INSTRUÇÃO DE MONTAGEM
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3x
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1X
Guia inferior

1X
Guia superior

SISTEMA DE CESTOS EXTRAÍVEIS
2X
Anel de suporte

2X
Pino

862mm

máx. 70mm
mín. 50mm

SLIDE CORNER

Para movel de canto - saída para esquerda
2 cestos

*450mm
*mín. 411mm

16-19mm

Painel fixo
Coluna suporte

2X
Fixador
*Para porta com largura de 450mm

1

máx. 25mm

Cada cesto

Vista superior

A coluna suporte não acompanha o sistema.
Recomendado o uso de dobradiça Série 200 94°.

Durante a instalação, manuseie os componentes do
sistema com cuidado para evitar riscos e amassados.

1X
Instrução de montagem

Medida para furação
2 cestos

Coluna suporte

482mm

• Permite acessar confortavelmente os espaços de um móvel de canto
• A prateleira superior pode ser regulada na altura desejada
• Capacidade de 15kg por cestos;
• Não aconselhável para portas de alumínio.

mín. 500

2X
Cesto

Canto cego direito
saída para a esquerda

2X
Braço deslizante

Medidas básicas

2X
Braço central
1X
Tubo

Para móveis
com 900mm

Largura
interna mín
862mm

Profundidade
mín 490mm

IM.TEC.GV.099/01 - CÓPIA NÃO CONTROLADA

Vista vista frontal

Componentes

1

Fixação do guia inferior

2

Encaixe da estrutura central

2 Encaixe a estrutura montada anteriormente no guia
inferior, como mostra a imagem a seguir.

1 Encaixe as peças conforme imagem a baixo:
Guia superior

Fixador

Braço central (1)

Coluna suporte
Coluna suporte

Anel de suporte(1)
Vista superior

16
Pino

26 38

Tubo

Fixadores

Braço central (2)

3

Fixação do guia superior na coluna suporte

Anel de suporte(2)

A prateleira superior
pode ser regulada na
altura desejada no
momento da montagem.

3x
4,5 x 16mm

Para fixar os braços no tubo, utilize fixadores na parte
superior do braço e anel de suporte juntamente com o
pino na parte inferior do braço

462

20

Pino

5

4x
4,5 x 16mm

Encaixe dos cestos nos braços

1 Fixe os braços deslizantes na lateral do móvel como na
imagem acima

4

1 Posicione os braços deslizantes para frente do

Fixação dos braços deslizantes no móvel

128

96

23

65,5

y

96 128

móvel

Vista lateral - esquerda

A medida de Y varia de acordo com o nível de altura da
prateleira superior escolhido.

2 Insira mais 3 parafusos na parte interna dos braços para
maior fixação.
16x
4,5 x 16mm

1º furo do tubo ->Y = 316 mm
2 º furo do tubo ->Y = 348 mm
3º furo do tubo ->Y = 380 mm
4º furo do tubo ->Y = 412 mm

2 Encaixe os cestos como na imagem a cima

6

Desencaixe das prateleiras

Se houver a necessidade de retirar as prateleiras

1 Utilize uma chave para desencaixar as prateleiras dos
braços

2 Retirar a bucha da prateleira

3 Reencaixar a bucha no braço

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.

