INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

1 Montagem da gaveta

Medidas básicas do módulo
Deluxe

NOVA PRO CRYSTAL

Fixe a base e o fundo de madeira.

Laterais metálicas

Mín. 204,5

Mín. 155
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Encaixe as laterais metálicas direita e esquerda na base e no
fundo de madeira.

Largura interna - 58
Painel traseiro

-0
+0,5

furação para
bucha opcional

Largura interna - 58

Dimensões para corte
da lateral de vidro
2X
Ganchos frontais

Largura interna - 58

-0
+0,5

8

comp. da corrediça - 37

(não aplicável para
gavetas internas)

Obs.: não devem ser deixadas folgas entre a lateral e a base.

Frente da gaveta

1 x 45°

Encaixe os conectores nas extremidades das duas laterais
de vidro

Largura da base + 15

40

Superfície inferior da base

7

Acessórios extras são fornecidos separadamente
e conforme modelo da gaveta

32

2X
Conectores
traseiros

128

2X
Tapa furos
excêntricos
2X
Conectores
frontais

Fixe batendo com um martelo de borracha os ganchos das
laterais na parte inferior da base.

96

2X
Laterais (esquerda e direita)

10

Obs.: fixação com a bucha que acompanha a lateral é opcional.
A bucha pode ser retirada para fixação apenas com parafusos.

As laterais de vidro não
acompanham o produto
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Componentes

73

185

64
96,5
ŸRegulagem tridimensional da frente da gaveta;
ŸNão é necessário usinar a base;
ŸBase e painel traseiro possuem a mesma largura.

fixação com
bucha opcional

comp. da corrediça - 19

Base

Mín. 49,5 *

7

16

LATERAIS METÁLICAS

Posicione o vidro com os conectores nas laterais da
gaveta, conforme a figura abaixo:

Posicione a gaveta montada na posição inclinada, sobre as
corrediças e feche a gaveta totalmente até o perfeito encaixe.

Regulagem vertical de +2mm -2mm

+- 2mm

3

1
2

3 Instalação da frente da gaveta
Fixe os ganchos nas duas extremidades da frente da gaveta,
de acordo com as medidas já apresentadas.

1 - Desaperte levemente o parafuso superior.
2 - Regule a gaveta com o parafuso excêntrico inferior.
3 - Aperte novamente o parafuso superior.
Finalize a montagem aplicando os tapafuros.

Parafuse os conectores traseiros ao fundo da gaveta

Com os ganchos já fixados na frente da gaveta posicione os
dois lados simultaneamente pressionando para trás as
alavancas na parte inferior das laterais.

5 Desmontagem da frente da gaveta
Para manutenção e limpeza da gaveta a frente pode ser
retirada conforme abaixo:

2 Instalação da gaveta
Extraia totalmente as corrediças já instaladas no módulo.

4 Regulagem

6 Remoção da gaveta

Regulagem lateral de +1,5mm -1,5mm

+- 1,5mm

Extraia completamente a
gaveta.
Pressione a alavanca de aperto levemente para trás para
destravar e desloque lateralmente a frente da gaveta.

Não levantar a corrediça
junto com a gaveta.

Levante a gaveta para
desencaixar as laterais da
corrediça então remova a gaveta.

