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Fixação Caixas
Para fixação das caixas utilizamos o sistema Minifix!
Além de ser um dos melhor e mais práticos,
proporciona um excelente acabamento nas caixarias
por não deixar ferragens visíveis no externo da caixa,
As buchas de nylon fazem com que não haja
espanamento dos parafusos permitindo assim o
módulo ser montado e desmontado!!

Fixação Prateleiras
Nas prateleiras utilizamos o sistema Uniblock, que
consiste em um suporte metálico e uma bucha
plástica que além de proporcionar um excelente
travamento na caixa não deixa parafusos
aparentes

Corrediça Telescópicas

Corrediças Telescópicas são fixadas nas laterais, suas
marcações ja vão feitas de fabrica!

Dobradiças

Nossas dobradiças são todas de encaixe clip,
com amortecimento e capas de acabamento

Corrediça Invisível

Corrediças Invisíveis são fixas também na lateral
porém elas tem seu encaixe na parte inferior da
gaveta e ficam ocultas!

2

Montagem

Estruturas
Nossos modulos são feitos 100% em MDF
- Caixas = 15/18 MDF na cor branca
- Fundo 6mm Encaixado
- Duas Travessas de Sustentação
- Fitas de Borda = 1mm PVC
- Conectores = Minifix + Cavilha de Marfim e Uniblock
- Dobradiças sempre com Amortecedor + Arremates
- Corrediças = Telescópica ou Invisível ( Comum, Amortecidas ou Toque )
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Nossas Montagens
A montagem de nossos módulos se
inicia colocando as cavilhas nas
travessas e bases

Para colocação dos minifix primeiramente
colocamos as buchas plasticas, as mesmas
ja vem

inseridas de fábrica para agilizar !!

Depois das buchas, rosqueamos os pinos dos
minifix nas buchas, por utilizarmos as buchas
na montagem os minifix mantem suas

eventual desmontagem
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propriedades mecanicas mesmo após uma

Depois das buchas, encaixamos todas as peças e inserimos as castanhas do minifix,
após a inserção fazemos o travamento das caixas girando os minifix

Para fixação de nossas prateleiras utilizamos o
sistema de Uniblock que não deixa parafusos a
mostra , para isto primeiro fixamos o suporte
metálico em sua marcação na lateral

Em seguida colocamos a bucha plastica na
prateleira alinhando o corte reto da bucha
com as bordas da prateleira

Para finalizar encaixe a prateleira nas laterais, este
sistema ajuda muito nos travamentos da caixa e o
acabamento´pois não deixa parafusos a mostra
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Todos nossos fundos são montado por encaixe,
o que ajuda no esquadro da caixa e facilita na
agilidade da montagem, nossas caixas também
utilizam travessas trazeiras que dão suporte para
o fundo não ficar sem apoio.
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