
Sistema Flow em formato kit para um
móvel de 2 portas de correr de madeira
apoiadas com fecho suave, Anodizado
mate, 1 ud.
6117462

Características do produto

Sistema para 2 portas de madeira apoiadas com guia
superior desenhado para instalação em mobiliário.
O seu fornecimento é feito em formato kit, a embalagem
inclui tudo aquilo que é necessário para realizar a
montagem no móvel exceto os painéis.
Tanto os carros superiores como inferiores incluem
rolamentos de esferas e regulação de 4mm além de um
bloqueio.
O kit inclui 2 dispositivos de fecho suave para cada porta
desenhado para portas de até 30 kg.
Inclui 4 perfis de alumínio anodizado de 2,35m; 2 para
cada porta dado que a calha superior é igual à inferior.

Informações sobre o produto

 

Sistema de correr Flow em formato kit para
portas de madeira apoiadas. Este kit inclui todos os
acessórios necessários para realizar a instalação de um
móvel com 2 portas exceto os painéis. O kit inclui 2
dispositivos de fecho suave para cada porta com o qual
se consegue uma abertura e um fecho amortecido o
qual está desenhado para portas de até 30 Kg. 
Os carros estão fabricados em aço e plástico com rodas
de rolamentos de esferas as quais permitem que o
sistema deslize de forma suave, da mesma forma ditos
carros dispõem de um bloqueio de regulação o
qual se acciona através de um simples rodar de um
parafuso além de possuir uma regulação em altura de 4
mm. 
A sua montagem resulta simples dado que a
mecanização a realizar é a mesma tanto na parte
superior como na inferior do móvel dado que para este
sistema utiliza-se a mesma calha, a qual está
desenhada em alumínio.

SKU 6117462

EAN 8432393273556

Materiais Alumínio, Aço

Acabamentos Anodizado mate

Embalagem 1 UN

Componentes 4 Perfis anodizados de
2,35m, 2 jogos de
acessórios soft, 2 jogos
de carros para as duas
portas.

Componentes

4 Perfis anodizados de 2,35m, 2 jogos de acessórios soft, 2 jogos de carros para as duas portas.

Documentação

Vá ao folha de
produto na web

Esboço (PDF) Instruções de
montagem (PDF)

https://www.emuca.pt/pt/sistema-para-portas-de-correr/sistemas-de-portas-de-correr/flow-pt/emuca-sistema-flow-em-formato-kit-para-um-movel-de-2-portas-de-correr-de-madeira-apoiadas-com-fecho-suave/sistema-flow-para-2-portas-de-correr-de-madeira-apoiadas-fecho-suave-paineis-nao-incluidas-aco-e-aluminio-anodizado?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393273556.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/49541.IM.pdf
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