
Nivelador para módulos superiores anti-
tombo Levelup 1, Direita, Zincado, Aço,
100 un
4030705

Características do produto

Nivelador oculto desenhado para pendurar na parede os
módulos superiores dos móveis de cozinha, casa de
banho e lar.
Destaca pelo seu sistema anti-tombo e pela sua
regulação em altura de 18 mm e profundidade 18 mm,
que permite regular a posição do módulo uma vez
suspenso na parede.
Dispõe de uma capacidade de carga de até 65 kg de
peso por unidade e está fabricado de acordo com a
norma UNE-EN 15939 em bastidor tipo A.
Este modelo instala-se no exterior do módulo na parte
direita e fixa-se por pressão sobre ilharga nuns furos
prévios de Ø 10 mm e um parafuso Ø3,5 x 20 mm,
sendo independente da tampa superior.
Para a sua montagem precisa de uma mecanização de
Ø18 mm na traseira do módulo para poder realizar a
regulação com um chave de fendas Philips nº2 Ø6 ou
Pozidrive nº2 Ø6.
Está fabricado em aço com acabamento zincado e para
a sua instalação sobre a parede é necessária a chapa
Levelup 1.

Informações sobre o produto

  

O nivelador oculto Levelup 1 está desenhado para
pendurar na parede os módulos superiores de
mobiliário de cozinha, casa de banho e lar. Destaca pelo
seu sistema anti-tombo e pela sua regulação em
altura de 18 mm e profundidade 18 mm que
permite variar a posição do módulo uma vez suspenso
na parede. Dispõe de uma elevada resistência e máxima
segurança, dado que possui uma capacidade de carga
de até 65 kg de peso por unidade e está fabricado em
conformidade com a norma UNE-EN 15939 em bastidor
tipo A.

Para a sua instalação são necessários dois niveladores,
um para cada lado do módulo, que se fixam com um
sistema de montagem rápido no exterior com
mecanizações nas ilhargas e na traseira do módulo. Os
niveladores ficam ocultos à vista uma vez montados no
móvel, sendo o único ponto visível a partir do interior
uma pequena mecanização que se deve realizar para
regular o módulo. Além disso para a sua instalação
sobre a parede é necessária a chapa Levelup 1.

SKU 4030705

EAN 8432393291024

Materiais Aço

Acabamentos Zincado

Embalagem 100 UN

Mão Direita

Componentes 100 niveladores direitos

Componentes

100 niveladores direitos



Documentação

Vá ao folha de
produto na web

Esboço (PDF)

https://www.emuca.pt/pt/sistemas-de-montagem-parafusos-e-porcas/niveladores-para-modulos-certificados/niveladores-para-modulos-superiores/nivelador-para-modulos-superiores-anti-tombo-levelup-1/nivelador-para-modulos-superiores-anti-tombo-levelup-1-direita-zincado-aco?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/40307.PT01.pdf


Produtos imprescindíveis
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