
A

60

Min.43

Max.30

C 
(Afastamento da 

porta)

60

A-35

B

Vista Lateral

D

F E G

Vista superior (de cima)

C F G

3 B+4,5 B+31,5

4 B+3,5 B+30,5

5 B+2,5 B+29,5

C F G

3 B+4,5 B+41,5

4 B+3,5 B+40,5

5 B+2,5 B+39,5

Tabela de parâmetros
Espessura da folha: até 22mm Espessura da folha: 22 a 30mm  

Porta do Armário

Uso geral de portas interiores e exteriores
MÁX. 60KG

1. Alinhe os furos do amortecedor com 
os suportes, aperte o parafuso e a porca 
quadrada ao mesmo tempo. (Cuidado para 
não apertar demasiado)

2. Introduza o amortecedor na direção demonstrada na figura em 
ambos os lados da calha superior, gire o parafuso gentilmente, active os 
amortecedores (ver figura). 
(Nota: Antes de instalar o amortecedor, abra previamente furos de fixação 
da calha ao roupeiro)

Estado Aberto

Estado Inicial
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Máx.30 Opção

IM
M

K
69

1-
1 

/ 
 1

0-
03

-2
02

2

SC-2000
SISTEMA PORTAS CORRER 
PARA MOBILIÁRIO ATÉ 60Kg
Com Softbrake

wood
Sistemas Portas Correr Para Madeira



Instruções de Instalação:
1. Instale a calha superior e inferior no local correspondente do armário, com parafusos de cabeça de embeber.
2. Instale os carros nos furos correspondentes da porta interior e exterior.
3. Instale a porta interior na calha superior e o carro inferior na calha.
4. Instale a porta exterior na calha superior e o carro inferior na calha.
5. Regule a altura do carro superior da porta interior e exterior, e regule as posições até que as portas do 
armário fiquem alinhadas com ambos os painéis laterais. 
6. Regule o amortecedor para uma posição de abertura e fecho adequada e aperte o parafuso de fixação.
7. Finalmente, instale os acessórios anti-descarrilamento.

Carro superior (exterior) x 2

Carro superior (interior) x 2

Calha superior 

Calha inferior

Limites inferiores x 4

Carro inferior (exterior) x 2

Carro inferior (interior) x 2

Instalação da porta interior Instalação da porta exterior

Pressionar 
para baixo

Pressionar 
para baixo

Porta exterior
Regulação da altura do carro superior +/- 2mm

Porta interior
Regulação da altura do carro superior +/- 2mm

Instalação de acessórios 
anti-descarrilamento para carro inferior 
da porta exterior

Instalação de acessórios 
anti-descarrilamento para carro inferior 
da porta exterior


