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PORTA PERSIANA

Medidas básicas

Componentes 
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Fixação so sistema 1

ŸSistema disponivel somente para móveis com painéis de espessura 
15 e 18mm;
ŸProduto produzido sob medida dentro dos limites informados.

  

Altura entre 
500 e1500mm 

 

1

Extrair o carter para ter 
um melhor acesso as 
furações do sistema.

2X
Perfil lateral

2X
Guarnição 
plástica

2X
Suporte lateral

1X 
Suporte superior

2X
Acabamento 
lateral

a cada 400mm

a cada 400mm

2,9 x 13 mm

a cada 400mm

2,9 x 13 mm

1X 
Acabamento 
superior

1X
Acabamento 
inferior

Perfil da persiana

Sistema

2,9 x 13 mm

4X
Tampa de 
acabamento

Posicionar o sistema na 
parte superior do móvel 
(chapéu), deixando-o 
rente com a extremidade 
frontal;

 Marcar furação; 

Fixação com parafusos.

Largura da 
porta entre 
350 e1200mm 

Espessura do 
painel 15 ou 
18mm 

15-18

Vista lateral

300 mínimo

Puxador

carter

Profundidade interna mínima do móvel 300mm

Repetir a operação para as duas laterais do móvel

2

3

Necessário 50mm de recuo 
da prateleira



Fixação do acabamento inferior2

18

15

Sistema disponível 
somente para móveis 
com caixa de espessura 
15mm e 18mm.

Remover a fita adesiva e fixar o acabamento inferior na base 
do móvel com o lado 15mm ou 18mm virado para frente, de 
acordo com a espessura do móvel.

Fita adesiva

Fixação dos perfis laterais3

Encaixe das guarnições

                              
Observe que existe um encaixe no sistema para aplicar os  
perfis laterais.

3

Apos a fixação do perfil lateral encaixe 
aguarnição no perfil 

4

H= 700mm   =   3  Giros
H= 900mm   =   5  Giros
H= 1000mm =   7  Giros
H= 1200mm =   9  Giros
H= 1450mm =  10 Giros

H =  Altura do módulo 

Referência

Regulagem da força da porta

Armar o sistema girando a porta para frente, com o número 
de rotações indicado. 

Nunca rotacionar a porta para trás para não danificar
o sistema.

5

Passar a porta pelas roldanas emborrachadas, encaixando 
nas guarnições plásticas e baixando até mais da metade do

Passar porta pelas roldanas6

Posicionar o puxador dentro da canaleta encaixando - o
na extremidade da porta. 

Encaixe do puxador

Porta

Puxador

Vista lateral

Apoiar por trás com os dedos,
e pressionar com os polegares
para encaixar o puxador na porta 

7

Encaixar o perfil lateral 
no sistema. 
Alinhar frontalmente 
com a lateral do móvel 
e marcar furação

Fixação com parafusos 
a cada 400mm

2,9 x 13 mm

Fixação dos perfis suportes  

Perfil suporte lateral

Deixar um espaço de 3mm 
na parte superior e inferior 
do móvel e 1mmna lateral, 
como indica a figura

38

a cada 400mm
2,9 x 13 mm

                              Observe que existe um encaixe no sistema para aplicar 
os perfis laterais e as guarnições. 

1 2

Repetir a operação para as duas laterais do móvel

1

móvel.



O nosso serviço de assistência técnica está a disposição para quaisquer esclarecimentos
que se façam necessários.

Nos reservamos o direito de modificar as especificações técnicas sem aviso prévio. 

Fixação dos perfis acabamento  

Fixação por encaixe

 Encaixar os perfis 
acabamento laterais 
fazendo uma leve 
pressão.

Encaixar cuidadosamente
o perfil superior de cima 
para baixo.

Encaixe tampa de acabamento

Inserir as tampas de acabamento 
nas extremidades superiores e 
inferiores dos perfis de 
acabamento.

Encaixe tampa de acabamento

Encaixe tampa de acabamentoEncaixe do carter

Encaixar o carter novamente 
no sistema para dar 
acabamento.

Perfil suporte superior

O perfil deve ser fixado 1mm 
a baixo do alinhamento com 
a parte superior do chapéu do 
móvel.

a cada 400mm
2,9 x 13 mm
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