Sistema de portas de dobrar

Sistema de portas de dobrar
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Sistema deporta de dobrar

Características técnicas

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.
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Para permitir sempre um fechamento preciso, auxiliando eventuais
empenamento da porta, está disponível um sistema de guia de
fechamento para a porta.

Sistema de portas de dobrar

F1C169

Dobradiça para patinador

Dobradiça central

F1CXE9

de parafusar

F1C0E9

a pressão bucha
Ø 8x11.5 mm

F1CZ69

Para porta com perfil em alumínio

F1CO69

Dobradiça para porta com perfil
em alumínio sistema Pratical

F1PVAY

Patinador longo
Para porta com perfil em alumínio

F1PXAY

Patinador

D206BK5

Dobradiça central para porta
com perfil em alumíno sistema
Practical

Perfil adesivo salva dedo
F1SBAY Neutro

F1RFAY

Engate para porta
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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.

+2 mm -2 mm

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.

+2.5 mm
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Montage

De encaixar

De parafusar B 3,5 DIN 7982

Branco

F1GIA1…………

F1GFA1…………

Preto

F1GIA3…………

F1GFA3…………

Cinza

F1GIAG…………

F1GFAG…………

Bege

F1GIAP…………

F1GFAP…………

Colori

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.
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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.
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.

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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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 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.
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.

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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Embalagem

Elementos do sistema

.

Caixa

Pallet

F1C169

300 peças

7.200 peças

F1PXAY

300 peças

7.200 peças

F1CXE9

600 peças

14.400 peças

F1COE9

600 peças

14.400 peças

F1RFAY

300 peças

7.200 peças

F1CZ69

300 peças

7.200 peças

F1CA69

300 peças

7.200 peças

F1PVAY

300 peças

7.200 peças

F1C069

300 peças

7.200 peças

Perfil salva dedo adesivo

200 metros

Guia 880 mm - 1180 mm

75 peças

Guia 590 mm

150 peças

Confecção de kit
F1C169

25 peças

F1PXAY

25 peças

F1CXE9

75 peças

F1GFA……

25 peças

paraescolher os três comprimentos

.

e as quatro cores disponíveis

Composição do código (exemplo):

F1KFX3X880

F1KFX 3 X880
Parte do código que identifica
sistema de porta de dobrar
Código de cor da guia:
1 = Branco
3 = Preto
G = Cinza
P = Bege

Código de comprimento da guia:
X590 = 590 mm
X880 = 880 mm
1180 = 1180 mm
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