
Slider S10

Slider S10 é o sistema coplanar para balcões e armários suspensos 
de pequenas dimensões com portas com o peso máximo de 10 kg.
Equipado com carrinhos de roda dupla horizontal e de guias sem junções, 
atinge uma fluidez e silêncio no movimento sem precedentes.
O S10 é flexível: na versão Flex, pode ser adaptado a qualquer vão 
simplesmente cortando os perfis na medida.

Devido às suas características, o S10 é ideal para pequenos móveis 
utilizados na cozinha e no banheiro ou para móveis maiores destinados 
a sala de estar, quartos e escritórios.
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Slider S10

Informações técnica

Sistema deslizante coplanar para 2 portas com amortecedor.
Capacidade de carga 10 kg.

Características da porta:
 • peso máximo por porta simples 10 kg
  (uniformemente distribuído)
 • largura:  - mínima 450 mm
    - máxima 1200 mm
 • altezza:  - máxima 800 mm
 • spessore: - mínima 16 mm
    - máxima 30 mm
    - máxima incluso o puxador 40 mm
 • altura do piso: - 35 mm (balcão)
 • material:  a) madeira ou derivados
    b) quadro de alumínio e vidro

Ajuste da porta: • vertical ± 5 mm
    • horizontal ± 2,5 mm
Ajuste frontal da porta: •armário suspenso 
      - superior ± 2,5 mm
      - inferior de ± 2 mm
     •balcão 
      - superior ± 2 mm
      - inferior de ± 2,5 mm

Armário suspenso

Balcão 
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Principais características

• Extrema facilidade de personalização e montagem.
• Fixação com parafusos, sem usinagem nas portas e no móveis.
• Trilho guia sem junções.
• Sistema de deslizamento inovador em suspensão com dupla roda horizontal.
• Movimento amortizado na abertura e no fechamento.
• Ajustes frontais das portas.
• Armário suspenso com sistema inovador de guia das portas.
• Altíssima resistência e durabilidade, comprovadas com os testes de estresse de 100.000 ciclos.

Armário suspenso

Balcão 

7



S
ta

nd
ar

d

Slider S10
Slider S20

Slider S20

O
ne Slider S10

Slider S20
Slider S20

O
ne Slider S10

Slider S20
Slider S20

S
te

p

Slider S20 Slider S20

R
e

ve
rs

o

Slider S20 Slider S20

Versões disponíveis

31


