
O sistema PUSH é utilizado para 
a abertura de todos os tipos de 
portas de móveis sem puxadores.

É composto de uma série de 
dobradiças que se abrem 
empurrando, de dispositivos 
fixados à lateral, ao chapéu ou 
mesmo à base do móvel, e de 
dispositivos que são aplicados 
à porta.

Os dispositivos de abertura estão 
disponíveis na versão mecânica a 
serem aplicados com 
parafusos ou com adesivos. 
Na versão magnética, são encaixa-
dos ou fixados com 
adaptadores.

Os dispositivos de abertura podem 
ser fixados por pressão, com para-
fusos ou com adesivo.
Para utilização em portas de altura 
superior a 1600 mm, é acon-
selhável a utilização de dois dispo-
sitivos mecânicos, ou um disposi-
tivo magnético e outro dispositivo 
reforçado.

Push mecânico
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DP4SNB DP4SNG

DP5SNB DP5SNG

Mecanismo de fechamento com regulagem

Embalagem
Caixa com 300 peças

  - bege     Adaptadores singulares com regulagem frontal 
e lateral, e fecho.
Sem limitador de montagem.

Adaptadores duplos com regulagem frontal e 
lateral, e fechos.
Sem limitador de montagem.

Nota: esquemas de furação na pág. 14

Informações técnicas relativas ao sistema PUSH regulável.

O sistema Push regulável, 
composto do fecho e adaptador 
para parafusar, foi estudado 
para resolver os problemas de 
encaixe entre o fecho e o 
mecanismo de abertura.

Para regulá-lo frontalmente 
(de – 1 a + 2,5 mm), é preciso 
girar a peça instalada na parte 
traseira do adaptador.

Afrouxando os dois parafusos 
de fixação, é possível regular 
o sistema Push lateralmente 
em até ± 2mm. Os furos ovais 
permitem que se ajuste o 
adaptador nos dois sentidos.
Quando terminados os ajustes, 
os parafusos devem ser 
novamente apertados.

 - cinza  

  - bege       - cinza  

Embalagem
Caixa com 300 peças

Com limitador de montagem.

Sem limitador de montagem.
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Push mecânico - Regulagens

Sistema Push com regulagem frontal e lateral.

Sistema Push duplo com regulagem frontal e lateral.

D = Cobertura da porta na lateral e sobre o chapéu do móvel.
Y = min. 8,5 mm.
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