
Slider M35 Top





Slider M35 é um sistema deslizante para portas coplanares para armários 
de tamanho médio, cujas portas podem ter até 1500 mm de largura e um 
peso máximo de 35 kg cada uma.

O sistema possui amortecimento com tecnologia magnética que permite um 
movimento de desaceleração tanto na abertura como no fechamento e uma 
revolucionária  silenciosidade  e suavidade no deslizamento, eliminando o 
ruído típico dos sistemas que utilizam mola.

Slider M35 pode ser utilizado para abertura de duas portas coplanares de 
mesma dimensão ou uma porta coplanar que desliza sobre uma porta batente. 

Utilizável em múltiplos ambientes e aplicações, o sistema está disponível 
em numerosas versões além da tradicional abertura coplanar de duas portas:
- Slider M35 Top Reverso permite a abertura oposta das portas;
- Slider M35 Top Step permite, com um único sistema, a abertura das portas  
 separada de um vão central;
- Slider M35 Top One, um só sistema para abertura de uma única porta;
- Slider M35 Top Power, sistema de abertura das portas motorizado.

Slider M35 Top
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Slider M35 Top

Informações técnicas

Sistema coplanar para armários.

Características portas:
 • peso máximo de cada porta 35 Kg
 • largura mín. 600 mm máx. 1500 mm
 • altura mín. 1200 mm máx. 1800 mm
 • espessura: - mín. 18 mm máx. 30 mm
   - com puxador máx. 40 mm
 • material: madeira 

Regulagem:
 • vertical ± 5 mm
 • horizontal ± 3.5 mm
 • frontal: - superior ± 3 mm
  - inferior ± 2 mm 
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Componentes do sistema

Mecanismo horizontal portante

Braços de transmissão

Grupos de regulagem porta

Ferramentas
Clipe fixação mecanismo
horizontal portante 

Clipe fixação perfil
 guia porta

Estabilizador 
e amortecedor 
porta esquerda

Estabilizador 
e amortecedor 
porta direita 

Bases de rotação 
transmissão Ativador do braço de 

transmissão

Perfil guia porta
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REGOLATORI INCASSATI
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REGOLATORI ESTERNI
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Slider M35 Top - Instruções de montagem

Grupos de regulagem encaixados Grupos de regulagem externos

DIMENSÕES PORTA

ALTURA 
PORTA

1800 mm

1600 mm

1400 mm

1200 mm

600 700 800 900 1000 1200 1300 1400 1500

LARGURA

Relação entre altura e largura portas
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Inserir as buchas de fixação (1) para o parafuso de segurança.
Fixar os clipes de suporte para o mecanismo (2) com os parafusos para madeira.

Instruções de montagem

Verificar se o móvel está nivelado, estável e não esteja torcido.
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Slider M35 Top - Instruções de montagem

Posicionar o mecanismo no chapéu do móvel assegurando-se que o engate com os clipes de suporte esteja estável.

Fixar o mecanismo com os parafusos de segurança pré-instalados nas buchas previamente posicionadas.
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Inserir as bases de rotação (1) nos pinos instalados nas extremidades dos braços de transmissão.
Fixar ao móvel (2) utilizando os parafusos para madeira. 

Repetir a operação no outro lado da divisão central.
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Slider M35 Top - Instruções de montagem

Grupos de regulagem externo
Instalar os grupos de regulagem utilizando os suportes em plástico, cuidando para posicionar o grupo com dupla regulagem
na parte interna da porta (1).
Posicionar os trilhos superior e inferior com a abertura do canal no sentido centro da porta.
Fixar o terminal da guia no lado interno da porta (2).

Grupos de regulagem encaixados
Instalar os grupos de regulagem nas áreas previamente usinadas, cuidando para posicionar o grupo com dupla regulagem
na parte interna da porta (1).
Posicionar os trilhos superior e inferior com a abertura do canal no sentido centro da porta.
Fixar o terminal da guia no lado interno da porta (2).

Dupla regulagem

Dupla regulagem
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Fixar os clipes para os perfis guia superior e inferior (1).
Instalar o ativador do braço de transmissão (2).
Executar as operações em ambas as portas.

Instalar o estabilizador na porta (1).
Instalar o amortecedor na porta (2).
Posicionar os batentes (3).
Executar as operações nas duas portas.
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Slider M35 Top - Instruções de montagem

Abrir completamente cada porta e inserir as roldanas dos braços de transmissão no canal dos perfis guia (1).

Engate as portas ao mecanismo (1) e fixa-as com os parafusos fornecidos com o sistema (2).
A operação deve ser executada com as portas abertas. 
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Coloque em ambas as portas os terminais dos perfis guia que faltam (1).
Fixar com os parafusos para madeira (2).
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Slider M35 Top - Regulagens

Abrir as portas e regula-las na altura utilizando os grupos de regulagem.

Abrir as portas para nivela-las utilizando os grupos de regulagem.
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Ajuste o espaço e a uniformidade da folga central (4 mm) utilizando os grupos de regulagem instalados no sentido centro do 
armário.

Regular a profundidade da parte superior da porta (3 mm) utilizando os parafusos de regulagem, estes parafusos de regulagem 
estão posicionados ao lado dos carrinhos.
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Slider M35 Top - Regulagens

Posicionar o suporte para o estabilizador da porta na base do armário utilizando a usinagem previamente executada.

Ajuste a profundidade na parte inferior da porta (3mm) soltando os parafusos de bloqueio (1) e utilizando o parafuso excêntrico
dos reguladores dos braços de transmissão (2).
Aperte novamente os parafusos de bloqueio ao término da operação.
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Solte os parafusos de bloqueio colocados no estabilizador (1).
Aproxime as portas no ponto de fechamento e certifique-se que a posição do estabilizador esteja correta. 
Aperte os parafusos de bloqueio no final da operação. 

Posicionar os batentes conforme indicado. 
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A velocidade de fechamento das portas pode ser regulada modificando a posição das molas que se encontram no carrinho.

Posicionar as capas nas bases de rotação.

Slider M35 Top - Regulagens

18



VERSÕES DISPONÍVEIS 

Slider M35 DESCRIÇÃO MOVIMENTO

Slider M35
Sistema de abertura, 

de duas portas
coplanares 

Slider M35 Top 
Reverso

Sistema de abertura
de duas portas,

contrapostas 

Slider M35 Top 
Step

Sistema com abertura 
das portas 

separadas por
um vão central

Slider M35 Top 
One

Sistema de abertura
com uma porta

Slider M35 Top
Power

Sistema de abertura 
das portas
motorizado 
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Reservamo-nos o direito de modificar as especificações técnicas.

Conteúdo digital:

• Prospecto técnico em Pdf

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 45 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

SALICE CHINA 
(SHANGHAI) CO. LTD.
1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com


