ø26 mm.
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Utilizar a tabela para identificar as furações e fixações disponíveis. 
Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou número correspondente 
à escolha feita. Exemplo: C4_7A99.

Inserir nesta posição a letra ou número selecionado.

Tabelas de furação e fixação

Parafusos para 
madeira

Buchas

151



C=16.5 + K+ A

T= 16 17 18 19 20 21 22 23

K=3 A= 0.4 0.7 0.9 1.3 2.0 2.9 3.8 4.7

K=4 A= 0.4 0.6 0.9 1.1 1.6 2.4 3.3 4.2

K=5 A= 0.4 0.6 0.8 1.1 1.4 2.0 2.8 3.6

K=6 A= 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.8 2.4 3.2

K=7 A= 0.4 0.6 0.8 0.9 1.2 1.5 2.2 2.8

K=8 A= 0.4 0.6 0.8 0.9 1.2 1.5 1.9 2.6

K= 3 4 5 6 7 8

L= 0.0 0.0 0.0 0.7 1.7 2.6

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A” e de “L”.

Série 400 Mini – Abertura 94°

Informações técnicas

Profundidade do caneco metálico 11,5 mm.
Diâmetro do caneco 26 mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 8 mm.
Adaptáveis a todos os calço tradicionais da Série 200.
NÃO ADAPTÁVEL as calço Domi de encaixe rápido.

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima 
abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura 
da base H = 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta 
regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou 
paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela 
de valores L – K – T .
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H= 12.5 + K - (D)

H=  3.5 + K - (D)

H=  - 4.5 + K + A

H= 7.5 + K - (D)

CA - C4_7A99

CA - C4_7G99

CA - C4_7P99

CA - C4_7D99

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os 
problemas de instalação.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 153 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

CA Fechamento automático 
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CA - C4_7E99

CA - C4_7N99

CA - C4_7M99

H = 0 H = 9 H = 12

* A=1   K=3

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

A solução dos problemas de montagem com 
um ângulo positivo comporta a verificação, 
mediante um teste prático, das distâncias 
de furação. O nosso serviço de assistência 
técnica está à disposição para os 
esclarecimentos necessários.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 153 para completar os códigos 
desejados para dobradiças.

Braço 30

Informações técnicas

Dobradiças para portas de madeira com montagem em
ângulo positivo em linha. 
Profundidade do caneco metálico é de 11,5 mm.
Diâmetro do caneco 26 mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 8 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos
os calços Domi de encaixe rápido.

Braço 45

Altura dos calço para todas as montagens.

Em linha

CA Fechamento automático 

Série 400 Mini - Complementares

Em ilnha. Adaptável a todos os calços 
tradicionais Serie 200, furação 28 x 32 mm
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Valor constante “L” 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente 
a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das 
dimensões e do peso da porta.

Largura da porta mm Peso da porta (N)
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Regulagens

Regulagem lateral +5mm.
Com a dobradiça fixada na posição correta e utilizando a regulagem 
de recobrimento o valor “L” mantém-se constante em 0,7 mm
Regulagem vertical ±2 mm.
Regulagem frontal com calço na Série 200 +2,5 mm.

Calço

Calços simétricas e assimétricas em aço ou em zinco niquelado 
opaco da série 200. 
Encaixe rápido sobre calço Domi. 
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calços tradicionais 
da Série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos os 
parafusos.

Série 600 Mini Características técnicas

Mini dobradiça Série 600: pequena, elegante 
e reforçada.
Braço e caneco em aço niquelado opaco.
Dimensão do caneco Ø26 mm.
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Utilizar a tabela para identificar as furações e fixações disponíveis. 
Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou número correspondente 
à escolha feita. Exemplo: C6_7C99.

Inserir nesta posição a letra ou número selecionado.

Tabelas de furação e fixação

Parafusos para 
madeira

Buchas
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C=16.5 + K + A

T= 16 17 18 19 20 21 22 23

K=3 A= 0.4 0.7 0.9 1.3 2.0 2.9 3.8 4.7

K=4 A= 0.4 0.6 0.9 1.1 1.6 2.4 3.3 4.2

K=5 A= 0.4 0.6 0.8 1.1 1.4 2.0 2.8 3.6

K=6 A= 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.8 2.4 3.2

K=7 A= 0.4 0.6 0.8 0.9 1.2 1.5 2.2 2.8

K=8 A= 0.4 0.6 0.8 0.9 1.2 1.5 1.9 2.6

K= 3 4 5 6 7 8

L= 0.0 0.0 0.0 0.7 1.7 2.6

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A” e de “L”.

Série 600 Mini - Abertura 94°

Informações técnicas

Profundidade do caneco metálico 11,5 mm.
Diâmetro do caneco 26 mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 8 mm.
Adaptável a todas os calços tradicionais da Série 200.
NÃO ADAPTÁVEL aos calços Domi de encaixe rápido.

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima 
abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura 
da base H = 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta 
regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou 
paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela 
de valores L – K – T .
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H= 12.5 + K - (D)

H=  - 4.5 + K + A

H=  3.5 + K - (D)

CA - C6_7C99

CA - C6_7S99

CA - C6_7L99

Reta - Braço 0

Curva - Braço 17

Semi Reta - Braço 5

Embalagens
Caixa com 600 peças
Pallet com 14.400 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os 
problemas de instalação.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 159 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

CA Fechamento automático 
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CA - C6_7U99

CA - C6_7M99

CA - C6_7E99

Embalagens
Caixa com 3000 peças
Pallet com 7.200 peças

A solução dos problemas de montagem com 
um ângulo positivo comporta a verificação, 
mediante um teste prático, das distâncias 
de furação. O nosso serviço de assistência 
técnica está à disposição para os 
esclarecimentos necessários.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 159 para completar os códigos 
desejados para dobradiças.

Braço 24°

Informações técnicas

Dobradiças para portas de madeira com montagem em ângulo 
positivo.
Profundidade do caneco metálico é de 11 mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 8 mm.
Adaptável a todos os calços tradicionais da Série 200.
NÃO ADAPTÁVEL aos calços Domi de encaixe rápido.

Braço 30°

Braço 45°

Série 600 Mini - Abertura 94°

CA Fechamento automático 
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CA - C6_7N99

H = 0 H = 9 H = 12

* A=1   K=3

Embalagens
Caixa com 3000 peças
Pallet com 7.200 peças

Altura dos calço para todas as montagens.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 159 para completar os códigos 
desejados para dobradiças.

CA Fechamento automático 

Informações técnicas

Em linha para pequenos espaços.
Furação 15x32 mm.
Profundidade da caixa metálica 11,5 mm. 
Abertura 94°. 
Possibilità di Furação dell’anta “K” da 3 a 8 mm.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200, Furação 28x32 mm.
NÃO ADAPTÁVEL aos calços Domi de encaixe rápido.

161



CA - C6C7C39

CA - C6C7S39

CA - C6C7L39

H=  - 7 + K + A

H=  1 + K - (D)

H= 10 + K - (D)
Reta - Braço 0

Curva - Braço 17

Semi Reta - Braço 9

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Série 600 Mini - Abertura 94°

Informações técnicas

Dobradiças para porta de vidro.
Diâmetro de furação do caneco de 26 mm.
Abertura 94°.
Aplicável em vidro com espessura de 4 a 6mm.
Possibilidade de furação da porta “K” de 5.5 a 6.5 mm.
Adaptável a todas os calços tradicionais da Série 200.
NÃO ADAPTÁVEL aos calços Domi de encaixe rápido.

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os 
problemas de instalação.

CA Fechamento automático 
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CA - C6C7E39

CA - C6C7N39

CA - C6C7M39

H = 0 H = 9 H = 12

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Braço 30°

Braço 45°

Altura das calço para todas as montagens.

Em linha

Informações técnicas

Diâmetro de furação do caneco de 26mm.
Abertura 94°.
Aplicável em vidro com espessura de 4 a 6mm.
Possibilidade de furação da porta “K” de 5.5 a 6.5 mm.
Adaptável a todas os calços tradicionais da Série 200.
NÃO ADAPTÁVEL aos calços Domi de encaixe rápido.

CA Fechamento automático 

Dobradiças complementares

Em ilnha. Adaptável a todos os calços 
tradicionais Serie 200, furação 28 x 32 mm

A solução dos problemas de montagem com um ângulo positivo comporta a verificação, 
mediante um teste prático, das distâncias de furação. O nosso serviço de assistência técnica 
está à disposição para os esclarecimentos necessários.

Trabalhando oportunamente a dobradiça com calço para montagem angular, é possível 
resolver problemas construtivos com inclinações de -7,5° a +70°.
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DB01SN_

Valor constante “L” 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente 
a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das 
dimensões e do peso da porta.

Largura da porta mm Peso da porta (N)
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Regulagens

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm.
Regulagem vertical ±2 mm.
Regulagem frontal com calço nas séries 200 +2,8 mm.
Regulagem frontal com calço Domi, de -0,5 a +2,8 mm.
Fecho anti-deslizante de segurança.

Calço

Calço simétricas e assimétricas em aço ou em zinco niquelado opaco 
da série 200.
Encaixe rápido sobre calço Domi.
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calço 
tradicionais da série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos 
os parafusos.

Não necessita furação para montagem.
Braço e caneco em zamak niquelado opaco.

Declinação de responsabilidade.

As dobradiças Salice “Série B (CBG)” são estudadas 
para serem empregadas em portas de vidro, ou em 
espelhos. Salice não assume a responsabilidade por 
nenhum inconveniente surgido do tipo de adesivo
utilizado, do procedimento de colagem ou de uma
instalação errada e suas conseqüências.
Se a plaqueta oposta a uma força de torção superior
a 160 Nm permanece firme, o adesivo é considerado 
apropriado.

Séries B - Para portas em vidro

Smove de aplicar na dobradiça 
série B para amortecimento da 
porta.

Para aplicação veja a página 257
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H= -1 + K - (D) CA - CBG2A99

K = 0 - 22

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

Dobradiça para portas em vidro. Não necessita furos para montagem. 
K igual a 0 e 22 mm.
Abertura 110°.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de inserção rápida.

1) Fixar a plaqueta sobre a porta (vidro ou 
espelho) com o adesivo próprio. 
Aconselha-se fazer esta operação com mão 
de obra especializada. 
Para mais informações sobre o adesivo 
e suas aplicações, referir-se diretamente 
ao fabricante ou ao seu fornecedor da porta 
de vidro.

2) Quando a plaqueta estiver bem colada, 
encaixar a dobradiça.

3) Posicionar a caixa da dobradiça sobre a 
plaqueta e fazer girar o excêntrico.

4) Agora a dobradiça está bem presa à 
porta.

CA Fechamento automático 
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DB01SN_

Valor constante “L” 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente 
a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das 
dimensões e do peso da porta.

Largura da porta mm Peso da porta (N)

A
lt

u
ra

 d
a 

po
rt

a 
m

m

As dobradiças Série B permitem resolver 
uma série de montagens com portas molduradas 
ou com rebaixo.
Dimensões da caixa diâmetro de 35 mm.
Braço e caneco em zamak niquelado opaco.

Regulagens

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm.
Regulagem vertical ±2 mm.
Regulagem frontal com calço nas séries 200 +2,8 mm.
Regulagem frontal com calço Domi, de -0,5 a +2,8 mm.
Fecho anti-deslizante de segurança.

Calço

Calço simétricas e assimétricas em aço ou em zinco niquelado
opaco da série 200.
Encaixe rápido sobre calço Domi.
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calço 
tradicionais da série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos 
os parafusos.

Série B - para porte em madeira Características técnicas

Smove de aplicar na dobradiça 
série B para amortecimento da 
porta.

Para aplicação veja a página 257
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Utilizar a tabela para identificar as furações e fixações disponíveis. 
Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou número correspondente 
à escolha feita. Exemplo: CB_2A99.

Inserir nesta posição a letra ou número selecionado.

Tabelas de furação e fixação

Parafusos para 
madeira

Buchas
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C = 5.5 + K + A

T= 16 18 20 22 24 26

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.9

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.6

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 11,3 12.8

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 12.9

K=9 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 11.9

K=10 A= 0.0 0.0 0.0 6.0 8.3 10.9

K=11 A= 0.0 0.0 0.0 5.1 7.3 9.9

K=12 A= 0.0 0.0 0.0 4.1 6.3 8.9

K=13 A= 0.0 0.0 1.4 3.3 5.3 7.9

K=14 A= 0.0 0.0 0.7 2.6 4.5 6.9

K=15 A= 0.0 0.0 0.2 2.0 3.8 5.9

K=16 A= 0.0 0.0 0.0 1.4 3.2 5.0

K=17 A= 0.0 0.0 0.0 1.0 2.7 4.4

K=18 A= 0.0 0.0 0.0 0.7 2.2 3.9

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A” e de “L”.

Série B - para porte em madeira - Abertura 110°

Informações técnicas

As dobradiças Série B possibilitam resolver uma série de 
aplicações de montagens, seja portas com molduras ou em 
casos especiais.

Profundidade do caneco 9 mm.
Abertura 110°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 18 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima 
abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura 
da base H = 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta 
regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou 
paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela 
de valores L – K – T.

170



H= 1 + K - (D) CA - CB_2A99

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo 
de braço da dobradiça, a furação da porta 
“K” e a altura da calço “H”, necessárias para 
resolver todos os problemas de instalação.

Para limitar a abertura da dobradiça, verificar 
o capítulo “Acessórios” na página 354.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 171 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

Reta - Braço 0

CA Fechamento automático 
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Série B - para porte em madeira - Exemplos de aplicação 
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Série M
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Buchas

Série M - Abertura 270°

Dobradiça de eixo único de rotação - pivotante.
Ângulo de abertura a 270°. 
Braço e caneco em zamak niquelado opaco. 
Fechamento automático (com mola).

Ideal para aplicações em necessidades críticas, onde é 
necessário grande estabilidade, resistência e durabilidade. 
Certifi cada para utilização em órgãos públicos de acordo 
com as normas “FIRA” nível 5 e “ANSI” grau 1.

Regulagem.
Regulagem lateral compensada de -3 a +3 mm. 
Com calço H=0, a regulagem lateral negativa não é utilizável.
Regulagem vertical: ±2 mm.
Regulagem frontal com calço Série 200 + 2,8 mm.
Regulagem frontal com calço Série Domi de -0,5 a +2,8 mm.
Clip de segurança anti - destravamento.

Calços.
Calços simétricos e assimétricos em aço ou zamak niquelado opaco da Série 200. 
Montagem rápida sobre calço Domi. 
Posicionamento com parafusos de curso pré-estabelecido sobre calços tradicionais da Série 200.

Nota: Utilizar chave POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

Parafuso para 
madeira

Utilizar a tabela para identificar as furações e fixações disponíveis. 
Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou número correspondente 
à escolha feita. Exemplo:CM_3A99.

Inserir nesta posição a letra ou número selecionado. 

Tabelas de furação e fixação
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18 19 20

20 2,25 1,25 0,25

19 3,25 2,25 1,25

18 4,25 3,25 2,25

CM_3A99

Abertura a 180º com portas de espessura máxima de 24 mm.

Montagem encaixada
H = 18 - D

Utilizar as tabelas “Furação e Fixação” da página 176 para completar
o código desejado.

Utilizar estas fórmulas para estabelecer a altura do calço “H” 
necessário para resolver qualquer situação de instalação.

Embalagens
Caixa com 100 peças 
Pallet com 2.400 peças

Montagem externa
H = 10 - D

Espessura da porta T
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Valor de R

Tabela para verificar a abertura efetiva a 270°
A abertura a 270° pode ser realizada somente com valores de 
R igual ou maior que 0 e com calço H = 0 mm. Caso contrário, 
testar a abertura efetiva com uma prova prática.
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Série M - Abertura 270°

Montagem externa

Montagem encaixada
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Montagem com porta interna

Montagem com porta dupla
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Push mecânico
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O sistema PUSH é utilizado para 
a abertura de todos os tipos de 
portas de móveis sem puxadores.

É composto de uma série de 
dobradiças que se abrem 
empurrando, de dispositivos 
fixados à lateral, ao chapéu ou 
mesmo à base do móvel, e de 
dispositivos que são aplicados 
à porta.

Os dispositivos de abertura estão 
disponíveis na versão mecânica a 
serem aplicados com 
parafusos ou com adesivos. 
Na versão magnética, são encaixa-
dos ou fixados com 
adaptadores.

Os dispositivos de abertura 
podem ser fixados por pressão, 
com parafusos ou com adesivo.
Para utilização em portas de 
altura superior a 1600 mm, é 
aconselhável a utilização de dois 
dispositivos mecânicos, ou um 
dispositivo magnético e outro 
dispositivo reforçado.

Push mecânico
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DP1SNB DP1SNG

Mecanismo de fechamento para fixação com adesivo

Embalagem
Caixa com 300 peças

 - bege  - cinza Com fecho de montagem.

Aplicação do mecanismo de abertura com adesivo.

Para uma correta aplicação 
e também assegurando uma 
ótima manutenção ao longo 
do tempo, é aconselhável 
seguir as indicações abaixo:

1) Limpar e desengordurar a 
superfície do móvel sobre 
o qual será aplicado o 
mecanismo de abertura, 
com produtos à calço de 
acetona;

2) Remover a proteção da 
parte adesiva;

3) Instalar o fecho de 
montagem e pressionar por 
cerca de 1 minuto; 

4) Evitar utilizar continuamente 
o fecho de montagem nas 
primeiras 12 horas, após a 
instalação.
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DP3SNB DP3SNG

DP3SNBR DP3SNGR

Push mecânico - Mecanismo de fechamento para fixação com parafusos

Com limitador de montagem.

Embalagem
Caixa com 300 peças

 - bege  - cinza

Embalagem
Caixa com 300 peças

 - bege  - cinza Sem limitador de montagem.
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DP4SNB DP4SNG

DP5SNB DP5SNG

Mecanismo de fechamento com regulagem

Embalagem
Caixa com 300 peças

  - bege     Adaptadores singulares com regulagem frontal 
e lateral, e fecho.
Sem limitador de montagem.

Adaptadores duplos com regulagem frontal e 
lateral, e fechos.
Sem limitador de montagem.

Nota: esquemas de furação na pág. 190

Informações técnicas relativas ao sistema PUSH regulável.

O sistema Push regulável, 
composto do fecho e adaptador 
para parafusar, foi estudado 
para resolver os problemas de 
encaixe entre o fecho e o 
mecanismo de abertura.

Para regulá-lo frontalmente 
(de – 1 a + 2,5 mm), é preciso 
girar a peça instalada na parte 
traseira do adaptador.

Afrouxando os dois parafusos 
de fixação, é possível regular 
o sistema Push lateralmente 
em até ± 2mm. Os furos ovais 
permitem que se ajuste o 
adaptador nos dois sentidos.
Quando terminados os ajustes, 
os parafusos devem ser 
novamente apertados.

 - cinza  

  - bege       - cinza  

Embalagem
Caixa com 300 peças

Com limitador de montagem.

Sem limitador de montagem.
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DP29SNB DP29SNG 

DP29SNBMC DP29SNGMC 

DP29SNBI DP29SNGI 

DP29SNBR DP29SNGR 

 - bege       - cinza   

Push mecânico - Dispositivo para portas em madeira 

Embalagem
Caixa com 300 peças

Embalagem
Caixa com 300 peças

 - bege      Dispositivo para porta em madeira.
Funciona a pressão.

Dispositivo para portas em madeira 
e aplicações especiais.
Funciona a pressão.

 - cinza  

 - bege       - cinza  

Embalagem
Caixa com 300 peças

Embalagem
Caixa com 300 peças

Dispositivo para portas em madeira.
Sem  limitador de montagem.

 - bege       - cinza    

Nota: esquemas de furação na página 191.

Dispositivo para portas em madeira.
Com  limitador de montagem.
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DP29SNBA DP29SNGA 

DP29SNBB DP29SNGB 

DP29SNBP DP29SNGP 

Limitador para portas em perfil de alumínio

Embalagem
Caixa com 300 peças

Embalagem
Caixa com 300 peças

 - bege      Dispositivo para porta com 
perfil em alumínio. 
Largura - 35 a 45 mm. 

Dispositivo para porta com 
perfil em alumínio. 
Largura 17 a 35 mm. 

 - cinza 

- cinza 

Embalagem
Caixa com 300 peças

 - bege      Dispositivo para porta com perfil 
em alumínio.
Practical.

 - cinza

 - bege      

Nota: esquemas de furação nas páginas 192 e 193.
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DP52SNB DP52SNG

DP52SNBR DP52SNGR 

DP54SNB DP54SNG

DP54SNBR  DP54SNGR 

Embalagem
Caixa com 150 peças

Embalagem
Caixa com 300 peças

Embalagem
Caixa com 300 peças

 - bege      Adaptador singular. 
Entre eixos 6x40 mm.
Sem limitador de montagem.
DP53SN_ = adaptador singular com 
regulagem lateral.

Adaptador singular. 
Entre eixos 6x40 mm.
Sem limitador de montagem.
DP53SN_R = adaptador 
singular com regulagem lateral.

 - cinza 

 - bege       - cinza  

Embalagem
Caixa com 150 peças

 - bege      Adaptador duplo.
Entre eixos 6x16 mm.
Com limitador de montagem.

 - cinza   

- bege      - cinza  

Push mecânico  - Adapdatores

Adaptador duplo.
Entre eixos 6x16 mm.
Sem limitador de montagem.
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DP44XXBD DP44XXGD 

DP44XXBS  DP44XXGS  

DP50SN0

Distanciador e posicionador para dispositivos

Embalagem
Caixa com 300 peças

Embalagem
Caixa com 300 peças

 - bege      Distância lado direito 
H = 4,8 mm.

Distância lado esquerdo
H = 4,8 mm.

 - cinza  

 - bege       - cinza  

Posicionador de encaixe para 
regular a posição do dispositivo 
DP29SN_.
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Push mecânico - Regulagens

Sistema Push com regulagem frontal e lateral.

Sistema Push duplo com regulagem frontal e lateral.

D = Cobertura da porta na lateral e sobre o chapéu do móvel.
Y = min. 8,5 mm.
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P = 14.8 + A
P1 = 36.8 + T
P2 =     P - 1.3
P3 =     P1 - 16.5       

A = X-D+4.5
P = X-D+10.8
X min=     D+8

A = 26-18+4.5 = 12.5
P = 26-18+10.8 = 18.8
X min=     18+8 = 26       

Furação para portas em madeira

Porta externa.

D= cobertura da porta pela lateral e sobre o topo do móvel.
Distância de furação do trinco = D + 8.

Aplicações especiais.

Porta interna.

D= Cobertura da porta na lateral e sobre o chapéu do móvel.
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Push mecânico - Furação para perfis em alumínio

Perfil mínimo de 17 mm; máximo de 35 mm.

Perfil mínimo de 35 mm; máximo de 45 mm.

D = Cobertura da porta na lateral e sobre o chapéu do móvel.
F = Distância de furação do dispositivo = D + 8.
X = Em função da dimensão do esquadro do perfil.
P = Distância de fixação do dispositivo = X – D + 1,3.

D = Cobertura da porta na lateral e sobre o chapéu do móvel.
F = Distância de furação do dispositivo = D + 8.
X = Em função da dimensão do esquadro do perfil.
P = Distância de fixação do dispositivo = X – D + 1,3.
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Perfil com esquadro D206BS5.

D = Cobertura da porta na lateral e sobre o chapéu do móvel.
P = Distância de fixação do dispositivo = 61 (min) - D + 1,3.

Perfil com esquadro D206BS5L.

D = Cobertura da porta na lateral e sobre o chapéu do móvel.
P = Distância de fixação do dispositivo = 77 (min) -D + 1,3.

Push mecânico - Practical - Furação para perfis em alumínio
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Push magnético
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DP39XXG

DPMSNB DPMSNG

DPASNB DPASNG

DP28SN9

DP38XX91

SP44XX_

Embalagem
Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

Embalagem
Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

Dispositivo de abertura.
Ø de 10 mm, comprimento 40 mm.

Push magnético - Dispositivo magnético

 - bege       - cinza  

Dispositivo de encaixe, 
Ø 11.5 mm.

Embalagem
Caixa com 250 peças

Dispositivo magnético reforçado. 
Deve ser utilizado sempre junto ao DPM. 
A posição aconselhada do DPM corresponde ao 
ponto de pressão que será exercida para a 
abertura da porta. A posição de aplicação do 
DPA é indiferente. 
Diâmetro 10 mm, comprimento 40 mm.

 - bege       - cinza  

Dispositivo com adesivo, 
20x14 mm.

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Contra fecho magnético regulável ø 16.6 mm

Distanciador para portas internas para ser 
utilizada com DP82XX_R.

SP44XXG = cinza
SP44XXB = bege
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DP80SNBR

DP85SNBR

DP84SNBR

DP82XXBR

DP80SNGR

DP85SNGR

DP84SNGR

DP82XXGR

DP80SNB DP80SNG

DP83XXBR DP83XXGR

Adaptador plástico para dispositivo.
Fixação com parafusos para madeira.
Entre eixos 7,5x32 mm.
Sem limitador de montagem.
DP81SN_R = Fixação com parafusos EURO.

Adaptador regulável em plástico para 
dispositivo.
Fixação com parafusos para madeira.
Entre eixos 37x32 mm.
Sem limitador de montagem.

Embalagem
Caixa com 500 peças.
Pallet com 12.000 peças.

Embalagem
Caixa com 500 peças.
Pallet com 12.000 peças.

Adaptador regulável em plástico para 
dispositivo.
Fixação com parafusos para madeira.
Entre eixos 8x32 mm.
Sem limitador de montagem.

Adaptador longitudinal regulável em plástico 
para dispositivo.
Fixação com parafusos para madeira.
Entre eixos 8+16 mm.
Sem limitador de montagem.

A placa de acabamento deve ser solicitada 
à parte.

Embalagem
Caixa com 500 peças.
Pallet com 12.000 peças.

Embalagem
Caixa com 500 peças.
Pallet com 12.000 peças.

Adaptador plástico para dispositivo.
Fixação com parafusos para madeira.
Entre eixos 7,5x32 mm.
Com limitador de montagem.
DP81SN_ = Fixação com parafusos EURO.

Embalagem
Caixa com 500 peças.
Pallet com 12.000 peças.

Adaptador duplo regulável em plástico para 
dispositivo.
Fixação com parafusos para madeira.
Entre eixos 8+32 mm.
Sem limitador de montagem.

A placa de acabamento deve ser solicitada 
à parte.

Embalagem
Caixa com 500 peças.
Pallet com 12.000 peças.

Adaptadores

 - cinza   

 - bege       - cinza 

 - bege       - cinza   

 - bege       - cinza 

 - bege       - cinza    

 - bege       - cinza 

 - bege      

197



Push magnético - Instalação do dispositivo de abertura

Aplicação do fecho com 
adaptador (DP82SN_R).

Inserir frontalmente o fecho no adaptador.
Fixar o adaptador ao chapéu, à lateral ou à 
base do móvel, considerando para o correto 
posicionamento, o valor da distancia dos 
centros 8 +16 mm.

No caso de portas internas é necessário 
colocar o distanciador SP44XX_.

Aplicação do fecho com 
 distanciador para portas internas 
(DP82SN_R + SP44XX_).

No caso de portas internas é necessário 
acrescentar o distanciador SP44XX_.

Aplicação do fecho de embutir

Faça um furo de diâmetro de 10 mm e com 
profundidade mínima de 40 mm ao chapéu, 
à lateral ou à base do móvel.
Inserir o fecho no furo do móvel.
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Aplicação do fecho com 
adaptador (DP80SN_ e 
DP84SN_R).

Inserir o fecho no adaptador.
Fixar o adaptador ao chapéu, à lateral ou à 
base do móvel, considerando para o correto 
posicionamento, o valor da distancia dos 
centros 8 x 32 mm.

Aplicação do fecho com 
adaptador (DP85SN_R).

Inserir o fecho no adaptador.
Fixar o adaptador ao chapéu, à lateral ou à 
base do móvel, considerando para o correto 
posicionamento, o valor da distancia dos
centros 37 x 32 mm.

Aplicação do fecho com 
adaptador (DP83XX_R).

Inserir frontalmente o fecho no adaptador.
Fixar o adaptador ao chapéu, à lateral ou 
à base do móvel, considerando para o correto 
posicionamento, o valor da distancia dos 
centros 8 + 32 mm.
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1. Dispositivo com adesivo

Aplicar o dispositivo adesivo ao dispositivo de abertura magnético.
Remover a proteção da parte adesiva.
Fechar a porta.
O dispositivo adesivo fica posicionado na porta.
Reabrir a porta e apertar com força o dispositivo adesivo para que 
cole corretamente.

ATENÇÃO:
Para a correta aplicação e com a finalidade de assegurar uma ótima 
manutenção ao longo do tempo, é aconselhável seguir as indicações 
abaixo:

1 - Limpar e desengordurar a superfície da porta sobre a qual será 
aplicado o dispositivo;
2 - Remover a proteção da parte adesiva;
3 - Aplicar a peça em ambiente com temperatura ≥ ou maior do que 
10° e pressionar por cerca de 10 a 15 segundos.

Depois de alguns segundos de aplicação a peça fica pronta para 
utilização.
Após 24 horas chega-se à aderência máxima.

2. Dispositivo de encaixe

Aplicar o dispositivo ao dispositivo de abertura magnético.
Fechar a porta. A ponta do dispositivo indicará então onde deverá 
ser encaixado. Reabrir a porta e inserir com pressão o dispositivo.

Push magnético - Applicazione del cricchetto magnetico
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Aplicação do contra fecho magnético.

3 - Contra fecho magnético de embutir

Contra fecho DP39 tem no seu interior um imã, que com este 
acrescenta no fecho DPM a garantia de um aumento de retenção 
de 30 %, evitando apertura acidental. 

Para aplicação é necessário fazer um furo na porta de ø15 mm 
e profundidade 11 mm.

Regulagem frontal de -0.5 a +2.5 mm. 

Regulagem -0.5mm Regulagem +2.5mm
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Push - Dobradiça Série 200
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As dobradiças da Série 200 constituem-se em um 
sistema único e orgânico, projetado para resolver todos 
os problemas do emprego de dobradiças invisíveis.
Caneco e braço em aço niquelado opaco.
Dimensões da caixa = diâmetro 35 mm.

Valor constante “L” 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente 
a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das 
dimensões e do peso da porta.

Largura da porta mm Peso da porta (N)
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Regulagens

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm.
Regulagem vertical ±2 mm.
Regulagem frontal com calço nas séries 200 +2,8 mm.
Regulagem frontal com calço Domi, de -0,5 a +2,8 mm.
Fecho anti-deslizante de segurança.

Calço

Calço simétricas e assimétricas em aço ou em zinco niquelado
opaco da série 200.
Encaixe rápido sobre calço Domi.
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calço 
tradicionais da série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos 
os parafusos.

Push - Dobradiças Série 200 Características técnicas
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Logica

Tabelas de furação e fixação

Parafusos para 
madeira

Encaixe rápido

Utilizar as tabelas para identificar as furações e fixações disponíveis. Inserir na 
terceira posição do código da dobradiça a letra ou o número correspondente à 
escolha feita. Exemplo: C2_PA99.

Inserir nesta posição a letra ou o número selecionados.

Buchas
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C = 23 + K + A

T= 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0  1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

K=4 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.6

K=5 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.2 3.1 4.1 5.0 5.9 6.9 7.8

K=6 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 7.2

K=7 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 2.1 3.0 3.8 4.7 5.6 6.5

K=8 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.5 3.3 4.2 5.1 6.0

K=9 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4

K= 3 4 5 6 7 8 9

L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

Push - Dobradiças Série 200 - para portas de grandes espessuras - Abertura 94°

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) 
que permite a abertura automática da porta independentemente 
do dispositivo.

Para portas de grandes espessura, até 35 mm, com ajustes 
especiais.
Profundidade do caneco 11 mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm.
Adaptável a todas as bases tradicionais da Série 200 e a todas 
as calço Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A” e de “L”.

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima 
abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura 
da base H = 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta 
regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou 
paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela 
de valores L – K – T .
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

C2_VA99

C2_VG99

C2_VP99

C2_VD99

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os 
problemas de instalação.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 205 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17
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 C = 20 + K + A

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.7 5.1 6.5 7.8

K=4 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.7 4.1 5.5 6.8

K=5 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.6 3.1 4.1 5.4

K=6 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 3.5 4.4

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6

K=5 L= 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.6

K=6 L= 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.3 3.6 3.8 4.1 4.3 4.6

Push - Dobradiças Série 200 - Abertura 110°

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) 
que permite a abertura automática da porta independentemente 
do dispositivo.

Quando se necessita um grande ângulo de abertura da porta.
Profundidade do caneco 11 mm.
Abertura 110°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todas as calço tradicionais da Série 200 e a todas 
as calço Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para abertura da porta

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima 
abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, 
altura da base H = 0 e valor K = 3.

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A” e de “L”.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta 
regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou 
paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela 
de valores L – K – T .
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

 
C2_PA99

C2_PG99

C2_PP99

C2_PD99

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os problemas 
de instalação.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 205 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Semi Reta - Braço 5

Super Curva - Braço 17
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T= 16 18 20 22

K=3 A= 0.0 0.0 0.3 1.2

K=4 A= 0.0 0.4 0.4 1.3

K=5 A= 0.0 0.1 0.5 1.6

K=6 A= 0.0 0.1 1.2 3.0

K=7 A= 0.0 0.1 0.7 2.5

K=8 A= 0.0 0.1 0.6 1.9

Push - Dobradiças Série 200 - Abertura 155°

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) 
que permite a abertura automática da porta independentemente 
do dispositivo.

Dobradiças para portas com espessura de até 10 mm.
Profundidade do caneco em zinco 8 mm.
Protrusão 0 mm somente com a porta reta.
Abertura 155°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 8 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A”.

Contenção

Para vãos com elementos removíveis. Distanciamento da porta a 90º. de abertura semelhante a 2mm, o valor indicado está destacado 
com a dobradiça reta e com calço H = 0.
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H= 15 + K - (D) C2_UA99

H=  6 + K - (D) C2_UG99

H=  10 + K - (D) C2_UD99

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os 
problemas de instalação.

Para limitar a abertura da dobradiça, verificar 
o capítulo “Acessórios” na página 354.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 205 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

Embalagens
Caixa com 100 peças
Pallet com 2.400 peças

Reta - Braço 0

Semi Reta - Braço 5

Curva - Braço 9
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T= 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 3.0 4.8 7.1 11.7 16.4 20.7

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 2.5 4.0 6.2 10.6 15.0 19.7

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 2.0 3.4 4.8 9.8 14.1 18.4

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 1.5 2.8 4.2 8.7 13.2 17.8

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 1.4 2.3 3.0 7.8 12.0 16.7

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.9 2.7 7.0 11.2 15.7

K=9 A= 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.5 2.1 5.9 10.4 15.0

Push - Dobradiças Série 200 - para portas de grande espessuras - Abertura 155°

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) 
que permite a abertura automática da porta independentemente 
do dispositivo.

Para portas de grandes espessura, até 35 mm, com ajustes 
especiais.
Dobradiça com grande ângulo de abertura, ocupando espaço 
reduzido.
Profundidade do caneco em zinco é de 11 mm.
Abertura 155°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A”.

Contenção
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H=  10 + K - (D)

C2_TA99

C2_TG99

C2_TD99

Utilizar esta fórmula para estabelecer 
o tipo de braço da dobradiça, a furação 
da porta “K” e a altura da calço “H”, 
necessárias para resolver todos os 
problemas de instalação.

Para limitar a abertura da dobradiça, verificar 
o capítulo “Acessórios” na página 354.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 205 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

Embalagens
Caixa com 100 peças
Pallet com 2.400 peças

Reta - Braço 0

Semi Reta - Braço 5

Curva - Braço 9
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C2_VU99

C2_VE99

C2_VZ99

Push - Dobradiças Série 200 - Complementares

A solução dos problemas de montagem com 
um ângulo positivo comporta a verificação, 
mediante um teste prático, das distâncias
de furação. O nosso serviço de assistência 
técnica está à disposição para os
esclarecimentos necessários.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 205 para completar os códigos 
desejados para dobradiças.

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) 
que permite a abertura automática da porta independentemente 
do dispositivo.

Dobradiças para portas de madeira com montagem em 
ângulo positivo.
Profundidade do caneco 11 mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 8 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

Braço 15°

Braço 24°

Braço 30°
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C2_VK99

C2_VV99

C2_VM99AC

C2_VM99

C2_VT99

Braço 45°

Braço 30°

Braço 37°

Braço 45°

Braço 45°
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C2_VN99AC

H = 0 H = 3 H = 6

* A=1   K=3

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) 
que permite a abertura automática da porta independentemente 
do dispositivo.

Em linha longa.
Profundidade do caneco 11 mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 8 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

E mínimo:
Para calço série 200 = 61 mm
Para calço Domi = 70 mm
Para calço Domi com excêntrico 
posterior = 74 mm

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 205 para completar os códigos 
desejados para dobradiças.

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Altura dos calço para todas as montagens.

Push - Dobradiças Série 200 - Complementares
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C2_VN99

H = 0 H = 9 H = 12

* A=1   K=3

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) 
que permite a abertura automática da porta independentemen-
te do dispositivo. 

Em linha para pequenos espaços.
Furação da lateral 15x32 mm.
Profundidade do caneco 11 mm.
Abertura 94°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 9 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200, com furação 
de 28x32 mm.
NÃO ADAPTÁVEL os calço Domi de encaixe rápido.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 205 para completar os códigos 
desejados para dobradiças.

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Altura dos calço para todas as montagens.
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Push Dobradiças para perfis metálicos
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H=  6 + 6 - (D)

H= -2 + 6 + A 

H=  10 + 6 - (D)

C20PA99

C20PG99

C20PP99

C20PD99

H= 15 + 6 - (D)

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Super Curva - Braço 17

Semi Reta - Braço 5

Push - Practical - Abertura 105°

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) 
que permite a abertura automática da porta independentemen-
te do dispositivo.

As dobradiças do sistema Practical foram projetadas para 
serem i nseridas em perfis metálicos especiais.
O sistema de fixação especial não requer nenhum trabalho 
sobre o perfil.
A dobradiça pode assim ser fixada em quase qualquer ponto 
do painel.
Abertura 105°.
Adaptável a todas os calço tradicionais da série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.
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C20PE99

C20PM99

Complementares

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) 
que permite a abertura automática da porta independentemente 
do dispositivo. 

Dobradiças para portas com montagem em ângulo positivo.
As dobradiças do sistema Practical foram projetadas para 
serem inseridas em perfis metálicos especiais.
O sistema de fixação especial não requer nenhum trabalho 
sobre o perfil.
A dobradiça pode assim ser fixada em quase qualquer ponto 
do painel.
Abertura 105°.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 
e a todos os calço Domi de encaixe rápido.

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Braço 30°

Braço 45°

Fixação 
elemento móvel.

Espessura com vidro:
4mm com guarnição – 5mm sem guarnição.

Perfil de cobertura
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C20PN99AC

C20PN99

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) 
que permite a abertura automática da porta independentemente 
do dispositivo.

Em linha para laterais com furação standard 37x32 mm.
As dobradiças do sistema Practical foram projetadas para 
serem i nseridas em perfis metálicos especiais.
O sistema de fixação especial não requer nenhum trabalho 
sobre o perfil.
A dobradiça pode assim ser fixada em quase qualquer ponto 
do painel.
Abertura 105°.
Adaptável a todos os calço tradicionais da série 200 e a todaos 
as calço Domi de encaixe rápido.

E mínimo:
Para calço série 200 = 61 mm
Para calço Domi = 70 mm
Para calço Domi com excêntrico posterior = 74 mm

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) 
que permite a abertura automática da porta independentemente 
do dispositivo.

Em linha para pequenos espaços.
Furação da lateral 15 x 32 mm.
As dobradiças do sistema Practical foram projetadas para 
serem i nseridas em perfis metálicos especiais.
O sistema de fixação especial não requer nenhum trabalho 
sobre o perfil.
A dobradiça pode assim ser fixada em quase qualquer ponto 
do painel.
Abertura 105º.
Adaptável a todos os calço tradicionais Série 200, 
furação 28x32 mm.
NÃO ADAPTÁVEL os calço Domi de encaixe rápido.

Push Practical - Complementares
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C2ZPA99

C2ZPG99

C2ZPP99

C2ZPD99

Push - Dobradiças para perfis metálicos - Abertura 105°

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Reta - Braço 0

Curva - Braço 9

Super Curva - Braço 17

Semi Reta - Braço 5

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) 
que permite a abertura automática da porta independentemente 
do dispositivo. 

Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105°.
Para a fixação das dobradiças C2Z6, aconselha-se o emprego 
de parafusos B 3,5x9,5 DIN 7982 autofiletantes.
Adaptáveis a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
as calço Domi de inserção rápida.
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C2ZPE99

C2ZPM99

W = min. 17 mm
       max. 24 mm

Push - Dobradiças para perfis metálicos - Dobradiças complementares

Braço 30°

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) 
que permite a abertura automática da porta independentemente 
do dispositivo.

Dobradiças para portas com montagem em ângulo positivo.
Abertura 105°.
Para a fixação das dobradiças C2Z6, aconselha-se o emprego 
de parafusos B 3,5x9,5 DIN 7982 autofixadores.
Adaptáveis a todas as calço tradicionais da série 200 e a todas 
as calço Domi de inserção rápida.

Braço 45°
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C2ZPN99AC

C2ZPN99

Dobradiças complementares

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) 
que permite a abertura automática da porta independentemente 
do dispositivo.

Em linha para laterais com furação standard 37x32 mm.
Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105°.
Para a fixação das dobradiças C2Z6, aconselha-se o emprego 
de parafusos B 3,5x9,5 DIN 7982 autofiletante.
Adaptáveis a todos os calço tradicionais da Série 200 
e a todos os calço Domi de inserção rápida.

E mínimo:
Para calço série 200 = 61 mm
Para calço Domi = 70 mm
Para calço Domi com excêntrico posterior = 74 mm

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) 
que permite a abertura automática da porta independentemente 
do dispositivo.

Em linha para pequenos espaços.
Furação da lateral 15x32 mm.
Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105º.
Para a fixação das dobradiças C2Z6, aconselha-se o emprego 
de parafusos B 3,5 x 9,5 DIN 7982 autofiletante.
Adaptáveis a todos os calço tradicionais da série 200.
NÃO ADAPTÁVEL os calço Domi de encaixe rápido.Embalagens

Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças
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Push dobradiça Série B
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Não necessita furação para montagem.
Braço e caneco em zamak.

Valor constante “L” 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente 
a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das 
dimensões e do peso da porta.

Largura da porta mm Peso da porta (N)
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Regulagens

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm.
Regulagem vertical ±2mm.
Regulagem frontal com calço nas séries 200 +2,8 mm.
Regulagem frontal com calço Domi, de -0,5 a +2,8 mm.
Fecho anti-deslizante de segurança.

Declinação de responsabilidade.

As dobradiças Salice “Série B (CBG)” são estudadas 
para serem empregadas em portas de vidro, ou em 
espelhos. 
Salice não assume a responsabilidade por nenhum 
inconveniente surgido do tipo de adesivo utilizado, 
do procedimento de colagem ou de uma instalação 
errada e suas conseqüências.
Se a plaqueta oposta a uma força de torção superior 
a 160 Nm permanece firme, o adesivo é considerado 
apropriado.

Push - Série B - Para portas em vidro

Calço.

Calço simétricas e assimétricas em aço ou em zinco niquelado 
opaco da série 200.
Encaixe rápido sobre calço Domi.
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calço 
tradicionais da série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos 
os parafusos.
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H= -1 + K - (D) CBGQA99

K = 0 -  22

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) 
que permite a abertura automática da porta independentemente 
do dispositivo.

Dobradiça para portas em vidro. Não necessita furos para montagem. 
K igual a 0 e 22 mm.
Abertura 110°.
Adaptável a todos os calço tradicionais da série 200 e a todos 
as calço Domi de inserção rápida.

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

1) Fixar a plaqueta sobre a porta (vidro ou 
espelho) com o adesivo próprio. 
Aconselha-se fazer esta operação com mão 
de obra especializada. 
Para mais informações sobre o adesivo 
e suas aplicações, referir-se diretamente 
ao fabricante ou ao seu fornecedor da porta 
de vidro.

2) Quando a plaqueta estiver bem colada, 
encaixar a dobradiça.

3) Posicionar a caixa da dobradiça sobre 
a plaqueta e fazer girar o excêntrico.

4) Agora a dobradiça está bem presa 
à porta.

Copertura.
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As dobradiças da série B permitem resolver uma 
série de montagens com portas alinhadas ou 
rebatidas por todos os lados.
Dimensões da caixa diâmetro de 35 mm.
Braço e caneco em zamak.

Valor constante “L” 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente 
a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das 
dimensões e do peso da porta.

Largura da porta mm Peso da porta (N)

A
lt

u
ra
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a 

po
rt

a 
m

m

Regulagens

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm.
Regulagem vertical ±2mm.
Regulagem frontal com calço nas séries 200 +2,8 mm.
Regulagem frontal com calço Domi, de -0,5 a +2,8 mm.
Fecho anti-deslizante de segurança.

Calço

Calço simétricas e assimétricas em aço ou em zinco niquelado 
opaco da série 200.
Encaixe rápido sobre calço Domi.
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calço 
tradicionais da série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos 
os parafusos.

Push - Séries B
Para portas em vidro

Características técnicas
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Tabelas de furação e fixação

Parafusos para 
madeira

Buchas

Utilizar a tabela para identificar as furações e fixações disponíveis. 
Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou número correspondente 
à escolha feita. Exemplo: CB_QA99.

Inserir nesta posição a letra ou número selecionado.
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C = 5.5 + K + A

T= 16 18 20 22 24 26

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.9

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.6

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 11,3 12.8

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 12.9

K=9 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 11.9

K=10 A= 0.0 0.0 0.0 6.0 8.3 10.9

K=11 A= 0.0 0.0 0.0 5.1 7.3 9.9

K=12 A= 0.0 0.0 0.0 4.1 6.3 8.9

K=13 A= 0.0 0.0 1.4 3.3 5.3 7.9

K=14 A= 0.0 0.0 0.7 2.6 4.5 6.9

K=15 A= 0.0 0.0 0.2 2.0 3.8 5.9

K=16 A= 0.0 0.0 0.0 1.4 3.2 5.0

K=17 A= 0.0 0.0 0.0 1.0 2.7 4.4

K=18 A= 0.0 0.0 0.0 0.7 2.2 3.9

Push - Série B - Abertura 110°

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) 
que permite a abertura automática da porta independentemente 
do dispositivo.

As dobradiças Série B possibilitam resolver uma série de 
aplicações de montagens, seja portas com molduras ou 
em casos especiais.
Profundidade do caneco 9 mm.
Abertura 110°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 18 mm.
Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos 
os calço Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para abertura da porta

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A”.

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima 
abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, 
altura da base H= 0 e valor K = 3.

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta 
regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou 
paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela 
de valores L – K – T .
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H= 1 + K - (D) CB_QA99

9

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo 
de braço da dobradiça, a furação da porta 
“K” e a altura da calço “H”, necessárias para 
resolver todos os problemas de instalação.

Para limitar a abertura da dobradiça, verificar 
o capítulo “Acessórios” na página 354.

Utilizar as tabelas “Furação e fixação” 
na página 231 para completar os códigos 
da dobradiça desejada.

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Reta - Braço 0
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Calços Domi - encaixe rápido
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BAPGR

BAP7R

BAP3R

BAPMR

B 3.5 DIN 7983.

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12 

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12 

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12 

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12 

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Calço Domi

- Calço Domi de encaixe rápido. Para dobradiças Série 100, 200, 400, F, B, M e Silentia.
- Furação 21+32 mm.
- Regulagens frontal e vertical através do parafuso excêntrico.

Calço em zamak.
Fixação com parafuso euro.
Furação ø5x11.

Calço em zamak.
Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x11.5 mm.

Calço em zamak.
Fixação com parafuso para madeira.

Calço em zamak.
Fixação com bucha expansiva.
Furação ø10x11.5 mm.
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BAR3R BAR4R

BAR7R

BARMR BARGR

BARGR

BARGL/F BAR7L/F

BAR3L/F

B 3.5 DIN 7983.

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12  H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12  

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12  

H= 18 19 20 21 22 23 24 27 30 

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12  

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12 

B 4.2 DIN 7983

H= 0 2 3 4 6 

H= 0 2 3 4 6 H= 0 2 3 4 6 

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Calço em zamak.
Fixação com parafuso euro.
Furação ø5x11 mm.

Calço em zamak.
Fixação com parafuso euro.
Furação ø5x11 mm.

Calço em zamak.
Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x11.5 mm.

Calço em zamak.
Fixação com bucha expansiva.
Furação ø10x11.5 mm.

 

Calço em zamak.
Fixação com parafuso para madeira.

Calço em zamak.
Fixação com bucha pressão.
Furação ø5x11 mm.

Calço em aço.
Fixação com parafuso euro.
Furação ø5x11 mm.

Calço em aço.
Fixação com parafuso para madeira.

Calço em aço.
Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x11.5 mm.

- Calço Domi em cruz de encaixe rápido. Para dobradiças Série 100, 200, 400, F, B, M e Silentia.
- Furação 37x32 mm.
- Regulagens frontal e vertical através do parafuso excêntrico.
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BAV3E/F

BAVGE/F

BAV3M/F

BAVGM/F

BAV4M/F

BAV7M/F

BAV4E/F

BAV7E/F

H= 0 2 3  

H= 4 6 9 12 18

H= 4 6 9 12 18 

B 3.5 DIN 7983.

H= 4 6 9 12 18

H= 4 6 9 12 18

H= 0 2 3  

H= 0 2 3  

B 3.5 DIN 7983.

H= 0 2 3  

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Calço Domi

- Calço Domi em cruz de encaixe rápido. Para dobradiças Série 100, 200, 400, F, B, M e Silentia.
- Furação 37x32 mm.
- Regulagens frontal através do parafuso excêntrico.

Calço em zamak.
Fixação com parafuso para madeira.

Calço em zamak.
Fixação com parafuso euro.
Furação ø5x11 mm.

Calço em aço.
Fixação com parafuso para madeira.

Calço em aço.
Fixação com parafuso euro.
Furação ø5x11 mm.

Calço em aço.
Fixação com bucha expansiva.
Furação ø5x7.5 mm.

Calço em aço.
Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x10 mm.

Calço em zamak.
Fixação com bucha expansiva.
Furação ø5x7.5 mm.

Calço em zamak.
Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x10 mm.
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Calço Série 200 montage tradicional
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B2S3B

B2SGB

B2S3H

B2SGH

B2S4H

B2S7H

B 3.5 DIN 7983.

H= 0 1 2 3  

H= 0 1 2 3  

H= 0 1 2 3  

H= 0 1 2 3  

B 3.5 DIN 7983.

H= 6 9 12 

    

H= 6 9 12 

Embalagens
Caixa com 600 peças
Pallet com 14.400 peças

Calço Tradicional

- Calço assimétrico em cruz. Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 900, F, B, M e Silentia.
- Para dobradiças Série 800 utilizar somente calço em aço.
- Furação 28x32 mm.
- Regulagem vertical ±2 mm.

Calço em zamak.
Fixação com parafuso para madeira.

Calço em zamak.
Fixação com parafuso euro.
Furação ø5x11 mm.

Calço em aço.
Fixação com parafuso para madeira.

Calço em aço.
Fixação com parafuso euro.
Furação ø5x11 mm.

Calço em aço.
Fixação com bucha expansiva.
Furação ø5x7.5 mm.

Calço em aço.
Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x10 mm.

240



B2V3H

B2V4H

B2VGH

B2V7H

B 3.5 DIN 7983.

H= -2  0 2 3 4 6 9 

H= -2   0 2 3 4 6 9 

H= 0 2 3 4 6 9 

H= 0 2 3 4 6 9 

B2V3B

B 3.5 DIN 7983.

H= 12 18

B2V4B

H= 12 18

B2VGB

H=  12 18

B2V7B

H= 12  18 

Embalagens
Caixa com 600 peças
Pallet com 14.400 peças

Calço em aço.
Fixação com bucha expansiva.
Furação ø5x7.5 mm.

Calço em aço.
Fixação com parafuso euro.
Furação ø5x11 mm.

 

Calço em aço.
Fixação com parafuso para madeira.

Calço em aço.
Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x10 mm.

- Calço simétrico em cruz. Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 800, 900, F, B, M e Silentia.
- Para dobradiças Série 800 utilizar somente calço em aço.
- Furação 37x32 mm.
- Regulagem vertical ±2 mm.

- ATTENÇÃO: Os calços com valor negativo podem ser utilizados somente com as dobradiças de braço D, G, P.

Calço em zamak.
Fixação com parafuso para madeira.

Calço em zamak.
Fixação com parafuso euro.
Furação ø5x11 mm.

Calço em zamak.
Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x10 mm.

Calço em zamak.
Fixação com bucha expansiva.
Furação ø5x7.5 mm.
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B2R3E

B2R7E

B2P7E

B2RGE

B2V3BW9R

B2VGBW9R

B 3.5 DIN 7983.

H= 0 2 3  
B 3.5 DIN 7983.

H= 0 2 3 4 6 9 

H= 0 2 3 4 6 9   H= 0 2 3 4 6 9 

Embalagens: Alturas 0, 2, 3, 4
Caixa com 600 peças
Pallet com 14.400 peças

Embalagens: Alturas 6, 9
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Embalagens
Caixa com 600 peças
Pallet com 14.400 peças

Calço em zamak.
Fixação com parafuso euro.
Furação ø5x11 mm.

 

Calço em zamak.
Fixação com parafuso para madeira.

- Calços inclinados em zamak de -7,5° a +7,5° e in posições intermediárias, são utilizados em montagens especiais.
- Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 900 F, B e Silentia.
- Os calços com regulagens variáveis, adequadamente utilizados com os diversos modelos de braço de dobradiças, proporcionam inúmeras 
  soluções de montagens em ângulo das portas.

Calço Tradicional

- Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 900 F, B, M e Silentia.
- Calço  longitudinali e a cruz.
- Regulagem vertical ±2 mm através do parafusa excêntrico.

Calço em zamak.
Fixação com parafuso para madeira.

Calço em zamak.
Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x11.5 mm.

Calço em zamak.
Fixação com bucha pressão.
Furação ø10x11.5.

Calço em zamak.
Fixação com parafuso euro.
Furação ø5x11 mm.

242



B2V3BW9S

B2VGBW9S

B 3.5 DIN 7983.

B2V3BW9

B2VGBW9

 B 3.5 DIN 7983.

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Embalagens
Caixa com 600 peças
Pallet com 14.400 peças

- Calços inclinados em zamak da +10° a +30° e posições intermediárias, são utilizados em montagens especiais.
- Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 900 F, B e Silentia,.
- Os calços com regulagens variáveis, adequadamente utilizados com os diversos modelos de braço de dobradiças, proporcionam inúmeras 
  soluções de montagens em ângulo das portas.

Calço em zamak.
Fixação com parafuso para madeira.

Calço em zamak.
Fixação com parafuso euro.
Furação ø5x11 mm.

- Calço inclinado em zamak de 15°, para montagens especiais. Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 900 F, B e Silentia.

Calço em zamak.
Fixação com parafuso para madeira.

Calço em zamak.
Fixação com parafuso euro.
Furação ø5x11 mm.
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T

Calço Tradicional

Calço inclinado de 15°

Calço inclinado +7.5° a -7.5° e posição intermediária utilizando o parafuso indicado. 

Calço inclinado +10° a +30° e posição intermediária utilizando o parafuso indicado.

- Calço em zamak para montagens especiais. Para dobradiças Série 100, 200, 400, 600, 900 F, B e Silentia.
- Utilizando os calços Salice para montagens especiais com os diversos modelos de braço de dobradiças, é possível obter inúmeras soluções 
  de montagens em ângulo das portas variando entre -45° a +70°.
 

Exemplo de montagem com ângulo de 105°.

Exemplo de montagem com ângulos de 82.5° a 97.5°.
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SAV354X9R

SAV354X9S

Adaptadores inclinados

Adaptadores em zamak que podem ser utilizados em todos os calços.

Adaptador em zamak +5°.
Fixação com parafuso para 
madeira.

Adaptador em zamak +10°.
Fixação com parafuso para 
madeira.
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Basi Série 300
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B383E69

S38X86D9

B383E09

S38X8639

B 3.5 DIN 7983.

H= 0    
B 3.5 DIN 7983.

H= 6 

Embalagens Calço
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Embalagens Espessore para aplicaçoes especiais
Caixa com 600 peças
Pallet com 14.400 peças

Calço Série 300

- Calço assimétrico em cruz. Para dobradiças Série 300.
- Furação 20x32 mm.
- Regulagem vertical ±1.5 mm através do parafuso excêntrico.

Calço em aço.
Fixação com parafuso para madeira.

Espessore altura 13 mm, 
para aplicaçoes especiais.

Calço em aço.
Fixação com parafuso para madeira.

Espessore altura 3 mm, 
para aplicaçoes especiais.
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Smove - D0S_SNG

Smove é um dispositivo 
especial que permite 
desacelerar o fechamento 
de qualquer tipo de porta.

Pode ser aplicado em 
qualquer móvel 
proporcionando um ótimo 
funcionamento.
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D0S_SNG - Porta- Smove

Adaptador para dobradiça reta
braço 0

Adaptador para dobradiça semi reta
braço 5

Adaptador para dobradiça curva
braço 9

Adaptador para dobradiça semi super curva
braço 5

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Embalagens
Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Aconselhamos a utilização de somente um porta-smove para cada porta, escolhendo 
entre os três modelos disponíveis:

 D0S7SNG
 A ser utilizado em portas realizadas com materiais especialmente leves.

 D0S8SNG
 A ser utilizado em portas com duas dobradiças.

 D0S9SNG
 A ser utilizado em portas com mais de duas dobradiças.

Adaptador a ser utilizado SOMENTE com calço em cruz de 37x32mm. Em caso de utilização 
com calço fixada com parafusos para madeira, usar parafuso de Ø 8 mm com cabeça e 
comprimento de 16mm.

D2VX09 - para calço em aço.
DARX09 - para calço em zinco.

Adaptador a ser utilizado SOMENTE com calço em cruz de 37x32mm. Em caso de utilização 
com calço fixada com parafusos para madeira, usar parafuso de Ø 8 mm com cabeça e 
comprimento de 16mm.

D2VX59 - para calço em aço.
DARX59 - para calço em zinco.

Adaptador a ser utilizado SOMENTE com calço em cruz de 37x32mm. Em caso de utilização 
com calço fixada com parafusos para madeira, usar parafuso de Ø 8 mm com cabeça e 
comprimento de 16mm.

D2VX99 - para calço em aço.
DARX99 - para calço em zinco.

Adaptador a ser utilizado SOMENTE com calço em cruz de 37x32mm. Em caso de utilização 
com calço fixada com parafusos para madeira, usar parafuso de Ø 8 mm com cabeça e 
comprimento de 16mm.

D2VXP9 - para calço em aço.
DARXP9 - para calço em zinco.
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PARA DOBRADIÇAS DAS SÉRIES 
100,200, 800 E 900

PARA DOBRADIÇAS DAS SÉRIES 
400 E 600

ALTURA DO ADAPTADOR = 0

ALTURA DO ADAPTADOR = 5

ALTURA DO ADAPTADOR = 9

ALTURA DO ADAPTADOR = 17

Para calço
H = de 0 mm a 4 mm

Para calço
H = de 0 mm a 6 mm

Para calço
H = de 0 mm a 4 mm

Para calço
H = de 0 mm a 4 mm

Para calço
H = de 0 mm a 6 mm

Para calço
H = da 0 mm a 4 mm

Para calço
H = da 0 mm a 6 mm

O sistema de amortecedor Smove trabalha fixado no calço da dobradiça, e por este motivo é preciso escolher o adaptador apropriado. 
Se diminuir a cobertura da porta sobre a lateral, consequentemente aumenta a altura do adaptador.

Smove - D0S_SNG - Escolha do adaptador
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Para calço
H = de 0 mm a 4 mm

PARA DOBRADIÇAS SÉRIE F PARA DOBRADIÇAS SÉRIE B A cobertura necessária pode ser 
obtida não somente utilizando a 
medida de braço apropriado, bem como 
utilizando-se diferentes alturas.
Exemplos de aplicação:

Para calço
H = de 0 mm a 3 mm

Para calço
H = de 0 mm a 3 mm

Para calço
H = 0 mm 

Braço 0 
Para calço
H = de 6 mm a 9 mm

Braço 0
Para calço
H = de 9 mm a 12 mm

Braço 0
Para calço
H = 18 mm 

253



1
2

Smove - D0S_SNG - Instruções de montagem

1 - Soltar um dos dois parafusos de fixação da calço. 2 - Inserir o adaptador para o porta-Smove.

3 - Reapertar o parafuso de fixação do calço.

Regulagem negativa:

Girando o parafuso no sentido da flecha (-) é possível obter um menor 
efeito frenante. O amortecedor fica mais solto.

Regulagem positiva:

Girando o parafuso no sentido da flecha (+) é possível obter um maior 
efeito frenante. O amortecedor fica mais tenso.

4 - Encaixar o porta-Smove no adaptador, conforme indicado.

5 - Quando a operação estiver terminada, é possível regular o amortecedor Smove para aumentar ou diminuir o efeito do amortecimento.
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Smove - D0L_SNG 

D0L_SNG - Porta-Smove 
com fecho de montagem

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 13.500 peças

Aconselhamos a utilização de um só porta-smove por porta, escolhendo entre os três modelos 
disponíveis:

 D0L7SNG
 A ser utilizado em portas realizadas com materiais especialmente leves.

 D0L8SNG
 A ser utilizado em portas com duas dobradiças.

 D0L9SNG
 A ser utilizado em portas com mais de duas dobradiças.

D0L_SNGR - Porta-Smove 
sem fecho de montagem

Embalagens
Caixa com 150 peças
Pallet com 13.500 peças

Aconselhamos a utilização de um só porta-smove para porta, escolhendo entre os três modelos 
disponíveis:

 D0L7SNGR
 A ser utilizado em portas realizadas com materiais especialmente leves.

 D0L8SNGR
 A ser utilizado em portas com duas dobradiças.

 D0L9SNGR
 A ser utilizado em portas com mais de duas dobradiças.
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Instalação do porta-Smove

Para dobradiças com braço 0, braço 5 e braço 9 
utilizar o porta-Smove DOL_SNG
Posicionamento frontal: com limitador de montagem
Posicionamento lateral: apoiar na aleta de fixação na base inferior do 
móvel.

Braço 17 – Porta-Smove DOL_SNGR
Posicionamento frontal: furação a + 11 mm a mais a espessura da 
porta.
Posicionamento lateral: cerca de 5 mm além da posição da porta 
aberta.

Smove - D0L_SNG - Instruções de montagem

1 - Aplicar o porta-Smove ao chapéu do móvel, apoiando sobre 
a lateral.

2 - Parafusar o porta-Smove.

3 - Quando a operação estiver concluída, regular o amortecedor 
Smove para aumentar ou diminuir o efeito frenante.

Regulagem negativa:

Girando o parafuso no sentido da flecha (-) é possível obter um menor 
efeito frenante. O amortecedor fica mais solto.

Regulagem positiva:

Girando o parafuso no sentido da flecha (+) é possível obter um maior 
efeito frenante. O amortecedor fica mais tenso.
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Smove - DB01SN_ - instrução de montagem

1 - Aplicar o Smove no braço da dobradiça 2 - Acoplar o Smove como indicado
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Smove - D005SN

D005SNG

D005SNB

Smove

Smove

Embalagens
Caixa com 250 peças
Caixa com 2.000 peças

Embalagens
Caixa com 250 peças
Caixa com 2.000 peças

Informações técnicas para aplicação do SMOVE D005SN de encaixar

Inserir o Smove D005 na lateral 
oposta a que estiver aplicada as 
dobradiças que atuam na rotação 
da porta.
Para um melhor funcionamento, 
a posição que será aplicada lo 
SMOVE D005 será no centro da 
lateral do móvel.

Aconselha-se o uso em portas 
com largura compreendidas entre
450 mm e 600 mm.

Para portas em madeira ou perfil 
em alumínio com altura superior a 
1600 mm, poderá ser necessário 
a utilização de dois Smove, um 
na parte superior e um na parte 
inferior da lateral do móvel.

258



Smove - D006SN

D006SNG

D006SNB

Smove

Smove

Embalagens
Caixa com 250 peças
Caixa com 2.000 peças

Embalagens
Caixa com 250 peças
Caixa com 2.000 peças

Embalagens
Caixa com 250 peças
Caixa com 2.000 peças

Embalagens
Caixa com 250 peças
Caixa com 2.000 peças

Informações técnicas para aplicação do SMOVE D006SN de encaixar

Inserir o SMOVE D006 no centro 
do chapéu ou no centro da base 
do móvel.

Para portas em madeira ou perfil 
em alumínio com altura superior a 
1600 mm, poderá ser necessária 
à utilização de dois Smove, um no 
centro do chapéu e um no centro 
da base do móvel.
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Smove - D008SN

D008SNG

D008SNB

Smove

Smove

Embalagens
Caixa com 250 peças
Caixa com 2.000 peças

Embalagens
Caixa com 250 peças
Caixa com 2.000 peças

Informações técnicas para aplicação do SMOVE D008SN de encaixar

Inserir o SMOVE D008 no chapéu 
ou na base do móvel próximo 
a lateral em que estiverem 
aplicadas as dobradiças que 
atuam na rotação da porta.

A distância de furação aconselhada 
com relação à parte interna da 
lateral é de 27 mm.

Para portas em madeira ou perfil 
em alumínio com altura superior a 
1600 mm, poderá ser necessária 
à utilização de dois Smove, um no 
chapéu e um na base do móvel.

Per ante di altezza superiore 
a 1600 mm, potrebbe essere 
necessario l’utilizzo di due 
Smove, uno da inserire nel 
cappello e uno nel basamento 
del mobile.

260



Smove - D009SN

D009SNG

D009SNB

Smove

Smove

Embalagens
Caixa com 250 peças
Caixa com 2.000 peças

Embalagens
Caixa com 250 peças
Caixa com 2.000 peças

Embalagens
Caixa com 250 peças
Caixa com 2.000 peças

Embalagens
Caixa com 250 peças
Caixa com 2.000 peças

Informações técnicas para aplicação do SMOVE D009SN de encaixar

Inserir o Smove D009 no chapéu 
ou na base do móvel próximo 
a lateral em que estiverem 
aplicadas as dobradiças que 
atuam na rotação da porta.

O Smove D009 devem ser 
utilizadas em portas com alturas 
compreendidas entre 720 mm 
e 1600 mm.

A distância de furação em relação 
à parte interna da lateral:

- para dobradiças com braço 0 mm 
a distância de furação é igual a
15 mm mais a altura do calço.

- para dobradiças com braço 5 mm 
a distância de furação é igual a
20 mm mais a altura do calço.

para dobradiças com braço 9 mm 
a distância de furação é igual a
24 mm mais a altura do calço.
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Smove - D010SN

D010SNG

D010SNB

Smove

Smove

Embalagens
Caixa com 250 peças
Caixa com 2.000 peças

Embalagens
Caixa com 250 peças
Caixa com 2.000 peças

Informações técnicas para aplicação do SMOVE D0010SN de encaixar

Inserir o Smove D010 no chapéu 
ou na base do móvel próximo a 
lateral em que estiverem 
aplicadas as dobradiças que 
atuam na rotação da porta.

O Smove D010 devem ser 
utilizadas em portas com alturas 
compreendidas entre 720 mm e 
1600 mm.

A distância de furação em relação 
à parte interna da lateral:

- para dobradiças com braço 0 mm 
a distância de furação é igual a
15 mm mais a altura do calço.

- para dobradiças com braço 5 mm 
a distância de furação é igual a
20 mm mais a altura do calço.

para dobradiças com braço 9 mm 
a distância de furação é igual a
24 mm mais a altura do calço.
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Embalagens
Caixa com 250 peças
Caixa com 2.000 peças

Embalagens
Caixa com 250 peças
Caixa com 2.000 peças

Da encaixar

Aplicação do Smove de encaixar

Aplicar no móvel um furo de diâmetro de 10mm e profundidade mínima de 50mm na posição mais 
adequada ao Smove adquirido. Inserir Smove no furo executado no móvel.
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Smove - com adaptador

Informações técnicas para aplicação do Smove com adaptador.

SMOVE D005 pode ser aplicado utilizando:
1) Adaptador de parafusar na lateral do móvel. (vedere pagg. 265 e 266); 
2) Adaptador biadesivo. (vedere pag. 268). 

Aconselha-se a utilização em portas com larguras entre 450 e 600mm. Para portas 
com altura superior a 1600mm, seja em madeira ou alumínio, poderá ser necessário 
utilizar dois Smove, um que será aplicado no chapéu e outro na base do móvel.

SMOVE D006 pode ser aplicado utilizando:
1) Adaptador de parafusar na lateral do móvel (vedere pagg. 265 e 266);
2) Adaptador biadesivo (vedere pag. 268).
 
Aconselha-se a utilização em portas com larguras entre 450 e 600mm. Para portas 
com altura superior a 1600mm, seja em madeira ou alumínio, poderá ser necessário 
utilizar dois Smove, um que será aplicado no chapéu e outro na base do móvel.

SMOVE D008 pode ser aplicado utilizando:
1) 1) Adaptador de parafusar no chapéu ou na base do móvel (vedere pagg. 265  
 e 266); o Smove deverá ser posicionado a 27mm da face interna da lateral. 
 Com o adaptador em cruz, a posição correta de funcionamento é fácil de adquirir:  
 basta encostar a aleta do adaptador na lateral do móvel.
 l’aletta dell’adattatore al fianco del mobile.
2) Adaptador biadesivo. (vedere pag. 268).
 
Para portas com altura superior a 1600mm, seja em madeira ou alumínio, poderá 
ser necessário utilizar dois Smove, um que será aplicado no chapéu e outro na base 
do móvel.

3) Adaptador de parafusar diretamente na porta. (vedere pag. 270).
 Smove D008 deve ser utilizado para portas com alturas até 720mm.

SMOVE D009 e D0010 pode ser aplicado utilizando:
1) Adaptador longitudinal de parafusar na base do móvel.
(vedere pag. 265 e 266);
2) Adaptador de parafusar sobre a porta. (vedere pag. 270). 

Smove D009 deve ser utilizado para portas com alturas entre 720 e 1600mm.
Smove D010 deve ser utilizado para portas com alturas superiores a 1600mm.
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D063SNXR

D064SNXR

D064SNXN

D060SNXN

D060SNXR

D066SNXN

D063SNGR  
D063SNBR

D064SNGN  
D064SNBN

D064SNGR  
D064SNBR

D060SNGN  
D060SNBN

D060SNGR  
D060SNBR

D066SNGN  
D066SNBN

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Modelo de adaptadores para Smove

Adaptador plástico longitudinal.
Fixação com bucha de pressão 
Sem limitador de montagem.

= cinza 
= bege

=  cinza
=  bege

= cinza
= bege

= cinza
= bege

= cinza
= bege

= cinza
= bege

Adaptador plástico em cruz.
Fixação com parafuso de 
madeira furação 37x32 mm.
Sem limitador de montagem.

D065SNGR = cinza - fixação com parafuso Euro.
D065SNBR = bege - fixação com parafuso Euro.

Adaptador plástico em cruz.
Fixação com parafuso de 
madeira furação 37x32 mm.
Com limitador de montagem.

Adaptador plástico em cruz.
Fixação com parafuso de 
madeira furação 28x32 mm.
Com limitador de montagem.

Adaptador plástico em cruz.
Fixação com parafuso de 
madeira furação 28x32 mm.
Sem limitador de montagem.

Adaptador plástico em cruz.
Fixação com parafuso de 
madeira furação 10x32 mm.
Com limitador de montagem.
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D070SNXN

D076XX9R

D070SNXR

D076SN9

D070SNGR 
D070SNBR 

D070SNGN 
D070SNBN 

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

= cinza 
= bege

=  cinza
=  bege

Smove - Modelo de adaptadores para Smove

Adaptador plástico duplo em cruz.
Fixação com parafuso de  madeira 
furação 5.5x32 mm.
Com limitador de montagem.

Adaptador longitudinal em zamak.
Fixação com parafuso de madeira.
Sem limitador de montagem.

Placa de acabamento, solicitar à parte.

D077XX9R - Fixação com parafuso Euro.  

Adaptador plástico duplo em cruz.
Fixação com parafuso de madeira 
furação 5.5x32 mm.
Sem limitador de montagem.

Adaptador longitudinal em zamak.
Fixação com parafuso de madeira.
Com limitador de montagem.

Placa de acabamento, solicitar à parte.

D077SN9 - Fixação com parafuso Euro.  
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Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Adaptador com limitador de montagem

Inserir frontalmente o Smove no adaptador. Fixar o adaptador ao móvel na posição correta para o Smove adquirido, utilizando o limitador 
de montagem para o correto posicionamento.

Adaptador sem limitador de montagem

Inserir frontalmente o Smove no adaptador. Fixar o adaptador ao móvel na posição correta para o Smove adquirido, considerando para
o correto posicionamento o valor de furação informado na descrição do adaptador.

Adaptadores de parafusar para SMOVE 
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D051SNX

D087SNX

D086SNX

D086SNG 
D086SNB 

D087SNG
D087SNB

D051SNG 
D051SNB 

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

= cinza 
= bege

= cinza
= bege

= cinza
= bege

Smove - Adaptadores biadesivo

Adaptador plástico longitudinal.
Com limitador de montagem

Adaptador plástico longitudinal 
com parafuso adicional de fixação.
Fixação com biadesivo.
É aconselhável fixar definitivamente 
o adaptador com parafuso. 
Para porta com cobertura total 
da lateral.
Com limitador de montagem.

Adaptador plástico longitudinal 
com parafuso adicional de fixação.
Fixação com biadesivo.
É aconselhável fixar definitivamente 
o adaptador com parafuso. 
Para porta com cobertura total da 
lateral.
Com limitador de montagem.
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Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Para uma correta aplicação e garantir um ótimo funcionamento durante o uso, aconselha-se de utilizar as seguintes indicações: 
1) Limpar a superfície do móvel onde deve ser aplicado o adaptador com produto a base de acetona;
2) Remover a proteção da parte adesiva;
3) Aplicar o adaptador e pressionar por cerca de 1 minuto;
4) Inserir frontalmente o Smove no adaptador;
5) Evitar de utilizar a porta onde foi aplicado o adaptador nas primeiras 12 horas.

Para uma segurança adicional, os adaptadores D086SNX e D087SNX que também pode ser fixado com parafuso enviado.

Adaptadores biadesivo para Smove - Instruções de assembleia
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D078XX9 Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Smove - Adaptador de parafusar sobre a porta

Aplicação do SMOVE com adaptador de parafusar sobre a porta.

Inserir frontalmente o Smove no adaptador. Fixar o adaptador aproximadamente na metade da altura da porta.

Adaptador longitudinal inclinado 
em zamak.
Fixação com parafuso de madeira 
ou parafuso Euro.
Sem limitador de montagem.
Aconselha-se de posicionar em 
cerca de metade da altura da 
porta.
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Embalagens
Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Sistema de portas de dobrar
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O sistema Salice para portas de dobrar é idealizado para abrir as duas portas somente para um lado, mantendo um ótimo 
acesso ao interno do móvel. Adimensão ocupada na posição de máxima abertura é extremamente reduzida, cerca de 80mm.

Para evitar a introdução de objetos ou dedos, está disponível um 
perfil plástico que fecha o vão entre as duas portas e serve também 
com vedação anti-pó.

Para permitir sempre um fechamento preciso, auxiliando eventuais 
empenamento da porta, está disponível um sistema de guia de 
fechamento para a porta. 

Sistema deporta de dobrar Características técnicas
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F1C169 

F1CO69   

F1CZ69

F1PVAY

F1PXAY

F1CXE9

F1C0E9

D206BK5

F1SBAY 

F1RFAY

Dobradiça para patinador

Para porta com perfil em alumínio

Dobradiça para porta com perfil 
em alumínio sistema Pratical

Patinador longo
Para porta com perfil em alumínio

Patinador

Dobradiça central

de parafusar

a pressão bucha
Ø 8x11.5 mm

Perfil adesivo salva dedo

Dobradiça central para porta 
com perfil em alumíno sistema 
Practical

Engate para porta

Neutro

Sistema de portas de dobrar
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+2 mm -2 mm

+2.5 mm

Sistema de portas de dobrar -  Regulagens

Regulagem vertical diretta e calibrata

A regulagem vertical obtêm-se no parafuso excêntrico que se localiza no braço da dobradiça, aplicada no patinador. 
Esta regulagem possibilita que o funcionamento do patinador trabalhe em paralelo internamente a guia.
O resultado é um movimento suave, silencioso e sem travamento. 
Atenção: O patinador não possui a função de suportar peso; ele deve correr livremente no interior da guia.

Regulagem frontal

A regulagem vertical da dobradiça aplicada no patinador obtêm-se no parafuso de fixação onde a dobradiça foi fixada no patinador. 
A regulagem frontal deve ser efetuada em conjunto com as dobradiças que estão fixadas no móvel. 
Esta regulagem proporciona um constante valor de “L” em todo o perímetro do móvel.
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F1GIA1…………

F1GIA3…………

F1GIAG…………

F1GIAP…………

F1GFA1…………

F1GFA3…………

F1GFAG…………

F1GFAP…………

De encaixar De parafusar B 3,5 DIN 7982

Comprimentos standard disponíveis: 590 mm, 880 mm e 1180 mm. Para solicitar sob medida, é necessário indicar a medida do comprimento 
em milímetros utilizando as quatro últimas posições do código indicada pelo pontilhado. Quantidade mínima para fornecimento será de 900 
peças.

Montar as dobradiças da porta, fixando nos 
aplicados na lateral do móvel. 
Recomenda-se o uso de dobradiças Salice 
abertura 110° código C2A6A99 com calço 
BAR3R, ou equivalente.

Posicionar o patinador na parte interna 
do guia rotacionando em 90°.

Para travar o patinador ao interno do guia, 
rotacionar a trava evidenciada em laranja 
no desenho.

Colori

Branco

Preto

Cinza

Bege

Montage
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Sistema de portas de dobrar - Instruções de montagem

Aplicação no chapéu do móvel e na porta. 
Solução com perfil em alumínio e guia plástica encaixada ou parafusada.

Cota de furação sem perfil salva dedo.
Para facilitar a montagem da porta no móvel, é preferível montar todas as dobradiças anteriomente na porta.

Montagem da dobradiça central:
- Parte estreita deve ser parafusada na porta fixa na lateral.

- Parte larga deve ser fixada na porta em movimento.

Cota de furação com perfil salva dedo.
Para facilitar a montagem da porta no móvel, é preferível montar todas as dobradiças anteriomente na porta.

Montagem da dobradiça central:
- Parte estreita deve ser parafusada na porta fixa na lateral.

- Parte larga deve ser fixada na porta em movimento.
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Aplicação no chapéu do móvel e na porta. 
Solução com perfil em alumínio e guia plástica encaixada ou parafusada.

Porta com perfil em alumínio. Cota de furação sem perfil salva dedo e patinador longo.
Para facilitar a montagem da porta no móvel, é preferível montar todas as dobradiças anteriomente na porta.

Montagem da dobradiça central:
- Parte estreita deve ser parafusada na porta fixa na lateral.

- Parte larga deve ser fixada na porta em movimento.

Montagem da dobradiça central:
- Parte estreita deve ser parafusada na porta fixa na lateral.

- Parte larga deve ser fixada na porta em movimento.

Porta com perfil em alumínio. Cota de furação com perfil salva dedo e patinador longo.
Para facilitar a montagem da porta no móvel, é preferível montar todas as dobradiças anteriomente na porta.

277



Sistema de portas de dobrar - Instruções de montagem

Aplicação no chapéu do móvel e na porta. 
Solução com perfil em alumínio e guia plástica encaixada ou parafusada.

Porta com perfil em alumínio sistema Practical.
Cota com perfil salva dedo e esquadro quatro parafusos (D206BS5L).
Para facilitar a montagem da porta no móvel, é preferível montar todas as dobradiças anteriomente na porta.

Porta com perfil em alumínio sistema Practical.
Cota com perfil salva dedo e esquadro com dois parafusos (D206BS5) ou quatro parafusos (D206BS5L).
Para facilitar a montagem da porta no móvel, é preferível montar todas as dobradiças anteriomente na porta.

Montagem da dobradiça central:
- Parte estreita deve ser parafusada na porta fixa na lateral.

- Parte larga deve ser fixada na porta em movimento.

Montagem da dobradiça central:
- Parte estreita deve ser parafusada na porta fixa na lateral.

- Parte larga deve ser fixada na porta em movimento.
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300 

300 

600 

600 

300 

300 

300 

300 

300 

200 

75

 150 

7.200 

7.200 

14.400 

14.400 

7.200 

7.200 

7.200 

7.200 

7.200

F1C169

F1PXAY

F1CXE9

    F1GFA……                                   

                                                            .                                 

F1KFX3X880

F1KFX 3 X880
X590 = 590 mm
X880 = 880 mm
1180 = 1180 mm

25

25

75

25

                                      .                       

F1C169

F1PXAY

F1CXE9

F1COE9

F1RFAY

F1CZ69

F1CA69

F1PVAY

F1C069

Embalagem

peças

peças

peças

peças

peças

peças

peças

peças

peças

metros

peças

peças

Elementos do sistema Caixa Pallet

Perfil salva dedo adesivo

Guia 880 mm - 1180 mm

Guia 590 mm

Confecção de kit

F1KFX3X880

Código de comprimento da guia:Parte do código que identifica 
sistema de porta de dobrar

Código de cor da guia:
1 = Branco
3 = Preto
G = Cinza
P = Bege

 paraescolher os três comprimentos

e as quatro cores disponíveis

peças

peças

peças

peças

Composição do código (exemplo):

peças

peças

peças

peças

peças

peças

peças

peças

peças
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Lift – Sistema de elevação
Ribalta  
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Lift – Sistema de elevação - Ribalta 
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Composição dos códigos:
F = Sistema de elevação;
R2 = Abertura porta simples;
D/S = Versão lado direito / lado esquerdo;
XXXX = Particularidades; 
SN = Carter com logotipo Salice / 99 = Carter preparado para receber plaqueta de acabamento;
X = Cor do carter;
X1 = Carter com logotipo serigrafado.

FR2XXXXXSNX   

D = versão lado direito
S = versão lado esquerdo

G = suporte cor Cinza 
1 = suporte cor Branca
9 = suporte cor Niquelada

FR2XXXXX999

Código para sistema Lift, com 
suporte niquelado, preparado 
para receber plaqueta de 
acabamento.

Plaqueta de acabamento deve ser 
encomendada separadamente. 
 

FR2XXXXX_ _9X1

Código para sistema Lift com 
suporte niquelado e logotipo 
serigrafado.
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C2_6A99

FLMGRE XXX

FLMGSE XXX

D00FSNG

D00LSNG

BAPGR39

D00SSNG

FR2DXXXXSNX

FR2SXXXXSNX

inserir a força do pistão correspondente.
Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
298 e 299.

Embalagem
Caixa com 12 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
296 e 297

Embalagem
Caixa com 12 peças

inserir a força do pistão correspondente.

Embalagem
Caixa com 300 peças
Embalagem
Caixa com 300 peças

Calço no chapéu do móvel
Calço na porta.

Dobradiça para porta.
Para completar o código com 
as variações de fixação, ver 
na página 290.

Embalagem
Caixa com 300 peças

A encomendar separadamente:

Embalagem
Caixa com 12 peças
Embalagem
Caixa com 12 peças

Embalagem
Caixa com 12 peças
Embalagem
Caixa com 12 peças

Sistema de elevação para o lado esquerdo.

Carter

Cores do carter:
G = cinza
1 = branco
9 = niquelado

Sistema de elevação para o lado direito.

Carter

Cores do carter:
G = cinza
1 = branco
9 = niquelado

Componentes do sistema – portas em madeira.

Lift – Sistema de elevação - Ribalta 

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões grandes.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões médias.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões reduzidas.
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FLMGSE XXX

D00FSNG

D00LSNGDLZXBH9

C2Z6A99 BAP_R39

FLMGRE XXX

D00SSNG

FR2DXXXXSNX

FR2SXXXXSNX

BAPGR39 

BAP3R39

Componentes do sistema – portas em alumínio.

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
296 e 297.

inserir a força do pistão correspondente.

Embalagem
Caixa com 12 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Adaptador para calço com 
parafusos de fixação.

Embalagem
Caixa com 150 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Dobradiça para porta. BAPGR39
Calço para porta pênsil.

BAP3R39
Calço na porta

Embalagem
Caixa com 150 peças

Embalagem
Caixa com 300 peças

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
298 e 299.

Embalagem
Caixa com 12 peças

inserir a força do pistão correspondente.

A encomendar separadamente:

Sistema de elevação para o lado esquerdo.

Carter

Cores do carter:
G = cinza
1 = branco
9 = niquelado

Sistema de elevação para o lado direito.

Carter

Cores do carter:
G = cinza
1 = branco
9 = niquelado

Embalagem
Caixa com 120 peças

Embalagem
Caixa com 120 peças

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões grandes.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões médias.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões reduzidas.
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FLMGSE XXX D00PSNA

C2_PA99 BAPGR39

FLMGRE XXX

FR2DXXXXSNX

FR2SXXXXSNX

Embalagem
Caixa com 12 peças

Sistema de elevação para o lado direito.

Carter

Cores do carter:
G = cinza
1 = branco
9 = niquelado

Embalagem
Caixa com 12 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Smove.

Embalagem
Caixa com 300 peças

Sistema de elevação para o lado esquerdo.

Carter

Cores do carter:
G = cinza
1 = branco
9 = niquelado

Calço no chapéu do móvel.
Calço na porta.

Embalagem
Caixa com 12 peças

Pistão a gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
298 e 299.

inserir a força do pistão correspondente.

Embalagem
Caixa com 300 peças

Pistão a gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
296 e 297.

Dobradiça para porta.
Para completar o código com 
as variações de fixação, ver 
página 290.

A encomendar separadamente:

inserir a força do pistão correspondente.

Embalagem
Caixa com 12 peças

Componentes do sistema – portas em madeira com sistema de 
abertura PUSH.

Lift – Sistema de elevação - Ribalta 
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FLMGSE XXX D00PSNA

DLZXBH9

C2ZPA99 BAP_R39

FLMGRE XXX

FR2DXXXXSNX

FR2SXXXXSNX

BAPGR39

BAP3R29

A encomendar separadamente:

Componentes do sistema para portas de alumínio com sistema de 
bertura PUSH.

Sistema de elevação para o lado esquerdo.

Carter

Cores do carter:
G = cinza
1 = branco
9 = niquelado

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
296 e 297.

Sistema de elevação para o lado direito.

Carter

Cores do carter:
G = cinza
1 = branco
9 = niquelado

inserir a força do pistão correspondente.

Embalagem
Caixa com 12 peças

Dobradiça para porta.

Embalagem
Caixa com 150 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Adaptador para calço com 
parafusos de fixação.

Embalagem
Caixa com 150 peças

Smove.

BAPGR39
Calço no chapéu do móvel

BAP3R29
Calço na porta.

Embalagem
Caixa com 300 peças

Embalagem
Caixa com 12 peças

Embalagem
Caixa com 12 peças

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
298 e 299.

inserir a força do pistão correspondente.

Embalagem
Caixa com 12 peças
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Lift – Sistema de elevação - Ribalta 

A porta de elevação pode ser aberta seja com puxador, este pode ser posicionado em quase qualquer ponto da porta, ou seja sem puxador. 
Para portas com altura até 400 mm que, por razões estéticas, não possuem puxador, podem ser utilizado o sistema de abertura PUSH.
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D = recobrimento da porta na lateral e sobre a base do móvel. 
Distância de furação do fecho para realizar fixação = D + 8.

Push sem regulagem.

D = recobrimento da porta na lateral e sobre a base do móvel. 
Y = mínimo de 8,5 mm.

Sistema Push com regulagem frontal e lateral.

Esquema de furação e fixação do sistema Push

Push magnético con contra fecho magnético

Embutido Com adaptador
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1)

Para portas em perfil de alumínio, fixar a calço com o adaptador 
próprio.

D = cobertura da porta na lateral e no chapéu do móvel.

Furação da porta em perfil de alumínio com largura mínima de 17 mm e máxima de 24 mm.

Lado interno do móvel

Variações previstas para a fixação do caneco de dobradiça:

A = parafusar com parafusos para madeira, distância entre 
 eixos de 48x6 mm;
P = parafusar com parafusos para madeira, distância entre 
 eixos de 45x9.5 mm;
U = parafusar com parafusos para madeira, distância entre 
 eixos de 52x5.5mm;
B = com bucha entre eixos 48x6 mm;
R = com bucha entre eixos 45x9.5mm;
W = com bucha entre eixos 52x5.5mm;
6 = rápido entre eixos 48x6mm;
7 = rápido entre eixos 45x9.5 mm;
2 = rápido entre eixos 52x9.5 mm.

D = cobertura da porta na lateral e no chapéu do móvel.

Furação da porta de madeira.

Lado interno do móvel

Lift – Sistema de elevação - Ribalta - instruções de montagem
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Fixação do suporte na lateral do móvel.

Variações previstas para a fixação da caixa de dobradiça:

A = parafusar com parafusos para madeira, distância entre 
 eixos de 48x6 mm;
P = parafusar com parafusos para madeira, distância entre 
 eixos de 45x9.5 mm;
U = parafusarcom parafusos para madeira, distância entre 
 eixos de 52x5.5mm.

D = Cobertura da porta sobre a lateral e sobre a parte 
 superior do móvel.

Lado interno do móvel

Furação da porta com perfil em alumínio – espessura mínima de 45 mm.
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Montagem da porta sobre o móvel.

Lift – Sistema de elevação - Ribalta - instruções de montagem

Fixação do pistão.

Inserir o pistão no local apropriado para encaixe, com uma ligeira 
pressão.
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Regulagem do limitador do ângulo de abertura da porta.

Inserção do Smove.
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A

B

Fechamento do suporte.

A) Montar ao calço e o gancho;
B) Apertar com força.

Montagem.

Lift – Sistema de elevação - Ribalta - instruções de montagem
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Dimensões utilizadas pelo sistema.
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Altura da porta 390 mm

Força do pistão (N)

Peso da porta (Kg)

Altura da porta 300 mm

Altura da porta 330 mm

Altura da porta 360 mm

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)
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Tabela para utilização do pistão a gás, para abertura completa da porta (força para um sistema) 
(FLMGExxx).

Gráfico para estabelecer a exata necessidade dos pistões a serem utilizados, em relação com as dimensões e o peso das portas.
Aconselha-se a efetuar testes de montagem.
O nosso serviço de assistência técnica está a disposição para atender qualquer chamada.

Lift – Sistema de elevação - Ribalta - força dos pistões
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Força do pistão (Nx2)

Força do pistão (Nx2)

Altura da porta 540 mm

Altura da porta 600 mm

Peso da porta (Kg)
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Tabela para utilização do pistão a gás, para abertura completa da porta (força com dois sistemas) 
(FLMGSExxx).

Gráfico para estabelecer a exata necessidade dos pistões a serem utilizadas, em relação com as dimensões e o peso das portas.
Aconselha-se a efetuar testes de montagem.
O nosso serviço de assistência técnica está a disposição para atender qualquer chamada.
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Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Altura da porta 300 mm

Altura da porta 330 mm

Altura da porta 360 mm

Altura da porta 390 mm

Altura da porta 540 mm

Altura da porta 600 mm
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Peso da porta (Kg)

Lift – Sistema de elevação - Ribalta - força dos pistões

Tabela para utilização dp pistão a gás, para abertura completa da (força para um sistema) (FLMGRExxx).

Gráfico para estabelecer a exata necessidade do pistãos a serem utilizadas, em relação com as dimensões e o peso das portas.
Aconselha-se a efetuar testes de montagem.
O nosso serviço de assistência técnica está a disposição para atender qualquer chamada.
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Força do pistão (Nx2)

Força do pistão (Nx2)

Altura da porta 600 mm

Altura da porta 540 mm
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Peso da porta (Kg)

Tabela para utilização do pistão a gás, para abertura da porta em todas as posições (força para um 
sistemas) (FLMGRExxx).

Gráfico para estabelecer a exata necessidade dos pistões a serem utilizadas, em relação com as dimensões e o peso das portas.
Aconselha-se a efetuar testes de montagem.
O nosso serviço de assistência técnica está a disposição para atender qualquer chamada.
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LIFT – Sistema de elevação
Porta dupla
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Composição dos códigos:
F = Sistema de elevação;
L1 = Abertura porta dupla:
D/S = Versão lado direito/lado esquerdo;
LL = Altura de elevação;
XX = Particularidades;
SN = Carter com logo Salice / 99 = Carter preparada para receber placa de acabamento;
X = Cor do carter;
X1 = Carter com logotipo serigrafado.

FL1XL L XXSNX  
  

D = versão lado direito
S = versão lado esquerdo

G = suporte Cinza
1 = suporte Branco
9 = suporte Niquelada

Altura do móvel:
60 = 600 mm
66 = 660 mm
72 = 720 mm
78 = 780 mm
91 = 914 mm

FR2XXXXX999

Código para sistema Lift, com 
suporte niquelado, preparado 
para receber plaqueta de 
acabamento.

Plaqueta de acabamento deve ser 
encomendada separadamente.  
 

FR2XXXXX_ _9X1

Código para sistema Lift  com 
suporte niquelado, com logotipo 
serigrafado.

Lift – Sistema de elevação - Porta dupla
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FLMGSE XXX

D00FSNG

D00LSNG

C2_6A99 BAPGR39

FLC_E9R

FLMGRE XXX

FL1SLLXXSNX

FL1DLLXXSNX

D00SSNG

Dobradiça central com regulagem 
vertical e lateral de ±1.5 mm. 
Para completar o código com o 
tipo de fixação verificar na 
página 304 e 305.

Embalagem
Caixa com 300 peças

Calço para chapeu do movél.
Calço na porta.

Dobradiça para porta.
Para completar o código com 
as variações de fixação, ver 
na página 304 e 305.

Embalagem
Caixa com 300 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
310.

inserir a força do pistão correspondente.

Embalagem
Caixa com 12 peças

Embalagem
Caixa com 150 peças

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
311.

Embalagem
Caixa com 12 peças

inserir a força do pistão correspondente.

A encomendar separadamente:

Sistema de elevação para o lado esquerdo.

Carter

Cores do suporte:
G = cinza
1 = branco
9 = niquelado

Sistema de elevação para o lado direito

Carter

Cores do suporte:
G = cinza
1 = branco
9 = niquelado

Embalagem
Caixa com 12 peças

Embalagem
Caixa com 12 peças

Componentes do sistema

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões grandes.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões médias.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões reduzidas.
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1

11

11

Lado interno do móvel

Porta superior

Porta inferior

1) Variações previstas para fixação da caneco da dobradiça:

A = parafusar com parafusos para madeira, distância 
     entre eixos de 48x6 mm;
P = parafusar com parafusos para madeira, distância 
     entre eixos de 45x9,5 mm;
U = parafusar com parafusos para madeira, distância 
     entre eixos de 52x5,5 mm;
B = com bucha entre eixos 48x6 mm;
R = com bucha entre eixos 45x9,5 mm;
W = com bucha entre eixos 52x5,5 mm;
6 = rápido entre eixos 48x6 mm;
7 = rápido entre eixos 45x9,5 mm;
2 = rápido entre eixos 52x5,5 mm.

D = Cobertura da porta na lateral.

* Medidas válidas para móveis com altura de 600, 660, 720 
e 780 mm. 
Para móveis com alturas diferentes, devem ser solicitadas 
as medidas ao serviço de assistência técnica Salice.

Furação da porta inferior em madeira.

Lift – Sistema de elevação - Porta dupla - instruções de montagem

Porta superior

Porta inferior

Variações previstas para fixação da caneco da dobradiça:

A = parafusar com parafusos para madeira, intervalo 
      entre eixos 48x6 mm;
P = parafusar com parafusos para madeira, intervalo 
      entre eixos 45x9,5 mm;
U = parafusar com parafusos para madeira, intervalo 
      entre eixos 52x5,5 mm;
B = com bucha entre eixos 48x6 mm;
R = com bucha entre eixos 45x9,5 mm;
W = com bucha entre eixos 52x5,5 mm;
6 = rápido entre eixos 48x6 mm;
7 = rápido entre eixos 45x9,5 mm;
2 = rápido entre eixos 52x5,5 mm.

Furação da porta em madeira
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1

1

1)

Porta superior

Porta inferior

Furação da porta superior com perfil em alumínio, espessura mínima 45 mm.

variações previstas para a fixação da caixa da dobradiça:

A = parafusar com parafusos para madeira, distância 
      entre eixos de 48x6 mm;
P = parafusar com parafusos para madeira, distância 
      entre eixos de 45x9,5 mm;
U = parafusar com parafusos para madeira, distância 
      entre eixos de 52x5,5 mm.

Lado interno 
do móvel

Porta superior

Porta inferior

1) Variações previstas para fixação da caneco da dobradiça:

A = parafusar com parafusos para madeira, distância 
      entre eixos de 48x6 mm;
P = parafusar com parafusos para madeira, distância 
      entre eixos de 45x9,5 mm;
U = parafusar com parafusos para madeira, distância 
      entre eixos de 52x5,5 mm.

D = Cobertura da porta na lateral.

* Medidas válidas para móveis com altura de 600, 660, 720 
e 780 mm. 
Para móveis com alturas diferentes, devem ser solicitadas 
as medidas ao serviço de assistência técnica Salice.

Furação da porta inferior em perfil de alumínio com espessura mínima 45 mm.
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Inserir o pistão no local apropriado para encaixe, com uma ligeira 
pressão.

Fixação do pistão

Instruções de montagem

Fixação do suporte na lateral do móvel
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Aconselha-se: 

D00FSNG Para portas até 6 kg de peso
D00LSNG Para portas com peso superior a 6 kg

Inserção do Smove.

Lift – Sistema de elevação - Porta dupla - instruções de montagem

Montagem da porta no móvel.
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Lift – Sistema de elevação - Porta dupla - instruções de montagem

Instalação do suporte.

* Medidas válidas para móveis com 
altura de 600, 660, 720, 780 e 
914 mm. Para móveis com alturas 
diferentes, consultar o valor correto 
no serviço de assistência técnica 
Salice.

L = 600 Z = 530
L = 660 Z = 560
L = 720 Z = 590
L = 780 Z = 620
L = 914 Z = 687

Dimensões do sistema.

A espessura do braço permite a utilização da prateleira com 
profundidade reduzida de 10mm em releção a profundidade do móvel.
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Substituição do pistão à gás

Soltar o braço do calço encontrado na porta 
inferior.

Soltar o pistão após o mesmo estar 
totalmente aberto
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Lift – Sistema de elevação - Porta dupla - força do pistãos

Tabela para utilização do pistão a gás, para abertura completa da porta (FLMGSExxx).

Gráfico para estabelecer a exata necessidade dos pistões a serem utilizados, em relação com as dimensões e o peso das portas. 
Aconselha-se a efetuar testes de montagem. O nosso serviço de assistência técnica está a disposição para atender qualquer chamada.

No caso de armários com 600 mm de largura é possível utilizar somente um sistema, direito ou esquerdo.

Altura total das duas portas 600 mm

Altura total das duas portas 660 mm

Altura total das duas portas 720 mm

Peso da porta (Kg)
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Altura total das duas portas 780 mm

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)
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Tabela para utilização do pistão a gás, para abertura da porta em todas as posições (FLMGRExxx).

Gráfico para estabelecer a exata necessidade dos pistões a serem utilizados, em relação com as dimensões e o peso das portas. 
Aconselha-se a efetuar testes de montagem. O nosso serviço de assistência técnica está a disposição para atender qualquer chamada.

No caso de armários com 600 mm de largura é possível utilizar somente um sistema, direito ou esquerdo.

Altura total das duas portas 600 mm

Altura total das duas portas 660 mm

Altura total das duas portas 720 mm

Altura total das duas portas 780 mm

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)
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Peso da porta (Kg)

Altura total das duas portas 910 mm
Força do pistão (N)

311



312



 Lift – Sistema de elevação
Portas de abertura paralela
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Lift – Sistema de elevação
Portas de abertura paralela per ante di altezza da 360 a 440 mm
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Composição do código:
F = sistema de elevação;
P = Abertura paralela;
XXXXXX = Particularidades;
SN = Carter com logotipo Salice / 99 = Carter preparado para receber placa de acabamento;
X = Cor do carter;
X1 = Carter com logotipo serigrafado.

FPXXXXXXSNX  
  

G = suporte Cinza
1 = suporte Branco
9 = suporte niquelado

FR2XXXXX999

Código para sistema Lift, com 
suporte niquelado, preparado 
para receber placa de 
acabamento.

Placa de acabamento deve ser 
encomendada separadamente. 

FR2XXXXX_ _9X1

Código para sistema Lift com 
suporte niquelado e logotipo 
serigrafado.
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BAPGR39

FLMGSE XXX D00FSNG

D00LSNGFLMGRE XXX

FPXX59KX445 
FPXX59KX745 
FPXX59K1045 

FPXXXXXXSNX
 

D00SSNG

Lift – Sistema de elevação
Portas de abertura paralela para portas com altura de 360 a 440 mm

A encomendar separadamente:

Barra estabilizadora

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
329.

Embalagem
Caixa com 12 peças

inserir a força do pistão correspondente.

Embalagem
Caixa com 12 peças

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
329.

inserir a força do pistão correspondente.

para portas de largura 600 mm.
para portas de largura 900 mm.
para portas de largura 1.200 mm.

Embalagem
Caixa com 6 peças

Calço na porta

Embalagem
Caixa com 300 peças

Sistema de elevação para o lado esquerdo.

Carter

Cores do suporte.
G = cinza
1 = branco
9 = niquelado

Sistema de elevação para o lado direito.

Embalagem
Caixa com 6 peças

Componentes do sistema para portas em madeira.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões grandes.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões médias.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões reduzidas.
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BAP3R39

FLMGSE XXX D00FSNG

D00LSNG

DBZXBH9

FLMGRE XXX

FPXX59KX445 
FPXX59KX745
FPXX59K1045 

FPXXXXXXSNX
 

D00SSNG

D00LSNG

A encomendar separadamente:

Calço para porta.

Embalagem
Caixa com 300 peças

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
329.

inserir a força do pistão correspondente.

Embalagem
Caixa com 12 peças

Barra estabilizadora.

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
329.

inserir a força do pistão correspondente.

Embalagem
Caixa com 12 peças

 para portas de largura 600 mm.
 para portas de largura 900 mm.
 para portas de largura 1.200 mm. 

Embalagem
Caixa com 6 peças

Adaptador para calço com 
parafusos de fixação.

Embalagem
Caixa com 150 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 6 peças

Sistema de elevação para o lado esquerdo.

Carter

Cores do suporte:
G = cinza
1 = branco
9 = niquelado

Sistema de elevação para o lado direito.

Componentes do sistema para portas em alumínio.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões grandes.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões médias.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões reduzidas.
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G = suporte cinza
1 = suporte branco
9 = suporte niquelado

Composição do código:
F = Sistema de elevação;
P = Abertura paralela;
XXXXXX = Particularidades; 
SN = Carter com logo Salice / 99 = Carter preparado para receber placa de acabamento;
X = Cor do carter;
L = braço longo;
X1 = Carter con logotipo serigrafado.

FPXXXXXXSNXL  
  

FPXXXXXX999L

Código para o sistema Lift com 
suporte niquelado, preparado 
para receber plaqueta de 
acabamento.

Placa de acabamento deve ser 
encomendada separadamente

FPXXXXXX_ _9LX1

Código para sistema Lift com 
suporte niquelado e logotipo 
serigrafado.

Lift – Sistema de elevação
Portas de abertura paralela

318



BAPGR39

FLMGSE XXX D00FSNG

D00LSNGFLMGRE XXX

FPXX59KX445 
FPXX59KX745 
FPXX59K1045 

FPXXXXXXSNXL
 

D00SSNG

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Calço na porta

Embalagem
Caixa com 300 peças

A encomendar separadamente:

Componentes do sistema para portas em madeira.

Embalagem
Caixa com 6 peças

Sistema de elevação para o lado esquerdo.

Carter

Cores do suporte:
G = cinza
1 = branco
9 = niquelado

Sistema de elevação para o lado direito.

inserir a força do pistão correspondente.

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
330.

Embalagem
Caixa com 12 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Pistão a gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
331.

inserir a força do pistão correspondente.

Embalagem
Caixa com 12 peças

Barra estabilizadora.

Embalagem
Caixa com 6 peças

 para portas de largura 600 mm.
 para portas de largura 900 mm.
 para portas de largura 1.200 mm.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões grandes.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões médias.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões reduzidas.
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BAP3R39

FLMGSE XXX D00FSNG

D00LSNG

DBZXBH9

FLMGRE XXX

FPXX59KX445 
FPXX59KX745 
FPXX59K1045  

FPXXXXXXSNXL
 

D00SSNG

Lift – Sistema de elevação
Portas de abertura paralela para portas com altura de 440 660 mm

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
330.

inserir a força do pistão correspondente.

Embalagem
Caixa com 12 peças

Calço na porta.

Embalagem
Caixa com 300 peças

A encomendar separadamente:

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Adaptador para calço com 
parafusos de fixação.

Embalagem
Caixa com 150 peças

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 
331.

inserir a força do pistão correspondente.

Embalagem
Caixa com 12 peças

Embalagem
Caixa com 6 peças

Barra estabilizadora.

 para portas de largura 600 mm.
 para portas de largura 900 mm.
 para portas de largura 1.200 mm.

Sistema de elevação para o lado esquerdo.

Carter

Cores do suporte:
G = cinza
1 = branco
9 = niquelado

Sistema de elevação para o lado direito.

Embalagem
Caixa com 6 peças

Componentes do sistema para portas em alumínio.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões grandes.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões médias.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões reduzidas.

320



Instruções de montagem

Para a porta com perfil em alumínio, fixar o calço sobre o 
adaptador DBZXBH9.
D = Cobertura da porta na lateral.

Furo complementar para 
parafuso de madeira, 
quando utilizar em portas 
leves

Fixação complementar 
deve ser feita após a 
regulagem

Lado interno do 
móvel

Para a porta com perfil em alumínio, fixar o calço sobre o
adaptador DBZXBH9.
D = Cobertura da porta na lateral.

Furacão da porta em madeira e com revestimento em alumínio. Para portas com altura de 440 a 660 mm.

Lado interno do móvel

D = Cobertura da porta na lateral.

Lado interno do 
móvel

Furo complementar para 
parafuso de madeira, 
quando utilizar em portas 
leves

Fixação complementar 
deve ser feita após a 
regulagem

Furação da porta em madeira e com revestimento de alumínio. Para portas com altura de 360 a 440 mm.

Lado interno do móvel

D = Cobertura da porta na lateral.
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Lift – Sistema de elevação Portas de abertura paralela - instruções de montagem

Fixação do suporte na lateral do móvel.

Encaixe do pistão

Inserir o pistão nas ponteiras determinadas com uma leve pressão.
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Aplicação da cobertura do suporte.

Inserção do Smove.
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Lift – Sistema de elevação Portas de abertura paralela - instruções de montagem

Medida interna do móvel – 
117 mm

Inserir as ponteiras de acabamento na barra 
e apertar o parafuso de fixação.

Encaixar a ponteira de acabamento no carter.

No caso de móvel com largura especial, 
desencaixar a ponteira da barra 
estabilizadora de um lado e cortar na 
medida desejada. Recolocar a ponteria 
no local correto.

Montagem da barra estabilizadora
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Montagem da porta no móvel

Fixação complementar 
deverá ser feita após a 
regulagem

Regulagem frontal

Regulagem e fixação complementar

Regulagem lateral

Regulagem vertical
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Lift – Sistema de elevação Portas de abertura paralela - instruções de montagem

Furação da porta em madeira e com revestimento de alumínio. Para portas com altura de 360 a 440 mm.
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Montagem da porta no móvel
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1) Soltar o parafuso complementar de fixação;
2) Pressione com força sobre o clip do calço;
3) Solte a porta

Desmontagem.

Lift – Sistema de elevação Portas de abertura paralela - instruções de montagem
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Altura da porta 360 mm

Altura da porta 420 mm

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)
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Peso da porta (Kg)

Tabela para utilização do pistão a gás, para abertura completa da porta (FLMGSExxx).
Para portas com altura de 360 a 440 mm.

Gráfico para estabelecer a exata necessidade dos pistões a serem utilizados, em relação com as dimensões e o peso das portas.

Altura da porta 420 mm

Altura da porta 360 mm

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)
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Peso da porta (Kg)

Tabela para utilização do pistão a gás, para abertura da porta em todas as posições (FLMGRExxx). Para 
portas com altura de 360 a 440 mm.

Gráfico para estabelecer a exata necessidade dos pistões a serem utilizados, em relação com as dimensões e o peso das portas.

Força dos pistões
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Altura da porta 480 mm

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Altura da porta 540 mm

Altura da porta 600 mm

Força do pistão (N)

Altura da porta 660 mm

Força do pistão (N)
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Peso da porta (Kg)

Tabela para utilização do pistão a gás, para abertura completa da porta (FLMGSExxx).
Para portas com altura de 440 a 660 mm.

Gráfico para estabelecer a exata necessidade dos pistões a serem utilizados, em relação com as dimensões e o peso das portas.

Lift – Sistema de elevação Portas de abertura paralela - força do pistãos
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Altura da porta 480 mm

Altura da porta 540 mm

Altura da porta 600 mm

Altura da porta 660 mm

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)
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Peso da porta (Kg)

Tabela para utilização do pistão a gás, para abertura da porta em todas as posições (FLMGRExxx).
Para portas com altura de 440 a 660 mm.

Gráfico para estabelecer a exata necessidade dos pistões a serem utilizados, em relação com as dimensões e o peso das portas.
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Lift – Sistemas de elevação
Portas de abertura basculante
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Composição dos códigos:
F = Sistema de elevação;
B = Abertura basculante;
XXXXXX = Particularidades;
SN = Carter com logotipo Salice / 99 = Carter preparado para receber placa de acabamento;
X = Cor do carter;
X1 = Carter com logotipo serigrafado.

FBXXXXXXSNX   

G = suporte Cinza
1 = suporte Branco
9 = suporte Niquelado

FR2XXXXX999

Códigos para sistema Lift, 
com suporte niquelado, 
preparado para receber placa 
de acabamento

Plaqueta de acabamento 
deve ser encomendada 
separadamente 

FR2XXXXX_ _9X1

Código para sistema Lift com 
suporte niquelado e logotipo 
serigrafado.

Lift – Sistemas de elevação Portas de abertura basculante
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BAPGR39

FLMGSE XXX D00FSNG

D00LSNGFLMGRE XXX

FBXXXXXXSNX

D00SSNGCalço na porta.

Embalagem
Caixa com 300 peças

Embalagem
Caixa com 6 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 12 peças

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 343.

inserir a força do pistão correspondente.

Embalagem
Caixa com 12 peças

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 344.

inserir a força do pistão correspondente.

A encomendar separadamente:

Sistema de elevação o lado esquerdo.

Carter

Cores do suporte.
G = cinza
1 = branco
9 = niquelado

Sistema de elevação o lado direito.

Componentes do sistema para portas em madeira.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões grandes.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões médias.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões reduzidas.
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BAP3R39

FLMGSE XXX D00FSNG

D00LSNG

DBZXBH9

FLMGRE XXX

FBXXXXXXSNX

D00SSNG

FBXXXXXXSNX

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 343.

inserir a força do pistão correspondente.

Embalagem
Caixa com 12 peças

Embalagem
Caixa com 300 peças

Calço na porta.

Embalagem
Caixa com 250 peças

Embalagem
Caixa com 250 peças

Pistão à gás.
Para identificar as forças 
disponíveis, ver nas páginas 344.

inserir a força do pistão correspondente.

Embalagem
Caixa com 12 peças

Adaptador para calço com 
parafusos de fixação.

Embalagem
Caixa com 150 peças

A encomendar separadamente:

Embalagem
Caixa com 6 peças

Sistema de elevação o lado esquerdo.

Carter.

Cores do suporte:
G = cinza
1 = branco
9 = niquelado

Sistema de elevação o lado direito.

Componentes do sistema para portas em alumínio.

Portas de abertura basculante

Embalagem
Caixa com 250 peças

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões grandes.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões médias.

Smove.

Para portas com peso e 
dimensões reduzidas.
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Fixação do suporte na lateral do móvel

Instruções de montagem

Lado interno do móvel

Furo complementar para 
parafuso de madeira quan-
do utilizar em portas leves

Fixação complementar 
deve ser feita após a 
regulagem

Lado interno 
do móvel

D = cobertura da porta na lateral Para a porta com perfil em alumínio, fixar o calço sobre o adaptador 
DBZXBH9.
D = cobertura da porta na lateral

Furacão da porta em madeira e com revestimento de alumínio
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Inserção do amortecedor

Portas de abertura basculante - instruções de montagem

Encaixe do pistão.

Inserir o pistão nas ponteiras determinadas com uma leve pressão
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Aplicação do suporte

Montagem da porta no móvel
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Portas de abertura basculante - instruções de montagem

Regulagem e fixação complementar

Montagem.

1) Soltar o parafuso complementar de fixação
2) Pressione com força sobre o clip do calço
3) Solte a porta

Regulagem frontal

Regulagem lateral

Regulagem vertical

Fixação complementar 
deverá ser feita após a 
regulagem
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Esquema de montagem do sistema para móveis com largura superior a 1200 mm

Volume ocupado pelo sistema
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Posição da porta aberta

Portas de abertura basculante - instruções de montagem
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Altura da porta 360 mm

Altura da porta 480 mm

Altura da porta 600 mm

Altura da porta 660 mm

Altura da porta 720 mm

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)
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Peso da porta (Kg)

Tabela para utilização do pistão a gás, para abertura completa da porta (FLMGSExxx).

Gráfico para estabelecer a exata necessidade dos pistões a serem utilizados, em relação com as dimensões e o peso das portas.

Força do pistãos
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Tabela para utilização do pistão a gás, para abertura da porta em todas as posições 
(FLMGRExxx).

Gráfico para estabelecer a exata necessidade dos pistões a serem utilizados, em relação com as dimensões e o peso das portas.

Altura da porta 360 mm

Altura da porta 480 mm

Altura da porta 600 mm

Altura da porta 660 mm

Altura da porta 720 mm

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)

Força do pistão (N)
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Portas de abertura basculante - força do pistãos
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Junções

Ju
nç

õe
s
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G98XA15 
G98XAG5 
G98XA3V 
G98XAUV 

D98XAX3PE

Junção

Esquema de furção

Embalagem
Caixa com 1200 peças
Pallet 28.800 peças

Junção simples em nylon, montagem a pressão

  Branca
  Cinza
  Preto
  Mogno

Acessório para inserção de junção G98X e G98Y.

Cores disponíveis
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1
2
3
1

Acessório para inserção de junção G98X e G98Y.

Instruções de montagem e desmontagem

Montagem

Aplique a junção em uma das partes que será 
unida.
Inserir a ponta com rosca no furo com a aleta 
levantada, na posição aberta.

Após unir as partes, abaixar a aleta até o fim 
da sua rotação.

A ponta rosqueada, rotacionada, mantém em 
contato as duas partes unindo-as de modo 
seguro. As ranhuras da ponta se fixam na 
parede interna do furo.

Desmontagem

Retornar a aleta para a posição aberta. 
Separar as duas partes. Com isto, não ficará 
nenhum elemento inserido noo furo.
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Acessório

A
ce
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S6XX83C1S2XX83A1

S2BX83H9

S8XX83H9

S2MX83H9

S8CX83H9

S9CX83H9

S9XX83C1

S9XX83H9

Acessório

S6XX83C1
Placa em plástico com logo 
simétrica serigrafada. 
Para todas as dobradiças 
Série 600.

S6DX83C1 - S6SX83C1
Placa em plástico com logo 
simétrica serigrafada. 
Para todas as dobradiças 
Série 600.

Placa cobre parafuso simétrica 
em plástico, personalizada sob 
pedido. 
Para todas as dobradiças Série 
100, 200, Logica, F e 400.

Placa cobre parafuso simétrica 
em aço, personalizada sob 
pedido. 
Para todas as dobradiças Série 
Silentia, 100, 200, 700, Logica, 
F, B e 400.

Placa cobre parafuso simétrica 
aço, personalizada sob pedido.
Para todas as dobradiças Série 
800 e Silentia Série 800.

Placa cobre parafuso simétrica 
em aço, com logo cunhada.
Para todas as dobradiças Série 
Silentia, 100, 200, 700, Logica, 
F, B e 400.

Placa cobre parafuso simétrica 
em aço, com logo cunhada.
Para todas as dobradiças 
Série 800 e Silentia Série 800.

Placa cobre parafuso simétrica 
em aço, com logo cunhada.
Para todas as dobradiças Série 
900 e Silentia Série 900, F e 
complementares Série 200 e 
700.

Placa cobre parafuso simétrica 
em plástico, personalizada sob 
pedido. Para todas as dobradiças  
Série 900 e Silentia serie 900, 
F e complementares Série 200 
e 700.

Placa cobre parafuso simétrica 
em aço, personalizada sob 
pedido.
Para todas as dobradiças 
Série 900 e Silentia Série 900, 
F e complementares Série 200 
e 700.

Placa cobre parafuso
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S2CX85H9S2XX85H9

D_A_AC_SN D1Z6HSK

S2XF86 S2XX86

Placa cobre caneco en aço, 
personalizada sob pedido. 

Para todas as dobradiças Série  
Silentia, 100, 200, 300, 700, 
800 e 900.

Placa cobre caneco en aço com 
logo cunhada.
Personalizzabile a richiesta.

Para todas as dobradiças Série 
Silentia, 100, 200, 300, 700, 
800 e 900.

Placa cobre caneco

Gabarito plástico para conferência 
de profundidade da dobradiça 
Silentia

D1A6AC3SN = 12 mm
D2ABACGSN = 15.5 mm  
D7A6ACYSN = 13.5 mm

Espessor, cgabarito e cobre caneco para dobradiça

Espessor para utilizar e reduzir 
a profundidade de furação, para 
dobradiças com abertura 155°.

S2XF86BT = 0.6 mm
S2XF86AT = 1.2 mm
S2XF86KT = 1.8 mm

Espessor para utilizar e reduzir 
a profundidade de furação, para 
dobradiças com abertura 94°, 
105° e 110°.

S2XX86BT = 0.6 mm
S2XX86AT = 1.2 mm
S2XX86KT = 1.8 mm

Cobre caneco para dobradiça 
Silentia Série 100 para perfil 
de alumínio
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P2CBAX1P2CTAX1

P2CTAX3

P2CTA13

P2CBAX3

P2CBA13

P2CBA08P2CTA08

P2CTAOW P2CBAOW

P2CTA06 P2CBA06

P2CQAX1

P2CQAX3

P2CQA13

P2CQA08

P2CQAOW

P2CQA06

Acessório

Plástico branco

Plástico preto

Plástico preto envernizado

Plástico ouro brilhante

Placa de acabamento para dobradiça de vidro

Plástico ouro escovado

Plástico cromado
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P2CTA09 P2CBA09

SFA586XG

S2A786XGS6A786XG

P2CQA09 Plástico argentato escovado

Espessor para dobradiça
ø 26 mm. Utilizado para reduzir 
a profundidade de furação do 
caneco em 1.5 mm.

Espessor para dobradiça
ø 40 mm. Utilizado para reduzir 
a profundidade de furação do 
caneco em 1.5 mm.

Espessor para dobradiça
ø 35 mm. Utilizado para reduzir 
a profundidade de furação do 
caneco em 1.4 mm.

Espessor para dobradiça Série 200, F e 600
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S2A637XF

S2AF37X3S2BF37XY

S2BH37XG

SBA237XG

S2BM37XG

Limitador de abertura

Acessório

Limitador de abertura a 86º 
para todas as dobradiças com 
abertura a 94º e caneco 
ø35 mm.

Limitador de abertura a 120º 
para todas as dobradiças:

C2_M (págs. 51,77 e 91)
C2_D (págs. 33 e 93)
C2_F (pág. 97)
C2_U (pág.211)
C2_T (pág. 213)

Limitador de abertura a 110º 
para todas as dobradiças:

C2_M (págs. 51,77 e 91)
C2_D (págs. 33 e 93)
C2_F (pág. 97)
C2_U (pág.211)
C2_T (pág. 213)

Limitador de abertura a 110º
para a dobradiça:

C2_H (pág. 95)

Limitador de abertura a 90º para 
todas as dobradiças série B.

Limitador de abertura a 90º
para todas as dobradiças:

C2_M (págs. 51, 77 e 91)
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ARTURO SALICE S.p.A.
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL.  031 790424
FAX  031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10 
POSTFACH 1154 
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.
ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL 
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 46 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831 
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.
4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787 
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com






