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MANUAL INSTALAÇÃO
PORTA CORRER ATELIER

DESCRITIVO:

O conjunto contém:
- x1 Porta atelier
- x1 Calha de guia
- x2 Rodízios duplos
- x2 Batentes
- x2 Tampas
- x1 Guia
- x2 Calhas
- O conjunto completo de parafusos para a instalação da sua porta

IMPORTANTE: Os parafusos fornecidos são adequados para a maioria dos suportes tradicionais, no entanto, deve certi�car-se de que os 
�xadores adequados são escolhidos correctamente.
Solicite aconselhamento técnico de um pro�ssional para obter a �xação adequada ao seu produto.
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Vista de cima:
(exemplo para um reforço reto)
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2. Fixar uma das tampas ao suporte da calha (Parafuso  4,8x13). 3. Deslize o batente para dentro do trilho de descarga da tampa aparafusada
 com precisão, então bloqueie esta paragem com a tecla 
dois parafusos colocados sem o batente.

1. Visser le guide au sol (Vis 38x48 + Cheville).1. Aparafusar a guia ao solo (Parafuso 4,8x38 + Bucha).

ATENÇÃO: ESTA PORTA DESTINA-SE APENAS A SER UTILIZADA NO INTERIOR. NÃO CONSTITUI ISOLAMENTO TÉRMICO OU ACÚSTICO. 
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4. Insira os rodízios duplos por cima da porta, depois aperte 
fortemente.

5. Deslize a porta com os seus duplos 
rodízios no trilho.

7. Fixe a outra tampa e faça deslizar o batente 
nivelado com a calha e aparafuse a tampa. 
(Parafuso 4,8x13).

6. Deslize o outro batente para dentro do trilho.

8. Coloque os calços na extensão da guia, coloque a porta nos calços, a guia deve ser inserida na barra transversal inferior da porta e delimite a localização dos 
fechos (o rodízio duplo deve ser encaixado no batente na posição de porta aberta).

ATENÇÃO: O ângulo 
da porta deve estar no 
mesmo nível que 
o ângulo da guia.

Porta

Porta

CalhaGuia Calha

Armazenamento antes da instalação: armazenar o produto na vertical, longe do mau tempo, num local ventilado e seco. Para bene�ciar da garantia, o produto deve ser 
instalado de acordo com as regras do comércio (DTU). É importante manter a lubri�cação nas partes móveis. Não aplicar produto abrasivo no revestimento em pó, 
limpar com água e sabão.

8. Perfurar e aparafusar o trilho à parede (Parafuso 4,8x60 + Bucha + Tampa)
(              -   8mm).

8.Remova o calço e ajuste os batentes e o trilho de guia (se 
necessário).


